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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

PELO SONHO É QUE VAMOS

Neste II Domingo do Advento, escutamos o profeta 
Isaías que nos diz: «O lobo viverá com o cordeiro e a 
pantera dormirá com o cabrito; o bezerro e o leão-
zinho andarão juntos e um menino os poderá con-
duzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente, suas 
crias dormirão lado a lado; e o leão comerá feno 
como o boi. A criança de leite brincará junto ao ni-
nho da cobra e o menino meterá a mão na toca da 
víbora. Não mais praticarão o mal nem a destruição 
em todo o meu santo monte». 

A possibilidade de construir um reino em que as 
divisões, inimizades, desarmonias ou conflitos dão 
lugar à justiça e à paz sem fim, parece-nos mais um 
sonho do que realidade. Se olharmos para o mun-
do à nossa volta – e para a realidade concreta da 
nossa vida – pode parecer-nos impossível que o 

mundo venha a ser como Jesus o sonhou quando 
deu a vida por nós. «Como é possível?» é a mesma 
pergunta que Maria fez ao anjo no dia da anuncia-
ção. 

É João Baptista que nos dá a resposta: «preparai 
o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas». 
Para que um sonho assim tão grande se torne rea-
lidade é necessário que cada um de nós faça o que 
tem a fazer: fazer-se à estrada, desbravar o caminho 
que Jesus há-de percorrer para aqui chegar - arran-
car as ervas daninhas do ressentimento, remover 
os pedregulhos das faltas cometidas, desimpedir 
os becos sem saída do egoísmo… É um trabalho 
árduo mas belo, este de fazer com que os sonhos se 
tornem realidade. São João Baptista chama a isso 
conversão. Só Jesus tem a capacidade de fazer no-
vas as coisas velhas em que toca; só Jesus tem a ca-
pacidade de remendar um coração ferido; só Jesus 
pode destruir as barreiras da inimizade; e só Jesus 
pode realizar os sonhos impossíveis.

O poeta Sebastião da Gama dizia que «pelo sonho 
é que vamos». Que o sonho do Deus-Connosco - 
Deus-em-Nós – seja a Luz que ilumina a nossa noi-
te e nos faz acordar a cada dia decididos a torná-lo 
realidade.

Bom Advento!
Padre Hugo Gonçalves



ORDENAÇÕES DIACONAIS EM LISBOA 
No passado Domingo, dia 27, foram ordenados no Mosteiro dos Jerónimos, três novos diáconos para a nossa Dio-
cese: Hélio Soares (paróquia de Monte Abraão), Miguel Teixeira Duarte (que fez o seu estágio pastoral na nossa 
paróquia) e Nuno Vicente (paróquia de São João das Lampas), alunos do 6.º ano do Seminário Maior de Cristo-Rei 
dos Olivais.

Na homília D. Manuel Clemente dirigiu-se aos ordinandos, mas também a todos nós, neste início de Advento:
“a vida consagrada, ou o celibato por “amor do Reino dos Céus” (cf. Mt 19, 12) em que os ordinandos de hoje se 
comprometem, são sinais vivos dessa realidade definitiva, seguindo o exemplo do próprio Jesus que assim viveu e 
quis lembrar, para bem de todos. Porque o bem de todos é nunca esquecer que verdadeiramente “só Deus basta”.

Nunca é demais repetir a exclamação de Santo Agostinho, que lhe saía da alma como lhe brotava da vida: «Senhor, 
criastes-nos para Vós e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Vós!». E nunca é demais citá-la, 
porque encontrou palavras certas para um sentimento que não passa, seja em quem for e em que tempo for. Em 
termos absolutos, não é o homem a medida de todas as coisas, pois só Deus responderá ao desejo sem medida que 
define a criatura humana.

É verdade e bem verdade que em Cristo a nossa humanidade foi preenchida por Deus Filho. É essa a verdade que 
o Natal assinalará. Mas tal aconteceu para nos levar a Deus Pai, do qual provém e para O qual retorna, levando-nos 
consigo, no Espírito que deixou.”

“O Sínodo segue em frente: podemos afirmá-lo com entusiasmo a um ano da 
sua abertura. Ao longo desta primeira parte da fase consultiva, milhões de       
pessoas em todo o mundo foram implicadas nas atividades do Sínodo: umas 
participando em encontros a nível local, outras colaborando na animação e co-
ordenação das atividades aos diversos níveis e outras oferecendo o apoio da 
própria oração.  (…) Os verdadeiros   protagonistas do Sínodo são todas estas 
pessoas que participaram!”
É com estas palavras que inicia o documento de síntese que a equipa da Diocese 

SÍNODO DOS BISPOS 2021-2024. Por uma Igreja sinodal
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Documento para a Etapa Continental



REZAR O ADVENTO

Maria
Gosto de pensar que foi também a tua fraqueza a sustentar a tua força
que soubeste aceitar a travessia de tantas incertezas
colando o teu coração a uma confiança que não se via
E que por isso não te é estranha a minha turbulência confusa
a minha indecisão, os medos que me assaltam a certas horas
e que Tu abraças compreendendo tudo
Gosto de lembrar que difícil foi o teu caminho
cheio de estorvos mais duros do que aqueles que enfrento
batido por sombras, derivas e dores
E que o teu olhar se tornou um imenso regaço
onde posso entregar isto que me custa tanto
e que Tu abraças compreendendo tudo
Gosto de saber que achaste que os planos de Deus
te ultrapassavam infinitamente
e mais de uma vez te sentiste pequena, sozinha e incapaz
como tantas vezes me sinto
E também por isso no fundo experimento
que Tu me abraças compreendendo tudo

D. José Tolentino Mendonça

de Lisboa divulgou no passado dia 27 de outubro e que será apresentado, após a recolha dos contributos finais, na 
Assembleia Sinodal do Continente Europeu, que se irá realizar em fevereiro/março de 2023. 

Damos agora a conhecer mais esta etapa da reflexão que os cristãos de todo o mundo estão a realizar para uma 
Igreja que, cada vez mais, caminhe em conjunto.

O documento pode ser lido na íntegra em https://www.patriarcado-lisboa.pt/

JMJ Lisboa 2023 | VOLUNTÁRIOS E ACOLHIMENTO

Estão abertas as inscrições para Voluntários paroquiais e famílias de Acolhimento. Todos somos necessá-
rios para que a JMJ seja uma experiência inesquecível para os jovens de todo o mundo que chegarão à 
nossa cidade e à nossa paró-
quia. Saiba mais sobre como 
ser Voluntário Paroquial ou 
como Acolher peregrinos na 
sua casa através dos qrcodes 
ou no nosso site: 

www.igrejacampogrande.pt.



A ACONTECER
Imaculada Conceição
No dia 8 de dezembro celebramos a festa da Imaculada Conceição. Um dia dedicado a Nossa Senhora, padroeira de 
Portugal. Celebre connosco nas missas paroquiais, cujo horário será igual ao de Domingo: 10:00, 12:00, 17:30, 19:00.

Apoio Alimentar
Como habitualmente, no primeiro fim-de-semana do mês, recolhemos donativos para o Apoio Alimentar da nossa 
Paróquia, que ajudarão a enriquecer os cabazes de Natal a entregar às mais de 80 famílias apoiadas. Os alimentos 
mais necessários neste momento são: arroz, óleo, azeite, enlatados, chocolates e frutos secos. Poderá encontrar es-
tes produtos à venda no Mercado de Natal e, se desejar, deixar para o Apoio Alimentar.

Estrelas que dão vida
Está em curso a nossa campanha de ESTRELAS QUE DÃO VIDA, que quer dar um Natal mais feliz a crianças, adultos e 
idosos de instituições sociais. Para participar basta retirar uma das estrelas no salão, comprar a prenda
 aí assinalada, colar a estrela visível na prenda e entregar no Acolhimento 
paroquial até ao dia 
20 de dezembro. 


