








Do Evangelho de S. Marcos

Início do Evangelho de Jesus 
Cristo, Filho de Deus. Está escri-
to no profeta Isaías: «Vou enviar 
à tua frente o meu mensageiro, 
que preparará o teu caminho. 
Uma voz clama no deserto:  ‘Pre-
parai o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas’». Apa-
receu João Baptista no deserto, a 
proclamar um baptismo de peni-
tência para remissão dos peca-
dos. Acorria a ele toda a gente 
da região da Judeia e todos os 
habitantes de Jerusalém, e eram 
baptizados por ele no rio Jordão, 
confessando os seus pecados. 
João vestia-se de pêlos de came-
lo, com um cinto de cabedal em 
volta dos rins, e alimentava-se de 
gafanhotos e mel silvestre. E, na 
sua pregação, dizia: «Vai chegar 
depois de mim quem é mais 
forte do que eu,  diante do qual 
eu não sou digno de me inclinar 
para desatar as correias das suas 
sandálias. Eu baptizo-vos na água, 
mas Ele baptizar-vos-á no Espíri-
to Santo».

Isaías 40, 1-11       Salmo 84(85)
2 Pedro 3, 8-14        Marcos 1, 1-8
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“…diante do qual eu não sou digno”
(Mc 1, 7)

1. Com frequência associamos exclusivamen-
te o Advento à preparação próxima do Natal. 
Mas a sua essência é muito mais profunda e 
não se pode resumir à proximidade de uma 
grande festa. Se disséssemos apenas que este 
é o tempo de exposição dos presépios e das 
árvores de natal, das compras e dos presen-
tes, das luzes e das músicas nas ruas das 
nossas cidades, estaríamos a esquecer algo 
fundamental. Este é o tempo favorável para 
um outro tipo de preparação, aquela que 
nasce no coração, a conversão interior. Esta 
exige uma mudança de mentalidade e de ati-
tude, quer em relação a Deus, quer em rela-
ção ao próximo, quer em relação a nós pró-
prios. Porém, apesar de ser fundamental, não 
é fácil falar de conversão no nosso tempo.



2. A sociedade em que vivemos parece um pouco 
avessa ao termo ‘conversão’, talvez porque se continue 
a pensar que é uma restrição das vontades de cada um. 
Esta palavra, num tempo em que se defendem as 
liberdades individuais e se promove a exaltação do ego, 
pode soar estranha. No entanto, a Palavra de Deus 
insiste na necessidade de uma profunda mudança na 
forma como nos olhamos, olhamos os outros e Deus. 
Mas só a consegue quem pára, faz silêncio, se examina, e 
reconhece que ainda tem um longo caminho a percor-
rer. Quem se ensoberbece e se acha auto-suficiente, 
dificilmente reconhecerá as suas limitações, compreen-
derá os seus erros e aceitará as falhas humanas. Por 
conseguinte, também dificilmente despenderá os esfor-
ços necessários para ‘endireitar as veredas’ do coração 
que conduzem à autêntica conversão.

3. Os santos destacam-se pela humildade e por reco-
nhecerem a sua pequenez diante de Deus. Conhecem 
as suas fragilidades, as suas misérias e a sua indignidade, 
e pedem ao Senhor que os ajude a percorrer o cami-
nho da conversão contínua. Assim aconteceu com João 
Baptista, que apesar de ser ‘o maior entre os filhos nas-
cidos de mulher’ (Mt 11, 11; Lc 7, 28), se reconhece indigno 
até de ‘desatar as correias das sandálias’ daquele que 
haveria de chegar depois dele (Mc 1, 7). Assim aconteceu 
também com o centurião romano que, ao pedir a Jesus 
a cura da sua filha, exclama: ‘Senhor, eu não sou digno 
de que entres em minha casa. Mas diz uma só pala-
vra…’ (Mt 8, 8). Seria bom que assim acontecesse tam-
bém connosco neste Advento. Apesar da nossa indigni-
dade, peçamos a graça de vir a ser digna morada, presé-
pio onde Ele possa nascer neste Natal.
Senhor Jesus, tu sabes que eu não sou digno de que 
entres em minha morada. Nem sou digno de te 
desatar as correias das sandálias. As minhas 
misérias ultrapassam as capacidades que me deste. 
Os meus pecados impedem-me de me tornar digno 
de ti. Peço-te: não me abandones. Diz uma só 
palavra de consolação, de perdão, de conversão e 
tornar-me-ei tua morada. Amén
Evangelho da Solenidade da Imaculada Conceição:  Lucas 1, 26-39
Evangelho do Domingo III do Advento:   João 1, 6-8.19-28

Papa Francisco:
“Quando eu tinha 21 
anos contraí uma doença 
muito grave, e tive a minha 
primeira experiência de 
limitação, dor e solidão. 
Mudaram as minhas 
coordenadas. 
Durante meses eu não 
sabia quem eu era, 
se iria morrer ou viver. 
Mesmo os médicos não 
sabiam se eu conseguiria 
sobreviver. 
Lembro-me de um dia 
ter pedido à minha mãe, 
abraçando-a, para me dizer 
se eu ia morrer. 
Eu estava no segundo ano 
do seminário diocesano 
em Buenos Aires. 
Era 13 de Agosto de 1957. 
Fui levado para o hospital, 
ao constatarem que eu 
não tinha o tipo de gripe 
que é tratada com aspirina. 
Tiraram um litro e meio 
de água do meu pulmão. 
Depois lutei entre 
a vida e a morte. 
Em novembro, fiz uma 
cirurgia para remover o 
lobo superior direito do 
meu pulmão. Sei por 
experiência própria 
como se sentem os 
pacientes com coronavírus 
quando lutam para 
respirar através de um 
respirador”.

 no livro: “Vamos sonhar juntos”









Protocolo para…
... montar o Presépio em 2020:
1. José, Maria e o Menino Jesus poderão 
ficar juntos, pois vivem na mesma casa.
2. O burro e o boi devem trazer 
certificado do Ministério da Agricultura.
3. O feno, o musgo e a folha de alumínio 
do lago artificial devem ser bem desinfe-
tados diariamente com álcool-gel.
4. O coro celeste será reduzido a um 
único cantor, para evitar contágios.
5. Só será permitido um máximo de seis 
pastores na manjedoura. E todos devem 
usar máscara e manter o distanciamento.
6. Só serão admitidos pastores com 
menos de 65 anos; os que tiverem mais de 
65 anos, por pertencerem ao grupo de alto 
risco, devem ficar em suas casas.
7. O anjo não será permitido porque as 
suas asas produzem um efeito aerossol.
8. Os Reis Magos devem cumprir catorze 
dias de quarentena, uma vez que vêm de 
países estrangeiros, mesmo que tenham 
teste negativo à Covid-19.
9. Todos os outros participantes não 
essenciais devem abster-se de comparecer.
10. Pilatos ensinará a todos a lavar as mãos.
Cumpra o Protocolo para o bem de todos!
………………………………………………………………………………………………

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
No tribunal:
Juiz: Qual a sua ocupação?
Réu: Nenhuma. Ando por aí a circular!
Juiz: Pois, então, este indivíduo é retirado 
da circulação por 30 dias!

Entre dois amigos, pergunta o ti Amadeu:
- O que é que caminha mais depressa?
- É o comboio! - respondeu o Luís.
- Não, não é!
- Então é a eletricidade!
- Também não!
- Pois, então não sei, ti Amadeu!
- São os noivos! Um minuto antes de se 
casarem estão no Cabo da Boa Esperança; 
um minuto depois já estão nos Estados 
Unidos!

Na estação de comboio:
Um passageiro chega e pede um bilhete.
- Para onde vai? - pergunta o empregado.
- E que tem você a ver com isso? Dê cá o 
bilhete e não se meta na vida alheia!  

Anúncio urgente:
Um homem, desejoso de se casar, 
colocou este anúncio no jornal:
“Procura-se esposa”.
No dia, seguinte chegaram centenas de 
cartas, a dizer a mesma coisa:
“PODE FICAR COM A MINHA!”

Entre colegas:
O Rogério ouvia a confidência do amigo:
- Há dias, a minha mulher aborreceu-se 
com uma palavra que eu lhe disse e foi 
passar uma temporada a casa da mãe...
Muito curioso diz o Emídio:
- Oh! Isso é formidável! Que palavra foi?
………………………………………………………………………………………………

Soluções do Boletim nº 56 (de 29.11.2020)
a) Melro; b) Mocho; c) Andorinha; d) Galo;
1) Porque quem ultrapassa os cinquenta quilóme-
tros à hora é multado; 2) Porque o amor é cego.






No ‘Estrela da Manhã’ (RCB, 10h00) continuamos à conversar com o Diácono Fábio Freches

Campanha do Banco Alimentar
Os Bancos Alimentares Contra a Fome em 
Portugal dinamizam a campanha solidária 
com vales disponíveis nos supermercados e 
na internet, “para que ninguém fique sem 
alimento à mesa”, até dia 13 de Dezembro. 
Os donativos podem ser feitos pelo portal 
online – alimentestaideia.pt – ou através de 
vales nas caixas dos supermercados.

Cáritas: “10 milhões de estrelas” 
A paróquia do Fundão volta a ser parceira 
da Cáritas e já tem disponíveis as velas 
“ESTRELA”, pelo donativo simbólico de 2€.

Exposição “Rostos de Fátima”
Já está patente na sala de exposições da 
Basílica da Santíssima Trindade, no Santuá-
rio de Fátima, a nova exposição temporária, 
intitulada «Rostos de Fátima: fisionomias de 
uma paisagem espiritual». Esta iniciativa 
procura dar visibilidade “ao acontecimento 
e à mensagem de Fátima, sobretudo num 
tempo especialmente delicado, que convoca 
toda a humanidade a refletir sobre a sua 
própria condição”. Pode ser visitada gratui-
tamente até dia 15 de Outubro 2022.

Pausa de Natal na Catequese 
De 19 de Dezembro a 4 de Janeiro a Cate-
quese Paroquial vai fazer a habitual pausa 
de Natal. Em Janeiro, serão retomadas as 
sessões de catequese cumprindo escrupu-
losamente as indicações do plano de con-
tingência e as orientações das autoridades. 

Dossier sobre “O Luto” na Ecclesia  
A Agência Ecclesia, a agência de informação 
católica portuguesa, durante o mês de No-
vembro, foi dando destaque à questão do 
luto, sua necessidade e importância, e apre-
sentou também perspectivas e reflexões 
sobre a dificuldade de o fazer neste tempo 
de pandemia. Vale a pena (re)ler.

Papa criou 13 novos Cardeais
O Papa presidiu no sábado, dia 28 de 
Novembro, no Vaticano, ao sétimo consis-
tório do seu pontificado, alertando os  
treze novos cardeais para a tentação de 
verem nesta nova missão uma “distinção”.

Novo livro do Papa Francisco: 
“Vamos sonhar juntos”
O novo livro do Papa, apresentado dia 1 de 
Dezembro, é fruto do diálogo com o jorna-
lista Austen Ivereigh, seu biógrafo. Nele o 
Papa Francisco fala da sua experiência de 
dor, quando aos 21 anos esteve entre a 
vida e a morte, e que lhe deixou sequelas 
para toda a vida. Fala ainda dos três mo-
mentos mais difíceis da sua vida: os exílios 
que o transformaram. E apresenta as suas 
propostas para o pós-pandemia. 

Papa convida a preparar o Natal 
O Papa convidou os católicos a preparar o 
Natal com esperança: “Nestes tempos difí-
ceis para muitos, saibamos reencontrar a 
grande esperança que nos é oferecida na 
vinda do Filho de Deus. Convido-vos a de- 
dicar tempo à oração, meditando a Palavra 
de Deus, para que o Espírito Santo que 
nela habita ilumine o caminho a seguir e 
transforme o coração, na espera do nasci-
mento de Nosso Senhor Jesus”.

Jovens do Fundão participam em
programa televisivo da “A.I.S.”
Poderá ser visto aqui e aqui.  

Bispo publica Carta Pastoral 20/21
“Vigilantes na fé e na Esperança” 
D. Manuel Felício publicou a 29 de Novem-
bro, uma Carta Pastoral que marca o início 
do ano litúrgico. Prevista para Setembro, a 
publicação foi adiada devido à pandemia, 
circunstância que levou também à suspensão 
de quase todas as actividades diocesanas. 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/consistorio-2020-papa-francisco-e-novos-cardeais-visitaram-bento-xvi-c-fotos/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/consistorio-2020-papa-alerta-cardeais-para-tentacao-de-verem-nova-missao-como-uma-distincao/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-dirige-se-a-doentes-de-covid-19-e-recorda-experiencia-pessoal-com-dificuldade-respiratoria/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/covid-19-novo-livro-apresenta-propostas-do-papa-para-o-pos-pandemia/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-convida-a-preparar-natal-com-esperanca-em-tempos-dificeis/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4D540E67FEE8E861
https://www.fundacao-ais.pt/pt/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/guarda-d-manuel-felicio-quer-encontrar-sinais-de-deus-para-superar-crise-e-outras-pandemias/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/carta-pastoral-de-d-manuel-felicio-para-ano-pastoral-2020-2021-vigilantes-na-fe-e-na-esperanca/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/portugal-bancos-alimentares-contra-a-fome-promovem-campanha-para-que-ninguem-fique-sem-alimento-a-mesa/
https://www.alimentestaideia.pt/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-cultura-exposicao-mostra-os-rostos-de-fatima-sem-mascara-c-fotos/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/tag/luto/

