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Alegrai-vos sempre no Senhor!
O Senhor está próximo.
Queridos irmãos,
No III Domingo do Advento, também conhecido por Domingo da Alegria, a Liturgia convida-nos a exultar no Senhor porque Ele já está no meio de nós, visita-nos em
cada dia com a abundância das suas bênçãos. Hoje somos conduzidos pela inicia+va das
mul+dões, dos publicanos e dos soldados que perguntam a João Bap+sta: “O que devemos fazer?” O que devemos fazer para acolher esta presença de Deus que já está no
meio de nós, o que devemos fazer para seguir o caminho proposto pelo Senhor, o que
devemos fazer para nos encontrarmos com Ele na alegria?
João Bap+sta convida os homens à conversão. Na verdade, este Natal esperamos
acolher o Senhor com um coração renovado, um coração novo e transformado pela
misericórdia do Pai, disponível para amar e ser amado. João anuncia que o Amor está
próximo! Neste Natal queremos tocar-Lhe, queremos fazer a experiência do Senhor que
se quer manifestar a cada um de nós, em cada acontecimento concreto da nossa história, em cada diﬁculdade e em cada sucesso.
Como nos tempos de Sofonias, é precisamente a quem está à prova, aos feridos
da vida e órfãos da alegria, que se dirige de modo privilegiado a Palavra do Senhor. O
convite à alegria não é uma mensagem alienante nem um palia+vo estéril, mas, pelo
contrário, é profecia de salvação, apelo a um resgate que parte da renovação interior e
da habitação de Deus no mais ín+mo de nós mesmos.
Para resgatar o mundo, Deus escolheu uma humilde jovem e interpelou-a com
esta saudação: “Alegra-te, ó Cheia de Graça, o Senhor está con+go”. Nestas palavras
revela-se o segredo do Natal. Deus repete-as à Igreja, a casa um de nós: Alegra-te, o
Senhor está próximo! Com o auxílio da Virgem Maria, esforcemo-nos, com humildade e
coragem, para que o mundo acolha Cristo, a nascente da verdadeira Alegria!
Saúda-te com es+ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
LC 3, 10-18
João Bap+sta, precursor de jesus Cristo, anuncia a alegria da Boa Nova.
O Senhor vem e nós temos, simplesmente, de lhe abrir o nosso coração.
“QUE DEVEMOS FAZER”?
O Profeta, ao ser interpelado pela
mul+dão, responde fazendo um claro
convite à conversão.
O Senhor já está no meio de nós e,
para verdadeiramente O acolher na
alegria do Natal,
é necessário que tenha um coração
renovado pelo amor de Cristo.
Se Cristo for a prioridade da minha
vida, poderei experimentar o Amor,
que está próximo, como João Bap+sta
anunciou.
“Ela ba/zar-vos-á com o Espírito Santo e com o Fogo” Sendo ba+zada pelo
Espírito, recebi uma vida nova, mas,
muitas vezes, con+nuo reves+da do
homem velho. Ajuda-me Senhor a mudar de a+tude, a pra+car sempre o
bem, a par+lhar o que tenho e a abrir
o meu coração ao outro.
Serei eu capaz de colocar sempre Deus
no centro da minha vida?
Manuela Loureiro

Conselho Económico

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
3º DOMINGO DO ADVENTO
1ª Leitura - Sf 3, 14-18a
Clama com alegria, ﬁlha de Sião! Explode em ovações, Israel! Alegra-te,
com todo o teu coração pula de alegria, ﬁlha de Jerusalém!
Salmo - Sl Is 12, 2-6
Tocai para o Senhor, ele mostra a Sua
magniﬁcência, e toda a terra sabe disso. Exultai, gritai com alegria, habitantes de Sião, pois ele é grande entre
vós, o Santo de Israel!
2ª Leitura - Fl 4, 4-7
Irmãos, estai sempre na alegria do
Senhor; eu repito: estai alegres. Que a
vossa benevolência seja conhecida por
todos os homens. O Senhor está próximo.
Evangelho - Lc 3, 10-18
João dirigiu-se então a todos: «Eu ba+zo-vos com água; mas Ele vem,
Aquele que é mais forte que eu».

Salmo Responsorial

Povo do Senhor,
exulta e canta de
alegria.

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 16.00 h. e 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 10.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

Sofonias é um contemporâneo do profeta Jeremias. Sofonias anunciou um
«dia do Senhor» que seria «um dia de
fúria de calamidade e angús+a». Ele
mul+plicou os convites para procurar
«o Senhor» e «a jus+ça». Pode então
anunciar a iminente conversão dos
povos e a restauração de Jerusalém.
Agora, «os gritos de alegria» e as
«ovações» ressoam em Sião e Israel.
Ainda que apenas por este hino à alegria, Sofonias merece o seu lugar entre
os profetas.
É novamente o convite à alegria o tema do discurso de Paulo aos Filipenses. Não só o convite é duplo, mas é
duradouro: «Estejam sempre na alegria do Senhor.» Esta alegria não é
egoísta porque se traduz em
«benevolência» para com os outros, e
afasta toda a preocupação. Paulo está
convencido de que «o Senhor está perto.» Sem dúvida que está a pensar no
regresso de Cristo, como explicou na
sua primeira carta aos Tessalonicenses. Mas, mais fundamentalmente, a

proximidade do Senhor é a do Ressuscitado e está cimentada nos «corações»
e «pensamentos» dos crentes.
A pregação de João preparou as mul+dões para a vinda iminente do Messias. O programa que ele propõe às pessoas que o ques+onam também é válido para nós hoje: compar+lhar com os
pobres, buscar um salário justo, abster
-se de todas as formas de violência. Se
o Advento é um período de alegria, é
também um período de conversão, de
par+lha e de respeito pela jus+ça para
todos. João Ba+sta +nha uma mensagem ﬁrme e intransigente para aqueles que ques+onava: as mul+dões, os
cobradores de impostos e os soldados.
João estava preparando a vinda de alguém mais forte do que ele, que realizaria um ba+smo «no fogo do Espírito
Santo», e «anunciaria ao povo a Boa
Nova».

A PALAVRA EM CADA DIA
De 13 a 19 de Novembro
13 - Nm 24, 2-7.15-17a; Sl 24
Mt 21, 23-27
14 - Sf 3, 1-2.9-13; Sl 33; Mt 21, 28-32
15 - Is 45, 6b-8.18.21b-25; Sl 84;
Lc 7, 19-23
16 - Is 54, 1-10; Sl 29; Lc 7, 24-30
17 - Gn 49, 2.8-10; Sl 71; Mt 1, 1-17
18 - Jr 23, 5-8; Sl 71; Mt 1, 18-25
19 - Miq 5, 1-4a; Sl 79; Heb 10, 5-10;
Lc 1, 39-45

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

No cias da Comunidade

Adeus São José?

Vida em Comunidade

O ano de São José acabou no dia 8 de dezembro. Será hora de nos despedirmos
dele? Penso que não, não é esse o objec+vo deste ano dedicado a São José. O Santo
Padre pediu-nos que conhecêssemos como José ama o seu Filho: “Com coração de
pai: assim José amou a Jesus, designado
nos quatro Evangelhos como «o ﬁlho de
José»”. As virtudes que precisamos de
con+nuar a cul+var, pedindo a intercessão
deste grande patrono, são as seguintes. A
Humildade, dedicando-nos com simplicidade aos nossos afazeres quo+dianos, como José fez no oPcio de carpinteiro. A Jus/ça, como José foi justo, repudiando Maria em segredo, conﬁando totalmente em
Deus sendo dócil à Sua Palavra e escutando-O nos sonhos. A Coragem cria+va, como a que José teve de assumir a paternidade legal de Jesus, apesar da forma inverosímil como o Anjo anunciou a vinda de
Cristo a Maria. A Discrição, como José foi
capaz de ﬁcar sempre na sombra, sem dar
nas vistas, aprendamos a relacionarmonos com Deus desta forma verdadeira.
Mas José ensina-nos também, através do
seu amor de Pai para com Jesus, como é o
nosso Pai no Céu. O nosso Pai ama-nos
inﬁnitamente com ternura, acolhendo-nos
na sua misericórdia. Que José con+nue a
interceder por nós e nos ajude a chegar
junto do nosso Pai celeste.

Calendário Paroquial
17 de Dezembro - Aniversário
natalício do Papa Francisco.
17 de Dezembro - Festa de Natal
no Centro Social Paroquial.
17 de Dezembro - Reunião da Direcção do Centro Social Paroquial, às 19.15 h., na Igreja Paroquial.
17 a 19 de Dezembro - STOP ADVENTO (Re+ro Grupos de Jovens).
18 de Dezembro - Concerto de
Natal da Academia Sénior, às
15.00 h., na Igreja de S. José.
18 de Dezembro - Curso de Preparação para o Bap+smo, às
15.30 h., na Igreja Paroquial.

DOMINGO DA ALEGRIA
O terceiro domingo do Advento
também se chama «Gaudete»,
isto é, alegria. As leituras de hoje, bem como o Salmo e o Evangelho estão cheias de impulsos
de alegria, pela salvação de Israel e pela «Boa Nova» anunciada
por João sobre o Messias.
É o Menino Jesus que está próximo. Preparemos o nosso coração, para O recebermos!

Pe. Pedro
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