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NÓS VIMOS A SUA ESTRELA…

Caminhada paroquial do Advento ao dia de Reis

ADVENTO | Alegria, sinal infalível

negações são apenas alguns exemplos disso.

Gaudete - alegrai-vos – é, desde há
muito tempo, a palavra com que
começa o cântico de entrada do III
Domingo do Advento. Esta palavra
é aqui – como é sempre – um anúncio feliz.

A verdadeira alegria

Podemos mesmo dizer que a alegria é uma das palavras-chave do
Cristianismo. Talvez por isso, o Papa
Francisco tenha escolhido fazê-la figurar em quase todos os títulos das
encíclicas e exortações que nos escreve.
A alegria, ou a promessa de a alcançar, percorre toda a Sagrada Escritura, desde a alegria de Deus e
do homem na Criação à alegria da
glória de Deus e da humanidade no
Apocalipse. A alegria de Deus está
toda dita nas páginas da Bíblia. Ao
ensinar acerca das Escrituras, contam os antigos rabinos que a pupila
de Deus, ao ver a beleza do mundo
e da criatura humana, dilatou-se até
fazer fluir uma lágrima de extrema
alegria e prazer divinos pela sua
criação. As conquistas, as respostas ao seu amor e a capacidade de
conversão da humanidade enchem
o coração de Deus de alegria. Vemos isso na sua relação com Moisés
e David, no anúncio a Maria e nos
exemplos do filho pródigo ou da
ovelha perdida. A Palavra de Deus
evidencia que a alegria é uma quali-

ÁGAPE

dade divina, uma das características
principais de Deus.

Se é assim, facilmente
podemos perceber que
Deus investe na alegria da
humanidade que ama. Ele
não suporta ver-nos tristes.
Lembro o Cardeal Danneels quando
dizia que «Deus torna o homem feliz, pois ele não pode chegar lá por
si só”. Deus empenha-se em dar-nos
alegria, sabe que precisamos de ser
ajudados. O júbilo de João Baptista que exulta no seio de Isabel, o
«magnificat» de Maria e a gratidão
de Pedro ao ver perdoadas as suas

Mas será a alegria uma pura sensação de euforia, histriónica, ou um
sentimento vazio, abstracto e sem
conteúdo? Será a alegria um fim a
alcançar por si mesmo?
Certamente que não. Para nós, a
alegria é um fruto do Espírito Santo.
Não a procuramos por si mesma sabendo que está ligada a algo maior
que a motiva, a um acontecimento
ou a uma relação que a faz irromper
incontivelmente. Mais do que alguma coisa que se fabrica ou conquista, a alegria é um dom inesperado, o
fruto de um tesouro descoberto, de
uma vida bem vivida, de um

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

caminho percorrido com sentido…
Ela não se exprime necessariamente
de modo ruidoso e exterior. Quando é verdadeira, a alegria é discreta,
não invade nem se impõe, não perturba...
A alegria põe-nos em contacto com
o Céu: ela é transcendente, porque
nasce das coisas maiores da vida, é
irmã da esperança que fortalece a
nossa caminhada e é testemunha
da amizade que Deus tem por nós.
Perguntamo-nos, então, porque é
que nem todas as pessoas sentem
esta alegria presente nas suas vidas.
Podemos começar por dizer que a
alegria também se aprende. E essa
aprendizagem consiste em desenvolver o sentimento de gratidão pelas coisas pequenas reparando nas
maravilhas que já estão presentes
na nossa vida, em realçar os mais
pequenos motivos para sentir alegria sem precisar de sinais grandes
e extraordinários. Hoje custa-nos
acreditar que a vida e a felicidade

não têm de ser uma mega-produção, não têm de estar ansiosamente
hipotecadas aos grandes sinais ou
acontecimentos. Se fosse assim, seria impossível sentir alegria sem ter
garantidas todas as necessidades
básicas ou nos momentos em que
a vida não fosse perfeita. Tudo depende de quanto somos capazes de
valorizar cada pequena coisa, cada
pequeno dom, cada pequena conquista.

É importante cada um reflectir sobre a sua alegria, sobre a sua sensibilidade (ou falta dela) às pequenas
coisas que a alimentam e sobre a
esperança que lhe dá fundamento.
Que cada um de nós tenha a sua
«história da alegria» pessoal como
uma parte muito significativa da
sua biografia, como indicadora dos
pontos decisivos do caminho e
como sinal de que vamos na direção certa.

De certa maneira, a alegria pode ter
o valor de um diagnóstico existencial e espiritual porque ela revela o
que há no nosso coração, aquilo a
que ele ambiciona. Perguntarmo-nos sobre as nossas alegrias passadas e presentes, sobre o que é preciso para nos sentirmos felizes mostra
quem nós somos, o que trazemos
no coração, o que é importante para
nós e o que dá sentido à nossa vida.
A alegria, o profundo gozo, revela se
a nossa busca de sentido se encaminha na direção certa. Ela é, nesse aspecto, um sinal infalível.

Deus não suporta ver-nos tristes. E
só o facto de sabermos isso já é suficiente para que o nosso coração
comece a encher-se de alegria.

É no encontro que tudo começa,
no encontro com os outros que nos
mostram Jesus. Num outro muito
concreto: o meu filho, a minha irmã,
o desconhecido que encontro na
rua, os meus pais ou uma amiga. No
bom dia que digo sem pensar quando vou ao mercado ou em alguém
com quem me cruzo na rua e que
precisa de indicações ou da minha
ajuda. O outro também é aquele
que me desafia, que me faz sair do
meu conforto, que me confronta.
O outro pode até deixar-me triste,
zangada, confusa ou angustiada. A
alegria cristã não é sinónimo de facilidade, mas sim o contributo para

que eu viva a minha humanidade
de uma forma completa, plena e assim alcance a felicidade.

P. Hugo Gonçalves

ATUALIDADE CARMO DINIZ
O PAPA FRANCISCO E
A PROPOSTA DA ALEGRIA
A exortação apostólica que o Papa
Francisco escreveu em 2013, sobretudo a força inicial com que
fundamenta a alegria cristã é um
verdadeiro espanto. Consegue-nos
inundar o coração e encher a vida,
encontrar o verdadeiro sentido da
alegria. Chama-se Evangelli Gaudium e começa assim: A Alegria do
Evangelho enche o coração e a vida
inteira daqueles que se encontram
com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do
isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria.

O Papa Francisco continua na introdução da encíclica a dar o exemplo
da sua própria vida: Posso dizer que
as alegrias mais belas e espontâneas, que vi ao longo da minha vida,
são as alegrias de pessoas muito
pobres que têm pouco a que se
agarrar. Recordo também a alegria
genuína daqueles que, mesmo no
meio de grandes compromissos
profissionais, souberam conservar um coração crente, generoso e
simples. De várias maneiras, estas

alegrias bebem na fonte do amor
maior, que é o de Deus, a nós manifestado em Jesus Cristo.
Deus é o amor maior, manifestado
em Jesus Cristo, onde bebem as
alegrias. Então como vivemos as
dificuldades da vida? Inesperadamente são os pequeninos que nos
mostram este amor maior, são os
frágeis, os doentes, os que fogem da
guerra e da perseguição, as pessoas com deficiência, os maltratados.
Estes pequeninos são testemunhas
do amor maior e, com simplicidade
e humildade, ensinam todos o que
é ser alegre em Cristo. E é no encontro com os pequeninos, na relação
com as testemunhas do amor maior
que encontramos Jesus, que vivemos a alegria cristã e alcançamos
a felicidade que Deus sonhou para
cada um de nós.

O Papa Francisco fala-nos frequentemente da felicidade para a qual
fomos criados. Diz-nos que Jesus
deseja que cheguemos à «felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre,
superficial e indecisa» (Francisco,
Exort. ap. Gaudete et exsultate, 1).
Mostra-nos que é com alegria que
muitos proclamam o que o Senhor
fez por eles, como no exemplo do
cego de nascença curado por Jesus.
O cego de nascença representa um
pequenino. Sabemos que na altura
de Jesus ser cego também significava ser perseguido porque se julgava
ter nascido em pecado. Mas foram
a confiança em Jesus, a ousadia do

A alegria cristã não é
sinónimo de facilidade,
mas sim o contributo para
que eu viva a minha
humanidade de uma forma
completa, plena e assim
alcance a felicidade.

SÍNODO 2021-2023
«Para uma Igreja sinodal: comunhão,
participação e missão»
Trazemos, hoje, alguns excertos da homilia do Papa Francisco do passado dia
10 de outubro, aquando do lançamento do sínodo. Neste caminho de Advento, as palavras do Papa são um convite a que o façamos individualmente, mas
também em Igreja.
“Um homem rico foi ao encontro de Jesus, «quando [Este] Se punha a caminho» (Mc 10, 17). Os Evangelhos apresentam-nos muitas vezes Jesus «a caminho», fazendo-Se companheiro do homem no seu caminho e ouvindo os
interrogativos que habitam e inquietam o seu coração. Assim se revela que
Deus não habita em lugares asséticos, em lugares pacatos, distantes da realidade, mas caminha connosco e vem encontrar-nos onde estamos, nas estradas por vezes acidentadas da vida. E hoje, ao abrir este percurso sinodal,
comecemos todos (Papa, bispos, sacerdotes, religiosas e religiosos, irmãs e
irmãos leigos) por nos interrogar: nós, comunidade cristã, encarnamos o estilo de Deus, que caminha na história e partilha as vicissitudes da humanidade?
Estamos prontos para a aventura do caminho ou, temerosos face ao desconhecido, preferimos refugiar-nos nas desculpas «não adianta» ou «sempre se

encontro, a humildade com que o
cego de nascença aceitou a cura de
Jesus que resultaram na coragem
de proclamar com alegria, perante
os fariseus, o que lhe aconteceu.
Cada um de nós busca incessantemente a felicidade que o Papa Francisco nos fala, a que foi sonhada por
Deus quando nos criou. A felicidade
é indissociável da alegria verdadeira, que vem do amor maior, que é
concreta na nossa vida do dia a
dia e que se faz de encontros. Esse
amor maior que deu a vida por nós.
Sejamos alegres nesta certeza, sendo alegres daremos testemunho do
amor maior e deixamo-nos salvar
por Ele.

fez assim»? Fazer Sínodo significa caminhar pela mesma estrada, caminhar em conjunto. (…)

Encontrar. O Evangelho começa narrando um encontro. Um homem vai ao encontro de Jesus e ajoelha-se diante

d’Ele, colocando-Lhe uma pergunta decisiva: «Bom Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna?» (Mc 10, 17).
Uma questão tão importante exige atenção, tempo, disponibilidade para encontrar o outro e deixar-se interpelar
pela sua inquietação. De facto, o Senhor não fica indiferente, nem Se mostra aborrecido ou incomodado; pelo contrário, detém-Se com ele. Está disponível para o encontro. Nada O deixa indiferente, tudo O apaixona. Fixar os rostos,
cruzar os olhares, partilhar a história de cada um: tal é a proximidade de Jesus. Ele sabe que um encontro pode
mudar a vida. (…)

Escutar. Um verdadeiro encontro só pode nascer da escuta. De facto, Jesus coloca-Se à escuta da pergunta daquele homem e da sua inquietação religiosa e existencial. Não dá uma resposta de rotina, não oferece uma solução
pré-fabricada, nem finge responder com amabilidade apenas para Se livrar dele e prosseguir o seu caminho. Simplesmente o escuta. Escuta-o todo o tempo que for preciso, sem pressa. E – a coisa mais importante – Jesus não tem
medo de o escutar com o coração; não Se contenta de o fazer apenas com os ouvidos. (…)
Discernir. O encontro e a escuta recíproca não são um fim em si mesmos, deixando as coisas como estão. Pelo

contrário, quando entramos em diálogo, pomo-nos em questão, pomo-nos a caminho e, no fim, já não somos os
mesmos de antes, mudamos. Assim no-lo mostra o Evangelho de hoje. Jesus intui que o homem à sua frente é bom,
religioso e pratica os mandamentos, mas quer conduzi-lo para além da simples observância dos preceitos. No diálogo, ajuda-o a discernir. Propõe-lhe olhar dentro de si próprio, à luz do amor com que Ele mesmo – ao fixá-lo – o ama
(cf. Mc 10, 21), e, nesta luz, discernir a que é que está verdadeiramente apegado o seu coração. (…)
Nestes dias, Jesus chama-nos – como fez com o homem rico do Evangelho – a esvaziar-nos, a libertar-nos daquilo
que é mundano e também dos nossos fechamentos e dos nossos modelos pastorais repetitivos, a interrogar-nos
sobre aquilo que Deus nos quer dizer neste tempo e sobre a direção para onde Ele nos quer conduzir.”

A ACONTECER
PARTILHA DE NATAL

Como habitualmente nesta época, teremos a partilha de Natal, em que somos convidados a ajudar de uma forma
mais concreta a nossa paróquia. Os envelopes estão à disposição na Igreja e no Acolhimento, e serão recolhidos no
Ofertório das missas do próximo fim de semana, dias 18 e 19 de Dezembro.
NOITE DA MISERICÓRDIA

No dia 15, às 21:00, teremos na nossa Igreja a Noite da Misericórdia – uma vigília de oração para nos ajudar a viver
este tempo de Advento, reconhecendo as nossas faltas e confiando-nos ao Amor de Deus. Devido à situação pandémica que vivemos não haverá a possibilidade de confissões, continuando estas a fazer-se por marcação ao longo
da semana.
MUSICAL FÉNIX

Fénix, o renascer das cinzas, é um musical da autoria de Matilde Trocado e Artur Guimarães, que celebra
os 30 anos da ATT- Associação para o Tratamento das Toxicodependências. É baseado em histórias reais
de adição, sobrevivência, recaída e recuperação. Histórias de vida concretas que provam que é possível
recuperar e renascer das cinzas. Para lá das cicatrizes, das falhas, dos erros que cometemos e das vezes que
caímos, é sempre possível recomeçar.
Em exibição no Teatro Camões, de 11 a 16 de Janeiro. A Secretaria Paroquial dispõe de bilhetes, e os interessados podem entrar em contacto.
PAIS À PROCURA

O grupo Pais à Procura, dinamizado pela Verbum Dei, terá mais uma sessão, via Zoom, no dia 14 de dezembro às 21:30, com o tema “ Casa Comum: que estilos de vida a construir”, que será conduzido pelo Juan
Ambrosio. As inscrições poderão ser feitas no site da Verbum Dei Lisboa.

