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ÁGAPE
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

VALORIZAR O ADVENTO
Este Domingo, começamos um tem-
po de preparação para o Natal, que se 
estende por quatro semanas e ao qual 
chamamos Advento – que quer dizer 
chegada, vinda.

O ano litúrgico foi-se formando com o 
passar do tempo, à medida que o Cris-
tianismo se ia espalhando e que a ex-
periência cristã se foi aprofundando. 
Assim, da celebração semanal da Euca-
ristia, que sempre foi o aspeto central 
da experiência da fé, foram-se desenvol-
vendo os vários tempos litúrgicos, com 
o intuito de valorizar os vários aspetos 
da missão de Jesus. 

Quando dizemos que o Advento prepa-
ra uma chegada ou a vinda de alguém, 
facilmente entendemos que aquele que 
esperamos é Jesus. Em primeiro lugar, o 
Advento é a preparação espiritual para 
a celebração do mistério da Encarnação 
do Verbo – o Natal. Essa é a dimensão 
que mais facilmente sublinhamos. Mas, 
o Advento é também a espera da última 
vinda de Jesus, o momento em que Ele 
virá revestido de glória, para atrair a si e 
fazer novas todas as coisas. Assim, cele-
bramos o primeiro advento – que já se 
realizou – e esperamos o segundo ad-
vento – que ainda será.

Hoje em dia o Advento fica ofuscado 
pela antecipação comercial do Natal e, 
mesmo, pelas nossas celebrações nata-
lícias antecipadas: as festas de Natal das 
escolas, creches e catequeses, os janta-
res de Natal que fazemos nas empresas 
e nos grupos, a publicidade, a decora-
ção e as compras… Não é fácil contor-
nar esta corrente tão forte, mas também 
não é impossível viver o Advento com 
profundidade.

COISAS QUE NOS PODEM AJUDAR A 
VIVER O ADVENTO

1. AS LEITURAS DA MISSA | no I Domin-
go, a vigilância; no II Domingo, a con-
versão; no III Domingo (da alegria), o 
testemunho de João; no IV Domingo, a 
anunciação.

2. A COROA DO ADVENTO | a “coroa” do 
Advento é uma tradição luterana. Con-
siste em quatro velas que servem para, 
Domingo a Domingo, irmos fazendo o 
caminho da luz que culmina no Natal. 
Jesus é a Luz do Mundo e a cada semana 
acendemos uma vela que nos anuncia a 
sua proximidade. Todos os anos criamos 
uma coroa de Advento, acompanha-
da de uma proposta de oração, que os 
paroquianos podem levar para casa. Ao 
mesmo tempo, construímos na Igreja 
um percurso idêntico, acompanhado 
de uma oração ao acender de cada vela 
que este ano será distribuída no final de 
cada missa.

3. O SACRAMENTO DA RECONCILIA-
ÇÃO | os tempos de preparação para 
um momento importante requerem 
uma atitude de revisão da nossa vida e, 
consequentemente, a decisão de reco-
meçar de novo, com o perdão de Deus. 
Este ano, a Noite da Misericórdia, com a 
celebração das confissões, será no dia 
13 de dezembro, terça-feira. 

4. A PARTILHA | Este é o tempo favorá-
vel para nos lembrarmos dos outros, so-
bretudo dos mais pobres, doentes e sós. 
Cada um saberá como é chamado a vi-
ver esta dimensão da partilha, mas ela é 
fundamental neste tempo em que des-
perdiçamos tanto. A campanha Estre-
las que dão vida e os pedidos de ajuda 
alimentar para os Cabazes de Natal são 
duas propostas concretas que fazemos, 
juntamente com a habitual Partilha de 
Natal que reverte para os inúmeros pro-
jetos que a Paróquia desenvolve. Desta 
maneira olhamos para os Reis Magos 
que trazem presentes ao Menino Jesus, 
pobre e indefeso; ou à atitude de São 
Nicolau (o santo que depois deu origem 
ao Pai Natal) que na noite de Natal dei-
xava presentes à porta das famílias mais 
pobres.

5. O PRESÉPIO E AS DECORAÇÕES | 
Ao longo do Advento costumamos ir 
preparando as decorações de Natal e o 
presépio. Podemos incluir um elemento 
visível do lado de fora da porta ou junto 
à janela. Nas nossas casas podemos dar 
mais destaque à decoração ligada ao 
Natal religioso: os sinos, os anjos, as es-
trelas, as imagens de Jesus, dos pastores 
ou dos Reis Magos. Às vezes, as famílias 
vão construindo o presépio gradual-
mente e pondo uma imagem de cada 
vez: é uma oportunidade para compre-
ender o papel único que tem cada per-
sonagem no presépio. Na nossa Paró-
quia, vamos montar o presépio já bem 
próximo do Natal para podermos viver 
bem o Advento e ele ficará montado até 
à celebração do Batismo de Jesus.
Que este Advento seja uma verdadei-
ra espera por Jesus que vem nascer no 
nosso coração e encher a nossa vida de 
luz, alegria e paz.

Padre Hugo Gonçalves



ESTRELAS QUE DÃO VIDA 

A partir deste fim-de-semana estão disponíveis as estre-
las que farão brilhar mais o Natal de muitos! Se ainda não 
conhece a campanha é muito simples: retire uma estrela 
na igreja, compre a prenda aí referida e entregue no Aco-
lhimento até ao dia 20 de dezembro. Serão mais de 300 os 
adultos, idosos e crianças, de muitas instituições sociais, 
que receberão as ofertas da nossa paróquia! Deixe brilhar a        
generosidade e dê vida!

JORNADA DIOCESANA DA JUVENTUDE DE LISBOA 

Nos dias 19 e 20 de novembro mais de 3500 jovens participaram na Jornada Diocesana da Juventude em Oeiras. 
Dois dias centrados Mensagem do Papa Francisco para a XXXVII Jornada Mundial da Juventude 2022-2023, com o 
tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39), e um momento marcante no caminho da nossa Diocese 
para acolher a JMJ Lisboa 2023, em Agosto.

O palco central e as principais atividades decorreram no Jardim Municipal de Oeiras e em algumas instalações próxi-
mas, com uma Feira Vocacional, espaços para confissões, sessões temáticas sobre diversos temas (numa das sessões 
o nosso pároco, padre Hugo Gonçalves, partilhou com os jovens a experiência da nossa paróquia no resgate de 
cidadãos ucranianos no início deste ano), um concerto dos HMB e no final do dia de Sábado uma Vigília de Oração. 
No Domingo uma conversa com D. Manuel Clemente, um “abraço” gigante para o mundo que se prepara para nos 
visitar e a Missa de envio compuseram o programa.

O ambiente foi de festa, de fé e de alegria, numa Jornada que fez já sonhar com a Jornada Mundial da Juventude!



A ACONTECER
ADORAÇÃO
Na próxima sexta-feira, dia 2, por ser a primeira do mês, teremos a partir das 17:30, terço e Adoração orientados pelo 
nosso grupo do Apostolado da Oração. Todos estão convidados para este tempo de proximidade com o Senhor.

APOIO ALIMENTAR
Como habitualmente, no primeiro fim-de-semana do mês, faremos a recolha de bens para o Apoio Alimentar da 
nossa Paróquia, que ajudarão a enriquecer os cabazes de Natal a entregar às mais de 80 famílias apoiadas. Os ali-
mentos mais necessários neste momento são: arroz, óleo, azeite e enlatados, e poderá encontrar estes produtos à 
venda no Mercado de Natal e, se desejar, deixar logo para o Apoio Alimentar.

JMJ Lisboa 2023 | VOLUNTÁRIOS E ACOLHIMENTO
Estão abertas as inscrições para Voluntários paroquiais e famílias de Acolhimento. Todos somos necessários para que 
a JMJ seja uma experiência inesquecível para os jovens de todo o mundo que chegarão à nossa cidade e à nossa pa-
róquia. Saiba mais sobre como ser Voluntário Paroquial ou como Acolher peregrinos na sua casa através dos qrcodes 
ou no nosso site: www.igrejacampogrande.pt.

APRESENTAÇÃO DO NOVO LIVRO DE D. CARLOS AZEVEDO 
No dia 2 de dezembro, às 21:30, no nosso salão paroquial, D. Carlos Moreira 
Azevedo, fará o lançamento do seu novo livro «Entre Vaticano e Portugal: 
questões de governo e de pastoral (séc. XVII a XX)». Editado pela Paulinas, 
a obra será apresentada pelo Prof. Doutor Paulo Fontes, do Centro Estudos 
de História Religiosa (CEHR) da Universidade Católica Portuguesa. A sessão 
é aberta a todos os que quiserem participar. 




