Folha Paroquial nº 148 *Ano IV* 29.11.2020 — DOMINGO I DO ADVENTO

Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem,
pela prática das boas obras, para ir ao encontro de Cristo, de modo que,
chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos Céus.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

LEITURA I ( Is 63, 16-19; 64, 2-7 )
Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre, é
o vosso nome. Porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos
caminhos e endurecer o nosso coração, para que não Vos tema?
Voltai, por amor dos vossos servos e das tribos da vossa herança. Oh se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a vossa face
estremeceriam os montes! Mas vós descestes e perante a vossa
face estremeceram os montes. Nunca os ouvidos escutaram,
nem os olhos viram que um Deus, além de Vós, fizesse tanto
em favor dos que n’Ele esperam. Vós saís ao encontro dos que
praticam a justiça e recordam os vossos caminhos. Estais indignado contra nós, porque pecámos e há muito que somos rebeldes,
mas seremos salvos. Éramos todos como um ser impuro, as nossas
acções justas eram todas como veste imunda. Todos nós caímos
como folhas secas, as nossas faltas nos levavam como o vento. Ninguém invocava o vosso nome, ninguém se levantava para se apoiar
em Vós, porque nos tínheis escondido o vosso rosto e nos deixáveis
à mercê das nossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai e nós
o barro de que sois o Oleiro; somos todos obra das vossas mãos.

ADVENTO - damos hoje início ao Advento, tempo de espera e caminhada para o Natal. O Advento começa com um profundo suspiro
de fé e de esperança dirigido ao Senhor, “nosso Pai”, “nosso Redentor”, semelhante aos que subiam da boca e do coração dos nossos
antepassados na fé, os santos do Antigo Testamento, que viveram
antes da vinda do Filho de Deus. A vigilância é agora inculcada, com
todo o rigor, pelo próprio Senhor Jesus. Esta vida é como uma longa
vigília, com os seus tempos sucessivos aguardando o sol nascente
– Cristo – que vem do alto, como todas as manhãs recordamos na
oração da manhã (Laudes). A solenidade do Natal, a que o Advento
nos conduzirá, vem, em cada ano, antecipar simbolicamente aquela
vinda gloriosa do Senhor no último dia, o dia que nos introduz na
“vida do mundo que há-de vir”. Continua a ser distribuída à porta
da igreja o livro da Lectio Divina que nos poderá ajudar a viver este
tempo em família. Custa 1€. Em alternativa, poderá seguir a Lecio
Divina proposta pela Comunidade Emanuel em formato multimédia:
estão links no site para http://lectiodivina.comunidade-emanuel.pt

SALMO RESPONSORIAL:
Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,
mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.
LEITURA II ( 1 Cor 1, 3-9 )
Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso
Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, em todo o tempo,
a vosso respeito, pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus.
Porque fostes enriquecidos em tudo: em toda a palavra e em todo
o conhecimento; e deste modo, tornou-se firme em vós o testemunho de Cristo. De facto, já não vos falta nenhum dom da graça, a
vós que esperais a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele
vos tornará firmes até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no dia
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor.
EVANGELHO ( Mc 13, 33-37 )
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Acautelai-vos e
vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um
homem que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao
porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando
virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo,
se de manhãzinha; não se dê o caso que, vindo inesperadamente,
vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!».

RETIRO DE ADVENTO PARA A UNIDADE PASTORAL - lembramos
que teremos no próximo sábado, 6 de Dezembro, um retiro de Advento, orientado pelo Pe. Fernando Santos da Comunidade Emanuel.
Começa às 9h30 e termina às 17h00. No salão de SJosé. +info no site.
VENDA DE NATAL NO ATRIUM SOLUM - recordamos que as senhoras do Atelier do Tempo e do Saber - SJBaptista - apetrecharam a
loja que mantêm há 3 anos no Centro Comercial Atrium Solum com
artigos de Natal. Passe por lá, assegurando todas as cautelas sanitárias, quanto mais não seja para as visitar. E se algo lhe interessar, faça
compras solidárias!
HORÁRIO DAS MISSAS DE DOMINGO - enquanto vigorar no nosso concelho o actual estado de emergência, retomaremos os horários de outono: em SJBaptista haverá missa ao sábado às 17h30 e ao
Domingo às 11h00 e às 21h15; em SJosé, haverá missa ao sábado às
19h00 e, ao Domingo, às 9h00, 10h30, 12h00 e 19h00.
GRUPO DE ORAÇÃO - agora que terminaram os Seminários de Vida
Nova no Espírito, o Grupo de Oração retomará o seu ritmo a partir
da próxima quarta-feira, na igreja de SJBaptista, às 21h00 e com a
presença do Pe Francisco.
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - próxima quinta, 3 de Dez,
na igreja de SJBaptista e com a presença da Comunidade Emanuel.
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - hoje, último Domingo do
mês, é o Domingo da partilha.

AH, SE RASGÁSSEIS OS CÉUS E DESCÊSSEIS!
...MAS VÓS DESCESTES.

1. Começamos hoje um novo ano litúrgico, segundo o ciclo com
que na Igreja se marca o tempo de viver a graça recebida no
mistério da Incarnação, de que o Natal é a primeira expressão.
Depois, no mistério pascal da paixão, morte, ressurreição do
Senhor e envio do Espírito Santo que constitui o centro e o eixo
de todo o ano litúrgico. Desta forma, somos convidados a reatualizar a graça que está em nós. E fazemo-lo em Igreja, juntos
e não de forma solitária.
2. A primeira leitura mostra-nos a necessidade de salvação que
habitava o coração da humanidade antes da vinda do Verbo:
“Éramos todos como um ser impuro, as nossas acções justas
eram todas como veste imunda. Todos nós caímos como folhas
secas, as nossas faltas nos levavam como o vento. Ninguém invocava o vosso nome, ninguém se levantava para se apoiar em
Vós, porque nos tínheis escondido o vosso rosto e nos deixáveis
à mercê das nossas faltas.” Com um coração fechado e endurecido, só Deus nos podia estender a mão e tirar-nos do abismo.
E o profeta Isaías, inspirado por Deus, faz eco do anseio interior
da humanidade. “Oh, se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante
a vossa face estremeceriam os montes!” E nós, homens e mulheres resgatados por Cristo, o Homem novo, sabemos agora
interpretar de modo novo a afirmação do profeta: “Mas Vós
descestes, e perante a vossa face estremeceram os montes”.
«Deus amou tanto o mundo que lhe enviou o seu Filho Unigénito». Ele uniu a sua divindade à nossa humanidade e elevou-nos
à condição de filhos de Deus. Pela sua morte e ressurreição,
justificou-nos, perdoando-nos todas os nossos pecados. Agora
falta a nossa parte. Em cada Advento somos convidados a partir, a “recomeçar” sem cessar, nós que patinamos e às vezes até
recuamos. Deus deseja que sejamos uma imagem idêntica à do
Filho que Ele nos enviou. Mas ainda não chegámos a essa plena
identificação. É verdade que, como diz S. João, «Agora já somos

filhos de Deus, mas ainda não se manifestou tudo o que havemos de ser. O que sabemos é que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como
Ele é» (1Jo3, 2). Sermos semelhantes a Ele, é o propósito de
Deus para nós e deve ser também o nosso propósito. Em nós já
existem as primícias, pois já vive em nós o homem novo desde
o batismo, como nos diz a segunda leitura de hoje: “já não vos
falta nenhum dom da graça”. Mas existe ainda em nós, ao mesmo tempo, o homem velho a tornar-nos mais pesado o caminho da identificação com Cristo, também chamado santidade.
Por isso, avancemos com coragem ao encontro do Senhor: “Ele
vos tornará firmes até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no
dia de Nosso Senhor Jesus Cristo.”
3. No evangelho, os discípulos Pedro, Tiago, João e André perguntam a Jesus quando viria o fim do mundo? (Mc 13 3.4). Mas
Jesus parece estar mais preocupado com o que acontecerá à
sua família-igreja quando Ele partir. Por isso, conta-lhes a parábola em que lhes fala de um Senhor que partiu de viagem e
deixou a sua casa ao cuidado dos seus servos. Esta casa é a sua
Igreja, a sua nova família. E Ele diz ainda que, ao partir, deu plenos poderes aos seus servos, e atribuiu a cada um a sua tarefa.
Reparem que nesta casa só se fala de servos. Somos todos servos do mesmo Senhor. O único Senhor é Ele, a quem devemos
esperar vigilantes enquanto servimos com alegria na sua casa.
Estou a ser servo? No advento em que renovamos o nosso desejo de que Cristo, o único Senhor, venha ao encontro dos seus,
queremos estar no lugar que Ele nos confiou, no serviço. Assim,
identificar-nos-emos mais com o Filho do Homem que não veio
para ser servido, mas para servir e dar a vida. Neste tempo conturbado, anime-nos a certeza de que o Senhor vem e não nos
abandona. Maranatha, Vem, Senhor Jesus.

