
PERCURSO SÃO LUCAS - a 2ª sessão é já na próxima quarta-feira, 
dia 15. Está a decorrer presencialmente, no Salão de São José, às 
21h30. Recordamos que as sessões estão a ser gravadas (o link da 
1ª está na LinkTree ou no nosso canal do YouTube) mas encorajamos 
todos a estar presencialmente. Em segurança sanitária, claro.
CADERNETA E SELOS AMORIS LAETICIA PARA MIÚDOS E GRAÚ-
DOS - todos os Domingos e gratuitamente, desde 
o passado fim de semana, as crianças que vierem à 
missa poderão levantar gratuitamente uma cader-
neta para colar 10 selos com frases do Papa Fran-
cisco - um por semana até meados de fevereiro. Em 
cada Domingo, deverão ir ter com o sacerdote para 
receber o selo da semana. No caso de por algum 
motivo de força maior falharem um Domingo, deve-
rão pedir os selos atrasados à eq. de acolhimento.
EQUIPA DE ANIMAÇÃO PASTORAL - reúne terça, dia 14.
CONSELHO ECONÓMICO - reúne segunda, dia 13.
PARTILHANDO A CEIA DE NATAL - neste Domingo, 12 Dez, es-
tamos a recolher V.Porto, sumos, chocolates; 19 Dez: bacalhau, 
bolo-rei, broinhas.
LOJA NO ATRIUM SOLUM - ainda temos para vender muitos ar-
tigos de Natal e loiças. Já passou por lá?
CATEQUESE - PARTILHA DE ADVENTO - 12 Dez: massa; 19 Dez: 
produtos de higiene.
PRESÉPIO LUMINOSO - desde quarta-feira, dia da Imaculada 
Conceição, que a nossa igreja está adornada com um presépio lu-
minoso, no exterior; não foi muito caro, mas custou algum dinhei-
ro: 82€. Quem desejar participar nas despesas deste presépio, 
poderá passar na secretaria e deixar a sua contribuição.
CONFISSÕES CRIANÇAS DA CATEQUESE - no próximo sábado, 
os nossos padres estarão disponíveis para atender em confis-
são as crianças da catequese: 15h00, o 4º ano; 15h45, o 5º ano; 
16h30, o 6º ano.
ASJ - ADVENTO SOLIDÁRIO - 11-12, recolha de roupas; 18-19, 
mat. escolar. Contamos com a tua ajuda?
PEDITÓRIO VICENTINOS - no próximo fim de semana de 18 e 
19 Dez, as Conferências Vicentinas e o Centro de Acolhimento 
João Paulo II farão o peditório mensal à porta da igreja. Uma vez 
mais apelamos e agradecemos a generosidade de todos os que 
se preocupam com os nossos irmãos mais necessitados. Que o 
Senhor a todos abençoe.
CENTRO SOCIAL DE SÃO JOSÉ - a direção reúne quinta, 18h30.
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO - reúnem 
quinta, pelas 21h30, no Salão Paroquial.
RESULTADO DO DOMINGO DA GENEROSIDADE - partilhámos 
um pouco menos de 3.000€. O próximo será nos dias 1 e 2 de 
janeiro de 2022. Se preferir ou se não tinha dinheiro disponível, 
poderá sempre optar por fazer uma transferência bancária para o 
NIB PT50 0018 0000 0107 5022 0018 1 (Santander)
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DOMINGO GAUDETE - tal como a meio da quaresma temos o 
Domingo Laetare, a meio do Advento temos o Domingo Gaudete 
- são os Domingos da Alegria e o sacerdote enverga paramentos 
rosa, em vez dos roxos. Sendo o Advento um tempo de espera e 
de conversão, a nossa alegria está próxima: "Clama jubilosamen-
te, filha de Sião"; "Povo do Senhor, exulta e canta de alegria"; "Ale-
grai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-vos."

LEITURA I ( Sof 3, 14-18a )
Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados de alegria, 
Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. 
O 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. Naquele dia, dir-se-á a Jeru-
salém: «Não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O 

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, como nos dias de festa».
SALMO RESPONSORIAL: 
Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. 
LEITURA II  ( Filip 4, 4-7 ) 
Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: 
alegrai-vos. Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Se-
nhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma; mas 
em todas as circunstâncias, apresentai os vossos pedidos dian-
te de Deus, com orações, súplicas e acções de graças. E a paz 
de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os 
vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.

EVANGELHO ( Lc 3, 10-18 ) 
Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Bap-
tista: «Que devemos fazer?». Ele respondia-lhes: «Quem 
tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma; 
e quem tiver mantimentos faça o mesmo». Vieram tam-
bém alguns publicanos para serem baptizados e disse-
ram: «Mestre, que devemos fazer?». João respondeu-lhes: 
«Não exijais nada além do que vos foi prescrito». Pergun-
tavam-lhe também os soldados: «E nós, que devemos fa-
zer?». Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com 
ninguém nem denuncieis injustamente; e contentai-vos 
com o vosso soldo». Como o povo estava na expectativa 
e todos pensavam em seus corações se João não seria o 
Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: «Eu bapti-
zo-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. Tem na mão a pá para limpar a sua eira e re-
colherá o trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-á 
num fogo que não se apaga». Assim, com estas e muitas 
outras exortações, João anunciava ao povo a Boa Nova».

SJBaptista
SJosé



REFLEXÃO

João anunciava ao povo a Boa Notícia
Qual a maior boa notícia que lhe trouxe alegria nestes úl-

timos tempos? O nascimento de um filho ou de um neto?  
Ter encontrado um emprego para si ou para um dos seus?  
Aquela amiga que pensava que tinha uma doença grave, 
mas depois de feitos os exames, afinal não era o que se pen-
sava e podia respirar de alívio?

Estas boas notícias dão-nos alegria no quotidiano e deve-
mos acolhê-las com ações de graças, como mimos da ternu-
ra de Deus.

No entanto, todas elas, ainda que muito boas, são passa-
geiras e efémeras, não nos dando alegria para sempre.

Ora, a razão pela qual Sofonias, na primeira a leitura, e S. 
Paulo, na segunda, apelam ao júbilo e à alegria não é por 
causa dessas boas notícias passageiras, mas por causa de 
uma Boa Notícia que mudará a vida dos homens para sem-
pre. Trata-se da nossa salvação eterna, do sentido da nossa 
existência neste mundo e da sua abertura à eternidade.

Como é bom receber boas novas!  “Que formosos são so-
bre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que 
proclama a Boa Nova” (Is 52,7)

As leituras que ouvimos hoje são todas um evangelho, 
quer dizer, são todas uma Boa notícia para nós. 

Na primeira leitura, o mensageiro da boa notícia que nos 
traz a boa nova é Sofonias que nos diz: Alegra-te, rejubila, 
o Senhor revogou a sentença que te condenava. O Senhor, 
está no meio de ti, como poderoso salvador, e já não teme-
rás nenhum mal.

 No texto evangélico, o mensageiro da boa nova é hoje 
João Baptista. E qual a Boa Notícia que Ele anuncia? «Eu ba-
tizo-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 batizar-vos-á com o Espí-
rito Santo e com o fogo. (…) Assim, com estas 
e muitas outras exortações, João anunciava 
ao povo a Boa Nova». Isto é, anunciava Je-
sus, o evangelho de Deus.  Este anúncio 
tocava o coração das pessoas e, por isso, 
perguntavam umas atrás das outras: 
"Que devemos fazer?" Quando coloca-
mos esta pergunta significa que a Pala-
vra já tocou os nossos corações, está a 
mover-nos por dentro e já passou de 
uma boa ideia para a decisão de rea-
lizar mudanças interiores, a decisão 
da conversão.

Na primeira pregação de Pedro, no 
dia de Pentecostes, diz-nos o livro dos 
Atos que a Boa nova que Pedro anun-
ciou deixou as pessoas de coração tres-
passado e perguntavam a Pedro e aos de-
mais apóstolos: “Que 
devemos fazer, 
irmãos?”. E a res-
posta de Pedro 
é praticamente 
a mesma que 
a de João Ba-
tista: «Con-

vertei-vos e peça cada um o batismo para a remissão dos 
seus pecados.» (At 2,38)

A palavra de Deus que escutamos em cada Domingo tem 
sido uma Boa Nova para a nossa vida? Tem-nos trespassado 
o coração de tal forma que, ao menos de vez em quando, 
se levanta em nós a questão:  E agora? O que posso e devo 
fazer diante deste anúncio maravilhoso que me trespassa a 
alma?  Converter-se é dar resposta prática a esta pergunta. 
E para quem já é cristão, converter-se significa dar um passo 
em frente no caminho para o Senhor, mudar algum aspeto 
que não esteja segundo a sua vontade na sua vida. Alguém 
dizia, há tempos: “Ao ouvir a Palavra de Deus na missa, eu 
senti que precisava de ter uma relação mais livre com o di-
nheiro, pois sou muito apegada a ele e decidi fazer uma doa-
ção generosa.”, outro dizia: "A palavra de Deus levou-me a 
dar o passo em primeiro lugar para ir ter com o meu irmão 
e a minha cunhada com quem andava de relações cortadas, 
e correu muito bem. Era preciso que alguém desse o passo 
humilde de ir ao encontro do outro pois ambos desejávamos 
a reconciliação, mas cada um achava que devia ser o outro 
a dar o primeiro passo." Estas mudanças acontecem quando 
somos tocados pela Sua Palavra de salvação.

Estamos no 3º Domingo do Advento, conhecido pelo Do-
mingo da alegria por causa da proximidade do Senhor que 
vem.  Diz-nos a segunda leitura: «Alegrai-vos sempre no 
Senhor. Novamente vos digo: alegrai-vos…O Senhor está 
próximo.» Mas não será irrealista convidar à alegria quan-
do estamos numa pandemia, quando parece que estamos 
a viver uma autêntica guerra contra um vírus que não nos 
deixa viver em paz, afastando-nos do contacto fraterno uns 
dos outros e empobrecendo-nos em tudo?  E a Palavra do 
Senhor diz-nos: «Não vos inquieteis com coisa alguma; mas 

em todas as circunstâncias, apresentai os vossos pedidos 
diante de Deus, com orações, súplicas e ações 

de graças. E a paz de Deus (…) guardará os 
vossos corações e os vossos pensamentos 

em Cristo Jesus.» Alguns poderão obje-
tar: "Sim, mas fazer orações e súplicas 

e não se inquietar, pode garantir-nos 
alguma coisa?" Jesus disse no evan-
gelho: «Qual de vós, por mais que 
se preocupe, pode acrescentar um 
só côvado à duração da sua vida?» 
(Mt 6, 27)

Quando Paulo escreve aos Fili-
penses e os convida a alegria e a 
não se inquietarem com coisa al-
guma, mas a fazerem pedidos e 
súplicas, ele está consciente das 
dificuldades que existem na vida 

das pessoas e no risco que correm 
das perseguições por causa da fé. Apesar 

disso, há uma Boa Notícia que supera to-
das as dificuldades e dá sentido a todas as 

agruras, perseguições e doenças. É que Ele está 
perto, está no meio de ti, como poderoso sal-

vador. Aconteça o que acontecer, ninguém 
nos poderá tirar esta alegria. “Nem a 

tribulação, nem as angústias, nem as 
perseguições, nem a fome, a nudez, o 
perigo ou a espada”. Por isso, povo do 
Senhor, exulta e canta de alegria! 


