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NÓS VIMOS A SUA ESTRELA…

Caminhada paroquial do Advento ao dia de Reis

NATAL | Somos candeias de uma Luz que não se apaga
Queridos paroquianos,
Viajando nestas
pelo caminho da
rança, da alegria
de chegamos ao
Natal.

ÁGAPE

quatro semanas
escuta, da espee da simplicidadia luminoso do

O Natal é uma epifania de Luz,
porque ele tem o poder de se sobrepor às sombras da nossa vida e do
mundo. Nós acreditamos que a humanidade e o mundo foram criados
com bondade e para a bondade. A
Luz de Deus, transportada até nós

pela candeia do Natal, permite-nos
ver com clareza a nossa vocação primeira, o sonho de Deus para tudo.
Não é por acaso que na proximidade do Natal sentimos uma atmosfera diferente de alegria, tolerância,
boa-vontade e reconciliação. Tudo

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

isso é já um fruto do nascimento de
Jesus. Um fruto que é preciso que
perdure por todo o ano.
«Vós sois a luz do mundo» (Mt 5,14),
diz-nos Jesus. Na verdade, nós somos como essa candeia que leva a
Luz maior, mais brilhante, a única
capaz de iluminar tudo. É por isso
que os cristãos não podem deixar
que a Luz que transportam fique
ofuscada pela incoerência e a falta de convicção. Na Encarnação do
Verbo, Deus veio ao encontro da
humanidade para reacender a Luz
da esperança e reconstruir pontes
de reconciliação. Esse é o exemplo
que devemos seguir: acendermos
esta Luz nova e sermos construtores
de pontes.
Inegavelmente, o mundo precisa de Deus. E a nossa missão
é, precisamente, tornar Deus
presente porque, onde está
um cristão, aí está Cristo.
É importante esclarecer que o cristão torna Cristo presente não apenas nas práticas religiosas ou ao
assumir um discurso confessional
perante a sociedade, mas ao desenvolver todos os aspectos da sua vida

a partir do encontro com Ele. Como
aconteceu com São Paulo, que na
estrada de Damasco foi inundado
por uma Luz que mudou tudo, ou os
Reis Magos que se deixaram guiar
por uma estrela ao encontro do Menino e voltaram por um caminho
novo. Converteram-se. Mudaram
as suas prioridades. Fizeram novas
escolhas. E isso fez deles candeias
acesas e acendedores de outras
candeias.
Ao contemplarmos Jesus no presépio, não cedamos ao imobilismo
perante a vida. Aquela cena cheia
de ternura não nos impeça de perceber que Deus se incomodou por
nós, saiu ao nosso encontro, veio
pôr as mãos na massa da nossa existência. Veio ser no meio de nós e
veio ensinar-nos a ser.
Como dizia o Irmão Christian no filme Dos Homens e dos Deuses, «de
nascimento em nascimento vamos
dando à luz o filho de Deus que há
em nós». E que, em nós, Ele seja
dado ao mundo.

mia, no desenvolvimento de políticas sociais, no desenrolar da vida
familiar, no cuidado dos nossos pais
e avós? Temos de acrescentar valor, ou melhor, valores. Em todas as
frentes, em todas as etapas, temos
de nos distinguir pela justiça com
que tratamos as questões, pela verdade com que nos apresentamos,
pelo amor que preside a tudo em
nós. Não podemos dizer que sim a
Cristo na Igreja e dizer-Lhe que não
na maneira como gerimos os negócios. Não podemos dizer sim a Cristo na Eucaristia e dizer-Lhe não na
compaixão pelos que sofrem. Não
podemos dizer que sim a Cristo no
sacramento da reconciliação e sermos incapazes de perdoar os que
nos magoam. Cristo não pode ficar
confinado às sacristias porque a
missão d’Ele é no mundo. E é-o através de nós.
Que cada um de nós possa ser candeia para esta Luz que nunca se
apaga.
Um Natal muito feliz!

Como podemos, então, efectivar
esta presença de Cristo no mundo
do trabalho, na política, na econo-

P. Hugo Gonçalves

A ACONTECER
TEMPO DO NATAL – MISSAS
25 Dezembro – 10:00, 12:00, 17:30, 19:00 - Natal do Senhor
26 Dezembro - 10:00, 12:00, 17:30, 19:00 – Festa da Sagrada Família
1 Janeiro - 10:00, 12:00, 17:30, 19:00 – Santa Maria Mãe de Deus
2 Janeiro - 10:00, 12:00, 17:30, 19:00 – Festa dos Santos Reis Magos – Padroeiros
Como habitualmente as missas das 19:00 terão transmissão em directo na página de Facebook da Paróquia.

