
  N.º 536   –   16-12-2018                                                           III Domingo do Advento  –   (Ano C)                                                                                        Pág. 1 

 

Sumário 
 

07 – A Bíblia 

07 – A Fechar 

03 – Aclamação ao Evangelho 

07 – Aniversário (Parabéns) 

07 – Concretizar o Advento 

07 – Escala da semana (Leitores) 

06 – És insubstituível 

03 – Evangelho III Dom. Advento 

07 – Humor  

01 – Introdução 

01 – O palco deste mundo 

05 – Oração Universal 

05 – Oração Universal (outra versão) 

06 – Os Papas (de Pedro a Francisco) 

07 – Papa Francisco 

07 – Parabéns (Aniversário) 

06 – Pastoral da Saúde 

02 – Primeira Leitura 

05 – Queremos tornar o mundo melhor 

01 – Querendo saber 

03 – Salmo Responsorial  

03 – Segunda Leitura 

01 – Ser Leitor é... 

06 – Sílvia Cardoso 

05 – Somos peregrinos do céu 

01 – Sumário 

01 – Terceiro Domingo do Advento 

05 –Vivemo no mundo criado por Deus 

 

Visita-nos: 
www.paroquiascesf.com 

Querendo saber 
 
Sendo que esta é já a quarta Edição 

do Jornal do Leitor, apresentada no 
sistema digital, o Jornal pretende agora 
saber se esta modalidade está a agradar 
aos seus leitores. Podes responder para: 
jornal.leitor@portugalmail.pt 

Entretanto, repetimos aqui os locais 
onde o podes consultar ou até imprimir o 
jornal: 

www.paroquiascesf.com 
www.paroquiadecarvalhosa.com 
www.paroquiadeeiriz.com 
www.paroquiadesanfins.com 

_________________________________________ 

Ser Leitor é...(33) 

 

...É também conhecer os Textos sobre o 
Leitor Litúrgico nos documentos da Igreja a 
partir do Vaticano II. 

 
O que diz a Igreja, sobre o que temos 

vindo a referir nas publicações em Jornais 
anteriores, acerca do Leitor e do serviço 
que ele realiza na liturgia? 
     Nada melhor para o saber do que 
apresentar as afirmações dos documentos 
da reforma litúrgica a esse respeito, na 
ordem cronológica da respectiva 
publicação. 
     Os Leitores encontrarão, nas 
publicações que se vão seguir neste 
Jornal, ao longo de várias publicações, a 
palavra mais segura sobre a importância 
do serviço que prestam às suas 
comunidades. 
                         (Secretariado Nacional de Liturgia) 
_________________________________________ 

O palco deste mundo 

   
Jesus está ao nosso lado, mas não é 

fácil darmo-nos conta dele: «Não tinha 
aparência nem beleza para atraír o nosso 
olhar» (Is 53, 2) Muito mais atraentes 
aparecem os rostos das “stars” que 
enchem com as sua fotografias as 
páginas dos semanários, e mais 

fascinantes são as personagens a quem 
se dedicam os primeiros planos dos 
programas televisivos. 

Seduzidos pelas aparências, encadea-
dos pelas miragens e pelas luzes 
enganadoras da ribalta deste mundo, 
acontece – sabemo-lo – de nos apaixo-
narmos pela pessoa errada. Depois 
passam os anos, e quando já é tarde, 
damo-nos conta de ter perdido, durante a 
juventude, estupidamente, a ocasião da 
nossa vida. 

A cada um de nós, hoje, Jesus 
poderia dizer, como disse a Filipe durante 
a Última Ceia: «Há tanto tempo que estou 
convosco e tu não me conheces». 

Pois... ora vamos lá então a acordar. 
_________________________________________ 

III Dom. do Advento 
 

Muitas pessoas pensam que só temos 
duas alternativas na vida: ser bons 
cristãos, e viver tristes; ou não ter 
qualquer compromisso, e andar cheios de 
alegria. Esta mentira afecta principalmente 
os mais novos, convencidos de que os 
compromissos com Deus são uma prisão, 
inimigos da verdadeira liberdade e alegria.  

Mais uma vez o Inimigo (o Demónio) 
trocou os sinais para nos enganar, 
colocando-os ao contrário. Os que 
compram a alegria passageira, para 
algumas horas, mergulham depois numa 
tristeza asfixiante; os que se compro-
metem a sério com Deus são felizes. 
Seremos capazes de apontar um único 
santo triste?  

A Liturgia da Palavra deste III 
Domingo do Advento lembra-nos, uma vez 
mais, esta verdade. A caminhada prepa-
rando o Natal é inseparavelmente um 
tempo de alegria.   
_________________________________________ 

introdução 
 

O que pede uma pessoa da vida 
senão a felicidade? A Bíblia hebraica 
utiliza algo como 27 sinónimos para 
expressar os sentimentos de alegria. 
Então não há nada de mais contrário à 
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Bíblia do que a religião do dolorismo, do 
amuo, das caras zangadas que se entre-
vêem por vezes nas nossas assembleias 
dominicais. 

Mas como alcançar a alegria? É 
suficiente a riqueza, a boa saúde, o 
sucesso? Quem pode ser considerado 
realmente bem-aventurado? 

A esta questão o israelita dos tempos 
mais remotos respondia: feliz é aquele 
que se regozija com os frutos do seu 
campo (Is 9, 2), que alegra o seu coração 
com o vinho (Jz 9, 13), que tem uma fa-
mília unida (Dt 12, 7) e prole numerosa    
(1 Sm 2, 1.5); feliz é o povo que obtém 
uma vitória militar (1 Sm 18, 6), que 
contempla a própria cidade reconstruída 
(Ne 12, 43), que festeja com hinos, 
músicas e danças as colheitas 
abundantes que Deus lhe concedeu (Dt 
16, 11.14). Ora, tudo isto – como sabemos 
–  não é suficiente. 

Com a nossa esperteza, as nossas 
subtilezas, os nossos esforços podemos 
sem dúvida atingir a boa disposição, o 
bom humor, a euforia, a hilaridade 
(vontade de rir), o prazer, o divertimento, 
mas não a alegria. A alegria é fruto do 
Espírito e nós podemos apenas acolhê-la, 
como um dom.  

Podemos interpor (intercalar) obstá-
culos: as leituras de hoje irão ajudar-nos a 
identificá-los para que os possamos 
remover. 
_________________________________________ 

1.ª Leitura (Sof 3, 14-18a) 

 

Monição:  
 

O Senhor convida-nos a viver a verdadeira 
alegria. Permaneçamos unidos a Ele se queremos 
afastar a tristeza para sermos sempre felizes. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Profecia de Sofonias 
 

14Clama jubilosamente, filha de 
Sião; solta brados de alegria, Israel. 
Exulta, rejubila de todo o coração, filha 
de Jerusalém. 15O 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. 16Naquele dia, dir-se-á a 
Jerusalém: «Não temas, Sião, não 
desfaleçam as tuas mãos. 17O 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, 18acomo nos dias de festa». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 
As palavras não servem apenas para 

indicar conceitos abstratos, mas corporizam 
ideias, emoções, sentimentos, estados de 
alma, realidades misteriosas. Experimentar e 
saborear as palavras é um passo importante 
para as transmitir e, com elas, tudo o mais.       

Esta leitura não será assimilada sem isso.  

 
Comentário: 
 

«Ai de Jerusalém, cidade rebelde!... 
Os seus chefes são como leões que 
rugem; os seus juízes são como lobos da 
noite... os seus profetas são gabardas e 
impostores; os seus sacerdotes profanam 
as coisas santas e violam a lei» (Sf 3,1-4). 
Assim começa o terceiro capítulo do livro 
de Sofonias, da qual é extraída a primeira 
Leitura deste Domingo. 

Estamos num dos momentos mais 
difíceis da história de Israel. Em 
Jerusalém todos são corruptos: o rei, os 
sacerdotes, os profetas e os juízes; o 
povo abandonou a fé e traiu o seu Deus. 

Que fazer em tal situação? Sofonias 
não tem alternativas: começa a ameaçar 
com catástrofes. As primeiras palavras 
que pronuncia, em nome do Senhor, são: 
«Vou destruir tudo sobre a face da terra. 
Destruirei homens e animais... extermi-
narei os homens da face da terra» (Sf 1, 
2-3). Depois continua: está para chegar o 
dia do castigo, «um dia de ira, de angústia 
e tribulação, de destruição e devastação; 
um dia de trevas e escuridão, dia de 
nuvens e de névoas espessas. Dia de 
trombetas e alarme» (Sf 1, 15-16), e por aí 
adiante, sempre neste tom quase até ao 
fim do seu Livro. Depois, imprevistamente, 
surge a profecia contida na nossa Leitura 
de hoje. 

Dirigindo-se ao povo, exclama: 
«Exulta e rejubila de todo o coração!». 
«Não temas, Sião, não desfaleçam as 
tuas mãos»  

A mudança de tom é evidente e 
também por isso inesperada e 
inexplicável. Por que motivo o profeta 
passa das ameaças ao convite à alegria, à 
serenidade, à confiança? O que terá 
acontecido, o que terá mudado em 
Jerusalém? Talvez o povo se tenha 
convertido, mudado de vida, feito 
penitência? 

Não. O motivo é outro: o Senhor 
revogou (anulou) a sentença. Jerusalém 
não será punida, não será assolada por 
desventuras. Foi uma noiva infiel – é 
verdade –  traiu o seu Deus, mas Ele não 
a afastará de si para sempre. Irá renová-la 
«com o seu amor» e ela voltará a ser bela 
como uma jovenzinha, tornar-se-á a 
consolação do seu noivo que com ela será 

feliz, «enche-se de júbilo e exulta de 
alegria». 

E quanto aos castigos com que a tinha 
ameaçado? Bom, o texto torna evidente o 
que é o dia da ira de Deus. Não é o 
momento em que Ele perde a paciência, 
em que se zanga por causa da maldade 
dos homens e decide puni-los; é o dia em 
que finalmente consegue fazer com que o 
seu amor triunfe. 

Tenhamos sempre presente que, a ira 
de Deus não se desencadeia contra o 
pecador, mas contra o pecado. Porque 
Deus só faz obras de salvação. 

O profeta Sofonias, vivendo num 
período em que o seu povo estava 
próximo da ruína, anuncia a vitória do 
amor de Deus sobre o pecado e a 
transformação radical da situação social, 
política e religiosa. Por este motivo ele 
convida todos os pobres da terra a ale-
grarem-se. 

Esta profecia é importante porque 
Lucas utiliza-a para descrever a 
anunciação a Maria. As expressões: 
alegra-te, não tenhas receio, o Senhor 
está contigo são as mesmas que o anjo 
irá dirigir a Maria. O evangelista utiliza-as 
para nos dizer que a profecia se realizou 
quando, em Maria, o Filho de Deus tomou 
a nossa forma mortal. Em Jesus de 
Nazaré, Deus veio realmente habitar no 
meio do seu povo, trouxe a salvação e 
com ela a plenitude da alegria. 

O medo pode ter uma função positiva 
na nossa vida: assinala os efeitos 
perigosos que derivam das escolhas 
insensatas, sugere ponderação e leva à 
sabedoria. Também Sofonias recorreu às 
ameaças. Fê-lo para denunciar a miséria 
moral do seu povo e para avisar dos 
desastres que daí poderiam vir. 

Mas há um medo que causa apenas 
angústias e fobias (medo sem razão), que 
leva a uma visão negativa e pessimista da 
vida, à depressão, aos remorsos, e mostra 
um Deus justiceiro que espera o homem 
para o ajuste de contas. Este medo faz o 
jogo dos ateus e dos descrentes, que 
aconselham a abandonar esta fé que 
bloqueia o crescimento, a realização e a 
felicidade do homem, ou seja, nega-lhe a 
verdadeira alegria. 

Salutar é apenas o medo que deriva 
da percepção, clara e imediata, das 
consequências negativas das escolhas de 
pecado. Todavia, para que possa ajudar, 
deve ser colocado dentro do projecto de 
salvação de Deus, deve ser acompanhado 
e sustentado pela convicção firme de que 
o amor de Deus acabará sempre por 
prevalecer, e deve – como nos sugere a 
Leitura de hoje –  levar sempre à alegria. 
_________________________________________ 
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Salmo Responsorial 
Is 12, 2-3.4bcd.5-6 (R. 6) 

  

Monição:  
 

O salmo que vamos cantar ajuda-nos a 
mantermos bem firme a nossa confiança no Senhor. 
  

Refrão:         
 

EXULTAI DE ALEGRIA, 
PORQUE É GRANDE NO MEIO DE VÓS  
O SANTO DE ISRAEL. 
  

Ou: 
 

POVO DO SENHOR,  
EXULTA E CANTA DE ALEGRIA. 

  

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. 
  
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. 
  
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.  
_________________________________________ 

2.ª Leitura (Filp 4, 4-7) 

      

Monição:  
 

Não ofendamos o Senhor. Cumprindo a Sua 
vontade viveremos em paz connosco mesmos e com 
os outros. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 4Alegrai-vos sempre no 
Senhor. Novamente vos digo: alegrai-
vos. 5Seja de todos conhecida a vossa 
bondade. O Senhor está próximo. 6Não 
vos inquieteis com coisa alguma; mas 
em todas as circunstâncias, apresentai 
os vossos pedidos diante de Deus, com 
orações, súplicas e acções de graças. 
7E 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. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Tem  em conta o que foi dito sobre a 
primeira Leitura.  

Um dos defeitos graves de muitos Leitores  
é deixar cair a voz em cada ponto final.  Outro 
defeito, é, também, iniciar a leitura com um 
volume 10 de voz, chegar a meio da leitura 
com 7 e termina-la com 5 de volume de voz. 
Não deve ser assim. Com o volume de voz 
com que inicias a leitura, deve ser o mesmo 
com que a terminas.  

Prepara, ensaia, exercita, para que tudo 
saia bem. 

 

Comentário: 
 

Quando escreve à comunidade de 
Filipos, Paulo está em Éfeso. Está na 
prisão por causa do Evangelho e teria 
todas as razões para estar triste e abatido. 
Mas, pelo contrário, na sua carta insiste, 
como se fosse um refrão, no convite à 
alegria. Um convite que aparece em 
primeiro lugar após ter acenado à sua 
condição de prisioneiro: mesmo que 
tivesse que dar a vida pela vossa fé – diz 
Paulo aos Filipenses – eu estaria contente 
e alegrar-me-ia, «do mesmo modo 
alegrai— 

vos também vós.; sim, alegrai-vos 
comigo» (Fl 2, 17-18). A carta continua 
expondo os seus projectos apostólicos e 
depois retoma o tema da alegria: «De 
resto, meus irmãos, alegrai-vos no 
Senhor» (Fl 3,1). E por fim a exortação 
ainda mais explícita e insistente, retomada 
na leitura de hoje:  «Alegrai-vos sempre 
no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-
vos». 
    Qual o motivo da alegria dos 
Filipenses? 
    Não é o sucesso na vida, a boa saúde, 
o bom andamento da economia, a 
ausência de preocupações (Paulo e os 
Filipenses tinham as mesmas que 
podemos ter nós hoje), mas a certeza de 
que «o Senhor está próximo». Este é o 
pensamento que acompanha o cristão e 
que o torna afável, gentil, generoso e 
alegre para com todos. 
    A fé dá a certeza de que tudo o que 
acontece está dentro do projecto de Deus 
e, portanto, tudo acabará bem.  Quem 
vive animado por esta confiança nunca 
desespera, não se deixa tomar pela 
ansiedade nem perturbar pela angústia, 
mas expõe ao Senhor as suas 
necessidades na oração e desta união 
com Deus obtém como dom, a paz. 
_________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Is 61, 1; cf. Lc 4, 18) 
 

Monição: 
 

João Baptista preparou o povo para acolher o 
Salvador. Aproveitemos este tempo do Advento para 
nos prepararmos também nós para o Natal que se 
aproxima.  

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

O Espírito do Senhor está sobre mim: 
enviou-me a anunciar a boa nova aos      
       pobres. 

__________________________________________

Evangelho 

(Lc 3, 10-18) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 10as multidões 
perguntavam a João Baptista: «Que 
devemos fazer?» 11Ele respondia-lhes: 
«Quem tiver duas túnicas reparta com 
quem não tem nenhuma; e quem tiver 
mantimentos faça o mesmo». 12Vieram 
também alguns publicanos para serem 
baptizados e disseram: «Mestre, que 
devemos fazer?» 13João respondeu-lhes: 
«Não exijais nada além do que vos foi 
prescrito». 14Perguntavam-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». 15Como o povo estava na 
expectativa e todos pensavam em seus 
corações se João não seria o Messias, 
16ele tomou a palavra e disse a todos: «Eu 
baptizo-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 baptizar-vos-á com o 
Espírito Santo e com o fogo. 17Tem 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». 18Assim, com estas e muitas 
outras exortações, João anunciava ao 
povo a Boa Nova». 

 

Palavra da Salvação. 
 

 
Comentário: 
 

«Raça de víboras! Quem vos ensinou 
a fugir da cólera que está para chegar? O 
machado já se encontra à raiz das 
árvores; por isso, toda a árvore que não 
der bom fruto será cortada e lançada ao 
fogo» (Lc 3, 7.9). É com estas palavras 
severas que João acolhe todos os que 
vão ter com ele para se baptizarem. 
Poderá até ter razão, mas certamente as 
suas ameaças não parecem ser uma «boa 
notícia» e nem sequer se harmonizam 
com o tema da alegria que caracteriza as 
leituras deste domingo. 

«Produzi frutos de sincero arrepen-
dimento!» – repete às multidões (Lc 3, 8). 
Muito bem, mas quais são esses frutos? 
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Naturalmente a gente simples, à qual ele 
se dirige, espera propostas claras, não 
discursos abstractos e genéricos. 

Na primeira parte do Evangelho de 
hoje aparecem três grupos de pessoas 
–  o povo, os publicanos, os soldados – 
que vão ter com o Baptista para obterem 
indicações concretas. Trata-se de um 
esquema ternário de perguntas e 
respostas que serve para apresentar 
situações exemplares (Lc 9, 57-62).   É 
um artificio literário que convida a aplicar  
o principio ascético indicado pelo Baptista 
a outros casos semelhantes. 

A pergunta - «Que devemos fazer?» –
é retomada várias vezes na obra de Lucas 
(Act 2, 37; 16, 30; 22,10 – saibamos que o 
Livro dos Actos dos Apóstolos, foi escrito 
por São Lucas). Indica a completa dis-
ponibilidade a acolher a vontade de Deus 
por parte de quem se dá conta de ter 
descarrilado, está decidido a mudar de 
vida e pede uma indicação acerca do 
caminho a empreender. 

Imaginemos que algum de nós, 
desejoso de se preparar bem para o 
Natal, dirige esta mesma pergunta 
àqueles que consideramos «especia-
listas» em matéria religiosa (o catequista, 
o animador da comunidade, a religiosa, o 
padre). O que responderiam? 

Alguém iria sugerir que ajudassemos 
um irmão que atravessa um momento de 
dificuldade ou que visitássemos um 
doente, mas teríamos também outras 
respostas: «Recita todos os dias o terço»; 
«Diz três "Salvé rainha" antes de 
adormeceres»; «Vai confessar-te»... Ora 
bem: São bons conselhos – que fique 
claro –  todavia o Baptista não escolhe 
este caminho. Não sugere nada de 
especificamente «religioso», não reco-
menda práticas devocionais, cerimónias 
penitenciais (imposição das cinzas, jejuns, 
orações, ritos espirituais no deserto, 
nada). Exige algo de muito concreto: uma 
revisão radical da própria vida a partir do 
princípio ético do amor ao irmão.  

Ao povo diz: «Quem tiver duas 
túnicas reparta com quem não tem 
nenhuma; e quem tiver mantimentos faça 
o mesmo». 

No domingo passado o Baptista 
convidou-nos a rever a relação com Deus 
se queremos preparar a vinda do Messias. 
Pediu-nos uma mudança na maneira de 
pensar e de agir para obtermos o perdão 
dos pecados (Lc 3, 3-6). Hoje focaliza a 
nova relação que devemos instaurar com 
o próximo. Amor, solidariedade, partilha, 
remoção das desigualdades e dos abusos 
de poder, são as palavras chave do seu 
discurso. 

Não se pode, evidentemente, acusar o 
Baptista de falta de clareza. As orações e 
as devoções servem, desde que não se 
transformem em alibis, desde que não 
sejam utilizadas como expedientes para 
fugir ao apelo de partilha com os mais 
necessitados. 

Gostamos de nos encontrar para 
rezar, para cantar, mas quando nos é 
pedido que ponhamos à disposição dos 
irmãos os bens que possuímos... todos os 
nossos entusiasmos religiosos desapare-
cem repentinamente. E, no entanto, o 
Baptista é ainda «compreensivo» para 
com a fraqueza humana. Diz ele: «Quem 
tiver duas túnicas dê uma a quem não tem 
nenhuma.» Dos seus discípulos Jesus 
exigirá ainda mais: «A quem te levar a 
capa, não impeças de levar também a 
túnica» (Lc  6, 29). 

Depois, seguidamente, apresentam-
se a João os publícanos.  

Quem são eles? 
São os que exercem a profissão mais 

odiada pelo povo: cobram os impostos e 
são colaboracionistas com o sistema 
opressivo dos Romanos. Enriquecem 
extorquindo dinheiro aos mais fracos e in-
defesos. A estes o Baptista não pede que 
mudem de profissão, mas que não usem o 
seu trabalho para explorar os mais 
pobres. 

Pensamos nós, talvez, nada ter a ver 
com esta profissão. Pelo contrário – 
devemos admiti-lo –  comportamo-nos 
tantas vezes como publicanos quando, 
por exemplo, atingindo uma posição de 
prestígio, exigimos honorários eleva-
díssimos pelo nosso trabalho, alegando 
talvez como justificação: «São estas as 
tarifas estabelecidas, é a tabela de lei» 

O publicano é o símbolo daquele que 
maneja o dinheiro de forma «desem-
baraçada». Publicano é quem compra e 
vende sem escrúpulos pensando apenas 
no próprio interesse; é quem, com hábeis 
intrujices, consegue enganar as pessoas 
simples; é quem não paga os impostos; é 
quem burla o Estado; é quem se aproveita 
da ingenuidade do pobre para o explorar e 
assim enriquecer. 

Portanto, quem se comporta como 
«publicano» não pode certamente 
preparar-se para o Natal apenas com 
alguma oração. 

Os últimos a pedir conselho ao 
Baptista são os soldados. Estaríamos à 
espera que João os aconselhasse a 
despir a farda, a deitar fora as armas e a 
recusarem-se a combater. Mas também 
aqui ele se mostra «tolerante». Jesus será 
mais radical e proibirá todo o recurso à 
violência. Dirá aos discípulos: «Não 
oponhais resistência ao mau. Mas se 

alguém te bater na face direita, oferece-
lhe também a outra» (Mt 5, 39).  

Acontecia que, os soldados daquele 
tempo, eram mal pagos, e então o que fa-
ziam? Tendo armas, aproveitavam-se da 
sua própria força para bater nas outras 
pessoas, molestar as mulheres, extorquir 
dinheiro e impor serviços duros e 
humilhantes aos mais fracos, chamar os 
pobres camponeses e obrigá-los ao 
transporte de cargas. A estes o Baptista 
pede que não maltratem ninguém e que 
se contentem com os seus salários. 

Os soldados são o símbolo daqueles 
que podem abusar da sua força. Quem se 
aproveita do lugar que ocupa, da profissão 
que tem para dominar e subjugar os mais 
fracos, comporta-se como «soldado» 
(daquele tempo, naturalmente) e é 
convidado a rever o seu comportamento 
se quiser preparar-se para a vinda do 
Senhor. 

Na segunda parte do Evangelho  o 
Baptista retoma a sua linguagem 
aparentemente dura, rigorosa, quase 
intolerante. Fala da separação entre o 
trigo e a palha e ameaça com a destruição 
desta no fogo que não se apaga. Parece 
não deixar aos pecadores nenhuma 
margem para exultação (alegria): espera-      
-os –  garante ele –  e está iminente, um 
terrível juízo de Deus. 

E, no entanto, o severo discurso de 
João é concluído pelo evangelista com 
uma frase surpreendente: «Assim, com 
estas e muitas outras exortações, João 
anunciava ao povo a Boa Nova». 

Para Lucas a mensagem do Baptista é 
boa nova, é uma notícia alegre, é a 
promessa de um acontecimento feliz.  

O modo de João se exprimir talvez 
não esteja de acordo com a nossa 
sensibilidade actual, não é nem doce nem 
terno, e, no entanto, aquilo que ele quer 
comunicar é alegria e esperança. Se 
considerarmos com atenção o texto, 
verificamos que ele não promete nenhum 
castigo de Deus, fala apenas da vinda do 
Espírito Santo e do fogo que aniquilará a 
palha. 

Sabemos todos que a água, limpa, 
mas pode também matar, pode submergir 
e afogar. Por isso, quando imergia no rio 
Jordão aqueles que vinham para serem 
baptizados por ele, João fazia um gesto 
que significava purificação das manchas 
de pecado e morte para a vida passada. 
Nada mais. O seu era um baptismo 
imperfeito, incompleto –  e disto o precur-
sor estava perfeitamente consciente. 
Sabia que a água que ele utilizava era um 
banho exterior. 

O baptismo de Jesus não é uma água 
que limpa por fora, é água que penetra 
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dentro, reaviva e transforma. É água que 
se torna em quem a bebe «fonte que lhe 
dá a vida eterna» (Jo 4, 14). É o seu 
Espírito, é a força de Deus que transforma 
o homem velho em criatura nova. É o 
cumprimento da profecia de Ezequiel: 
«Derramarei sobre vós uma água pura e 
sereis purificados; Eu vos purificarei de 
todas as manchas e de todos os pecados. 
Dar-vos-ei um coração novo e introduzirei 
em vós um espírito novo: arrancarei do 
vosso peito o coração de pedra e vos 
darei um coração de carne. Dentro de vós 
porei o meu espírito, fazendo com que 
sigais as minhas leis e obedeçais e 
pratiqueis os meus preceitos» (Ez 36, 25-
27).  

Assim torna-se clara também a 
imagem do fogo. O próprio Jesus irá 
depois falar dela: «Eu vim lançar fogo 
sobre a terra, e como gostaria que ele já 
se tivesse ateado!» (Lc 12, 49). Não é o 
fogo preparado para punir os pecadores 
impenitentes. O único fogo que Deus 
conhece é o que foi trazido à terra por 
Jesus, é o Espírito que renova a face da 
terra (SI 104, 30). É o fogo que descerá 
do céu no Pentecostes (Act 2, 3) e unirá 
os homens numa única língua, a do amor. 

Será este o fogo que purificará o 
mundo de todo o mal, que aniquilará toda 
a «palha». 

Portanto, não são os pecadores que 
devem temer a vinda de Cristo, mas o 
pecado do qual é anunciada a libertação. 
Os pecadores devem apenas alegrar-se 
porque para eles chegou a libertação do 
mal que os mantém escravos. 
__________________________________________ 

Oração  Universal 
 

1 –  Para que no rosto da Igreja e dos seus filhos 
transpareça a alegria do Evangelho que os      
            anima 
e a bondade do Espírito que a conduz, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que os homens do poder e da riqueza 

não pratiquem violências com ninguém, 
sejam justos e repartam com os pobres, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que os que vão festejar este Natal, 

se disponham a uma verdadeira conversão 
e se abram aquela paz que só Cristo pode dar, 
oremos irmãos. 

 

4 –  Para que todos os que sofrem e desanimam 
encontrem corações que os acolham 
e mãos amigas que se lhes estendam, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Para que todos nós aqui presentes, 
baptizados no Espírito Santo e no fogo, 
sejamos trigo que Deus recolhe no seu celeiro. 
oremos, irmãos. 

Oração  Universal 
(outra opção) 

 
1 –   Pelos que procuram a alegria por falsos         
              caminhos, 

para que o Senhor os ensine e ajude a      
      encontrá-la 
no coração manso e humilde de Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 

  
Resposta:  Dai-nos, Senhor, a verdadeira alegria! 

  
2 –   Por todos os que passam tribulações na vida 

e se encontram desorientados e oprimidos, 
para que aprendam a confiar as suas       
      preocupações 
ao Coração sempre disponível do Bom Pastor, 
oremos, irmãos. 

  
Resposta: Dai-nos, Senhor, a verdadeira alegria! 

  
3 –   Pelos jovens das nossas comunidades 

que se deixam tentar pelas falsas alegrias, 
para que encontrem na fidelidade a Jesus     
      Cristo 
a alegria e a paz que tanto procuram, 
oremos, irmãos. 

  
Resposta:  Dai-nos, Senhor, a verdadeira alegria! 
 
4 –  Pelos casais em que entrou a doença da         
             desunião, 

e infidelidade ao amor jurado no casamento, 
para que reconheçam e procurem a       
      reconciliação 
como princípio duma nova etapa da vida de      
      família, 
oremos, irmãos. 

  
Resposta:  Dai-nos, Senhor, a verdadeira alegria! 

  
5 –  Pelos doentes, moribundos e abandonados 

a quem recusam todo o conforto de que        
      precisam, 
para que vejam neles Jesus Cristo na Cruz 
agradecendo tudo o que fizermos por Ele, 
oremos, irmãos. 

  
Resposta:  Dai-nos, Senhor, a verdadeira alegria! 
 
6 –   Pelas almas dos nossos fiéis defuntos 

que se preparam para uma alegria que não      
      tem fim 
para que o Senhor, na Sua infinita      
      misericórdia, 
os acolha quanto antes na glória do Céu, 
oremos, irmãos. 

  
Resposta:  Dai-nos, Senhor, a verdadeira alegria! 
 
__________________________________________

Vivemos no mundo 

criado por Deus 

 

A população mundial é de sete biliões 
de pessoas. Estas vivem nos países dos 
cinco continentes. As cores são várias.      
A cultura e as tradições são próprias. As 
ideologias e os regimes políticos são 
diversos. 

As religiões são muitas. Um terço da 
população é cristão. Nós, os católicos, 
somos um bilião e duzentos milhões. 

Cristo chamou-nos para a Sua Igreja. 
Como Lhe devemos agradecer! Somos no 
mundo cidadãos como os outros. Mas a fé 
em Cristo leva-nos a viver duma forma 
diferente. 

Cristo quer continuar presente no 
mundo através do nosso testemunho. Ele 
quer o nosso coração para amar a criança 
desprotegida, o jovem ansioso perante o 
futuro, o homem e a mulher que trabalham 
nas inúmeras profissões, os idosos que 
nos ensinam com a sua experiência… 
_________________________________________

Queremos tornar o 

mundo melhor 
 

Aceitemos o convite do Senhor. Ele 
compensa-nos, concedendo-nos a verda-
deira alegria, cantada no salmo respon-
sorial e proclamada na primeira e segunda 
leituras da Missa. 

Ai se todos experimentassem deixar o 
ódio, a vingança, a guerra e se 
decidissem a trabalhar pelo reino de 
Deus, como nos recomenda João Baptista 
no Evangelho! Como tudo seria bom! Já 
não veríamos pessoas a morrer à fome. 
Já não veríamos ninguém a ser ferido na 
sua dignidade. Já não veríamos pessoas 
abandonadas… 

Como tudo seria melhor! Os mais 
beneficiados com a riqueza saberiam 
repartir com os carenciados. As mulheres 
e os homens seriam respeitados nos seus 
direitos. Haveria atenção e gratidão para 
todas as pessoas… 

Como tudo seria belo! Os jardins 
encantar-nos-iam com suas flores. A 
música de qualidade elevar-nos-ia às 
alturas. Os monumentos históricos 
recordar-nos-iam as gerações que nos 
antecederam. As obras de arte revelar-
nos-iam a beleza de Deus… 

__________________________________________ 

Estamos de passagem no 
mundo criado por Deus, quere-
mo-lo deixar ficar melhor, por-
que somos peregrinos do céu. 

__________________________________________ 

Somos  

peregrinos do Céu 
 

Agradeçamos ao Senhor por nos ter 
criado. Vivamos sempre unidos a Ele, 
recebendo os sacramentos, rezando e 
transformando a nossa vida em oração. 

Não esqueçamos que, se o demónio 
nos tenta para o mal, os anjos 
acompanham-nos para nos defender dos 
perigos e indicar o caminho a seguir. 
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Imitemos e invoquemos Santa Luzia e 
todos os santos. Eles viveram como nós 
no mundo. Compreendem-nos. Pedem ao 
Senhor para um dia lhes fazermos 
companhia. 

Maria Santíssima é Mãe de Jesus e 
nossa querida Mãe. Confiemos-Lhe 
inteiramente a nossa vida. As dúvidas 
cessarão. A tempestade dará lugar à 
bonança. O sofrimento converter-se-á em 
alegria…  

Como ficaremos felizes quando um 
dia, ao acordarmos do sono da morte, 
comtemplarmos a Virgem Santíssima no 
Seu amor de Mãe! Então jamais nos 
separaremos d’Ela na felicidade eterna do 
Céu!  
_________________________________________ 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 

 

“Pio VI”  

(1775  –  1799) 

 
(...continuação) 
 

O período em que Pio VI (25-12-1717 
– 29-08-1799) governou a Igreja ficou 
marcado por alguma agitação e 
sofrimento. 

Pio VI, de nome de baptismo 
Giannangelo Braschi, era filho de Ana 
Teresa Bandi e do conde Marco Aurélio. A 
formação e experiência de Braschi  
tornavam-no apto para um cargo 
eclesiástico: ingressou no colégio jesuíta 
de Roma, doutorou-se em Direito 
Canónico e Civil e estudou ainda na 
Universidade de Ferrara. Como tal, antes 
de se tornar Sumo Pontífice o seu 
curriculo foi recheado: foi secretário e 
auditor do cardeal Ruffo e o Papa Bento 
XIV nomeou-o camareiro secreto e em 
1753 seu secretário particular, referen-
datário da Signatura e cónego de São 
Pedro; foi ainda ordenado auditor e 
secretário do cardeal Carlo Rezzonico, 
tesoureiro da câmara apostólica, cardeal  
de Santo Onofre e abade do mosteiro de 
Subiaco. 

Após vários meses de negociações, 
Giannangelo Braschi foi eleito Papa no dia 
15 de Fevereiro de 1775, passando para a 
história com o nome de  Pio VI. A demora 
na sua eleição foi influenciada pelas 
cortes europeias, sobretudo a de Marquês 
de Pombal, a quem Braschi desagradava, 
por ver nele um amigo dos jesuítas. 

Pio VI, a quem o povo romano 
apelidou de “o papa Belo”, quis devolver a 
Roma o brilho que tivera na Renascença. 

                                     (continua...)  
_________________________________________ 

 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 

 
(...continuação) 
 

A missiva seguinte, em dois cartões, é 
de 1 de Fevereiro de 1950, o primeiro 
sinal de acompanhamento espiritual, 
durante a sua grave doença, que a levou 
a uma intervenção cirurgica em Janeiro e 
a internamento hospitalar. 

Trata-se pelo nome de «Sílvia de 
Jesus», como fará nos cinco restantes, e 
salienta, no seu retrato místico, a vertente 
de consagração, vida interior de fé, oração 
e imolação, que muito bem conhecia: 

“Silvia de Jesus: A sua querida alma e 
a sua provação desta hora estão muito 
presentes, continuamente, no meu 
pensamento e no meu coração, aos pés 
de Nosso Senhor” 

“A Sílvia é d’Ele por todas as razões, 
principalmente por doação e consagração 
voluntária que de si Lhe fez a Ele, por 
amor. Portanto o seu a seu dono. Dê-se-          
-Lhe para a vida e para a morte.” 

“Que Ele reine, domine e impere em 
si, Sílvia, e em tudo o que é Seu. 
Connosco, mais uns anos na terra; ou 
com Ele, daqui a pouco, no Céu – isto é lá 
com Ele. No Céu, como o Pe. Cruz, fazer 
muito bem para a terra.” 

Segue uma extraordinária confissão 
pessoal de fé, na Comunhão dos Santos, 
já na terra, como no Céu, e de 
testemunho da sua convicção pessoal da 
santidade de Sílvia: 

“Se para lá for, leve consigo a minha 
pobre alma, que nunca se esquecerá da 
sua, nem da gratidão que lhe deve. Na 
Missa de amanhã, farei especial entrega 
da sua querida alma a Nosso Senhor.” 

“Adeus por hoje! Peça por estes 
nossos trabalhos do Monumento de Cristo 
Rei, Canonização de Nun’Alvares, e 
afervoramento dos adultos no Apostolado 
da Oração e das Crianças da Cruzada 
Eucarística. Adeus! Mando-lhe uma 
benção muito grande.” 

                                        (continua...) 
____________________________________ 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (35) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 
 

A chave da escuta 

 
Uma vez, uma aluna de curso de 

escuta do Centro de Humanización de la 
Salud contou-me: «Fazemos oficinas de 
escuta. Quando me perguntam o que é a 
escuta, eu respondo: o fogo, a roda. Uma 
das invenções mais importantes do homem 
para transformar o mundo fazendo 
milagres. Tem tanto poder que só se 
descobre experimentando-a: tanto faz que 
seja escutando ou ser-se escutado.» 

 

A escuta é uma arte 
 
(...continuação) 
 

A escuta é a arte de se abster de 
demonstrar com as palavras que não se 
tem nada a dizer. É a arte de carregarmos 
às costas, acolhendo-a com um interesse 
autêntico, a experiência alheia, pessoal e 
misteriosa. 

A escuta é a arte de exercer a 
humildade relativamente ao nosso critério 
ou à perceção do outro, a possibilidade de 
descobrir algo novo, de iluminar algo 
tenebroso, de nascer ou renascer no 
outro, para o que podemos voltar ao ser 
ao começar a ser alguém. Uno-me àquela 
expressão tão forte de Carl Rogers: «Se 
um ser humano te escutar, estarás salvo 
como pessoa.» Uno-me a Marta, que me 
fala de muita gente sobre quem ela diz 
que, graças a tê-la ouvido, «estava morta 
e ressuscitou.» E, uma vez mais, também 
me uno a Zenão e Eleia: «Lembrai-vos de 
que a natureza nos deu dois ouvidos e 
uma só boca, para nos ensinar que mais 
vale ouvir do que falar.» 

Não há dúvida de que esta é a chave 
mais importante para visitar o doente, 
encontre-se ele onde se encontrar. 

                                      (continua... ) 
_________________________________________ 
 

És insubstituível  (75) 
 

Como tu não geres e não aquietas os 
teus pensamentos, o teu cérebro começa 
a proteger-te. Como? Desligando-o. A tua 
memória torna-se má. E tu e alguns 
médicos desinformados começam a achar 
que estás com alterações cerebrais. Na 
realidade, o nosso cérebro tem mais juízo 
do que nós próprios. Ele fecha as janelas 
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da memória para pensarmos menos e 
gastarmos menos energia. Essa é uma 
grande e reconfortante descoberta. 
__________________________________________

Concretizar o Advento 

 
Aqueles que escutavam João Baptista 

perguntavam-lhe que podiam eles fazer 
para preparar a chegada do Messias. 
Eram várias as respostas, segundo as 
diferentes circunstâncias das suas vidas: 
partilhar o alimento e o vestuário; cobrar o 
estabelecido sem caír na avareza; não 
abusar;  não servir-se do cargo para 
intimidar ou obter benefícios pessoais... 
Respeitar. Acolher. 

Que podemos fazer? Nós os cristãos 
que vivemos no século XXI formulamos 
também esta pergunta no início do Natal. 
A resposta continua a palpitar no Evan-
gelho:  partilhar, abandonar os caprichos e 
comodidades, acolher os excluídos, não 
abusar dos débeis... 

Este Domingo é chamado desde há 
séculos Domingo «Gaudete», expressão 
latina que significa: «Alegrai-vos». Um dos 
melhores testemunhos que nós cristãos 
podemos dar é a alegria, a serenidade, a 
esperança que sentimos com o aproximar-
-se do Natal. 
__________________________________________

Aniversário 
 

Hoje temos para anunciar e publicar 
um único aniversário. E é único, porque o 
aniversariante também é único. Único e 
muito especial. Trata-se do nosso querido 
Papa Francisco que tem sido tão mal 
compreendido e tão mal tratado. Mal 

tratado por cristãos e, pior ainda, por 
católicos. 

Pois bem, o Papa Francisco vai 
estar de parabéns pelo seu aniversário 
natalício, amanhã, Segunda-feira, dia 17 
de Dezembro. Envia-lhe uma mensagem 
de felicitações. Ele vai gostar. Completará  
82 anos de idade. 
__________________________________________

Papa Francisco 

(Beleza) 
 

Porque é humana, a beleza é por 
vezes trágica, surpreendente, comove-
dora; por vezes leva-nos a pensar no que 
não queremos ou mostra-nos o erro em 
que persistimos. 

(Dissertação do Sr. Arcebispo na ADEPA 
 6 de Abril de 2006) 

__________________________________________ 

A Bíblia 
O Antigo Testamento: 

Composição e denominação 
 

O Antigo Testamento é a primeira 
parte da Bíblia cristã, sendo a segunda o 
Novo Testamento. Uma parte dos Livros 
que inclui constituiem a Bíblia hebraica 
dos judeus. 
__________________________________________ 

H u m o r 

 

Muçulmano num taxi 
 

Um muçulmano devoto entra num taxi 
em Londres e pergunta de forma ríspida 
ao taxista se este não poderia desligar o 

rádio, porque como o decretado pelo seu 
ensino religioso ele não deve ouvir 
música. Explicou que no tempo do Profeta 
não havia música, especialmente as 
músicas dos ocidentais que são as 
músicas dos infiéis. 

O taxista, educadamente, desligou o 
rádio, parou o taxi e abriu a porta ao 
muçulmano. E o senhor que era árabe, 
sem entender, perguntou: 

– O que é que o senhor está a fazer? 
E responde o taxista: 
– No tempo do Profeta também não 

havia taxis. Por isso saia e espere por um 
camelo !... 
_________________________________________ 

A Fechar 

Sê gentil com todos, e severo contigo. 

                                    (Santa Teresa de Ávila) 

________________________________________________________ 

 

Perguntavam-lhe também os soldados:  

«E nós, que devemos fazer?» Lc 3, 14 
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Escala  da  Semana   

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Rosa Matos    Joaquim Mendes    

Avisos Paula Carvalho  Filipa Pereira  Jorge Moreira  Madalena Bes.  

Admonição         

1.ª Leitura António Dias Tânia Leão Filipa Pereira Núria Brandão José Maria Matos Paula Meireles  Glória Neto 

2.ª Lei tura Adriana Queirós Elisabete Cost Miguel Fonseca Mariana Lopes Fernanda Olinda Mónica Gonçalve Manuel Leão Justina Carn.º 

Oraç.  Fiéis Paula Carvalho Catarina Torres Leonor Ribeiro Nelson Gomes Jorge Moreira Assunção Matos Albertina Mato Júlia Macxhado 

Ação Graças         

Suplente Rosa Matos    Joaquim Mendes    

 


