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EVANGELHO SEGUNDO S. JOÃO 1,6-8.19-28

“A “VOZ” QUE PREPARA OS HOMENS PARA ACOLHER JESUS”

Apareceu um homem enviado 
por Deus, chamado João. Veio 
como testemunha, para dar 
testemunho da luz, a fim de que 
todos acreditassem por meio 
dele. Ele não era a luz, mas veio 
para dar testemunho da luz. 
Foi este o testemunho de João, 
quando os judeus lhe enviaram, 
de Jerusalém, sacerdotes e levitas, 
para lhe perguntarem: «Quem és 
tu?» Ele confessou a verdade e não 
negou; ele confessou: «Eu não sou 
o Messias». | Eles perguntaram-
lhe: «Então, quem és tu? És Elias?» 
«Não sou», respondeu ele. «És o 
Profeta?». Ele respondeu: «Não». 
Disseram-lhe então: «Quem és tu? 
Para podermos dar uma resposta 

àqueles que nos enviaram, que 
dizes de ti mesmo?» Ele declarou: 
«Eu sou a voz do que clama no 
deserto: ‘Endireitai o caminho 
do Senhor’, como disse o profeta 
Isaías». Entre os enviados havia 
fariseus que lhe perguntaram: 
«Então, porque baptizas, se não 
és o Messias, nem Elias, nem o 
Profeta?» João respondeu-lhes: 
«Eu baptizo em água, mas no 
meio de vós está Alguém que não 
conheceis: Aquele que vem depois 
de mim, a quem eu não sou digno 
de desatar a correia das sandálias». 
Tudo isto se passou em Betânia, 
além Jordão, onde João estava a 
baptizar.

DO

In Dehonianos

As leituras do 3º Domingo do 
Advento garantem-nos que Deus 
tem um projecto de salvação e de 
vida plena para propor aos homens 
e para os fazer passar das “trevas” 
à “luz”. | Evangelho apresenta-nos 
João Baptista, a “voz” que prepara 
os homens para acolher Jesus, a 
“luz” do mundo. O objectivo de 
João não é centrar sobre si próprio 

o foco da atenção pública; ele está 
apenas interessado em levar os 
seus interlocutores a acolher e a 
“conhecer” Jesus, “aquele” que o 
Pai enviou com uma proposta de 
vida definitiva e de liberdade plena 
para os homens.
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13 DE DEZEMBRO — DOM
Encerramento da Catequese

15 DE DEZEMBRO — TER
CONFERÊNCIA: Professor Jaime 

Nogueira  Pinto

19 DE DEZEMBRO — SÁB
Recoleção de Advento 

Ig. Sra. Boa Nova 
09h30 - 13h30

20 DE DEZEMBRO — DOM
Terço das Famílias

 21h30

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

Horário das Missas - ATUALIZADO
IG. SRA. BOA NOVA

SÁBADO - 19h 
DOMINGO - 8h, 10h, 11h30, 13h, 18h, 

19h15

VENDA DE NATAL DA PARÓQUIA
 

> No acolhimento paroquial
> Na Partilha - Espaço Solidário.

A partir de hoje faça-nos uma visita.



Advento
Advento, tempo de espera. Não 
apenas de um dia, mas daquilo 
que os dias, todos os dias, de 
forma silenciosa, transportam: 
a Vida, o mistério apaixonante 
da Vida que em Jesus de 
Nazaré principiou. | Advento, 
tempo de redescobrir a 
novidade escondida em 
palavras tão frágeis como 
“nascimento”, “criança”, 
“rebento”. | Advento, tempo 
de preparar, mais do que 
consumir. Tempo de repartir 
a vida, mais do que distribuir 
embrulhos. | Advento, tempo 
de procura, de inconformismo, 
até de imaginação para que o 
amor, o bem, a beleza possam 
ser realidades e não apenas 
desejos para escrever num 
cartão. | Advento, tempo de 
dar tempo a coisas, talvez, 
esquecidas: acender uma 
vela; sorrir a um anjo; dizer o 
quanto precisamos dos outros, 
sem vergonha de parecermos 
piegas. | Advento, tempo de 
se perguntar: “há quantos 
anos, há quantos longos 
meses desisti de renascer?” | 
Advento, tempo de rezarmos 
à maneira de um regato que, 
em vez de correr, escorre 
limpidamente. | Advento, 
tempo de abrir janelas na noite 
do sofrimento, da solidão, 
das dificuldades e sentir-se 
prometido às estrelas, não 
ao escuro. | Advento, tempo 
para contemplar o infinito 

na história, o inesperado no rotineiro, o divino no humano, porque o rosto de um Homem nos 
devolveu o rosto de Deus.
        José Tolentino Mendonça

 Conferência: Laicismo e Liberdade Religiosa

AUDITÓRIO BOA NOVA | 20h30
Professor Jaime Nogueira Pinto

Jornadas Penitenciais - Ig. Sto. António
17 DE DEZEMBRO - 8h - 13h / 16h - 22h

A CAMINHO DO 
PRESÉPIO
SEXTA 21h | STºANTÓNIO

Vamos a caminho do 
Presépio. Tem sido um ano 
de dificuldades, de medos, 
de luta. Mas sabemos 
que Jesus vem. Que Jesus 
quer nascer no meio de 
nós, na nossa casa, na 
nossa família. Sabemos 
que Jesus não esquece 
ninguém. Sabemos que 
quando entrarmos naquela 
gruta seremos inundados 
de alegria, de amor, de 
ternura. Sabemos que 
Nossa Senhora é também 
nossa Mãe. Queremos 
confiar, queremos um 
coração novo. Vamos a 
caminho todos juntos.
Encontramo-nos todas 
as sextas às 21h em Stº 
António para rezar um 
terço com meditações, até 
ao Natal. 

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Devoção

Na vida cristã tem um lugar especial aquilo a que chamamos 
devoções, um determinado conjunto de práticas através 
das quais se relacionam com Deus ou com os santos, seus 
intercessores. Associa-se também devoção a um sentimento 
que acompanha uma oração na qual se experimenta maior 
consolação. No entanto, o sentido mais exacto desta palavra 
é o de uma entrega. Ser devoto é entregar-me diligentemente, 
num conjunto de práticas, em serviço de outro que me 
merece veneração. É importante, por isso, distinguir o ser 
devoto dos sentimentos que possam estar associados a essa 
devoção, que costumam estar presentes naqueles que se 
iniciam na vida de oração, mas que tendem a desaparecer à 
medida que se progride na vida espiritual. Essa sensação de 
aridez tem lugar como oportunidade de purificação. Porque 
a verdadeira devoção não está no sentimento, mas na 
fidelidade. Aquele que persevera nas práticas que assumiu, 
demonstra que a razão da sua devoção não era a satisfação 
que obtinha, mas o amor pelo destinatário da sua oração.
Padre João 

APONTAMENTO
DA SEMANA

O desapego de João honra o seu propósito de 
indicar, de apontar, de mostrar um Outro que 

é o núcleo, o íntimo, o coração, o centro, a 
centralidade da existência, o modelo a quem 

seguir, a quem obedecer, a quem pertencer. 
Ora, pertencer a Cristo ou ser definido por 

Cristo só é possível na medida em que se vive 
a vida apoiado, seguro n’Ele. Então, esta 

é a causa, o motivo da genuína alegria do 
cristão, a quem basta “um ponto seguro e uma 
alavanca” para levantar o mundo, como intuía 

Arquimedes.    


