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ALEGRIA E BONDADE DE MÃOS DADAS
Olá, famílias!
Saúdo-vos na
alegria cristã.
Brevemente,
entraremos na
novena do Natal 17-24.12! Trata-se duma preparação mais intensiva para celebrarmos o
Natal do Senhor em profundidade. Queremos sair melhores na vivência deste
tempo tão propício a praticar a bondade e a reavivar a esperança.
João Batista indica-nos três modos
concretos de manifestar esta bondade,
em ordem ao Natal que se aproxima:
1º: A bondade, que se pratica, com
obras de misericórdia: À multidão, João
Batista desafia: “Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça
o mesmo”. Só, deste modo, venceremos
a dureza do coração, perante o chamamento de Deus, que nos chega através
do encontro com a necessidade dos irmãos. Deus perdoa tanta coisa, por uma
só obra de misericórdia!
2º. A bondade, que oferece misericórdia, para lá da justiça: «não exijais
nada além do que vos foi mandado», diz
João Batista aos cobradores de impostos, que exploravam os pobres e os fra-

EDITORIAL
cos. A misericórdia não dispensa a justiça. Ir além da justiça, não é simplesmente condenar e castigar o outro, pelo
erro, mas implica dar ao outro uma
nova oportunidade de se arrepender,
converter e acreditar (cf. MV14). Isto só
é possível se formos capazes de lhe oferecer aquilo que ninguém pode pagar: o
amor, o perdão, a ternura.
3º A bondade, que se excede no
amor aos inimigos! Dizia João Batista
aos soldados: “Não pratiqueis violência
com ninguém nem denuncieis injustamente”. A não-violência implica “perdoar a quem nos ofende e rejeitar toda
a forma de ressentimento e ódio que levam à violência” (MV 15). “Não responder ao mal com o mal é um dever, mas
responder ao mal com o bem é a perfeição” (Santo Ambrósio), daqueles que
querem ser “misericordiosos como o
Pai” (Lc.6,36). “Perdoar aos que cometeram faltas contra nós é a maior esmola” (Santo Agostinho).
Irmãos e irmãs: Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais
justo. Na alegria da proximidade das celebrações natalícias me despeço.

Pe. Manuel Silva

16.12.2018
Leitura da Profecia de Sofonias
Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de alegria, Israel.
Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém.
O Senhor revogou a sentença que te condenava, afastou os teus inimigos.
O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti e já não temerás nenhum mal.
Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém:
«Não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos.
O Senhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso salvador.
Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo, renova-te com o seu amor,
exulta de alegria por tua causa, como nos dias de festa».
Palavra do Senhor!
SALMO RESPONSORIAL: POVO DO SENHOR, EXULTA E CANTA DE ALEGRIA.
1. Deus é o meu Salvador,
tenho confiança e nada temo.
O Senhor é a minha força e o meu louvor.
Ele é a minha salvação.
2. Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.
3. Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião,
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-vos.
Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Senhor está próximo.
Não vos inquieteis com coisa alguma;
mas em todas as circunstâncias, apresentai os vossos pedidos diante de Deus,
com orações, súplicas e ações de graças.
E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Palavra do Senhor!

Pensamento da semana

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
as multidões perguntavam a João Baptista: «Que devemos fazer?»
Ele respondia-lhes:
«Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma;
e quem tiver mantimentos faça o mesmo».
Vieram também alguns publicanos para serem batizados e disseram:
«Mestre, que devemos fazer?»
João respondeu-lhes: «Não exijais nada além do que vos foi prescrito».
Perguntavam-lhe também os soldados: «E nós, que devemos fazer?»
Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com ninguém
nem denuncieis injustamente; e contentai-vos com o vosso soldo».
Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos:
«Eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu,
e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias.
Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo.
Tem na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro;
a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga».
Assim, com estas e muitas outras exortações,
João anunciava ao povo a Boa Nova».
Palavra da Salvação!

“A morte não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe a
morte, e quando existe a morte, não existimos mais”. (Epicuro)

ANEDOTA DA SEMANA
Ele ia jantar pela primeira vez em casa da namorada. Quando ia atacar a sopa,
reparou no olhar severo da futura sogra, que lhe perguntou friamente:
- Em sua casa não costumam orar, antes de começarem a comer?
- Não, minha senhora - disse ele atrapalhado -. A minha mãe é muito boa cozinheira...

Avisos da Semana

1. BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS: será no dia 16.12 na missa das 11,00h. Por uma
mera questão de logística interna deve haver uma inscrição junto do pároco.

2. RECOLHA/DÁDIVA DE SANGUE: será no dia 16.12 das 09,00h às 13,00h nas
instalações do Centro social, como de costume.

3. CONFISSÕES NO NATAL: 21.12, às 15,00h (Idosos)
21.12, às 21,00h (Jovens e adultos)

Comentário
Deus não pede a mesma coisa aos cobradores de impostos e aos soldados, mas
pede a todos para fazerem algo que manifeste mais justiça, mais generosidade,
mais paz… É no momento em que os homens se deixam batizar na água do Jordão
que perguntam o que devem fazer.
Se vêm encontrar João Baptista, é porque procuram converter-se, procuram tornar-se homens novos. Aceitam viver outra coisa a fim de se tornarem outros.
Mas vem o dia, anuncia o Percursor, em que a conversão não é apenas obra do
homem, mas ação comum de Deus e dos homens: vem Aquele que batizará no Espírito Santo e no fogo para fazer surgir um mundo novo e varrer o velho mundo.
A Boa Nova que João Baptista anuncia ao povo é precisamente a intervenção de
Deus em pessoa pela vinda do Messias que vai comprometer a humanidade nesta
renovação radical, fruto da Aliança Nova selada entre Deus e a humanidade, Aliança
com os dois parceiros da salvação: Deus e o homem.
(fonte: www.dehonianos.org)

4. ALTERAÇÂO NO HORÁRIO DAS MISSAS FERIAIS. Na segunda-feira dia 17.12,
a missa será celebrada às 09,00h.

5. VISITA DOS POBRES AO PRESÉPIO: no dia 22.12 será feita a visita dos pobres da paróquia ao presépio da Igreja. De seguida, serão entregues os
cabazes de Natal. Tudo será feito por pequenos turnos.
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