
Por isso o Santo que vai nascer será 
chamado Filho de Deus.

E a tua parenta Isabel concebeu também 
um filho na sua velhice

e este é o sexto mês daquela a quem 
chamavam estéril;

porque a Deus nada é impossível».
Maria disse então:
«Eis a escrava do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra».

Palavra da salvação
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«ave, Maria, cheia de graça, o senhor é contigo»

E D I T o r I a l

Essência e Acidentes

Nestes últimos dias, as vozes das mais elevadas instân-

cias da política nacional têm-se pronunciado abundan-

temente sobre a difícil situação financeira dos principais 

órgãos de imprensa do nosso país.

Embora se trate de um problema com contornos de 

grande complexidade e abrangendo um número de fac-

tores extremamente elevado, parece-me não dever deixar 

de o abordar nesta coluna, sobretudo por desejar intro-

duzir no debate uma perspectiva que, de outro modo, 

permaneceria num silêncio, justamente... mediático.

Tal como uma boa parte dos meus leitores, per-

tenço a uma geração em que a imprensa nacional não só 

desempenhava um importante papel (!) nas nossas vidas 

quotidianas como, e talvez por causa disso, dispunha 

de um considerável desafogo financeiro. Entre nós, um 

dos maiores símbolos dessa época talvez seja a arrojada 

torre do Jornal de Notícias, erguendo-se como tutelar 

pano de fundo de uma câmara Municipal deliberada-

mente vetusta. Hoje, numa situação de semiabandono, 

parece aguardar naquele habitual silêncio mediático um 

fim que não poderá deixar de ser igualmente simbólico.

Desde os longínquos anos sessenta e setenta do sé-

culo xx aos nossos dias, a imprensa portuguesa cai num 

abismo que, acredito, não se pode dever apenas à dita 

revolução informática — tanto mais que, no estrangeiro, 

a maior parte dos grandes títulos tem vindo a adaptar-se 

com assinalável sucesso a todo o tipo de novos suportes.

Para explicar a queda de forma plausível pode ser 

útil recorrer a duas categorias tão velhas como aristó-

teles, que são, precisamente, as de essência e acidente.

Defendo, portanto, que a imprensa portuguesa se 

encontra na presente situação de indigência em virtude 

da irrelevância que resulta da irresponsável adesão a 

uma cultura do acidental, associada ao paradoxal di-

vórcio da opinião pública que devia servir.

E não estarei muito longe da verdade se apontar 

como primeiro sintoma desse fenómeno o “vanguar-

dismo revolucionário” a que sucumbiu logo após a 

revolução de 1974, quando, na embriaguez do mo-

mento, foi impelida a uma “fuga para a frente” que 

a pode ter definitivamente alienado daquela “maioria 

silenciosa” que prefere uma mediação ponderada para 

lhe dirigir a acção.

a dimensão desta primeira cedência à “aragem 

dos tempos” não foi, com certeza, muito menor do que 

a que se iria seguir, e corrigindo os excessos do PrEc 

com uma reviravolta de 180º, substituíram-se durante 

os anos 80 os saneamentos selvagens pelas reformas 

compulsivas para restruturar o sector de acordo com 

os novos ventos que sopravam de chicago. a “nova 

aliança” foi de tal modo submissa que o desabamento 

do sector financeiro a partir de 2007 tomou de surpresa 

a população nacional em geral... Pudera — a banca mais 

Comentário
Imaculada Conceição: Nossa Senhora do Advento! A Virgem Maria resume toda a esperança do Advento, 
figura da humanidade ao encontro do Messias. Foi Maria a primeira a acolher o Salvador e a beneficiar da 
sua vinda. Em Maria Imaculada o Natal já deu o seu fruto, o primeiro, o mais saboroso. “Cheia de Graça”. 
Maria Imaculada ocultava em si toda a beleza criada, que o céu continha. Maria era a ternura divina em 
gesto humano. Desde a sua conceição, Maria foi isenta de toda a culpa. Não podia ser presa do pecado a 
“Mãe da Divina Graça”. Só a Cheia de Graça” podia ser Mãe de Deus. Imaculada significa luta entre o bem 
e o mal. Maria é a grande revolução saindo à rua. Imaculada traz em si a esperança do mundo, a aurora do 
Dia que nasce. Porque era Imaculada, Maria respondeu sim. Ela é a Mãe do Sim. Se o pecado foi desobedi-
ência, a graça é obedecer. Assim, pelo caminho da obediência de Maria nos vem a redenção.

Naquele tempo,
o anjo gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem 

chamado José,
que era descendente de David.
o nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse  

o anjo:
«ave, cheia de graça, o Senhor  

está contigo».
Ela ficou perturbada com estas palavras
e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o anjo:
«Não temas, Maria,
porque encontraste graça diante de Deus.
conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho  

do altíssimo.
o Senhor Deus lhe dará o trono de  

seu pai David;
reinará eternamente sobre a casa de Jacob
e o seu reinado não terá fim».
Maria disse ao anjo:
«como será isto, se eu não conheço 

homem?»
o anjo respondeu-lhe:
«o Espírito Santo virá sobre ti
e a força do altíssimo te cobrirá com  

a sua sombra.

Bartolomé Esteban Murillo,  

Imaculada Conceição, c. 1678

(continua na p. 5)
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pergunta de um pai ou de uma mãe que se põe à pro-

cura do filho perdido: «onde estás? Em que situação 

te puseste?». E este Deus fá-lo com muita paciência, 

até preencher a lacuna que se criou em relação às ori-

gens. Esta é uma das passagens.

o segundo trecho crucial é o narrado no Evan-

gelho de hoje, é quando Deus vem habitar no meio 

de nós, fazendo-se homem como nós. E isto tornou-

se possível através de um grande sim — o do pecado 

foi um não; este é o sim, um grande sim — o sim 

de Maria no momento da anunciação. Mediante este 

sim Jesus encetou a sua vereda ao longo dos cami-

nhos da humanidade; começou-o em Maria, trans-

correndo os primeiros meses de vida no ventre da 

sua Mãe: não se manifestou já adulto e forte, mas 

seguiu todo o percurso de um ser humano. Fez-se 

igual a nós em tudo, mas não numa coisa, aquele 

não, exceto no pecado. Para isso escolheu Maria, a 

única criatura sem pecado, Imaculada. No Evangelho, 

em breves palavras, Ela é chamada «cheia de graça» 

(Lc 1,28), ou seja, repleta de graça. Quer dizer que 

nela, imediatamente cheia de graça, não há espaço 

para o pecado. E também nós, quando nos dirigimos 

a Ela, reconhecemos esta beleza: invocamo-la como 

«cheia de graça», sem sombra do mal.

Maria responde à proposta de Deus, dizendo: 

«Eis a serva do Senhor» (v. 38). Não diz: «Bem, desta 

vez cumprirei a vontade de Deus, dando a minha 

disponibilidade, e depois verei...». Não! o seu sim é 

completo, total, para a vida inteira, sem condições. E 

do mesmo modo como o não das origens tinha impe-

dido a passagem do homem rumo a Deus, assim o 

sim de Maria abriu o caminho a Deus no meio de nós. 

É o sim mais importante da história, o sim humilde 

que inverte o não soberbo das origens, o sim fiel que 

Fala o PaPa FraNcISco 

AngeluS

Imaculada conceição da Virgem Santa Maria

Praça de São Pedro

8 de dezembro de 2016

«o sim de Maria abriu o caminho a deus  
no meio de nós. É o sim mais importante da 
história, o sim fiel que cura a desobediência 
das origens, o sim disponível que aniquila  

o egoísmo do pecado»

as leituras da hodierna Solenidade da Imaculada con-

ceição da Bem-aventurada Virgem Maria apresentam 

duas passagens cruciais na história das relações entre o 

homem e Deus: poderíamos dizer que nos conduzem à 

origem do bem e do mal. Estes dois trechos levam-nos 

à origem do bem e do mal.

o livro do genesis mostra o primeiro não, o não 

das origens, o não humano, quando o homem pre-

feriu olhar para si mesmo, e não para o seu criador; 

quis agir sem consultar ninguém, preferiu ser autossu-

ficiente. Mas, comportando-se assim, saindo da comu-

nhão com Deus, perdeu-se a si mesmo e começou a ter 

medo, a esconder-se e a acusar quem lhe estava pró-

ximo (cf. Gn 3,10.12). São estes os sintomas: o medo é 

sempre um sintoma de um não a Deus, indica que eu 

digo não a Deus; acusar os outros sem olhar para mim 

mesmo demonstra que me afasto de Deus. É isto que o 

pecado faz. Mas o Senhor não deixa o homem à mercê 

do seu mal; procura-o imediatamente e dirige-lhe uma 

interrogação cheia de apreensão: «onde estás?» (v. 9). 

como se dissesse: «Detém-te, pensa: onde estás?». É a 
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cura a desobediência, o sim disponível que aniquila o 

egoísmo do pecado.

Inclusivamente para cada um de nós existe 

uma história de salvação feita de sins e de nãos. Mas 

às vezes somos especialistas nos meios sins: somos 

bons quando se trata de fingir que não entendemos 

bem o que Deus gostaria e o que a consciência nos 

sugere. Somos também espertos, e para não dizer 

um verdadeiro não a Deus, dizemos: «Desculpa, não 

posso», «hoje não, pensarei amanhã»; «amanhã 

serei melhor, amanhã rezarei, amanhã praticarei o 

bem». E esta astúcia afasta-nos do sim, distancia-nos 

de Deus, levando-nos ao não, ao não do pecado, ao 

não da mediocridade. o famoso «sim, mas...»; «sim, 

Senhor, mas...». No entanto, assim fechamos a porta 

ao bem, e o mal aproveita-se destes sins malogra-

dos. Dentro, cada um de nós há uma coleção deles. 

Pensemos e encontraremos muitos sins falhados. ao 

contrário, cada sim pleno a Deus dá origem a uma 

nova história: dizer sim a Deus é verdadeiramente 

«original», é origem, não como o pecado, que nos 

envelhece dentro. Já pensastes nisto, que o pecado 

nos envelhece dentro? E envelhece-nos rapida-

mente! cada sim a Deus dá origem a uma história de 

salvação, tanto para nós como para os outros. como 

fez Maria com o seu sim pessoal.

Neste caminho de advento, Deus deseja visitar-

-nos e espera o nosso sim. Pensemos: hoje, qual sim 

devo dizer a Deus? Pensemos nisto que nos fará bem. 

E encontraremos a voz do Senhor dentro de Deus, 

que nos pede algo, um passo em frente. «creio em 

ti, espero em ti, amo-te; que se cumpra em mim a tua 

vontade de bem»: eis o meu sim. com generosidade e 

confiança como Maria, digamos hoje, cada um de nós, 

este sim pessoal a Deus! ☐

F



Nova Época

Será que esquecemos o Menino Jesus?

Meditação para o Advento

Neste início do advento, gostaria de saudar todos os 

meus leitores com um poema que, sendo já alusivo ao 

Natal, nos oferece uma boa preparação para que viva-

mos essa época pensando o acontecimento que real-

mente estamos a celebrar, não nos esquecendo que se 

comemos muitos doces e recebemos muitas prendas é 

porque alguma coisa de importante aconteceu há dois 

mil anos atrás: Jesus nasceu humilde e pobre — e 

parece que muita gente o esqueceu.

Fiquei ainda mais animada para a realização deste 

meu propósito depois de ver o que o nosso querido 

Papa Francisco vai fazer para nos lembrar o que signi-

fica o verdadeiro NaTal. Vai a assis, onde S. Francisco 

inaugurou o primeiro Presépio, e chama-lhe “admirá-

vel Sinal” (Admirabile Signum), que é o título da carta 

apostólica que dedica ao Presépio, para realçar o seu 

significado e valor.

Segundo Bianca Fraccalvieri (cidade do Vaticano), 

o texto é dirigido a todo o povo de Deus, sobretudo ao 

núcleo familiar, como forma de valorizar a transmissão 

da fé entre avós, pais, filhos e netos:

“Com esta Carta, quero apoiar a tradi-

ção bonita das nossas famílias prepararem o 

Presépio, nos dias que antecedem o Natal, e 

também o costume de o armarem nos lugares 

de trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos es-

tabelecimentos prisionais, nas praças…”

Para o Papa Francisco, trata-se de um “exercício 

de imaginação criativa”, e faz votos de que esta prática 

“nunca desapareça”. E “onde porventura tenha caído 

em desuso, se possa redescobrir e revitalizar”.

Se as palavras do poeta João coelho dos Santos 

já lamentavam o esquecimento do Menino Jesus em 

1939, imaginemos o que lhe ocorreria dizer em 2019? 

com algumas exceções, o Presépio já teve realmente 

muito mais visibilidade pelas nossas aldeias e cidades. 

Não há dúvida que o excesso de luzes não deixa ver a 

verdadeira luz.

Que o Menino do Presépio nos possa encher os 

olhos e o coração com esta luz que veio para iluminar o 

mundo. como lemos em João 1,5, “A luz resplandeceu 

nas trevas, e as trevas não a compreenderam”.

MMA
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João Coelho dos Santos nasceu em Lourosa, Santa Maria 
da Feira, a 14 de Agosto de 1939. Aos onze anos de idade 
ficou órfão de mãe. Passou a viver em Lisboa, tendo estu-
dado no Colégio “O Académico”, no Liceu Camões e na 
Faculdade de Direito de Lisboa. Foi, durante quase vinte e 
três anos, Secretário Geral do ACP – Automóvel Club de 
Portugal e, durante dois mandatos, vereador do CDS na 
Câmara Municipal de Lisboa. Está ligado a várias associa-
ções poéticas e culturais. Atual membro de “Os Confra-
des da Poesia”, é autor de diversos livros de poesia, de 
teatro, de biografias históricas e de uma obra didática.

Mulheres atarefadas
Tratam do bacalhau,
Do peru, das rabanadas.
— Não esqueças o colorau,
O azeite e o bolo-rei!
— Está bem, eu sei!
— E as garrafas de vinho?
— Já vão a caminho!
— Oh mãe, estou pr’a ver
Que prendas vou ter.
Que prendas terei?
— Não sei, não sei... 

Num qualquer lado,
Esquecido, abandonado,
O Deus-Menino
Murmura baixinho:
— Então e Eu,
Toda a gente Me esqueceu?

Senta-se a família
À volta da mesa.
Não há sinal da cruz,
Nem oração ou reza.
Tilintam copos e talheres.
Crianças, homens e mulheres
Em eufórico ambiente.
Lá fora tão frio,
Cá dentro tão quente!

Algures esquecido,
Ouve-se Jesus dorido:
— Então e Eu,
Toda a gente Me esqueceu?

Rasgam-se embrulhos,
Admiram-se as prendas,
Aumentam os barulhos
Com mais oferendas.
Amontoam-se sacos e papeis
Sem regras nem leis.

E Cristo Menino
A fazer beicinho:
— Então e Eu,
Toda a gente Me esqueceu?

O sono está a chegar.
Tantos restos por mesa e chão!
Cada um vai transportar
Bem estar no coração.
A noite vai terminar.

E o Menino, quase a chorar:
— Então e Eu,
Toda a gente Me esqueceu?
Foi a festa do Meu Natal
E, do princípio ao fim,
Quem se lembrou de Mim?
Não tive teto nem afeto!

Em tudo, tudo, eu medito
E pergunto no fechar da luz:

— Foi este o natal de Jesus?!

João coelho dos Santos

in Lágrima do Mar, 1996

NaTaL DE QUEM?



BapTizaDos  

porQUE aMaDos 

por DEUs

Se a iniciativa é divina, o Batismo não é um «direito» 

nem uma conquista nossa: é o produto da ação do 

Pai que nos introduz na sua vida, na sua família, 

na sua graça vivificante. Da nossa parte, compete-

nos «abrir as portas» a este Deus que chega, mas 

respeita a nossa liberdade. Por isso, a vocação cristã 

consiste em aceitar a proposta da filiação divina e 

da inserção na Igreja, adquiridas pelo Sacramento 

do Batismo e, depois, deixarmos que Deus aperfei-

çoe essa nova condição cortando os ramos velhos e 

tratando os que dão fruto.

Importa, pois, insistir na verdade de que nin-

guém se torna cristão por iniciativa própria. Tornar-

se efetivamente cristão é dom do alto, é graça re-

cebida para ser correspondida. Por isso, a condição 

cristã gera-se no Batismo, é verdade, mas não se 

pode confinar a esse momento: é tarefa em aberto 

que supõe tomada de consciência, formação contí-

nua, receção dos outros sacramentos com ele inter-

ligados, estilo de vida que corresponda ao tal plano 

de Deus para a humanidade e para o mundo, dis-

cernimento vocacional para descobrir qual o «con-

tributo» que Deus lhe pede para o bem da comuni-

dade de todos os batizados, dinamismo missionário 

para que a fortaleza da seiva e a beleza da clorofila 

cheguem a todos os outros ramos.

Diocese do Porto

Deus espera que cresçamos na fé, e Ele diz que 

é impossível agradar-lhe sem fé. Então, como 

podemos crescer na fé? as Sagradas Escrituras 

dão-nos várias chaves para a construção e 

crescimento da fé.

Nós aprendemos que precisamos de ter fé para 

receber o dom da salvação de Deus. Mas não 

devemos desanimar se achamos que não temos fé. 

Às vezes, as pessoas que professam crer em Deus 

ficam profundamente envergonhadas quando 

passam por uma crise e se vêem fracas na fé. Isso 

pode acontecer com qualquer um. Mas não devemos 

desesperar. a Bíblia mostra que até mesmo homens 

e mulheres de fé intensa se viram por vezes diante 

de desafios que colocavam a sua fé à prova.

Deixemos que a leitura destes textos vá reforçando o 

valor da nossa fé.

• João 14,21-26

se alguém acolhe os meus mandamentos e os 

cumpre, esse realmente Me ama.

ao longo do nosso ano litúrgico, alegramo-nos com 

a presença de Deus entre nós e perguntamo-nos o 

que é isso de ser cristão, seguidor e anunciador de 

Jesus cristo.

É mais do que bater palmas pelo que Deus fez;

é mais do que dizer que somos discípulos;

é mais do que partilhar os ideais de Jesus;

é mais do que uma profissão de fé correcta.

Ajuda-me Senhor,

A colocar os meus passos nos teus.

Ensina-me a fazer da tua Palavra a luz que ilumina o 

meu caminho.

Dá-me o teu Espírito para orientar todas as minhas 

decisões.

• João 14,27-31a

deixo-vos a paz; dou-vos a minha paz.

Esta paz que Jesus oferece aos seus amigos não tem 

nada a ver com a tranquilidade, com a ausência de 

problemas.

É a paz de quem confia a sério no Pai e se entrega 

ao seu projecto sem medo.

Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos 

apóstolos: “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz”, 

não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa 

igreja. (rito da paz)

AC

a BíBLia para crEscEr Na fÉ

o Presépio do batistério da Igreja de Nossa 

Senhora da areosa, preparado no ano de 2019 

pelo grupo da catequese de adultos
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exposta era precisamente aquela que mais páginas de 

publicidade ia comprando em todos os jornais...

Persistindo neste tipo de navegação à vista, a so-

lução dos últimos anos foi regressar novamente a uma 

discreta tutela do Estado, remunerando todo o tipo de 

apoios e subvenções com o incondicional apoio às enge-

nharias sociais e económicas mais em voga.

contudo, esta cedência ao acidental não se tem 

manifestado apenas na volubilidade às conjunturais 

“lógicas de interesses” em prejuízo da fidelidade a um 

imparcial “serviço do público”. Ela surge de forma ainda 

mais vincada na tipologia da informação a que geral-

mente dá privilégio — que é precisamente a do “aci-

dente”: o crime episódico, o desastre e a catástrofe, o 

escândalo sórdido, o espectacular e imediato, o entrete-

nimento fútil e superficial... tudo quanto pode assumir 

um carácter de urgência frenética, ignorando na grande 

maioria das situações qualquer tentativa de escrutínio 

realmente profundo dos eventos de que acaba por ser 

um veículo meramente passivo.

acredito, por isso, que a profunda crise que afecta a 

imprensa nacional não poderá ser realmente ultrapassada 

sem que esta recupere o seu carácter essencial, que con-

siste em se afirmar como útil instrumento de um público 

alvo, em lugar de passivo veículo de difusão dos interesses 

de grupos mais ou menos bem instalados.

Este regresso a uma finalidade essencial de “serviço 

de um público”, substituindo o modelo de “serviço pú-

blico” a remunerar por quaisquer instâncias e interesses 

conjunturais do poder, apenas poderá ser atingido por 

um regresso idêntico à sua função essencial como “derra-

deiro baluarte” dos valores mais autênticos da sociedade 

em que se insere, daqueles princípios perenes perante os 

quais se vão vergando todas as “circunstâncias”.

Só regressando a esse papel de baluarte de uma 

verdade, uma justiça e um conjunto de valores que não 

se afastem do espírito profundo do Povo que é suposto 

servir poderá um dia a imprensa nacional recuperar a sua 

vitalidade e a sua sustentabilidade a longo prazo.

PM

EvangElho sEgundo são MaTEus
(MT 11,2-11)

«És Tu aquele que há-de vir, ou devemos esperar outro?»

TExToS l ITúrgIcoS

III DomIngo Do ADvento · Ano A · 15–12–2019
Isaías 35,1-6a.10 — Salmo 145,7-10 —Carta a Tiago 5,7-10 — S. Mateus 11,2-11

Comentário
Celebrar o Advento é caminhar na alegria. Vamos ao encontro do Senhor com o coração em festa. A ale-
gria é o Senhor presente. Aquele que esperamos já está no meio de nós. “És tu Aquele que há-de vir?”Os 
discípulos de João têm dificuldade de reconhecer em Jesus o Messias esperado. “Os cegos vêm, os coxos 
andam”. Para o mundo que nos interroga, o amor é a resposta. A salvação que Jesus nos traz é a vitória 
sobre o mal, a libertação de chagas e prisões. “Que fostes ver ao deserto?” João Batista é figura de espe-
rança, programa de Advento. Vestido de penitência , vivendo de renúncias, aponta os caminhos para o 
encontro com o Senhor. Cada palavra sua é seta a apontar caminhos. Ele personifica toda a esperança dos 
homens, cingida de renúncias, a preparar caminhos. Renunciar é esperar. Todo o cristão, como João Batista, 
é precursor de Cristo, resposta para quem vier. A grandeza de João Batista está na sua grande humildade: 
“Ele tem de crescer, e eu de diminuir”.

Naquele tempo,
João Baptista ouviu falar, na prisão, das  

obras de cristo
e mandou-lhe dizer pelos discípulos:
«És Tu aquele que há-de vir, ou devemos  

esperar outro?».
Jesus respondeu-lhes:
«Ide contar a João o que vedes e ouvis:
os cegos vêem, os coxos andam, os 

leprosos são curados,
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam
e a boa nova é anunciada aos pobres.
E bem-aventurado aquele que não 

encontrar em Mim
motivo de escândalo».
Quando os mensageiros partiram,
Jesus começou a falar de João  

às multidões:
«Que fostes ver ao deserto? Uma cana 

agitada pelo vento?
Então que fostes ver? Um homem vestido 

com roupas delicadas?

Mas aqueles que usam roupas delicadas
encontram-se nos palácios dos reis.
Que fostes ver então? Um profeta?
Sim – Eu vo-lo digo – e mais que profeta.
É dele que está escrito:
‘Vou enviar à tua frente o meu 

mensageiro,
para te preparar o caminho’.
Em 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

Paolo Veronese, São João Baptista Pregando, c. 1562

(Editorial, continuação da p. 1)
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AgEndA pArA dEzEMbro

dia 08 · Dia das grávidas
dia 12 · celebração Penitencial, catequese da 

Semana
dia 14 · concerto de Natal pela Escola de Música 

de Santa cecília
dia 15 · celebração Penitencial, catequese de 

Domingo
dia 18 · celebração Penitencial (21h15)
dia 20 · Festa de Natal da catequese
dia 24 · Missa do galo (24h)
dia 25 · Dia de Natal

EnControS dE  forMAção E  orAção

domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00 
(encontram-se ainda abertas as inscrições)
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do Santíssimo · 15h00
Segunda terça-feira do mês · Movimento 
Esperança e Vida · 15h00

EuCAriSt iAS

domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Capela do bairro S. João de deus · Segundo 
domingo do mês · 11h00

AtEndiMEnto pElo pároCo

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

ContACtoS

igreja – Secretaria e Cartório paroquial
rua da Igreja da areosa, 91
4200-323 PorTo
225 499 333 · Fax.: 225 404 722
Segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00
secretaria@paroquia-areosa.pt
www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa

inSt ituiçõES dA pAróQuiA

Centro Social da paróquia da Areosa · 
225 484 821
www.centrosocialareosa.pt
Jardim infantil e Salas de Estudo pio Xii · 
225 490 515
www.pioxii.pt
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
www.musicasantacecilia.net
Escola de desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
pavilhão gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 
multiusosparoquiaareosa@gmail.com

Corpo nACionAl dE ESCutAS

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt
www.agr740areosa.org/

•

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

salvação já presente, realizam-se em Jesus. Ele mesmo 
o afirma respondendo aos mensageiros enviados por 
João Batista. o que diz Jesus a estes mensageiros? «os 
cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, 
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam» (Mt 11,5). 
Não são palavras, mas factos que demonstram como a 
salvação, que Jesus trouxe, abrange todo o ser humano 
e o regenera. Deus entrou na história para nos libertar 
da escravidão do pecado; montou a sua tenda no meio 
de nós para partilhar a nossa existência, curar as nossas 
chagas, ligar as nossas feridas e doar-nos a vida nova. 
a alegria é o fruto desta intervenção de salvação e de 
amor de Deus.

Somos chamados a deixar-nos arrebatar pelo 
sentimento de exultação. Esta exultação, esta alegria... 
Mas ao cristão que não rejubila, falta-lhe alguma coisa, 
ou então não é cristão! a alegria do coração, a alegria 

interior que nos leva por diante e nos incute coragem. 
o Senhor vem, vem à nossa vida como libertador, vem 
libertar-nos de todas as escravidões interiores e exte-
riores. É Ele que nos indica o caminho da fidelidade, da 
paciência e da perseverança porque, quando ele voltar, 
a nossa alegria será plena. o Natal está próximo, os 
sinais do seu aproximar-se são evidentes pelas estradas 
e nas nossas casas; também aqui na Praça foi colocado 
o presépio ao lado da árvore. Estes sinais externos con-
vidam-nos a acolher o Senhor que vem sempre e bate 
à nossa porta, bate ao nosso coração, para estar ao 
nosso lado; convidam-nos a reconhecer os seus passos 
entre aqueles dos irmãos que passam ao nosso lado, 
sobretudo os mais débeis e necessitados.

Hoje somos convidados a rejubilar pela vinda 
iminente do nosso redentor; e somos chamados a par-
tilhar esta alegria com os outros, oferecendo conforto 
e esperança aos pobres, aos doentes, às pessoas sozi-
nhas e infelizes. a Virgem Maria, a «serva do Senhor», 
nos ajude a ouvir a voz de Deus na oração e a servi-lo 
nos irmãos com compaixão, para chegar prontos ao 
encontro com o Natal, preparando o nosso coração 
para acolher Jesus. ☐

Fala o PaPa FraNcISco 

AngeluS

III Domingo do advento, ano a

Praça de São Pedro

11 de dezembro de 2016

«hoje somos convidados a rejubilar  
pela vinda iminente do nosso Redentor;  

e somos chamados a partilhar esta alegria 
com os outros, oferecendo conforto e 

esperança aos pobres, aos doentes,  
às pessoas sozinhas e infelizes»

celebramos hoje o terceiro domingo de advento, 
caracterizado pelo convite de São Paulo: «alegrai -vos 

sempre no Senhor. repito: alegrai-vos! o Senhor está 
próximo» (Fl 4,4-5). a alegria à qual o apóstolo nos 
exorta não é superficial ou meramente emotiva, nem 
sequer a mundana, ou aquela alegria do consumismo. 
Não, não é essa, mas trata-se de uma alegria mais 
autêntica, da qual somos chamados a redescobrir 
o sabor. o sabor da verdadeira alegria. É um júbilo 
que toca o íntimo do nosso ser, enquanto aguarda-
mos Jesus que já veio trazer a salvação ao mundo, 
o Messias prometido, nascido da Virgem Maria em 
Belém. a liturgia da Palavra oferece-nos o contexto 
adequado para compreender e viver esta alegria. 
Isaías fala de deserto, de terra árida, de estepe (cf. 
35,1); o profeta tem diante de si mãos débeis, joelhos 
vacilantes, corações desorientados, cegos, surdos e 
mudos (cf. vv. 3-6). É o quadro de uma situação de 
desolação, de um destino inexorável sem Deus.

Mas finalmente a salvação é anunciada: «Tomai 
ânimo, não temais! — diz o Profeta — [...] Eis o vosso 
Deus! [...] Ele mesmo vem salvar-vos» (cf. Is 35,4). E 
imediatamente tudo se transforma: o deserto floresce, a 
consolação e a alegria invadem os corações (cf. vv. 5-6). 
Estes sinais anunciados por Isaías como reveladores da 
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