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Nestas 4 semanas de preparação para o Natal, propomos 4 perspectivas para rezar durante a semana!

4x4 - I III DOMINGO DO ADVENTO

O EVANGELISTA | MATEUS
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus 
Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das obras 
de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: «És Tu Aquele 
que há-de vir, ou devemos esperar outro?». Jesus respondeu-
-lhes: «Ide contar a João o que vedes e ouvis: os cegos vêem, 
os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os 
mortos ressuscitam e a Boa Nova é anunciada aos pobres. E 
bem-aventurado aquele que não encontrar em Mim motivo de 
escândalo». Quando os mensageiros partiram, Jesus começou 
a falar de João às multidões: «Que fostes ver ao deserto? Uma 
cana agitada pelo vento? Então que fostes ver? Um homem 
vestido com roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas 
delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver 
então? Um profeta? Sim – Eu vo-lo digo – e mais que profeta. 
É dele que está escrito: ‘Vou enviar à tua frente o meu mensa-
geiro, para te preparar o caminho’. Em verdade vos digo: Entre 
os filhos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João 
Baptista. Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele». 
Palavra da salvação.

O PADRE | HUGO GONÇALVES
João Baptista, o profeta! É assim que Jesus eleva a pessoa 
e a missão do filho de Isabel e Zacarias.
A tarefa de João Baptista não foi uma tarefa revestida de 
popularidade, não foi uma missão de autopromoção ou 
de conquista de seguidores. A sua pretensão não era ser 
um influencer, ou conquistar para si próprio um estatuto. 
João é um profeta e, por isso, toda a sua vida, todo o seu 
investimento, todo o seu tempo e atenção estão dedica-
dos a cumprir essa vocação anunciando e denunciando, 
corrigindo e exortando, dando a conhecer a chegada do 
Reino e a proximidade do Messias.
Não deixa de ser interessante que as pessoas que aco-
lhem a vocação de serem luzeiros da verdade e da justiça 
acabam, tantas vezes, incompreendidas e perseguidas, 
relegadas para segundo plano, presas ou mortas.
Um caso recente é Greta Thunberg, a menina que dá vi-
sibilidade às questões relacionadas com as alterações cli-
máticas. São raras as vezes em que os comentários acerca 
de Greta focam a mensagem que ela quer transmitir. Há 
boas desculpas para não termos de dar importância ao 
que ela diz, para querermos que ela volte à sua terra, à 
sua escola e integre uma normalidade que não incomo-
de. Como fizeram com João Baptista, como fizeram com 
Jesus.

O POETA | JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA
Os que se afadigam com duros fardos,
Os que esgotaram entre canseiras sua porção:
Como ramo que reverdece terão ainda vigor.

Os de ânimo abatido levantarão o olhar ;
Uma estrela guiará nossos passos dispersos:
Não mais seremos expostos à solidão.

Ao que chora será dito: «alegra-te!»

Ao da margem alguém gritará:
«junta-te ao júbilo da dança!»

Os que lamentam tesouros gastos 
Reaprenderão a esperar pelo orvalho .

E em qualquer canto da terra,
Quem reparte a vida e a beleza 
Será chamado o fermento de Deus.

In Um Deus que dança

O JORNALISTA | PAULO NOGUEIRA
Quantas pessoas não estiveram já presas injustamente? 
Demais, seguramente. 
São incontáveis os casos de homens e mulheres que pelo 
simples fato de se terem tornado incómodos para um 
regime político, passaram horas, dias ou anos enclau-
surados, limitados na sua liberdade pelo fato de alguns, 
normalmente poucos, os terem considerado um “perigo” 
para a sociedade. Muitos morreram. Muitos, também, 
acabaram por se tornarem verdadeiros heróis. Jesus vi-
veu uma destas situações de forma muito próxima. O seu 
primo e amigo João, aquele que o precedeu no anúncio 
da chegada do Messias, foi preso injustamente. Mas, em 
público, Jesus enaltece João. Não receia as consequên-
cias de defender o amigo e parente de quem diz que não 
há ninguém maior do que ele entre todos os homens 
que já nasceram. Depois, Jesus confunde-nos, quando 
diz que esse ser extraordinário, João Batista, acima do 
qual não há mais ninguém, afinal está abaixo do menor 
no Reino dos Céus. Ou seja, Jesus eleva cada um de nós, 
filhos de Deus, ao nível do homem mais extraordinário 
que foi João. Ou seja, qualquer um de nós pode ser João 
Batista, anunciador do Reino e amigo de coração de Je-
sus. A grandeza de João não nos inibe, pelo contrário, 
motiva-nos.
Que prenda, esta, que Jesus nos dá neste Advento!

Obrigado, Jesus.



A ACONTECER

PAIS À PROCURA
O Grupo Pais à Procura realiza a terceira sessão deste ano lectivo, no próximo dia 17 de dezembro (3ªfeira) às 21h00, na Casa da 
Palavra . O tema será a “Agressividade nas relações”, conduzido pela Inês Resende (psicóloga).  Para todos, pais e educadores.

CAMPANHA ESTRELAS QUE DÃO VIDA
A campanha solidária de Natal da nossa paróquia, proposta a toda a comunidade, desafia-nos a, como os Magos, sairmos da 
nossa rotina, olharmos para o próximo, sentir como nossas as suas necessidades, e ser uma luz neste Natal.
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 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 
Na quinta-feira teremos, entre as 9:30 e as 16:30, Exposição do Santíssimo na nossa igreja. 

No Natal e no Ano Novo as missas na nossa paróquia terão os seguintes horários:
24 de Dezembro: 9:00 | 12:15 | 24:00 (Missa do Galo)   31 de Dezembro: 9:00 | 12:15 
25 de Dezembro: 11:00 | 12:15 | 17:45 | 19:15    1 de Janeiro: 11:00 | 12:15 | 17:45 | 19:15

MISSAS DE NATAL E ANO NOVO


