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4x4 - I IMACULADA CONCEIÇÃO
Nestas 4 semanas de preparação para o Natal, propomos 4 perspectivas para rezar durante a semana!

O EVANGELISTA | LUCAS
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma
cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de
David. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela
estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que
saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor
Deus Lhe dará o trono de seu pai David; reinará eternamente
sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim».
Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.E
a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;
porque a Deus nada é impossível». Maria disse então: «Eis a
escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra».

O PADRE | HUGO GONÇALVES
O que pode implicar um “sim”? Se pensarmos bem,
o que aconteceu com Nossa Senhora pode ser paradigmático do que acontece com qualquer cristão, em
maior ou menor escala, sempre que se encontra perante uma decisão a alguma coisa que vem de Deus.
Para acolher o pedido de Deus, Maria teve de reequacionar os seus objectivos e desejos, as suas relações e
teve de aceitar as consequências disso a curto e a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, a sua resposta abriu
espaço à realização do desígnio de Deus, tornando-se
instrumento e colaboradora do Seu projecto de salvação. Aquele “sim” teve um impacto que ainda hoje se
faz sentir nas nossas vidas e na história do mundo, mudando decisivamente o rumo dessa história.
Isto faz-me pensar na forma como damos as nossas respostas a Deus. Teremos a capacidade de entender que
não é indiferente a resposta que damos? Compreenderemos que um “sim”, por mais pequeno que possa parecer no momento, tem um impacto que pode mudar
a nossa história e a história do mundo? Lembremo-nos
da Madre Teresa de Calcutá ou de João Paulo II: tudo
começa com pequenos “sins”, que fazem grande
diferença.

O POETA | JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA
Estamos demasiado habituados a rezar as nossas
alegrias ou as nossas dores, as nossas esperanças ou
os nossos desalentos. No fundo, rezamos aquilo que
está manifesto, desenhado por um sorriso ou por uma
lágrima , assinalado por uma data… Nesta manhã
queria rezar por aqueles sentimentos intermédios,
aquelas vontades secretas que nos habitam, aqueles
sonhos que pulsam ainda sem uma forma definida,
mas que nos colocam no caminho da esperança e da
escuta. Protege em nós, Senhor, a semente daquela
Primavera o que ainda não vemos, mais cuja gestação
escondida o teu Espírito já começou.
In Um Deus que dança

O JORNALISTA | PAULO NOGUEIRA
“Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o
nome de Jesus.”
Neste dia em que celebramos a importância que um
“sim” teve na vida da Humanidade, na vida de todos
nós, não paro de pensar num “não” que tão recentemente nos deixou a todos em estado de choque. O
“não” à vida da mãe que deixou o seu filho recém-nascido num contentor de lixo, em Lisboa. Duas conceções, duas respostas. As duas tomadas livremente.
Uma com Deus a preencher o coração e a ditar o óbvio, a aceitação dos seus desígnios. A outra, por ventura, fruto do desespero, da ausência de amor na sua
vida, a ditar um gesto moral e socialmente reprovável. Acredito que esta mãe ame profundamente o seu
filho. Quero acreditar nisso. Entendo que o vazio de
Deus na sua vida tenha sido preenchido por um gesto
que a todos nos choca e nos é difícil aceitar.
Hoje celebramos a Imaculada Conceição. Porquê? Porque foi o “sim” de Maria que permitiu resgatar e justificar a vida e a dignidade de todos nós independentemente dos nossos gestos. A mãe que abandona o filho
é filha amada de Deus, mas para que o sinta, talvez
estejam a faltar os nossos “sins” na sua vida para que
esse amor maior cubra de misericórdia quem não teve
misericórdia para com o seu semelhante.
“O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te
cobrirá com a sua sombra”.
Rezemos a Maria pelos nossos “sins”.

BENÇÃO DAS GRÁVIDAS
Neste Advento queremos pedir a bênção de Deus para as grávidas da nossa comunidade. Convidamos aquelas que
estão à espera de bebé a estarem na Missa das 12:15, no dia 15 de Dezembro, para receberem essa bênção.
Como Maria, damos graças a Deus pela Vida que nasce, e pedimos, em comunidade, para que todas as mulheres
vivam esse momento com Fé e Esperança. Não é necessária nenhuma inscrição.

CELEBRAÇÃO DA MISERICÓRDIA
No dia 19 de Dezembro, quinta-feira, teremos a Celebração da Misericórdia com confissões. Das 16:30 às 18:30 e das
21:00 às 23:00. Uma oportunidade para receber o sacramento da Reconciliação e preparar o coração para a vinda
de Jesus.

PAPA FRANCISCO E O VALOR DO PRESÉPIO
No Santuário Franciscano de Greccio, em Itália, onde foi representada pela primeira vez a Natividade, em 1223, por
São Francisco de Assis, o Papa Francisco apresentou no dia 1 de Dezembro a Carta Apostólica ‘Admirabile signum’
(Sinal admirável) sobre o significado e o valor do presépio.
“Por que motivo suscita o Presépio tanto enlevo e nos comove? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura de
Deus. Ele, o Criador do universo, abaixa-Se até à nossa pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós, fascina-nos ainda mais ao vermos que Aquele que nasceu de
Maria é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai
deu-nos um irmão, que vem procurar-nos quando estamos
desorientados e perdemos o rumo, e um amigo fiel, que
está sempre ao nosso lado; deu-nos o seu Filho, que nos
perdoa e levanta do pecado. Armar o Presépio em nossas
casas ajuda-nos a reviver a história sucedida em Belém. Naturalmente os Evangelhos continuam a ser a fonte, que nos
permite conhecer e meditar aquele Acontecimento; mas, a
sua representação no Presépio ajuda a imaginar as várias
cenas, estimula os afetos, convida a sentir-nos envolvidos
na história da salvação, contemporâneos daquele evento
que se torna vivo e atual nos mais variados contextos históricos e culturais.
Poderá consultar na íntegra este texto belíssimo do Papa Francisco em www.vatican.va ou adquirir em livro na nossa
livraria paroquial.

A ACONTECER
FAMÍLIAS VISITADORAS
Até ao próximo dia 11 de Dezembro estão abertas as inscrições para as «Famílias Visitadoras», para quem pretenda em família,
durante o Advento e até ao Dia de Reis, visitar idosos em situação de isolamento. Vamos contribuir com o nosso gesto para
mitigar a solidão dos idosos, levando amor e atenção, sem esquecer que esta experiência vivenciada e partilhada em conjunto
poderá também ser transformadora da nossa família. A ficha de inscrição está disponível no Acolhimento e no site da Paróquia.
CAMPANHA ESTRELAS QUE DÃO VIDA
A campanha solidária de Natal da nossa paróquia, proposta a toda a comunidade, desafia-nos a, como os Magos, nossos padroeiros, sairmos da nossa rotina, darmos espaço ao que é novo, olharmos para o próximo, sentir como nossas as suas necessidades, e ser uma luz neste Natal.
Como? No Acolhimento encontra uma árvore com estrelas e, em cada uma, o nome, a idade e uma sugestão de presente para
uma pessoa de uma Instituição Social de Lisboa. Até ao dia 6 de Janeiro poderá entregar na igreja a sua oferta e um grupo de
voluntários da nossa paróquia fará depois a entrega de todas as ofertas nas respectivas instituições.
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
Está já disponível para venda no Acolhimento a Agenda para 2020 da Verbum Dei, que este ano propõe uma meditação para
cada Evangelho Dominical e uma frase bíblica para cada dia do ano.

