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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

«Uma voz clama no deserto…» é a 
frase inaugural do Advento. É uma 
voz longínqua, localizada no espa-
ço despovoado, fora da confusão e 
do bulício dos dias, alheada das dis-
tracções da vida comum, tão sedu-
tora como inebriante. É talvez a voz 
que sabemos certa, mas que nos 
custa escutar.
Neste Advento, eu gostaria que fi-
zéssemos um exercício diferente, 
que nos permitisse a escuta das vo-
zes que clamam no meio da cidade, 
aí onde a vida acontece. Muitos dos 
processos de transformação, na Bí-
blia, começaram com esta escuta 
do clamor do mundo e dos homens.
Os documentos que o Papa Francis-
co tem escrito (sobretudo a Laudato 
Si e a Fratelli Tutti) tratam da urgên-
cia de nos pormos à escuta deste 
clamor, de sabermos ler os sinais 
deste tempo e de o enfrentarmos 
com a marca da esperança e da con-
versão do coração e das atitudes.

Será possível ignorar?

Nestes quase dois anos vivemos 
uma pandemia sem precedentes 
que trouxe a fragilidade, a falência 
do controlo e a morte para o dia-a-
-dia das sociedades mais desenvol-
vidas. Não estávamos acostumados. 
E isso mexeu connosco. Despertou 
em nós um sentimento de solidarie-

dade… estávamos no mesmo bar-
co. Num primeiro momento, achei 
que íamos sair reforçados como 
humanidade, mais solidários, mais 
conscientes do nosso papel… Mas 
terá sido assim? Depois dos primei-
ros meses, o que restou desse sen-
timento comum, dessa vontade de 
mudar? Bem diz o Papa que «o bem, 
como aliás o amor, a justiça e a soli-
dariedade não se alcançam de uma 
vez para sempre; hão-de ser con-
quistados cada dia».

Depois das grandes conquistas e 
transformações do século XX, fun-
damentais para a manutenção da 
paz, para a mobilização das nações 
e das pessoas em torno de causas 
universais, a história parece estar a 
dar sinais de regressão. O que signi-
ficam hoje conceitos como demo-
cracia, liberdade, justiça e unidade? 
Que valor se dá hoje às grandes 
estruturas de compromisso (ONU, 
NATO, UE,…)? Que significam os 
aparentes retrocessos em matéria 
de direitos humanos e a dificul-
dade em comprometer-se com as 
metas em matérias ambientais? Os 
atentados, as guerras e os conflitos 
intermináveis em algumas partes 
do planeta e o ressurgimento de 
tensões políticas que pareciam ul-
trapassadas parecem ameaçar a paz 
que pensávamos definitivamente 
conquistada. A corrupção e a falên-

cia dos processos da justiça, a crise 
migratória e a tendência defensiva 
e isolacionista de alguns países face 
a esse fenómeno, a ineficiência dos 
sistemas de educação e de apoio 
social, a erosão da relação de vizi-
nhança e proximidade, a solidão 
e o abandono dos mais idosos são 
alguns sinais dos tempos que não 
podemos deixar de observar, são 
clamores que não podemos deixar 
de escutar.

Talvez o nosso desalento com o 
que observamos no mundo leve à 
exacerbação do individualismo (ou 
vice-versa), gerando distanciamen-
to e indiferença, que levam a uma 
cultura do vazio, fixada no imediato 
e sem projectos comuns. Encontra-
mo-nos permanentemente ligados, 
num mundo globalizado, e sobre-
povoado (em muitos locais) e talvez 
nos encontremos mais sozinhos do 
que nunca, porque «a sociedade 
cada vez mais globalizada torna-
-nos vizinhos, mas não nos faz ir-
mãos.» (Papa Bento XVI)

A espiritualidade do Advento – e 
toda a espiritualidade cristã – não 
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pode considerar apenas aspectos 
da nossa interioridade e da nossa 
relação pessoal com Deus (o que 
seria uma forma individualista de 
viver a fé). Ela tem de incluir os pro-
cessos humanos, societários e civili-
zacionais de que somos parte.

Neste Advento, que clamor escuto 
eu? A que clamores dou voz? Por 
quais me sinto responsável e cha-

mado a envolver-me? Que aspectos 
do meu individualismo me sinto 
chamado a superar? 

A voz de João Baptista, que chama-
va ao deserto, serviu para dar o sinal 
de que algo estava prestes a mudar, 
de que Alguém estava prestes a 
chegar. Era preciso, no entanto, que 
cada um desse início a um processo 
de transformação – de conversão 

– pessoal e comunitário, que o tor-
nasse capaz de acolher a vida nova 
– e a nova maneira de viver – trazida 
por Jesus. Já não era possível que 
tudo ficasse na mesma. 
Já não é possível que tudo fique na 
mesma!

P. Hugo Gonçalves

ATUALIDADE  MICHEL RENAUD

A ESCUTA NO ADVENTO

Este domingo começa a preparação 
do Natal, com o tempo do Adven-
to. É-nos sugerido colocarmo-nos 
numa atitude de escuta. Escutar ou 
ouvir? Ouvimos tantas coisas sem 
verdadeiramente escutar! Quando 
é que escuto verdadeiramente? Na 
melhor das hipóteses, quando oiço 
uma música bonita, quando estou 
numa conferência interessante, 
quando uma pessoa amada me di-
rige a palavra, quando desejo ouvir 
uma criança carente de atenção, 
quando uma pessoa idosa preci-
sa que esteja atento à narrativa da 
sua vida, quando eventualmente 
alguma pessoa pede a minha aju-
da; também quando me anunciam 
uma boa notícia que ainda não me 
foi comunicada, ou quando, já co-
nhecendo a notícia, estou à espera 
com atenção para perceber melhor 
tudo aquilo que ela significa e vai 
mudar em mim, para nós ou mesmo 
para todos nós. 

E neste Advento, que é um tempo 
de espera, o que merece ser escu-
tado? Já sabemos que volta todos 
os anos nesta época de Novembro 
e sabemos que Advento quer dizer 
«Vinda que se aproxima (de nós)», 
vinda que historicamente teve lu-
gar há 2027 anos (isto é, 6 anos mais 

do que o ano presente por causa de 
um antigo erro de cálculo). Em que 
sentido vale a pena adoptar uma 
atitude de escuta neste específico 
tempo de espera? Porque a vinda 
de Jesus é mais do que um acon-
tecimento do passado, ela é espera 
presente, hoje, para agora, e tempo 
de espera por uma vinda também 
futura. O Advento é como que a 
festa do tempo, do tempo de espe-
ra antes de Jesus, do tempo actual 
de espera – porque a sua vinda é, 
na verdade, uma vinda de todos os 
dias, hoje mais do que ontem, hoje 
menos que amanhã – e vinda tam-
bém no futuro dos anos próximos, 
vinda, ainda, tanto do futuro talvez 
longínquo e desconhecido da nos-
sa morte, como do futuro além da 
morte, quando sairmos do tempo 
para uma vida diferente, de que não 
temos nenhum conhecimento con-
creto, salvo que, segundo a fé, ela 
será maravilhosa. Tal é a nossa espe-
rança nesta festa do tempo, nesta 
festa perpétua que o Pai celeste nos 
reserva, que começou e recomeça 
neste Advento. 

Esperou e escutou, Isaías, o profe-
ta do ano 740 anos antes de Cristo, 
que, sem saber nem ter visto, anun-
ciou a vinda de um Salvador. Não 

será que ele ainda pode e deve ser 
escutado também na voz de todas 
as pessoas de hoje, cristãs ou não, 
que trabalham de modo desinteres-
sado para um mundo mais justo e 
mais viável, sem, todavia, conhecer 
os resultados da sua acção? Esperou 
e escutou, João Baptista. Escutemo-
-lo na voz de todos os inúmeros 
João Baptista da nossa Igreja que 
nos anunciam Cristo hoje e que o 
escutaram mais e melhor do que 
nós.¬ E esperou e escutou, Maria, a 
mãe do Senhor, que resta um mo-
delo para toda a Igreja. Não será ela 
que nos fala também na voz de to-
das as pessoas, em particular as mu-
lheres, que se debruçam hoje, em 
nome de Jesus, sobre as graves di-
ficuldades das pessoas que tentam 
aliviar? Há tanto para escutar com 
esperança e alegria. 

O meu amor por ti é e 
será sempre a melhor 

notícia da tua vida.

Mas o mais importante que possa-
mos escutar é a voz do Pai celeste, 
que nos fala neste Advento, por Je-
sus, pois é o seu Espírito que preside 
à festa do tempo, festa que é nossa, 



porque sua em primeiro lugar. Não 
estaremos fora da verdade se escu-
tarmos então palavas como estas. 
«Que Eu possa nascer ainda mais 
no teu coração e na tua vida. Não 
tenhas medo; não te preocupes ex-
cessivamente. O meu amor por ti é e 
será sempre a melhor notícia da tua 
vida. Tem confiança; não te peço em 
primeiro lugar para mudar de vida 

ou de comportamento, o meu Amor 
por ti é mais importante que tudo 
isso. Só te peço para aceitá-lo onde 
quer que estejas e qualquer que 
seja a tua situação passada ou actu-
al. Pensa que estou ao teu lado e ao 
lado de cada pessoa que encontra-
res. Mesmo sem o ver com clareza, 
este Natal, festa do tempo, que seja 
para ti o triunfo da alegria no teu co-

ração e, na medida das tuas possibi-
lidades, partilha esta alegria. Porque 
o nascimento do meu Filho Jesus na 
terra foi também para mim motivo 
de uma alegria que não podes ima-
ginar».

NOVOS DIÁCONOS PARA A DIOCESE DE LISBOA 
Hoje, dia 28 de Novembro, são ordenados 14 novos Diáconos. 
Presidida pelo Cardeal-Patriarca, D. Manuel Clemente, a celebra-
ção vai ter lugar na Igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro 
dos Jerónimos. 

Afonso Sousa (Paróquia de Tires), Pedro Sousa (Paróquia de Ti-
res), Diogo Tomás (Paróquia de Évora de Alcobaça), Fábio Ale-
xandre (Paróquia de Évora de Alcobaça), Lourenço Lino (Paró-
quia de São João de Deus), Sujith Jayadevan (Arquidiocese de 
Trivandrum - Índia) e Ben Maliakkal (Diocese de Cochim - Índia) 
são os seminaristas do Seminário dos Olivais que vão receber a 
ordem do Diaconado.

Está em curso a fase diocesana do Sínodo dos Bispos. As comunidades, por todo o mundo, 
dão início à auscultação dos seus membros para melhor conhecerem a sua experiência de 
caminho de comunhão. Como estamos a caminhar juntos, na nossa igreja? Que alegrias, 
e dificuldades, encontramos na nossa missão como cristãos? Que passos temos de dar 
melhor seguir a nossa missão? 
Comecemos a amadurecer este desafio, mas sem esquecer que estas interrogações exigem 
uma reflexão baseada na oração, para que o Senhor nos ajude, à luz da nossa experiência 
- que é pessoal e única -, a discernir o caminho que fazemos em conjunto. Partilhamos 
hoje a oração Adsumus Sancte Spiritus, atribuída a Santo Isidoro de Sevilha (560- 636), 
tradicionalmente utilizada nos concílios e nos sínodos. A versão seguinte foi concebida 
especialmente para o caminho sinodal da Igreja de 2021 a 2023. 

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo! 
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome! 

Só a Vós temos por Guia: 
vinde a nós, 
ficai connosco, 
e dignai-vos habitar em nossos corações. 

Ensinai-nos o rumo a seguir 
e como caminhar juntos até à meta. 

Nós somos débeis e pecadores: 
não permitais que sejamos causadores da desordem; 

que a ignorância não nos desvie do caminho, 
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem 
parciais. 

Que sejamos um em Vós, 
caminhando juntos para a vida eterna, 
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. 
Nós vo-lo pedimos 
a Vós, que agis sempre em toda a parte, 
em comunhão com o Pai e o Filho, 
pelos séculos dos séculos. 
Amen.

SÍNODO 2021-2023 
«Para uma Igreja sinodal: comunhão, 

participação e missão» 



A ACONTECER

APOIO ALIMENTAR
Como habitualmente, no primeiro fim-de-semana do mês, poderá trazer donativos para o apoio alimentar da nossa 
Paróquia, ajudando-nos a enriquecer os cabazes de Natal a entregar às mais de 80 famílias apoiadas. Os alimentos 
mais necessários neste momento são: arroz, óleo, açúcar, farinha, cereais para adultos, cereais para criança, papas 
para crianças, salsichas e atum.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
Na próxima sexta-feira, dia 3, por ser a primeira do mês, teremos às 18:00 uma hora de Adoração ao Santíssimo con-
duzida pelo grupo do Apostolado da Oração. Todos estão convidados a participar.

INVESTIDURA DE NOVOS ACÓLITOS 
No Domingo passado a Beatriz, o Manuel e o Ricardo foram investidos Acólitos na missa das 12:00. Depois de um 
tempo de formação, estão agora preparados para servir a nossa comunidade de uma forma mais activa e próxima 
do altar. Acolhemos esta alegria e esta disponibilidade e rezamos por eles!

ESTRELAS QUE DÃO VIDA 
A nossa campanha de Natal teve uma recepção extraordinária por parte da comunidade. Foram distribuídas mais de 
400 estrelas e muitos presentes começaram já a ser entregues! As instituições beneficiárias deste ano são:

Irmãs do Cottolengo
Irmãs da Caridade
Irmãzinhas dos Pobres
Centro Social e Paroquial das Galinheiras
Centro Hospitalar e Psiquiátrico de Lisboa - Júlio de 
Matos
Centro Social Paroquial do Campo Grande
Casa das Cores

Banco do Bebé
Casa da Alegria -Porta do Mais
Comunidade de Santo Egídio
Comunidade Vida e Paz.

Relembramos que tem até ao dia 6 de Janeiro para 
deixar a sua oferta no Acolhimento paroquial. 


