
ESCUTA
Uma voz clama no deserto

Clama jubilosamente, �lha de Sião; solta brados de alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, �lha de 
Jerusalém. O Senhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso salvador. Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo, 
renova-te com o seu amor, exulta de alegria por tua causa, como nos dias de festa. Profecia de Sofonias 

Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-vos. Seja de todos conhecida a vossa bondade. 
O Senhor está próximo. São Paulo aos Filipenses

PREPARA-TE
Preparai os caminhos do Senhor

A semente do amor que o Deus Menino veio anunciar tem vindo a germinar em nós, trazendo-nos a capacidade de 
distinguir aquilo que nos dá uma vida verdadeira, fonte de uma alegria perene.

A luz do amor é motivo de alegria e de celebração. Alegremo-nos porque temos um Pai que está sempre presente, 
que vem ao nosso encontro, nos consola, nos renova no Seu amor que tudo perdoa e que se alegra por nossa causa. 
É muito diferente a nossa vida, quando nos sabemos todos �lhos muito amados.

E não esqueçamos Henri Nouwen, quando diz que é no amor aos outros que amamos a Deus.

Reconheces o amor de Deus Pai em todos os momentos da tua vida?  Identifica momentos em que te 

apercebeste claramente da presença ou da acção de Deus.

O que é para ti a alegria? Em que é que ela difere da alegria fundada em Jesus?

AVANÇA
Endireitai as suas veredas 

A proximidade e a generosidade de Jesus, que se expressam nos seus gestos de amor, são fonte de verdadeira 
alegria para nós. Pensa em formas de, com a tua proximidade e generosidade, levares alegria a alguém através de 
gestos concretos de amor. Deixamos duas sugestões:
Participar no Projecto das Famílias Visitadoras e levar companhia a alguém que está só;

Acolher dois missionários da Missão LX em vossa casa, entre 27 Dez e 1 Jan.

P. Hugo Gonçalves e Maria João Botelho de Sousa 

16 Dezembro 2018 | JORNAL DA PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE

É tempo de ALEGRAR-SE!

ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuida-
do 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



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.

MISSAS DE NATAL E ANO NOVO
24 Dezembro: 9:00 | 12.15 | 24:00
25 Dezembro: 10:30 | 12:00 | 13:15 | 17:45 | 19:15
31 Dezembro: 9:00 | 12:15 | Vigília de Ano Novo (sem Missa) 22:30
1 Janeiro: 10:30 | 12:00 | 13:15 | 17:45 | 19:15

VIGÍLIAS DO CAMPO GRANDE
No dia 20 às 21h00 teremos mais uma Vigília do Campo Grande, que por ser a terceira quinta-feira do mês, será dedicada a Rezar a 
Bondade.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO | PAPA FRANCISCO 
Segunda-feira, 17, às 21:00, dia do aniversário natalício do Papa Francisco, rezaremos pelo Santo Padre e pelas suas intenções, dando 
graças pelos 82 anos de vida. Todos estão convidados a participar!

A ACONTECER

COROA DE ADVENTO |  entre os elementos pedagógicos mais populares que dão um sentido cristão à espera do 
Natal está a Coroa de Advento. Trata-se de um suporte normalmente redondo (às vezes, também se vê com forma linear), 
revestido de ramos vegetais verdes, sobre o qual se colocam quatro velas, e o conjunto situa-se próximo do altar ou do ambão 
da Palavra, se for numa igreja, ou num lugar adequado, se se utiliza em ambiente familiar ou escolar. 
«A disposição de quatro velas numa coroa de ramos sempre verdes, em uso sobretudo nos países germânicos e na América 
do Norte, tornou-se símbolo do Advento nas casas dos cristãos. A coroa de Advento, com o progressivo acender das quatro 
velas, domingo após domingo, até à solenidade do Natal, é memória das várias etapas da história da salvação antes de Cristo 
e símbolo da luz profética que, pouco a pouco, iluminava a noite da espera expectante até ao nascimento do Sol de justiça (cf. 
Ml 3,20; Lc 1,78)» 

(Directório sobre a Piedade Popular e a Liturgia, n. 98).

ABC DA LITURGIA

“Que também eu me prepare para o Natal pelo menos 
com a paz:

a paz do coração, a paz da Tua presença, a paz que os Teus carinhos dão”. “Mas eu sou pecador …” – sim, mas o que 
nos diz o Evangelho? Que o Senhor consola como o pastor; se perde um dos seus, vai procurá-lo, como aquele 
homem que tinha cem ovelhas e uma delas se perdeu: vai procurá-la. Assim faz o Senhor com cada um de nós. Eu 
não quero a paz, eu resisto à paz, eu resisto à consolação... mas Ele está à porta. Ele bate para que nós abramos o 
coração para nos deixarmos consolar e �car em paz. E fá-lo com suavidade: bate à porta com carinho.”
(Homilia, 11.12.2018)

DIZ O PAPA FRANCISCO

No dia 24 de Dezembro, na Missa da Meia Noite, todos são convidados 
a trazer a imagem do Menino Jesus do seu presépio para ser benzida. 
Trata-se de um gesto que quer evidenciar o Menino Jesus como 
verdadeiro centro e sinal do Natal.

BÊNÇÃO DAS IMAGENS DO 
MENINO JESUS


