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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

É ADVENTO |  É TEMPO DE ACREDITAR
ESCUTA
Uma voz clama no deserto
«Eis o que diz o Senhor: ‘De ti, Belém-Efratá, pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há-de reinar sobre Israel.». 
Profecia de Miqueias
«Bendita és tu entre as mulheres... bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte 
do Senhor.» Evangelho segundo São Lucas 

PREPARA-TE
Preparai os caminhos do Senhor
Maria vai apressadamente ao encontro de Isabel. Nada a detém. Vai para se alegrar com Isabel, para lhe ser útil, e leva consigo 
o Menino, vivo no seu seio. 
Tal como Maria se pôs a caminho para encontrar Isabel, também nós temos feito um caminho interior para chegarmos a Jesus 
Menino neste Natal.
Discernindo a palavra, germinou em nós a luz de Deus, desenvolvemos a capacidade de distinguir aquilo a que Deus nos chama 
e que nos enche de uma alegria profunda por nos dar a oportunidade de viver o amor de Deus.
Maria quis viver a vida com Deus, con�ando e acreditando que só ele sabe o que é melhor. Maria, uma mulher do seu tempo – 
uma mulher para todos os tempos - é exemplo de uma fé incondicional e, por isso, de uma vivência serena do amor de Deus. 
Sejamos nós também capazes de viver como Maria diante de Jesus, acreditando sempre - mesmo nas tribulações - que o Pai 
está connosco.

- Como está a ser o teu caminho até ao Natal? Tens caminhado decididamente para o encontro com Jesus?

- Confias em Deus? Que dimensões e processos da tua vida ainda tens dificuldade em confiar-lhe??

AVANÇA
Endireitai as suas veredas 
Reza, nos próximos dias, a oração do Pe Tolentino a Maria:

Visita alguém sem outro pretexto além de quereres estar com essa pessoa.

P. Hugo Gonçalves e Maria João Botelho de Sousa

O que te peço, Senhor, é a graça de ser.
Não te peço mapas, peço-te caminhos.
O gosto dos caminhos recomeçados,
com suas surpresas, suas mudanças, sua beleza.
Não te peço coisas para segurar,
mas que as minhas mãos vazias
se entusiasmem na construção da vida.
Não te peço que pares o tempo na minha imagem predilecta,
mas que ensines meus olhos a encarar cada tempo
como uma nova oportunidade.

Afasta de mim as palavras,
que servem apenas para evocar cansaços, desânimos, 
distâncias.
Que eu não pense saber já tudo acerca mim e dos outros.
Mesmo quando eu não posso ou quando não tenho,
sei que posso ser, ser simplesmente.
É isso que te peço, Senhor:
a graça de ser de novo.



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

BÊNÇÃO DAS IMAGENS DO MENINO JESUS
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.

VIGÍLIAS DO CAMPO GRANDE
No dia 27 às 21h00 teremos mais uma Vigília do Campo Grande, que por ser a quarta quinta-feira do mês, será dedicada a Rezar a Unidade.

A ACONTECER

Nesta semana os adolescentes da nossa catequese do 7º ano visitaram o Lar do Bom Pastor e os do 8º ano o Centro de Dia do 
Centro Social Paroquial. Acompanhados das suas catequistas, levaram alegria e companhia a quem muito valoriza estes 
momentos. Neste Natal Somos um para que todos acreditem!

NATAL NO LAR

“Quando ouvirmos falar do nascimento de Cristo, permaneçamos em silêncio e deixemos que seja aquele Menino a falar; 
gravemos no nosso coração as suas palavras, sem afastar o olhar do seu rosto. Se O tomarmos nos nossos braços e nos 

deixarmos abraçar por Ele, dar-nos-á a paz do coração que jamais terá �m. 

Este Menino ensina-nos aquilo que é verdadeiramente essencial na nossa 
vida.”

(Homilia na Santa Missa da Noite de Natal, 2015)

DIZ O PAPA FRANCISCO

As inscrições da Missão LX já encerraram! 70 jovens 
chegam no dia 27 à nossa paróquia para uma semana de 
serviço, animação e evangelização. Estarão a animar algumas 
das missas e a passagem de ano será à partir das 22h30, no 
dia 31, com uma Vigília de Oração para a qual todos estão 
convidados. A Missão LX termina no dia 1, na Missa das 
12h00. 
Em 2017 foi assim na Graça. 

Estamos ansiosos por descobrir como será no Campo 
Grande! 

MISSÃO LX


