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NÓS VIMOS A SUA ESTRELA…

Caminhada paroquial do Advento ao dia de Reis

ADVENTO | Esperar por esse instante
Neste II Domingo do Advento, depois de termos estado uma semana
a rezar o clamor do mundo que nos
inquieta e convoca, propomos um
olhar sobre a urgência da Esperança.
Talvez não tenhamos dado conta de
que muito do desalento, do individualismo e do materialismo do

ÁGAPE

momento presente revela, no fundo, uma crise de esperança. Neste
tempo, em que se levantam tantas
questões à humanidade, em que
observamos tantas contradições e
em que os valores até aqui fundamentais são questionados, a nossa
esperança é posta à prova. O que
nos rodeia parece não ter ligação
nenhuma com o que esperamos.

É urgente que nós, os cristãos, redescubramos as razões da nossa
esperança, para que saibamos com
clareza o que temos para oferecer
ao mundo: «a verdadeira e grande
esperança do ser humano, que resiste apesar de todas as desilusões,
só pode ser Deus – o Deus que nos
amou, e ama ainda agora até ao fim,
até à plena consumação» (Bento
XVI, Spes salvi).

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

A esperança cristã é a
convicção de que a vida
não se encaminha para
um beco sem saída, para
o nada, mas ela permite
acreditar que, mesmo no
meio de dificuldades e
obstáculos, existem
possibilidades a descobrir.
Não se trata aqui de uma esperança
fácil, marcada pela superficialidade, incapaz de sustentar o caminho
quando ele se torna um desafio
maior. Trata-se de uma esperança
provada, que se fortalece na tribulação, ganha profundidade na paciência, se configura na fidelidade
e resiste ao sem-sentido e ao mal.
Quando é assim, ela ultrapassa as
evidências e transpõe o que parece
inultrapassável.
A esperança cristã alimenta-se da
certeza que, por mais que sejam os
fracassos, a nossa vida e a vida do
mundo estão envolvidas pelo poder indestrutível do amor de Deus
que lhes confere dignidade, sentido

e valor. Só uma esperança fundada
nesse amor pode dar-nos a coragem para, contra todas as probabilidades, continuarmos a construir um
presente que seja caminho e antecipação do futuro.
Mas, se é assim, então a esperança tem de nos desinstalar. Não nos
pode satisfazer um simples carpe
diem, ou um «comamos e bebamos,
que amanhã morreremos» (1Cor
15,32). A vida não pode ser só isto!
Pelo contrário, a esperança cristã é
uma esperança activa que nos faz
lutar pelo bem, por um presente
que seja um pouco mais luminoso
e humano e nos encoraja a manter
o mundo aberto a Deus. O vivermos de olhos postos no futuro não
é uma realidade acessória, porque
a esperança de que o futuro existe
é que é capaz de mudar o nosso
presente. Os cristãos vivem «como
deslocados, em movimento, em
trânsito pascal, em saída. Não estão completamente aqui» (José
Tolentino Mendonça).

Já vimos que a esperança cristã
se funda no amor incondicional e
imutável de Deus que traz consigo a promessa da eternidade. Mas
nós desejamos mesmo isto: viver
eternamente? Conseguimos imaginar, sequer, em que consiste a
eternidade? Uma das mais bonitas
tentativas de definir a eternidade é
esta de Bento XVI: «A única possibilidade que temos é procurar sair,
com o pensamento, da temporalidade de que somos prisioneiros e,
de alguma forma, conjecturar que
a eternidade não seja uma sucessão
contínua de dias de calendário, mas
algo parecido com o instante repleto de satisfação, onde a totalidade
nos abraça e nós abraçamos a totalidade».
A esperança é, portanto, darmos a
vida toda para viver esse instante.
P. Hugo Gonçalves

VIGÍLIAS DE ADVENTO
Com o início do Advento, vários grupos pastorais da nossa paróquia reuniram-se em oração.
Os Catequistas e os grupos de Casais do Campo Grande rezaram, em diferentes noites, o início deste tempo litúrgico.
Um tempo em comunidade mas também de oração pessoal.

JMJ LISBOA 2023 – ESTAMOS A CAMINHO!
Jornada Diocesana da Juventude em Lisboa
No dia 21, em Queluz, a JDJ cerca de dois mil jovens, num programa que incluiu momentos de oração e
convívio, com ateliês participativos, um tempo de missão e um concerto-testemunho do artista Matay.
Na missa, D. Manuel Clemente desafiou os jovens católicos a uma “participação livre” na vida política”,
para transformar a sociedade, inspirados pela fé cristã. “Numa sociedade democrática como a nossa, peço
particularmente a cada um de vocês para ter em conta esta necessária participação responsável, livre, na
vida política que determina o nosso futuro conjunto enquanto concidadãos”. O nosso bispo destacou que
o Papa pede aos jovens que sejam “testemunhas de Cristo onde ele precisa mais de ser apresentado, com
outros jovens, mas também nos setores sociais, onde a solidariedade precisa de ser mais do que uma palavra um gesto, uma atitude concreta”.
Depois de uma paragem de um ano e meio nas actividades presenciais, a adesão a este encontro foi enorme, e constituiu um passo importante na caminhada da nossa Diocese rumo à Jornada Mundial da Juventude de 2023. Estamos juntos e a caminho!

A ACONTECER
No dia 12, numa sessão aberta a todos, será lançado o novo livro RESPOSTAS EM FAMÍLIA, que reúne os
textos do Pe. Vítor escritos para a revista Família Cristã e que ele começou a preparar antes de falecer. A
sessão decorrerá no nosso salão paroquial e é aberta a todos. O livro já se encontra disponível na nossa
Livraria paroquial.

IMACULADA CONCEIÇÃO - MISSAS

No dia 8 de Dezembro, 4ª feira, celebramos a Solenidade da Imaculada Conceição. As missas terão o mesmo horário de Domingo: 10:00, 12:00, 17:30 e 19:00.
BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS

No próximo Domingo, dia 12, terceiro do Advento, na missa das 12:00, teremos a Bênção das grávidas, uma
tradição deste tempo litúrgico, que celebra a vida nova que nasce! Não é necessária inscrição. Basta indicar
a presença na Sacristia, um pouco antes do início da missa.
MERCADO DE NATAL

Até ao 19 de Dezembro pode visitar o Mercado de Natal da Paróquia.
Todos os fundos revertem a favor das nossas actividades, por isso ao comprar já está a ajudar!

