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Domingo III do Advento 
 
        Isaías 35    |    Salmo 145 (145)    |    Tiago 5, 7-10    |    Mateus 11, 2-11 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………… 

Do Evangelho de São Mateus  
João Baptista ouviu falar, na prisão, 
das obras de Cristo e mandou-Lhe 
dizer pelos discípulos: «És Tu 
Aquele que há-de vir, ou devemos 
esperar outro?». Jesus respondeu-
lhes: «Ide contar a João o que 
vedes e ouvis: os cegos vêem, os 
coxos andam, os leprosos são 
curados, os surdos ouvem, os 
mortos ressuscitam e a boa nova é 
anunciada aos pobres.»… Quando 
os mensageiros partiram, Jesus 
começou a falar de João às multidões: «Que fostes ver ao deserto? […] Um 
profeta? Sim – Eu vo-lo digo – e mais que profeta. É dele que está escrito: 
‘Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, para te preparar o caminho’. Em 
verdade vos digo: Entre os filhos de mulher, não apareceu ninguém maior do 
que João Baptista. Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele». 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..…………….….. 

“És Tu aquele que há-de vir?” (Mt 11, 3) 
1. O texto evangélico deste terceiro Domingo do Advento apresenta-nos o 
testemunho de João Baptista. Está preso e, no cárcere, encontra-se com a 
dúvida. Questionando-se, ajuda-nos a questionar-nos: “És Tu aquele que 
há-de vir ou devemos esperar outro?” (Mt 11, 3). João estava numa dupla 
escuridão: a da cela da prisão onde se encontrava, e a do coração. Não 
entendia a forma de agir de Jesus. Afinal, a respeito do Messias, talvez 
também ele ainda precisasse de se converter. Era um homem seguro de si 
mesmo, dos seus objectivos e missão, cheio de certezas, e irrepreensível. 
Como pode agora estar envolvido numa dúvida que punha em causa todo 
o sentido da sua vida? O que fazer se este Jesus não era quem ele esperara 
e anunciara? E se, de facto, Jesus era o Messias libertador, então, porque é 
que não o libertava da prisão? 



2. Na sua pregação, João descrevera o Messias com expressões fortes. 
Falava de um juiz que ia instaurar o reino de Deus, conduzir e cuidar o 
seu povo, recompensando os bons e castigando os maus. Esperava e 
anunciava um messias, à maneira humana, firme e recto. Como isso 
tardava em manifestar-se claramente em Jesus, João parece começar a 
vacilar. As suas certezas parecem não ser mais certezas. Sente-se inquieto 
por ver que o messianismo de Jesus não se manifesta em poderes terrenos 
ou em juízos humanos. Hoje, talvez ainda haja quem espere um messias 
assim. Há quem, do alto das suas certezas, continue com ideias erradas 
sobre Deus, mais conformes às imagens de um deus que castiga, ou que 
premeia conforme os méritos de cada um. Há quem viva a religiosidade 
de forma rígida, impermeável à maneira de ser de Jesus e à sua novidade. 

3. E porque ainda há cristãos impermeáveis à forma como Jesus revelou a 
misericórdia de Deus, é preciso continuar a recordar palavras como estas 
do Papa Francisco: “Jesus é o instrumento concreto da misericórdia do Pai, 
que vem ao encontro de todos, levando a consolação e a salvação, e deste 
modo manifesta o juízo de Deus”. Isto significa que a omnipotência de 
Deus não está na força das armas, mas no amor infinito que Ele nos tem. 
Assim, o verdadeiro crente pode ter dúvidas, pode sentir dificuldades em 
acreditar, pode estar perdido diante do mistério, pode não compreender o 
agir de Deus. O que não pode é confundir as suas certezas com a verdade 
de Deus. Para isso é preciso descermos do pedestal das nossas certezas, e 
deixarmos que o verdadeiro Deus se revele. Afinal, Ele não cabe nas 
nossas medidas… O Seu amor vai muito para além do nosso agir! 

Senhor Jesus, como João, às vezes estou no meio da escuridão e 
questiono se és mesmo Tu o Messias. Às vezes não compreendo a Tua 
forma de agir, porque me encho de certezas humanas que me impedem 
de Te acolher como és. Estou muito aquém da Tua capacidade de amar. 
Ajuda-me a compreender, a acolher e a imitar o Teu amor. Ajuda-me a 
testemunhar com firme certeza que nasceste para me salvar. Amén. 
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

O terceiro Domingo do Advento é chamado Domingo da Alegria (Gaudete). O seu 
sentido é semelhante ao sentido do quarto Domingo da Quaresma, também chamado 
Domingo da Alegria (Laetare): ambos nos recordam que as festas que preparamos, Natal 
e Páscoa, estão muito próximas. A cor roxa dá lugar à cor rosa, mais leve e alegre… 
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domingo IV do Advento (22.12)   Natal/Missa da noite (24.12)       Natal/Missa da aurora (25.12) 
Isaías 7, 10-14    Isaías 9, 1-6              Isaías 62, 11-12 
Salmo 23 (24)    Salmo 95              Salmo 96 
Romanos 1, 1-7   Tito 2, 11-14              Tito 3, 4-7 
Mateus 1, 18-24   Lucas 2, 1-14              Lucas 2, 15-20 



 

 

Santo triste… é um triste santo!    
Ora, diga lá o que é! 
a) Quando Deus criou Adão,  
onde é que lhe pôs a mão? 
b) Vamos lá adivinhar: 
o que faz primeiro ao acordar? 
c) Só me gasto a comer 
senão de nada valia. 
Sirvo o pobre, sirvo o rico 
e a mais nobre fidalguia!? 
d) Todas as damas me querem 
à cabeça me dão valor. 
Mordo, mas sem dentes 
e ferro sem ser pescador!? 

E estas, hein!? 
O pároco, estranhando a ausência do 
senhor António, perguntou à esposa: 
- D.ª Maria, seja franca: o seu marido 
deixou de vir à missa por questões 
políticas, zangou-se com alguém, ou 
já não acredita em Deus? 
- Oh, senhor Prior, é muito pior que 
isso… Ele agora sofre de reumatismo! 
————————————————————————- 

- A tua mulher não estava doente? 
- Estava! Mas já está boa! O médico 
disse-lhe que o problema era velhice! 

Um presépio muito moderno…

Bodas de Prata do Padre Jorge 
A paróquia-natal e as comunidades por 
onde o Padre Jorge Colaço passou ao 
longo destes vinte e cinco anos, juntam-
se esta tarde numa celebração conjunta 
de acção de graças pelo seu ministério. 
Do Fundão está previsto ir uma larga 
comitiva que, em nome de toda a 
paróquia, lhe ofertará uma lembrança 
desta efeméride. A Missa será às 16h00 
na Igreja de São Miguel da Guarda, 
presidida pelo Bispo Diocesano.  

Papa: Bodas de Ouro Sacerdotais 
O Papa Francisco assinalou esta sexta-
feira cinquenta anos de vida sacerdotal. 
Foi ordenado a 13 de Dezembro de 
1969, pelo arcebispo de Córdoba, 
Argentina, D. Ramón José Castellano. 
Na paróquia do Fundão celebrámos 
Missa pelas suas intenções. Continue-
mos a rezar por ele e por toda a Igreja.  

83.º Aniversário do Papa Francisco 
Esta terça-feira o Papa celebra mais um 
aniversário natalício. Jorge Mario Bergo-
glio, o mais velho de cinco irmãos, 
nasceu a 17 de Dezembro de 1936, em 
Buenos Aires, filho de Mario Giuseppe 
Bergoglio Vasallo e de Regina Maria 
Sivori Gogna. Em 13 de Março de 2013 
foi eleito 266.º Papa da Igreja Católica. 

17.º Aniversário de Dom Manuel  
D. Manuel da Rocha Felício, celebra 
hoje mais um aniversário de ordenação 
episcopal. Nascido a 6 de Novembro de 
1947, em Mamouros, Castro Daire, 
Viseu, foi ordenado sacerdote a 21 de 
Outubro de 1973. Foi ordenado bispo 
auxiliar de Lisboa a 13 de Dezembro de 
2002, em Viseu, e entrou na Diocese da 
Guarda a 16 de Janeiro de 2005. 

Soluções do Boletim nº 2 (de 08.12.2019):  
a) Porque até se apanha de olhos fechados;  
b) A CORajosa; c) A CORdeirinha. 



A Manjedoura de Jesus 
Toda a nossa comunidade é chamada a 
participar na dinâmica do Advento da 
paróquia. Para terminarmos de construir 
a manjedoura de Jesus somos agora 
convidados a escrever os nossos nomes 
nas “palhinhas” disponibilizadas na 
Igreja Matriz. Preencha também a sua! 

CAT’Cromos: Jokers especiais! 
Além do SuperJOKER do tempo Natal já 
anunciado, as crianças que, no primeiro 
período da Catequese tiverem a sua 
CAT’Cromos completa, vão também 
receber um fantástico JOKERSolidário! 

Estrela da Manhã na Rádio RCB 
A paróquia do Fundão tem um novo 
programa radiofónico na Rádio Cova da 
Beira. É transmitido aos Domingos, 
entre as 10h00 e as 11h00, antes da 
Missa Dominical. Pode ser ouvido em 
directo através das ondas 92.5MHz e 
100.0 MHz e no site http://www.rcb-
radiocovadabeira.pt . Também pode ser 
ouvido em podcast no site da paróquia: 
https://paroquiadofundao.weebly.com  

Novo design para este Boletim 
Está aberto concurso para novo design 
gráfico deste Boletim. Informações junto 
do pároco. Limite: 31 de Dezembro. 

Receba o seu Boletim Paroquial 
O “Estrela da Manhã” está disponível 
em formato papel na Igreja Matriz; em 
formato pdf no site da paróquia; e 
também o pode receber no seu e-mail: 
boletim.estreladamanha@gmail.com 
…………………………………………….………………………………. 

Boletim Paroquial Estrela da Manhã | Proprieda-
de: Paróquia do Fundão | Director: Padre Tomás 
Lopes, pároco | Distribuição gratuita e limitada.

Fundão: A Luz da Paz de Belém 
A Luz da Paz de Belém chega a 
Portugal na tarde de sábado, dia 21 
de Dezembro. Nas Missas de 21 e 22 
de Dezembro, na paróquia do 
Fundão, à semelhança de anos 
anteriores, ela será partilhada com as 
famílias que a desejem levar para 
suas casas. Traga uma lamparina, 
uma candeia, ou uma vela, e encha 
de paz a sua mesa de consoada! 

Concertos de Natal na Matriz 
A Santa Casa da Misericórdia do 
Fundão e a Escola de Música e 
Dança desta cidade, solicitaram à 
Paróquia a cedência da Igreja Matriz 
para dois concertos de Natal. Hoje é 
a vez dos mais novos actuarem para 
as suas famílias. No dia 22 será a vez 
dos músicos mais graduados. Ambos 
estão marcados para as 18h00. 

Cáritas: “10 Milhões de Estrelas” 
A paróquia do Fundão juntou-se à 
campanha da Cáritas Portuguesa: 
“Dez Milhões de Estrelas - um gesto 
pela Paz”. A Cáritas convida os 
portugueses a comprar uma vela, que 
deve ser acendida na noite de Natal, 
como gesto de paz e solidariedade. 
Ao comprar uma vela, os dois euros 
doados são canalizados para os 
projectos desenvolvidos pelas Cáritas 
de cada Diocese. Uma percentagem 
(35%) reverterá a favor da Cáritas de 
Moçambique. Este Domingo, no 
programa radiofónico da paróquia do 
Fundão, os entrevistados da semana 
são os dois responsáveis máximos da 
Cáritas da Guarda, Dr. Manuel 
Portugal e Diác. Raúl Ribeiro, que 
explicam alguns destes projectos. 
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