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DEZEMBRO

2019

ANO A
ADVENTO
TERCEIRO 
DOMINGO

Isaías 35, 1-6a.10
Salmo 145

Tiago 5, 7-10 
Mateus 11, 2-11

PERGUNTA 
DA SEMANA

 Esta semana, 
estás disposto 

a conter as tuas 
reclamações?

Estará João Batista impaciente? 
Ele manda perguntar a Jesus: «És Tu 
Aquele que há de vir, ou devemos 
esperar outro?». Jesus Cristo responde 
com atos, os mesmos que cumprem 
as profecias. A missão consiste em 
tornar os corações dóceis à ação 
divina. Então, para nós, a alegria está 
aí! Este é o «Domingo da Alegria», o 
Terceiro de Advento. «Alegrem-se... 
˥˘˝˨˕˜˟˘�˘�Ђˢ˥˘˦̹˔�˔�˧˘˥˥˔ʡʡʡ�˘˫˨˟˧˘�
com brados de alegria», proclama 
ʼ˦˔̿˔˦�˔ˢ�ˣˢ˩ˢ�˘˫˜˟˔˗ˢʡ�ˈˠ˔�˔˟˘˚˥˜˔�
ˤ˨˘�̻�˧˥˔˭˜˗˔�ˣˢ˥�ʷ˘˨˦ʡ�ʶˢˡЁ˔ˡ̹˔ʔ�
Rezemos: «Vinde, Senhor, e salvai-
nos». Ele «ama os justos... protege os 
peregrinos». Nesta caminhada sobre 
˔�˧˘˥˥˔ʟ�˘˫ˢ˥˧˔�ˇ˜˔˚ˢʟ�˽˘˦ˣ˘˥˔˜�˖ˢˠ�
paciência», desejando a «vinda do 
ˆ˘ˡ˛ˢ˥̍ʡ�˃˘˥ˠ˔ˡ˘̹˔ˠˢ˦�Ё˥ˠ˘˦�ˡ˔�˙̻�
e vigilantes na esperança.

«Esperai com paciência»�̻�˗˘˦˔Ёˢ�
à ação. Não é convite à resignação. 
˂�ʴ˗˩˘ˡ˧ˢ�˗˘˦˔Ё˔ʠ˧˘�˔�˨ˠ˔�˘˦ˣ˘˥˔�
paciente ativa. A história, ainda 
que tenha contradições, caminha 
para a vida. O Espírito de Deus 
impulsiona-te para a frente, para 
um futuro melhor. A paciência ativa 
é preparar o momento certo para 
agir. Não desistes e não te precipitas. 
É quando ponderas as palavras para 
ˡ̵ˢ�ˠ˔˚ˢ˔˥ʟ�˦˘ˠ�˗˘˜˫˔˥�˗˘�˗˜˭˘˥�ˢ�
que é importante. É quando recusas 
reclamar contra tudo e todos. A 
ˤ˨˘˜˫˔�̻�˜ˡ˜ˠ˜˚˔�˗˔�ˣ˔˖˜̼ˡ˖˜˔ʡ�ʸ˦˧˔�
semana, começa por conter as tuas 
reclamações. Pensa em algo positivo 
˘�˘ˡ˖ˢ˥˔˝˔˗ˢ˥ʡ�˂�ˤ˨˘˜˫˨ˠ˘�˗˘˦˧˥ͅ˜�
as pessoas e os projetos. A paciência 
reconstrói e devolve a esperança.

“Esperai 
  com paciência”

Proibido 
lamentar-se!
ʻ̳�˨ˠ�˖˔˥˧˔˭�˔Ё˫˔˗ˢ�ˡ˔�ˣˢ˥˧˔�
do quarto do Papa Francisco, na 
Casa Santa Marta, que podemos 
colocar à entrada das nossas casas: 
«proibido lamentar-se». É útil tê-lo 
sempre diante dos olhos! O hábito 
da lamentação «mantém os nossos 
pensamentos ligados ao passado, ao 
pior do passado, retirando energia 
ao presente; faz-nos pensar, remoer, 
matutar... impedindo-nos de agir; 
mata a convicção da possibilidade de 
uma mudança».
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Alegria é quando está tudo certo, 
tudo no seu lugar. […] Só o homem, 
às vezes, entristece. Não está onde 
deve. A gente está onde deve diante 
de Deus. […] Tristeza é longe. Estando 
longe de Deus estamos longe de tudo. 
Principalmente de nós.
(Luís da Silva Pereira)

S. VICTOR GARANTE CEIA DE NATAL 
A PESSOAS SÓS
O jantar tem lugar entre as 19h00 e as 21h00 
da noite de 24 de Dezembro, no auditório da 
Junta de Freguesia de S. Victor.
Quem desejar partilhar o Natal de forma 
diferente, contribuindo para a redução 
do isolamento de várias pessoas, deve 
inscrever-se na Junta de Freguesia de S. 
Victor, entre as 09h30 e as 17h30, até ao dia 
19 de Dezembro.

RÉVEILLON DA PAZ
Na passagem do 31 de Dezembro de 2019 
para o 1 de Janeiro de 2020, das 23h30 
00h30, os Congregados e a Comunidade 
Shalom residente em Braga têm uma 
proposta para si: inaugurar o Ano Novo a 
cantar e a rezar. Podes crer que o ano mais 
feliz aqui!

Dezembro
24

Dezembro
31

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)

APOIE A EQUIPA 
SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS
VÉSPERA E DIA DE NATAL

24 de Dezembro (Terça)
10h30, 12h, 17h (missa de vigília)

25 de Dezembro (Quarta)
9h, 10h30, 12h


