








Do Evangelho de S. Lucas

«Ave, cheia de graça, o Senhor 
está contigo». Maria ficou pertur-
bada com estas palavras e pen-
sava que saudação seria aquela. 
Disse-lhe o Anjo: «Não temas, 
Maria, porque encontras-te graça 
diante de Deus. Conceberás e 
darás à luz um Filho, a quem 
porás o nome de Jesus. Ele será 
grande e chamar-Se-á Filho do 
Altíssimo. O Senhor Deus Lhe 
dará o trono de seu pai David; 
reinará eternamente sobre a casa 
de Jacob e o seu reinado não terá 
fim». Maria disse ao Anjo: «Como 
será isto, se eu não conheço 
homem?». O Anjo respondeu-lhe: 
«O Espírito Santo virá sobre ti e 
a força do Altíssimo te cobrirá 
com a sua sombra. Por isso o 
Santo que vai nascer será chama-
do Filho de Deus. E a tua parenta 
Isabel concebeu também um filho 
na sua velhice e este é o sexto 
mês daquela a quem chamavam 
estéril; porque a Deus nada é 
impossível». Maria disse então: 
«Eis a escrava do Senhor; faça-se 
em mim segundo a tua palavra».
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Viver o Advento ao estilo de Maria
(Papa Francisco, 08.12.2019)

1. Celebramos a solenidade de Maria Imacu-
lada, em contexto de Advento, tempo de es-
pera: Deus cumprirá o que prometeu. Mas na 
festa de hoje é-nos dito que algo já foi feito, 
na pessoa e na vida da Virgem Maria. Hoje 
consideramos o início deste cumprimento, 
que existe ainda antes do nascimento da Mãe 
do Senhor. De facto, a sua imaculada concei-
ção leva-nos àquele preciso momento em 
que a vida de Maria começou a palpitar no 
seio materno: já existia o amor santificador 
de Deus, preservando-a do contágio do mal 
que é a herança comum da família humana. 
No Evangelho de hoje ressoa a saudação do 
Anjo a Maria: «Salve, ó cheia de graça, o Se-
nhor está contigo» (Lc 1, 28). Deus sempre a 
pensou e a quis, no seu desígnio inescrutável, 
como uma criatura cheia de graça, isto é, 
cheia do seu amor. Mas para estar repleto, é 
preciso encontrar espaço, esvaziar-se.



2. Foi isto que fez Maria: soube pôr-se à escuta da 
Palavra de Deus e confiar totalmente na sua vontade, 
aceitando-a sem reservas na sua vida. A ponto de nela 
o Verbo se fazer carne. Isto foi possível graças ao seu 
“sim”. Ao Anjo que lhe pede para estar pronta para se 
tornar Mãe de Jesus, Maria responde: «Eis a serva do 
Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra» (v. 38). 
Maria não se perde em raciocínios, não coloca obstá-
culos no caminho do Senhor, mas entrega-se pronta-
mente e deixa espaço para a ação do Espírito Santo. 
Ela põe imediatamente à disposição de Deus todo o 
seu ser e a sua história pessoal, para que a Palavra e a 
vontade de Deus os molde e os leve à plenitude. Assim, 
correspondendo perfeitamente ao desígnio de Deus 
sobre ela, Maria torna-se a “toda bela”, a “toda santa”, 
mas sem a menor sombra de auto-complacência.

3. Ela é humilde. Ela é uma obra-prima, mas perma-
nece humilde, pequena, pobre. Nela se reflete a beleza 
de Deus, que é todo amor, graça, dom de si. Devemos 
frisar também a palavra com que Maria se define na 
sua entrega a Deus: professa-se “serva do Senhor”. O 
“sim” de Maria a Deus assume desde o início a atitude 
de serviço, de atenção às necessidades dos outros. Isto 
é testemunhado concretamente com a visita a Isabel 
logo após a Anunciação. A disponibilidade para com 
Deus encontra-se na disposição de assumir as necessi-
dades do próximo. Tudo isto sem clamor nem osten-
tação, sem procurar lugares de honra, sem publicidade, 
porque a caridade e as obras de misericórdia não pre-
cisam de ser expostas como um troféu. As obras de 
misericórdia são feitas em silêncio, em segredo, sem se 
vangloriar. Até nas nossas comunidades, somos chama-
dos a seguir o exemplo de Maria, praticando o estilo 
de discrição e escondimento.

Senhor Jesus, desejamos que a celebração desta 
festa da Tua e nossa Mãe nos ajude a fazer de 
toda a nossa vida um “sim” para Deus, um “sim” 
feito de adoração a Ti, e de gestos diários de 
amor e de serviço aos nossos irmãos. Amén 

adaptada da meditação do Angelus do Papa Francisco, 08.12.2019

Evangelho do Domingo III do Advento:  João 1, 6-8.19-28

Papa Francisco:
“O Papa Francisco doou
100 mil euros para apoiar 
deslocados da violência 
em Cabo Delgado, 
norte de Moçambique, 
disse o bispo de Pemba, 
Luiz Fernando Lisboa, 
verba que vai servir para 
erguer dois postos de 
saúde:  “Num gesto de 
caridade pastoral, o Papa 
Francisco ofereceu 100 mil 
euros para podermos 
aplicar no atendimento aos 
deslocados”, um gesto 
frequente do líder da igreja 
católica face a situações 
complicadas em todo o 
mundo. Segundo D. Luiz 
Lisboa, após algumas 
conversas a nível local, 
concluiu-se que o donativo 
devia servir para construir 
“dois postos de saúde, um 
em Chiúre, o distrito mais 
populoso de Cabo Delgado, 
e outro em Montepuez”, 
sudoeste da província, 
longe dos ataques de 
rebeldes e um dos locais 
seguros que os deslocados 
em fuga tentam alcançar.
Após perderem tudo, 
sujeitos à fome e a longos 
dias de fuga no mato, os 
cuidados de saúde estão 
entre as principais 
necessidades das famílias 
que fogem da guerra - 
sendo metade crianças.

 Expresso, 06.12.2020

https://expresso.pt/internacional/2020-12-06-Papa-Francisco-doa-100-mil-euros-para-apoiar-deslocados-em-Mocambique











Claro que sim!
Mais silencioso e com mais profundidade, 
Mais parecido com o primeiro 
em que Jesus nasceu em solidão. 
Sem muitas luzes na terra, 
mas com a da estrela de Belém 
fulgurando trilhas de vida em sua imensidão. 
Sem cortejos reais colossais, 
mas com a humildade de sentir-nos 
pastores e servos buscando a Verdade. 
Sem grandes mesas 
e com amargas ausências, 
mas com a presença de um Deus 
que tudo plenificará. 

Não haverá natal? Claro que sim! 
Sem as ruas a transbordar, 
mas com o coração aquecido 
pelo que está por chegar. 
Sem barulhos nem ruídos, 
propagandas ou foguetes... 
mas vivendo o Mistério sem medo 
do "covid-herodes" que pretende 
tirar-nos até o sonho da esperança. 

Haverá Natal porque Deus 
está ao nosso lado e partilha, 
como Cristo no presépio, 
a nossa pobreza, prova, pranto, 
angustia e orfandade. 
Haverá Natal porque necessitamos 
de uma luz divina 
no meio de tanta escuridão. 
A Covid19 nunca poderá chegar 
ao coração nem à alma dos que no céu 
põe sua esperança e seu maior ideal. 

Haverá Natal! 
Cantaremos nossos cantos natalícios! 
Deus nascerá e nos trará a liberdade!

Pe. Javier Leoz 
pároco de São Lourenço, Pamplona, Espanha. 

Publicou a sua reflexão sobre o Natal, em forma de poema. 
O Papa Francisco telefonou-lhe a agradecer este texto.

Santo triste é triste santo!
Piadas (infelizmente) actuais!
* Troco massa, arroz e açúcar por um 
papagaio. Preciso de falar com alguém.

* Se virem que saí do grupo do facebook, 
adicionem-me outra vez. É o desespero 
para sair para algum lado. 

* Nem nos meus sonhos mais loucos, 
alguma vez imaginei entrar mascarado
num Banco.

* Nunca pensei que as minhas mão iam 
consumir mais álcool do que o meu fígado!

* A quarentena parece uma série da 
NetFlix: quando parece que vai acabar, 
vem logo mais uma temporada. 

* A máscara até tem coisas boas… 
No supermercado passei por dois tipos 
a quem devo dinheiro e nem me 
reconheceram…

* Depois de passar por toda esta angústia, 
só nos falta dizerem que a vacina será um 
supositório.

“    Não haverá Natal?






Cáritas: “10 milhões de estrelas” 
A paróquia ainda tem disponíveis as velas 
“ESTRELA”, pelo donativo simbólico de 2€.
Clausura do processo diocesano 
para a Beatificação do Padre Cruz 
Está marcada para 17 de Dezembro a 
sessão de clausura do processo diocesano 
supletivo para a causa de beatificação do 
Servo de Deus Padre Francisco Rodrigues 
da Cruz, s.j., conhecido como o Padre Cruz. 
O processo de canonização do Padre Cruz 
teve início a 10 de Março de 1951. 
Francisco Rodrigues da Cruz, quarto filho 
de Manuel da Cruz e Catarina de Oliveira 
da Cruz, era natural da vila de Alcochete, 
onde nasceu a 29 de Julho de 1859; con-
cluídos os estudos secundários, formou-se 
em Teologia na Universidade de Coimbra 
em 1880 e foi ordenado sacerdote em 
1882. O Padre Cruz entrou para a 
Companhia de Jesus a 3 de Dezembro de 
1940. Conhecido popularmente como o 
‘Santo Padre Cruz’, faleceu a 1 de Outubro 
de 1948, com 80 anos de idade, “numa 
altura em que já tinha uma vida de 
santidade e um apostolado intenso”, como 
sublinha o padre António Júlio Trigueiros, 
presidente da Comissão Histórica. 
Centenas de sacerdotes falecidos 
A pandemia de covid-19 tem atingido 
fortemente o clero de toda a Europa, muito 
envelhecido. Em Itália, Espanha, França e 
Bélgica registam-se já centenas de óbitos. O 
mesmo acontece no resto do mundo. 
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 excrupu-
losamente as indicações do plano de con-
tingência e as orientações das autoridades. 

85º aniversário do Padre Gama 
O Padre António Carlos Dias Gama faz 85 
anos neste dia 8 de Dezembro. Nasceu em 
Janeiro de Cima, concelho do Fundão, terra 
natal dos seus pais, que já residiam em 
Aldeia de João Pires, Penamacor. Depois de 
frequentar os Seminários diocesanos do 
Fundão e da Guarda, foi ordenado sacer-
dote a 26 de Julho de 1959. Grande parte 
da sua vida foi vivida na Capinha. Há vários 
anos que desempenha o cargo de Capelão 
da Santa Casa da Misericórdia do Fundão. 
26º aniversário sacerdotal 
do Padre Jorge Colaço
O Padre Jorge Manuel Tavares Colaço faz 
hoje 26 anos de ordenação sacerdotal. 
Nascido a 18 de Setembro de 1968, foi 
ordenado sacerdote por D. António dos 
Santos em 1994. Grande parte do seu 
ministério sacerdotal foi vivido no Fundão, 
primeiro como membro da equipa educa-
dora do Seminário do Fundão, depois 
como pároco da cidade. Actualmente é o 
Assistente da Liga dos Servos de Jesus e do 
Instituto de São Miguel, e pároco no 
arciprestado de Celorico da Beira.  
24º aniversário sacerdotal 
do Padre Serafim Reis
O Padre Serafim dos Santos Reis nasceu 
em França, mas sempre teve as suas raízes 
no Fundão e em Bogas do Meio. Celebrou 
Missa Nova na Igreja do Fundão em 
Dezembro de 1996. No próximo ano, se 
Deus quiser, há-de voltar para celebrar as 
bodas de prata sacerdotais. 

18º aniversário episcopal de 
D. Manuel Felício, bispo da Guarda
D. Manuel Felício foi ordenado bispo a 15 
de Dezembro de 2002. Com 73 anos de 
idade, está a menos de dois anos de termi-
nar o seu ministério nesta nossa diocese. 

Não perca os próximos programas radiofónicos ‘Estrela da Manhã’, na RCB, Domingos, às 10h00


