
9 Dezembro 2018 | JORNAL DA PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE

É ADVENTO 
É PRECISO SABER DISTINGUIR
ESCUTA
Uma voz clama no deserto

«Deus decidiu abater todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales, para se aplanar a terra, a �m de que Israel 
possa caminhar em segurança, na glória de Deus». Livro de Baruc

«Tenho plena con�ança de que aquele que começou em vós tão boa obra, há-de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo 
Jesus… Que a vossa caridade cresça cada vez mais em discernimento, para que possais distinguir o que é melhor e vos torneis 
puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo.» São Paulo aos Filipenses

PREPARA-TE
Preparai os caminhos do Senhor

Continua a fazer caminho, abrindo o coração, discernindo, deixando entrar Deus e a sua palavra. O caminho pode 
parecer tortuoso, íngreme e difícil mas se permitirmos que o amor a Deus Menino germine, tudo se torna mais fácil, 
menos exigente e o coração vai �cando paci�cado.
São tantos os momentos da vida em que somos chamados a decidir! Por vezes, vivendo enredados nas rotinas, nem 
nos apercebemos que precisamos tomar medidas ou decisões. Mas, se deixarmos espaço a que a palavra de Deus 
germine, tudo muda, tudo é diferente e a pouco e pouco vamos conseguindo olhar de frente para a verdade. 
E a verdade é a capacidade de perceber aquilo a que Deus nos chama em cada momento e a distinguir o que é para 
nós verdadeiramente importante na vida e onde encontramos a verdadeira paz. É sermos capazes de tal como 
Maria e José tomar consciência de que queremos renascer, vivendo a vida com Deus.

- Em que áreas da minha vida sinto que é mais difícil distinguir o que Deus quer?

- Há alguma decisão ou mudança de caminho que sinto que Deus tem vindo a pedir-me para poder 

caminhar mais próximo dele?

AVANÇA
Endireitai as suas veredas 

1. Todas as noites, antes de dormir, faz uma revisão do teu dia, recordando os momentos e os encontros mais signi�-
cativos. Agradece os aspectos bons desse dia e pede perdão pelos momentos em que reconheces que não foste �el 
ou bom com os outros. Vê o que podes melhor no dia seguinte.
2. Aproveita para te confessares neste Advento. Há horários todas as semanas e também teremos celebrações da 
misericórdia no dia 11 de Dezembro. 

P. Hugo Gonçalves e Maria João Botelho de Sousa

ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado do outro 
e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura, ao invés, o bem do 
amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”.   Bento XVI



19 anos, é estudante de engenharia eletrotécnica e de 
computadores. Participou em duas edições da Missão Lx 
que este ano chega à paróquia do Campo Grande.

O que é que te levou a participar na Missão Lx?

Inicialmente, fui convidado por uma animadora da 
minha paróquia para participar na Missão Lx em Alcabi-
deche, mas nesse ano não pude aceitar esse convite. No 
ano seguinte, por iniciativa própria decidi participar. Era 
algo que me deixava curioso e tinha recebido um ótimo 
feedback dos meus amigos que já tinham participado. 

Em quantas missões participaste? 

Em duas, em Marvila e na Graça. A deste ano será a 
terceira.

O que é que te marcou nessas missões?

É difícil explicar porque é um sentimento de quem vive 
com toda a intensidade. Os dias de missão levam-me a 
dar tudo o que tenho, a entregar-me e, maioritariamen-
te, a esquecer aquilo que é desnecessário nos meus 
dias. A missão Lx já marcou a minha vida, porque me 
tem ajudado no caminho de conversão. Além disso, 
vemos uma mudança no rosto das pessoas com quem 
estamos seja nos lares, nas creches, no porta-a-porta ou 
na rua. A simplicidade e a disponibilidade de dar e de 
receber têm-me tocado muito.

QUEM É QUEM

Lourenço Tourais | 21 Anos

Como é viver a passagem de ano em missão?

Não dá para expressar, mas é viver dias intensos que 
garantem que vou terminar o ano da melhor forma. A 
espiritualidade com que é vivido o momento da passa-
gem do ano é enriquecedora. Na verdade, já mudou a 
minha vida, porque me fez livrar de alguns pecados que 
não me deixavam viver livre. O que posso dizer é que, 
em Missão, se vive como deve ser, sem exageros. É uma 
ótima experiência que poucos têm a oportunidade de 
aceitar e de aproveitar. 

Durante esses dias foste acolhido por uma 
família. Como foi essa experiência? 

Não foi uma experiência nova, mas como sempre foi 
grati�cante. Viver aqueles dias acolhido foi muito bom, 
porque pude partilhar a missão com quem me acolheu 

“Teremos sempre em nós a tentação de mundanizar o Natal, quando a festa deixa de 
ser contemplação – uma bela festa de família com Jesus no centro – e começa a ser 
festa mundana: fazer compras, presentes, isto e aquilo… e o Senhor permanece ali, 
esquecido. Inclusive na nossa vida: sim, nasceu, em Belém, mas… 

...O Advento serve para purificar a memória.”
(Mt 5,3) 

(Homilia, 3.12.2018)

DIZ O PAPA FRANCISCO



e ver que também os marquei de alguma forma. Dentro 
da Missão Lx costumamos também ter um momento 
mais especial com as famílias e que nos leva a partilhas 
profundas sobre a nossa vida e, por isso, sei que aprendi 
com essas famílias e partilhei com elas a minha felicida-
de.

Como é que as palavras do tema deste ano – Eu 

Sou Missão – têm eco no teu dia-a-dia?

É um tema que convida a deixar-me surpreender e a 
agir. Perante um mundo em constante mudança e em 

que reina a indiferença, sou desa�ado a ser Missão. Com 
isto, penso: onde é que posso ser Missão no meu dia-a-
-dia? Porque, como muitos, também acho que preciso 
de fazer coisas gigantescas quando, na verdade, posso 
sê-lo na relação com aquele que me está próximo. E isso 
implica estar disponível para dar a vida. Acho que é isso, 
ser Missão para mim é amar, ou seja, dar a minha vida 
pelo outro.

CONCERTO DE NATAL
No próximo dia 15 de Dezembro a nossa 

igreja será palco de um concerto de Natal 
realizado pelo CORO ADECAM  (Asso-
ciação para a Defesa e Desenvolvimento do 
Campo Grande). 

Constituído em 2000, é dirigido pelo Maestro 
Carlos Ançã, e formado por 35 elementos. O 
repertório escolhido para este concerto é 
inteiramente dedicado ao Natal, e será decer-
to uma ótima forma de continuarmos a viver 
o nosso Advento, através da beleza da música. 
A entrada é gratuita. 

SOMOS UM
No hall dos elevadores do piso 0 do edifício 
paroquial temos uma árvore que foi prepara-
da em conjunto por grupos da Paróquia e do 
Centro Social, feita com recortes das mãos de 
todos, desde as crianças aos idosos. Muitos 
são os que  têm deixado a sua mensagem na 
árvore e retirado uma para levarem consigo.  
Passe também por lá e participe, porque um 
Natal partilhado é sempre um Natal mais feliz!
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MISSÃO LX

Continuamos a receber inscrições de famílias para acolherem os missionários da Missão LX. As �chas de inscrição estão 
disponíveis no Vigilante ou no Acolhimento.

CELEBRAÇÃO DA MISERICÓRDIA COM CONFISSÕES

No dia 11 de Dezembro, terça-feira, teremos a celebração da Misericórdia, com con�ssões. Á tarde, das 16:30 às 18:30 e 
depois à noite, das 21:00 às 23:00.

MISSA DO PARTO

No dia 12 de Dezembro, quarta-feira, teremos a celebração da Missa do Parto às 6h30 da manhã, organizada pelo Núcleo 
de Estudantes Universitários da Madeira.

MISSA DE NATAL DAS UNIVERSIDADES

No dia 13, quinta-feira, teremos a Missa de Natal das Universidades, às 19h00. É o segundo ano que acolhemos esta 
celebração em, que participam muitos estudantes universitários da nossa cidade.

VIGILIAS DO CAMPO GRANDE

Também no dia 13 às 21h00, teremos mais uma Vigília do Campo Grande, que por ser a segunda quinta-feira do mês, será 
dedicada a Rezar a Beleza.

A ACONTECER


