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Eis-nos, de novo, 
acompanhados por João 
Batista, uma das figuras 

centrais deste tempo. Estamos 
no Terceiro Domingo de 

Advento (Ano A). É o tempo 
da espera daquele que está 
para vir, o Emanuel. Vamos 

anunciá-lo, com alegria!

”
ANUNCIA!
Há momentos em que nos asseme-
lhamos a João Batista. Estamos 
indecisos. Buscamos uma solução. 
Precisamos de uma orientação. 
Pedimos uma resposta. Talvez não 
haja uma resposta direta às nossas 
interrogações e inquietações. Jesus 
Cristo prefere evocar ações con-
cretas: «ide anunciar a João o que 
ouvis e vedes», ou seja, ide-lhe dizer 
o que está a acontecer, contai-lhe os 
factos de que sois testemunhas.
Continuamos a preparação para 
acolher em nós o Emanuel, Deus 
connosco. Sabemos que se trata de 
uma preparação ativa e compro-
metida. É o propósito dos primeiros 
episódios desta série para este 
Advento e Natal. Tal preparação tem 
o objetivo de nos ajudar a ir mais 
longe, seja na vida espiritual, seja 

na transformação do mundo. A his-
tória pode mudar, como afirma uma 
outra estrofe do hino do Jubileu 
dos Jovens, no ano dois mil: «Nós 
herdeiros do passado,/ de séculos 
de história,/ de vidas dadas por 
amor,/ de santos que acreditaram,/ 
de homens que das alturas/ nos 
ensinam a voar,/ de quem a história 
sabe mudar,/ como Jesus». 
Deus visita-te nas tuas fragilidades, 
para fazer despontar sinais de es-
perança e de alergia. Aprende a ler 
a tua vida à luz da palavra de Deus. 
É na tua vida concreta que começa 
o teu caminho de felicidade. Sem 
ilusões. Algo novo acontece, quando 
Deus entra na nossa vida.
A escuta da Palavra e o anúncio 
da Palavra são duas prioridades 
lembradas pelo Papa João Paulo 
II. Na Carta Apostólica no termo do 
Grande Jubileu do Ano 2000 (NMI), 
somos convidados a uma «renovada 
escuta da palavra de Deus» (NMI 
39). O exercício da leitura orante da 
palavra de Deus (Lectio Divina) é 
uma das propostas que lançamos 
para este ciclo litúrgico. 
Hoje, Jesus Cristo desafia-nos a 
anunciar. É o complemento da es-
cuta: «Ide anunciar […] o que ouvis 
e vedes». Podemos dizê-lo: «Alimen-
tar-nos da Palavra para ‘sermos 
servos da Palavra’ no trabalho da 
evangelização» (NMI 40). É uma 
prioridade; não é uma opção.

   Ide Ide 
anunciar anunciar 
a João o que a João o que 
ouvis e vedes”ouvis e vedes”
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CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 11
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Uns pedem riqueza e fazem bem. 
Outros, a fama, o poder, a ciência, a 
saúde e também fazem. Eu só peço o 
amor ilimitado e a alegria que aprendi 
com a Senhora, a tão serena e feliz 
que até Deus mandou perguntar se 
podia entrar nessa alegria.
(Luís da Silva Pereira)

BÊNÇÃO DOS “BAMBINELLI” 
E CONCERTO DE NATAL
Domingo, às 16h, temos a tradicional 
“Bênção dos Bambinelli” (“Menino Jesus”). 
Todas as pessoas, em particular os mais 
novos, são convidadas a trazer as imagens 
do Menino Jesus do seu presépio para 
receberem esta bênção especial. Logo a 
seguir à bênção, um Quinteto de Jovens 
Músicos da UM tocam músicas de Natal e 
interagem com o público.

Dezembro
11

CONCERTO DE NATAL PELO CORO 
CUPERTINOS, DA FUNDAÇÃO 
CUPERTINO DE MIRANDA
Próxima quinta-feira, , às 21h, na Basílica dos 
Congregados.
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APOIE A EQUIPA 
SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

Lembra-te dos nossos pobres. No 
entardecer da vida seremos julgados 
apenas sobre o amor: “Tive fome e 
destes-Me de comer, tive sede e destes-
-Me de beber, estava nu e vestiste-me, 
estava doente e cuidaste de Mim, estava 
preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36). 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

SINODALIDADE: 
FORMA E ESTILO DA IGREJA
O Secretário Geral do Sínodo, Cardeal Mario 
Grech, estará em Braga entre os dias 14 e 
17 de dezembro. No dia 15 de dezembro, D. 
Grech fará uma conferência no Espaço Vita, 
às 21h30, sobre o tema “Sinodalidade: forma 
e estilo da Igreja”.
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