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Empecilhos na Igreja 

que bloqueiam (2) 
 

(… continuação) 

 
“Opacidade dos ministros ordena-

dos, entre os quais o próprio Bispo se 
inclui, cuja vida nem sempre 
transparece a beleza do chamamento 
original ou mesmo a opacidade da 
vida da própria Igreja, das suas 
comunidades, que nem sempre 
oferecem o melhor testemunho, para a 
mediação desta resposta ao Senhor” – 
declarou D. Manuel Linda pedindo que 
sacerdotes e leigos se tornem cada 
vez mais transparentes, irradiando a 
beleza da santidade, que é o rosto 
mais belo da Igreja. 

A segunda causa de “bloqueio” – 
disse D. Manuel Linda – é o 
premeditado silenciamento ou até 
“apoucamento” ou mau tratamento 
jornalístico de tudo o que é do domínio 
eclesial ou do religioso. Este processo 
começa na família, passa pela Escola, 
chega à comunicação social, onde a 
questão “vocacional” e as questões 
religiosas ou espirituais ou relativas à 
vida da Igreja são silenciadas ou 
vítimas de desinformação. 

 
(continua no próximo número) 
 

 

Domingo “Gaudete” 

(Domingo da alegria) 
 

A “cor rosa” permitida nos 
paramentos para as celebrações de 
hoje, alivia-nos, simbolicamente, um 
pouco aquela austeridade e aquele 
rigor que vimos a viver neste Tempo 
do Advento, e ajuda-nos a transportar 
a este dia que deve ser de alegria. Por 
isso, hoje, terceiro Domingo do 
Advento, chamamos também Gau-
dete, ou seja, domingo da alegria.  

Na liturgia ressoa várias vezes o 
convite a alegrar-se, a rejubilar, 
porquê? Porque o Senhor está 
próximo. O Natal está próximo. Então 
não há de ser para nós motivo de 
alegria?  

A mensagem cristã chama-se 
«evangelho», isto é, «boa nova», um 
anúncio de alegria para todo o povo; a 
Igreja não é um refúgio para pessoas 
tristes, a Igreja é a casa da alegria!  

E quantos estão tristes encontram 
nela a alegria, a verdadeira alegria! 

 
 

III Dom. do Advento 

“Alegrai-vos, sempre, no Senhor! 
Repito: alegrai-vos: o Senhor está a 
chegar”.  

Com estas palavras, tiradas da 
Carta de São Paulo aos Filipenses, a 

Santa Igreja, no cântico de entrada 
deste III Domingo do Advento, faz-nos 
um apelo veemente à alegria, virtude 
unida intimamente à Esperança. O 
Senhor está a chegar e, com Ele, nos 
vêm todos os bens. Por isso se chama 
este Domingo, na tradição litúrgica, o 
Domingo da Alegria. 

Estejamos atentos à Palavra do 
Senhor. À Palavra que proclamamos, 
e à que escutamos: Ele nos aponta, 
mais uma vez, onde estão as 
verdadeiras alegrias. 

 
 

Introdução 

«Apareceu um homem, enviado 
por Deus, que se chamava João» (Jo 
1, 6). Foi enviado para preparar Israel 
para a vinda do messias. «Convertei-       
-vos – dizia – porque está próximo o 
reino do Céu» (Mt 3, 2). 

A sua mensagem era clara, a 
linguagem dura, a proposta exigente. 

Austero (sério e severo, pobre no 
consumo) e irrepreensível, dava a 
impressão de ser um mestre de vida 
seguro de si mesmo e das suas 
certezas, inabalável, inflexível. Pelo 
contrário – como toda a gente – 
também ele experimentava a perplexi-
dade (a dúvida), o desassossego, o 
tormento interior. 

Jesus, que tinha por ele uma 
estima profunda e o entendia, con-
vidou-o um dia a rever as suas 
convicções teológicas e religiosas. 
Deu-lhe a entender que devia realizar 
em si mesmo aquela conversão 
(mudança de vida, de pensar e de 
agir) que pedia aos outros. 

No passado domingo celebrámos a 
Imaculada Conceição da Virgem 
Santa Maria, por ter precedência ao II 
Domingo do Advento, cuja liturgia 
propr-nos-ia a mensagem do Baptista; 
hoje, apresenta-nos o seu exemplo. 

João não se limitou a ensinar com 
palavras, mas mostrou, com a vida, a 
necessidade de estarmos sempre 
prontos a pôr em causa as próprias 
certezas e seguranças quando con-
frontados com a novidade de Deus. 

Somente quem, como ele, procura 
apaixonadamente a verdade, está 
preparado para encontrar a Verdade. 

O Baptista é convidado a 
converter-se, porque o Senhor não 
vem para condenar, mas para sarar. 

 
 

Antífona de Entrada 

Alegrai-vos sempre no Senhor.  
Exultai de alegria: o Senhor está perto. 
 

 

Se te acusassem de seres cristão, 

encontrariam provas contra ti? 

                                            (Dietrich Bonhoeffer) 
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Primeira Leitura 
(Is 35, 1-6a.10) 

 
Monição: 

 
O Profeta Isaías, o grande profeta 

messiânico, refere-nos, num texto muito 
belo, a alegria desses mesmos tempos. 
Com a vinda de Jesus, tudo exulta com 
brados de alegria. 

  
Leitura: 

 
 

Leitura do Livro de Isaías 

1Alegrem-se o deserto e o 
descampado, rejubile e floresça 
a terra árida, 2cubra-se de flores 
como o narciso, exulte com 
brados de alegria. Ser-lhe-á 
dada a glória do Líbano, o 
esplendor do Carmelo e do 
Sáron. Verão a glória do Senhor, 
o esplendor do nosso Deus.  
3Fortalecei as mãos fatigadas e 
robustecei os joelhos vacilan-
tes. 4Dizei aos corações pertur-
bados: «Tende coragem, não 
temais: Aí está o vosso Deus, 
vem para fazer justiça e dar a 
recompensa. Ele próprio vem 
salvar-vos». 5Então se abrirão 
os olhos dos cegos e se 
desimpedirão os ouvidos dos 
surdos. 6aEntão o coxo saltará 
como um veado e a língua do 
mudo cantará de alegria.  
10Voltarão os que o Senhor 
libertar, hão de chegar a Sião 
com brados de alegria, com 
eterna felicidade a iluminar-lhes 
o rosto. Reinarão o prazer e o 
contentamento e acabarão a dor 
e os gemidos. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura, trata de um maravilhoso 
poema. No texto, é mais importante a 
emoção do que as ideias.  

A poesia bíblica recorre ao paralelismo. 
Está bem patente no texto. É ela que 
decide onde se farão as cesuras e as 
pausas. Por exemplo: "Ser-lhe-á dada a 
glória do Líbano” (cesura = breve corte), o 
esplendor do Carmelo e do Sáron (pausa = 
respiração).  

Toma atenção e exercita as palavras: 
descampado / rejubile / floresça / árida / 
esplendor (não é “explendor”) / Sáron / 
“Verão a glória do Senho” (“Verão” do 
verbo “ver” e não “Verão” de Estação do 
ano. Dá-lhe o tom correto). / robustecei / 

vacilantes / perturbados / desimpedirão / 

iluminar-lhes / e outras. 
 
Comentário à 1.ª Leitura: 

 
As previsões acerca do futuro do 

planeta não são róseas, e para alguns 
são até catastróficas. A realidade 
social, política e económica do mundo 
apresenta-se carregada de tensões e 
não se sabe como se poderão 
resolver. A crise de fé, a perda dos 
valores, o vacilar de muitas certezas, 
fazem prever anos difíceis. Creio que 
possa ser esta, em poucas palavras, a 
síntese das opiniões que circulam 
entre as pessoas. 

Ouvindo as palavras carregadas 
de alegria e de esperança contidas 
nesta Leitura, é de pensar que o 
profeta as tenha pronunciado num 
momento muito diferente daquele que 
estamos a atravessar. Mas não. 

Ele viveu num dos períodos mais 
difíceis da história do seu povo: 
Jerusalém e o seu maravilhoso templo 
tinham sido destruídos, as pessoas 
mais competentes e preparadas 
tinham sido deportadas para a 
Babilónia e, na cidade santa, reduzida 
a um monte de escombros, ficaram 
apenas os velhos, os doentes e as 
crianças. Reina o silêncio e a morte: 
não se ouve um canto, um grito de 
alegria, há apenas tristeza e muitas 
lágrimas. 

O monte onde se encontrava a 
cidade, agora arruinada e devastada, 
está reduzido a um deserto onde não 
cresce um fio de erva. Perante uma tal 
desolação, quem teria a coragem de 
anunciar uma festa, de convidar as 
pessoas ao júbilo, à alegria? 

Pois bem, precisamente diante 
destas ruínas, o profeta pronuncia o 
seu oráculo cheio de otimismo. É um 
homem sensível, tem o ânimo do 
poeta e exprime-se com imagens 
deliciosas.  

O deserto – diz ele – está para se 
transformar numa planície fértil como 
a de Sáron, ao longo da costa do 
Mediterrâneo. Eis que se cobre de 
árvores frondosas e fortes como os 
cedros do Líbano; numa perene 
Primavera transforma-se num tapete 
de ervas aromáticas e flores. 
Desabrocham os narcisos e os lírios, 
símbolos da alegria e dos sonhos dos 
enamorados. Por todo o lado ouvem-       
-se cantos de alegria e de júbilo. 

Delira? Não! Contempla a obra 
maravilhosa que Deus está para fazer. 

Se confiamos no Senhor, não têm 
sentido, nem o desencorajamento, 
nem os braços caídos, nem os joelhos 
vacilantes. Quem se resigna diante do 
mal, quem o considera inevitável, 
mostra que não acredita no amor e na 
fidelidade de Deus que se envolve 
pessoalmente na história do seu povo. 

Quem acredita, nunca se deixa 
abater, está convencido de que, ali 
onde hoje está o deserto árido e 
inóspito, um dia florescerá um jardim. 

Na segunda parte da Leitura, o 
profeta continua a apresentar a 
prodigiosa transformação do mundo 
que Deus irá operar. Para a descrever, 
utiliza a imagem da cura das doenças: 
hão-se abrir-se os olhos dos cegos, os 
ouvidos dos surdos, o coxo saltará 
como um veado, a língua do mudo 
cantará de alegria. 

Toda a doença – física, psíquica, 
espiritual – é uma forma de morte. Lá 
onde chega o «Deus da vida» 
desaparece o mal e a morte. 

No Evangelho de hoje, Jesus irá 
convidar o Baptista a ver que a 
transformação do mundo já teve início. 
A força da sua palavra está a fazer 
«desabrochar flores no deserto». 

Para descrever o caminho para 
esta nova realidade, na última parte da 
Leitura é introduzida uma imagem 
esplêndida: a peregrinação do povo, 
da terra da escravidão para o monte 
Sião, a inesquecível Jerusalém, a 
cidade da alegria e da liberdade. É o 
símbolo do caminho de toda a 
humanidade em direção à vida. 

A estrada a percorrer será chama-
da «Via Sagrada», porque não poderá 
ser pisada por pés impuros. É a via – 
sabemo-lo hoje– que percorreu Jesus: 
o caminho que leva ao dom da vida. 

A imagem torna-se grandiosa. O 
profeta vê as personagens que tomam 
parte nesta procissão: à cabeça, como 
guia, avança a eterna felicidade, 
seguida da alegria. No horizonte 
vislumbra dois vultos escuros que se 
afastam, que fogem derrotados: são a 
dore o pranto. 

Estas palavras constituem o 
desmentido de Deus em relação aos 
profetas da desventura. 

Apesar dos sinais contrários, o 
crente reconhece que o Senhor 
«ilumina os que jazem nas trevas e na 
sombra da morte e dirige os nossos 
passos no caminho da paz» (Lc 1, 79). 

 
 

Salmo Responsorial 
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 

  
Monição: 

 
Toda a nossa esperança deve estar no 

Senhor Jesus Cristo; só Ele nos pode valer. 
Debaixo dos Céus não foi dado outro nome 
aos homens pelo qual eles possam ser 
salvos. 

  
Refrão:     
 
VINDE, SENHOR, E SALVAI-NOS! 

  
Ou:  
 
VINDE SALVAR-NOS, SENHOR.  

 
O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
dá pão aos que têm fome 

e a liberdade aos cativos. 

 _________________________________
N.º 598 –15-12-2019 – III Dom. Advento – Pág. 2 / 6 



 
Pág. 3 /6 – III Dom. Advento – N.º 598 – 15-12-2019 

 

O Senhor ilumina os olhos dos cegos, 
o Senhor levanta os abatidos, 
o Senhor ama os justos. 
  
O Senhor protege os peregrinos, 
ampara o órfão e a viúva 

e entrava o caminho aos pecadores. 
  
O Senhor reina eternamente. 
o teu Deus, ó Sião, 
é rei por todas as gerações. 
 

 

Segunda Leitura 
(Tg 5, 7-10) 

 

Monição: 
 

Nesta Leitura o Apóstolo São Tiago dá-  
-nos o exemplo do agricultor, que espera 
pacientemente o precioso fruto da terra. 
Sejamos pacientes. O nosso Deus não 
falha no cumprimento das suas promessas. 

  
Leitura: 
 

 

Leitura da Epístola de São 
Tiago 

 

Irmãos: 7Esperai com paciên-
cia a vinda do Senhor. Vede 
como o agricultor espera 
pacientemente o precioso fruto 
da terra, aguardando a chuva 
temporã e a tardia. 8Sede paci-
entes, vós também, e fortalecei 
os vossos corações, porque a 
vinda do Senhor está próxima.  
9Não vos queixeis uns dos 
outros, a fim de não serdes 
julgados. Eis que o Juiz está à 
porta. 10Irmãos, tomai como 
modelos de sofrimento e de 
paciência os profetas, que 
falaram em nome do Senhor. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

É necessário prestar atenção à 
pontuação. Eis um exemplo na última frase 
da Leitura: "Irmãos, tomai como modelos 
de sofrimento e de paciência os profetas, 
que falaram em nome do Senhor". Na 
leitura apenas se deve fazer cesura em 
"Irmãos" e em "paciência". Ou seja, 
imaginariamente retiramos a vírgula de 
“profetas” e colocamo-la em “paciência”. 
Depois passamos a ler: “Irmãos, tomai 
como modelos de sofrimento e de 
paciência, os profetas que falaram em 
nome do Senhor”. Repara que acontece 
aqui aquilo que já falámos várias vezes: a 
pontuação escrita nem sempre corres-
ponde à pontuação oral. 

Faz, também, divisão do texto, nessa 
mesma frase, de forma a notar-se, de 
forma a perceber-se. 

Seleciona algumas palavras mais 
difíceis de pronunciar e exercita-as. Ex.: 
temporã / serdes (não é “seres”) / e outras. 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 

 

Jesus denunciou os perigos da 
riqueza, chamou insensato a quem 
acumula bens, mas nunca invetivou 
(nunca ofendeu) alguém porque era 
rico. E eis o que diz Tiago aos ricos 
(noutra Leitura que não esta): «Chorai 
em altos gritos por causa das 
desgraças que virão sobre vós. As 
vossas riquezas estão podres... Olhai 
que o salário que não pagastes aos 
trabalhadores que ceifaram os vossos 
campos está a clamar, e os clamores 
dos ceifeiros chegaram aos ouvidos 
do Senhor do universo! Tendes vivido 
na terra, entregues ao luxo e aos 
prazeres, cevando assim os vossos 
apetites para o dia da matança! 
Condenastes e destes a morte ao 
inocente, e Deus não vai opor-se?» 
(Tg 5, 1-6). 

Após ter atacado deste modo os 
ricos, Tiago dirige-se aos pobres: é o 
trecho da Leitura de hoje. O que lhe 
recomenda? O que aconselha a quem 
foi explorado? A revolta, a vingança? 
Não... a paciência. 

Esta palavra ou aquilo que ela quer 
significar aparece quatro vezes. 
«Esperai com paciência» (v. 7), «sede 
pacientes» (v. 8), «não vos queixeis» 
(v. 9), «sofrei!» (v. 10). Parecem 
exortações irritantes, provocantes. 

Tiago não é o tipo de pessoa 
capaz de tolerar a injustiça para com 
os pobres; no entanto, dá-se conta de 
que há situações nas quais, depois de 
se ter feito tudo quanto era possível, 
não resta senão esperar com 
paciência. 

Para explicar o seu pensamento, 
Tiago recorre ao exemplo do lavrador.  

Que faz o agricultor? Não fica 
sentado a olhar para o campo, 
esperando que produza sozinho. 
Empenha-se o mais possível: trabalha, 
cava, semeia, rega, arranca as ervas 
daninhas...mas também sabe esperar; 
conhece a força irresistível da 
semente, confia na terra que nunca o 
traiu, acredita que também o Senhor 
fará a sua parte, que mandará a chuva 
benéfica que fecunda a terra no 
Outono e na Primavera. O lavrador 
não perde a coragem, mesmo que 
passem meses até que a espiga 
amadureça. 

Tiago conclui sugerindo aos 
pobres: na vossa dor, fazei tudo aquilo 
que podeis, esforçai-vos por obter 
justiça, mas não cometais violências 
contra quem vos oprime e não vos 
queixeis uns dos outros. 

Acontece muitas vezes que o 
pobre, humilhado pelo seu patrão, 
reaja e se torne agressivo e duro para 
quem lhe está «próximo»: a mulher, os 
filhos, as pessoas mais fracas que 
estão a seu lado. 

O pobre deve alimentar a 
esperança de que o seu Senhor irá in-
tervir para mudar a sua situação. O 
seu «advento» está próximo. 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Is 61, 1 (cf. Lc 4, 18) 

  

Monição: 
 

No Evangelho de hoje, que vamos 
aclamar e escutar, São João Baptista é 
elogiado por Jesus Cristo como o maior 
entre os filhos de mulher. Ele veio como 
precursor, para preparar os caminhos do 
Senhor, causa e garantia da nossa 
verdadeira alegria. 

 
Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
   
O Espírito do Senhor está sobre mim: 
enviou-me a anunciar a boa nova aos 

pobres. 
 

 

E v a n g e l h o 
(Mt 11, 2-11) 

 
Evangelho: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, 2João Baptista 
ouviu falar, na prisão, das obras de 
Cristo e mandou-Lhe dizer pelos 
discípulos: 3«És Tu Aquele que há 
de vir ou devemos esperar outro?»  
4Jesus respondeu-lhes: «Ide contar 
a João o que vedes e ouvis: 5os 
cegos veem, os coxos andam, os 
leprosos são curados, os surdos 
ouvem, os mortos ressuscitam e a 
boa nova é anunciada aos pobres.  
6E bem-aventurado aquele que não 
encontrar em Mim motivo de 
escândalo». 7Quando os mensagei-
ros partiram, Jesus começou a falar 
de João às multidões: «Que fostes 
ver ao deserto? Uma cana agitada 
pelo vento? 8Então que fostes ver? 
Um homem vestido com roupas 
delicadas? Mas aqueles que usam 
roupas delicadas encontram-se nos 
palácios dos reis. 9Que fostes ver 
então? Um profeta? Sim, Eu vo-lo 
digo, e mais que profeta. 10É dele 
que está escrito: ‘Vou enviar à tua 
frente o meu mensageiro, para te 
preparar o caminho’. 11Em verdade 
vos digo: Entre os filhos de mulher, 
não apareceu ninguém maior do 
que João Baptista. Mas o menor no 
reino dos Céus é maior do que ele». 

 

Palavra da Salvação. 
 

 

__________________________________
N.º 598 –15-12-2019 – III Dom. Advento – Pág. 3 / 6 

 



Pág. 4 /6 – III Dom. Advento – N.º 598 – 15-12-2019 

 
Comentário ao Evangelho: 

      
Não é fácil reconhecer o messias 

de Deus. Formado pelos profetas, 
Israel esperou-o durante séculos e, no 
entanto, quando chegou, até mesmo 
aquelas pessoas espiritualmente mais 
preparadas tiveram dificuldade em o 
entender e acolher. O próprio Baptista 
ficou desorientado. 

Um messias que não causa 
admiração, que não suscita incredu-
lidade não pode vir de Deus; seria 
demasiado apropriado à nossa lógica 
e às nossas expectativas e Deus vê as 
coisas de modo bem diferente do 
nosso. 

Na primeira parte do Evangelho de 
hoje, são apresentadas as dúvidas 
que surgiram um dia até mesmo na 
mente do percursor, bem como as 
respostas que Jesus lhe deu. 

João encontra-se na prisão, e o 
motivo é narrado em Mt 14, 1-12: ele 
denunciara o comportamento imoral 
de Herodes, que se apropriara da 
mulher de seu irmão. Na fortaleza de 
Maqueronte onde, segundo o 
historiador Flávio Josefo, fora preso, é 
tratado com respeito, pode receber as 
visitas dos discípulos e, desejoso de 
assistir ao advento do Reino de Deus, 
mantém-se informado acerca do 
comportamento daquele Jesus de 
Nazaré que ele apontara como o 
messias. 

Neste intervalo, porém, a sua fé 
começa a vacilar. 

Há quem afirme que as dúvidas 
não eram de João, mas dos seus 
discípulos. Não é assim. Pelo relato do 
Evangelho torna-se claro que era ele 
mesmo que duvidava que Jesus fosse 
o messias. Por isso mandou pergun-
tar-lhe:  «És Tu aquele que há de vir 
ou devemos esperar outro?». 

Ora, como surgiu nele esta 
perplexidade? 

A resposta é bastante simples. É 
suficiente ter presente a imagem de 
messias que, desde pequeno, João 
assimilara dos guias espirituais do seu 
povo. 

Está na prisão e, consciente 
daquilo que anunciaram os profetas, 
espera o «libertador» (Is 61, 1), 
encarregado de restabelecer no 
mundo a justiça e a verdade. Não 
compreende por que motivo Jesus não 
se decide a intervir em seu favor. 

Espera um messias que é juiz 
rigoroso e se lança contra os maus. E 
olha que surpresa: Jesus não só não 
condena os pecadores, mas come 
com eles e gloria-se de ser amigo 
deles (Lc 7, 34). Recomenda que não 
se apague a mecha que ainda fumega 
e sugere que se cuide da «cana 
rachada». Nada destrói, recupera e 
conserta o que está arruinado. Não 
queima os pecadores, muda os seus 
corações e quer que sejam felizes a 

todo o custo, tem palavras de sal-
vação para os que já não têm 
esperança e os que são evitados por 
todos como leprosos. Não se 
desencoraja diante de nenhum dos 
problemas do homem, não se rende 
nem mesmo perante a morte. 

Aos enviados do Baptista, Jesus 
apresenta-se como messias, enume-
rando os sinais tomados de alguns 
dos textos de Isaías (Is 35, 5-6; 26, 19; 
61, 1), o profeta da esperança que 
dissera: «Nenhum habitante de 
Jerusalém dirá: estou doente» (Is 33, 
24). 

O Baptista é convidado a dar-se 
conta de seis novas realidades: a cura 
dos cegos, dos surdos, dos leprosos, 
dos coxos, a ressurreição dos mortos 
e o anúncio do Evangelho aos pobres. 
Todos são sinais de salvação, nenhum 
de condenação. 

Surgiu então o mundo novo: quem 
caminhava na escuridão e desorien-
tado na vida, agora é iluminado pelo 
Evangelho; quem era coxo e não 
conseguia dar um passo em direção 
ao Senhor e aos irmãos, agora 
caminha ligeiro; quem estava surdo 
para a palavra de Deus, agora escuta-   
-a e deixa-se conduzir por ela; quem 
se envergonhava de si mesmo pela 
lepra do pecado que o mantinha 
afastado de Deus e dos irmãos, sente-     
-se agora purificado; quem só fazia 
obras de morte, vive agora a plenitude 
da sua existência; quem se conside-
rava um miserável e não tinha 
esperança, ouviu a boa nova: 
«Também para ti há salvação.» 

O messias de Deus nada tem a ver 
com a personagem enérgica e severa 
que João esperava. O seu modo de 
proceder escandalizou o precursor, e 
continua a escandalizar-nos a nós 
também, nos dias de hoje. Há ainda 
quem peça ao Senhor para intervir e 
castigar os ímpios; há ainda quem 
interprete como castigos de Deus as 
desgraças que atingem quem faz o 
mal. Mas, poderá Deus irar-se ou ter 
gosto em ver os seus filhos (mesmo 
se maus) sofrerem? 

Jesus conclui a sua resposta com 
uma bem-aventurança, a décima que 
se encontra no Evangelho de Mateus: 
«Bem-aventurado aquele que não 
encontrar em mim motivo de escân-
dalo.» Um doce convite ao Baptista 
para que reveja as suas convicções 
teológicas. 

Um Deus bom para com todos 
contradizia as convicções de João. 
Como nós, também o Baptista 
imaginava um Deus forte, e encontra-
va-o diante de si débil; esperava 
intervenções clamorosas, e as coisas 
continuavam a acontecer como se o 
messias não tivesse chegado. 

Bem-aventurado aquele que 
acolhe Deus tal como Ele é, e não 
como gostaria que Ele fosse! 

A fé no Deus que se revela em 
Jesus não pode deixar de ser 

acompanhada de dúvidas, incertezas, 
dificuldades em acreditar. 

O Baptista é a  f i g u r a  do verda-
deiro crente: debate-se entre muitas 
perplexidades, questiona-se, mas não 
renega o messias porque este não 
corresponde aos seus critérios; põe 
em causa as próprias certezas. 

Não causa preocupação quem tem 
dificuldade em acreditar, quem se 
sente perdido perante o mistério e os 
enigmas da existência, quem diz não 
compreender os pensamentos e o agir 
de Deus; causa preocupação quem 
confunde as próprias certezas com a 
verdade de Deus, quem tem a 
resposta pronta para todas as 
perguntas, quem tem sempre um 
dogma para impor, quem nunca se 
deixa pôr em discussão: uma tal fé por 
vezes acaba em fanatismo. 

Partindo os discípulos de João, 
Jesus pronuncia o seu juízo acerca 
dele com três perguntas retóricas: É a 
segunda parte do Evangelho de hoje. 

As respostas às duas primeiras 
são óbvias: o Baptista não é como as 
canas que crescem ao longo do 
Jordão, símbolos da volubilidade (das 
inconstâncias) porque se dobram 
conforme a direção do vento. João 
não é um oportunista que se adequa a 
todas as situações e se inclina diante 
de quem tem o poder no momento. 
Pelo contrário, é alguém que se opõe 
resolutamente aos próprios chefes 
políticos, que enfrenta de cara 
descoberta o rei e que não tem medo 
de dizer o que pensa. 

João não é um corrupto, um 
daqueles que só pensa no seu próprio 
interesse, que acumulam dinheiro sem 
escrúpulos (sem rectidão, sem justiça) 
e o esbanjam em divertimentos, em 
roupas elegantes e refinadas. Os 
corruptos – diz Jesus – são o rei e os 
seus cortesãos, os ricos, os chefes 
que o aprisionaram. 

A terceira pergunta pede uma 
resposta positiva: João é um profeta, e 
mais que profeta. Ninguém no Antigo 
Testamento cumpriu uma missão 
superior à sua. Mais do que Moisés, 
ele é «um anjo» enviado a preceder a 
vinda libertadora do Senhor. É 
significativo o aditamento final: «o 
menor no Reinos dos Céus é maior do 
que ele». 

Jesus não estabelece uma 
graduação baseada na santidade e na 
perfeição pessoal, mas convida a 
verificar a superioridade da condição 
do discípulo. Quem pertence ao Reino 
dos Céus consegue ver mais longe do 
que o Baptista. Quem entendeu o 
rosto novo de Deus, quem entendeu 
que o messias veio ao encontro do 
homem para o perdoar, para o 
acolher, e além de tudo para o amar, 
esse entrou na perspetiva nova, na 
perspetiva de Deus. 

Aquilo que nós hoje, independente- 
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mente da nossa santidade pessoal, 
podemos ver e entender, o Baptista 
apenas intuiu, porque ficou no limiar 
dos tempos novos. 

 
 

Oração Universal 
 
1 – Para que na Igreja, nesta Diocese e 

nas suas paróquias, 
se anuncie a Boa Nova a toda a gente 
e o Espírito faça florir cada deserto, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Para que nos lares e instituições de    
             todo o mundo, 

haja trabalho, liberdade, pão e paz, 
e a angústia não perturbe os corações, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Para que os cegos, os leprosos e  
             os doentes, 

e os que vivem sem alegria e sem 
coragem, 

ponham toda a sua esperança no 
Senhor, 

oremos, irmãos. 
 
4 – Para que no meio da violência 

quotidiana, 
o Espírito faça desabrochar flores de 

paz, 
e fortaleça todos aqueles que a 

perderam, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Para que nesta Paróquia e nos seus 

vários grupos, 
cada um de nós, à maneira de Jesus, 

sirva os mais pobres, 
e vá em socorro dos maltratados e dos 

que sofrem,  
oremos, irmãos. 
 

 

Antífona da Comunhão 

Dizei aos desanimados: Tende 
coragem e não temais. Eis o nosso 
Deus que vem salvar-nos. 

 
 

Tende coragem, não 

temais...Ele próprio 

vem salvar-nos! 
  

“Vinde, Senhor, e salvai-nos...”  
Assim pedimos ao cantar o Salmo de 
hoje. N’Ele e só n’Ele encontraremos 
resposta para todos os nossos 
problemas, por maiores que sejam. 
Dessa esperança, que é motivo de 
segurança e alegria, nos falam 
também de uma maneira especial as 
Leituras da Missa de hoje.  

A primeira, do Livro de Isaías, foi 
escrita numa época particularmente 
difícil do povo de Israel. O Templo de 
Jerusalém tinha sido destruído pelos 
Babilónios, as pessoas válidas tinham 
sido levadas prisioneiras, como 

escravas, os doentes e velhinhos iam 
morrendo aos poucos. O próprio 
monte, sobre o qual está Jerusalém, 
estava descampado, nada produzia.  

Apesar de tudo isso, destas 
desgraças, Isaías convida à alegria e 
promete flores e proclama “Tende 
coragem, não temais... Ele próprio 
vem salvar-nos”.  

Aprendamos: perante as muitas e 
variadas dificuldades da vida, nunca 
devemos perder a esperança e 
serenidade.  

A verdadeira fé diz-nos que nunca 
estamos sós. Ele, o omnipotente, o 
Senhor de tudo, está connosco e nos 
ama com Amor infinito. 

 
 

Esperar a vinda do 

Senhor 

 São Tiago, na segunda Leitura 
pede aos pobres para esperarem com 
paciência a vinda do Senhor. Afirma 
que a Sua vinda está próxima. A todos 
pede trabalho à semelhança do 
agricultor que confia na terra, na 
chuva que em breve fará germinar as 
sementes. 

O Evangelho mostra-nos já o 
Senhor que veio, mas que chega de 
tal forma que confunde os seguidores 
do próprio João Baptista, que neste 
momento se encontra prisioneiro, ele 
que é o maior entre os filhos de 
mulher, como afirma Jesus. Ele que o 
havia apresentado como o Cordeiro de 
Deus, que tira os pecados do mundo, 
por todos quer dar a Sua vida. Apesar 
dessas certezas algo de estranho se 
ouvia falar.  

No II Domingo do Advento, cuja 
liturgia só não celebrámos no último 
domingo, devido à Solenidade da 
Imaculada Conceição, João Baptista, 
havia apresentado Jesus como 
alguém que cortaria a direito, esma-
garia o mal, queimaria os maldosos no 
fogo, etc... E agora ouvia dizer que Ele 
comia com eles... pede pois que Ele 
explique aos seus discípulos, para os 
confirmar na fé, se haviam de esperar 
outro. E o Senhor manda que eles 
narrem a João o que viram: faz andar 
os paralíticos, dá vista aos cegos, 
ressuscita os mortos e anuncia a Boa 
Nova aos pobres – sinais que, 
conforme as escrituras, eram próprios 
do verdadeiro Messias. Ele era 
mesmo esse tão esperado e 
largamente anunciado Salvador que 
os Profetas do Antigo Testamento 
haviam narrado. 

De facto, Deus, que se revela em 
Jesus Cristo é muito diferente de nós: 
a todos ama, a todos quer salvar, a 
todos quer revelar o Seu Amor, já que 
por todos nasceu e vai morrer na 
Cruz. Ele é AMOR. Por isso busca de 
uma maneira especial os pecadores, 

motivo pelo qual come com eles e os 
procura. 

 
 

Acordar para este Deus 

que a todos ama 

 Perante o Amor infinito que Jesus 
nos revela, não podemos ficar indife-
rentes. Amor com amor se paga. 
Dentro das nossas limitações 
estaremos a corresponder ao AMOR 
de Deus, amando-O com todas as 
nossas forças, com todo o nosso 
coração e amando tudo quanto é 
d’Ele, todos os homens nossos 
irmãos, assim como respeitando toda 
a obra maravilhosa da criação, como 
nos recomenda o Santo Padre, o Papa 
Francisco, na Encíclica Lauda Si…  

Depois da sua opção total por 
Deus-Pai, com que alegria, entusias-
mo e amor, São Francisco de Assis 
amava e chamava irmãos ao Sol, à 
Lua, ao Lobo e a toda a Obra 
maravilhosa da Criação.  

Com esta correspondência de 
amor estaremos a fazer Natal dentro 
de nós, estaremos a sentir que o 
Senhor veio e veio para nos salvar. 
Essa Esperança que a mesma fé nos 
garante, é mais que motivo para 
vivermos seguros, confiantes, alegres, 
contentes, procurando cada vez mais 
corresponder ao Seu Amor. 

 
 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de dezembro, a 
Igreja reza pela seguinte intenção: 
 

Pela evangelização: 

– O futuro dos mais jovens. 

Para que cada país tome as 
medidas necessárias para fazer do 
futuro dos mais jovens uma prioridade, 
sobretudo daqueles que estão a 
sofrer. 

 
 

Sabias que… 

Jericó, terra de eremitas 

Jericó deve ter sido um dos lugares 
frequentados por João Baptista. 

Nas suas montanhas desérticas foram 
encontradas cavernas antigas onde 
habitaram os eremitas. 

A cidade de Jericó que Jesus 
conheceu era rica. O seu nome quer dizer: 
“A cidade da Lua”. Assente num oásis, era 
a porta do deserto. Nela tinha de se pagar 
impostos pelos produtos transportados por  
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longas caravanas de dromedários: as 
especiarias, os ricos tecidos, os perfumes, 
o incenso... 

É citada em numerosas ocasiões. É 
nela que Jesus cura um cego; que visita 
Zaqueu; que conta a parábola do Bom 
Samaritano... 

 
 

As obras do Messias 

O povo de Israel acreditava que 
quando chegasse o Messias, enviado 
por Deus para salvar a humanidade, 
muitas coisas iriam mudar. Iria 
melhorar a situação dos pobres e dos 
humildes. 

No tempo de Jesus, as mulheres 
que ficavam viúvas sofriam muito 
porque ninguém cuidava delas. Os 
órfãos eram abandonados. Os 
doentes eram tidos por pecadores, e à 
dor da sua doença juntava-se a 
marginalização social e religiosa. 
Ninguém queria estar ao seu lado e 
viviam fora das cidades. Era esta a 
triste situação dos leprosos, dos 
cegos, dos surdos-mudos e 
inválidos… 

Jesus começou a sua missão 
curando os doentes, devolvendo a 
alegria aos tristes, perdoando aos 
pecadores… e oferecendo a todos 
uma nova oportunidade de serem 
felizes. Jesus realiza as obras do 
Messias. 

Uma boa preparação para o Natal 
consiste em realizar as obras de 
Jesus, e não pensar apenas nos 
presentes que damos. 

 
 

Oração 

Senhor, Tu passaste escutando o 
grito de quem sofria. Comunicaste-       
-lhes a tua Palavra que era salvação, 
perdão e verdade.  

Senhor, ajuda-nos a escutar 
aqueles que precisam de auxílio, dos 
nossos sorrisos, do nosso trabalho e 
da luz da nossa amizade.  

Senhor, tu abriste os olhos aos 
cegos e saraste os doentes.  

Senhor dá-nos força para não 
desiludir os que confiam em nós.  

Que nunca deixemos abatido a 
quem nos pede compreensão. 
Conduz-nos pelas sendas do bem.  

 
 

Na oração, é melhor ter 
um coração sem palavras, do 
que palavras sem coração.  

                                               (Ghandi) 

Papa Francisco 

Não vos deixeis contaminar pela 
opinião dominante, mas permanecei 
fiéis aos princípios éticos e religiosos 
cristãos. 

 
 

Gotas de orvalho 

Nunca digas que és pobre, porque 
não és. A pobreza não significa 
propriamente falta de dinheiro. A 
verdadeira pobreza é a falta de 
compreensão e de amor para com as 
outras pessoas. Aqueles que 
compreendem a vida, que sabem dizer 
uma palavra de conforto a quem dela 
precisa, que sabem estender a mão 
compassiva a quem sofre ou está a 
passar por um mau bocado, aqueles 
que sabem distribuir alegria e palavras 
de otimismo, é rico, é muito rico, é 
imensamente rico. Quem possui esta 
riqueza, por mais que a distribua, ela 
nunca acabará, pelo contrário, quanto 
mais der, mais rico será. 

 
 

Aniversários (parabéns) 

Esta semana estão de parabéns, 
pelo seu aniversário natalício, os 
seguintes Leitores: 

Dia 15 de Dezembro (hoje, Domingo): 

– Carla Gabriela de Sousa, da 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira. 

Dia 17 de Dezembro (terça-feira): 

– Papa Francisco, Bispo de Roma 
e Leitor dos Leitores. Faz 83 anos! 
Parabéns por tão linda idade. 

À Dr.ª Carla Gabriela e ao nosso 
querido Papa Francisco, o Jornal do 
Leitor endereça-lhes agradecimentos 
pelo trabalho que prestam à Igreja de 
Cristo e deseja-lhes muitos parabéns 
pelo vosso aniversário. 

 
 

H u m o r 
 
Bigodes 
 

– Mãe, quem é mais velho: sou eu 
ou o gato?  

– Claro que és tu. 
– Então por que é que ele já tem 

bigodes e eu não? 
 

Lento 
 

O professor para o aluno: 
– Tu escreves lentamente, 

raciocinas lentamente, caminhas 
lentamente. Há alguma coisa que, 
pelo menos, faças depressa? 

– Sim, canso-me depressa! 
 

Refeição 
 

O catequista pergunta à criança: 
– Costumas rezar antes da 

refeição? 
Ela, imediatamente: 
– Não é preciso, catequista. A 

minha mãe é uma boa cozinheira. 
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