








Da primeira epístola aos
Tessalonicenses
Irmãos: Vivei sempre alegres, 
orai sem cessar, dai graças em 
todas as circunstâncias, pois é 
esta a vontade de Deus a vosso 
respeito em Cristo Jesus. Não 
apagueis o Espírito, não despre-
zeis os dons proféticos; mas 
avaliai tudo, conservando o que 
for bom. Afastai-vos de toda a 
espécie de mal. O Deus da paz 
vos santifique totalmente, para 
que todo o vosso ser – espírito, 
alma e corpo – se conserve 
irrepreensível para a vinda de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. É 
fiel Aquele que vos chama e 
cumprirá as suas promessas. 

Isaías 61, 1-2a.10-11      Lucas 1, 46-54 
1 Tessal. 5, 16-24    João 1, 6-8.19-28
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“Vivei sempre alegres”
(1 Tes 5, 16)

1. Chegámos ao Domingo  ‘Gaudete’. Neste 
terceiro domingo do Advento, esta expressão 
latina, donde nasce a palavra gáudio, que signi-
fica alegria e felicidade, convida-nos, não só a 
preparar a festa do nascimento de Jesus mas, 
sobretudo, a viver a alegria de ser cristãos. 
No fundo, recorda-nos os convites de São 
Paulo: “Vivei sempre alegres” (1 Tes 5, 16); e 
“Alegremo-nos sempre no Senhor” (Flp 4, 4). 
Mas de que alegria se trata? Será aquela ale-
gria que resulta da diversão, entendida no 
sentido etimológico da palavra ‘di-vertere’, e 
que significa desentender-se dos compromis-
sos e responsabilidades? O cristão sabe que a 
verdadeira alegria é algo mais que um prazer 
efémero. A alegria duradoura nasce do en-
contro e da relação com Deus. Quem O en-
controu na sua vida, já 
experimentou no co-
ração aquela sereni-
dade e alegria que 
só Deus pode dar 
e nenhuma situa-
ção pode 
tirar.  



2. A experiência diz-nos que a vida é dura e nem sem-
pre temos a capacidade de ter um sorriso nos lábios. 
Como poderá o cristão viver alegre no meio dos sofri-
mentos, das misérias, da doença e das provações? Só na 
oração, que é intimidade com Deus, se pode enraizar a 
verdadeira alegria. É Deus que dá sentido a cada segun-
do da nossa vida. É Ele que sustenta a nossa alegria nas 
desgraças e fragilidades. É Ele que nos salva. O papa 
Bento XVI dizia que “a verdadeira alegria não é um es-
tado de ânimo passageiro, nem algo que se alcança com 
o próprio esforço, mas é um dom, nasce do encontro 
com a pessoa viva de Jesus, de lhe fazermos espaço em 
nós, de acolher o Espírito Santo que guia a nossa vida”. 
Assim sendo, o dom da alegria pode e deve pedir-se na 
oração. Já Paulo no-lo recomendava: “Orai sem cessar, 
dai graças em todas as circunstâncias.” (1 Tes 5, 17-18).
3. É mais frequente encontrarmos rostos tristes nas 
nossas comunidades e assembleias cristãs, do que ros-
tos alegres que transmitam a alegria de quem se encon-
trou com Deus. E em vez de darmos testemunho cris-
tão, vamos criando um mau ambiente que impede o 
crescimento da comunidade. Assim como não há comu-
nidade cristã sem Cristo, também não há comunidade 
cristã sem a alegria que brota do Evangelho. O papa 
Paulo VI dizia que “um cristão irremediavelmente triste 
não é autêntico cristão. Fomos chamados a viver e a 
dar testemunho deste clima de vida nova, alimentado 
por uma alegria transcendente, que a dor e o sofrimen-
to não podem sufocar”. Por outras palavras, o nosso 
povo costuma dizer que ‘um santo triste é um triste 
santo’. Não aconteça assim connosco, pois a melhor 
forma de prepararmos o Natal que se aproxima, será 
dando testemunho da alegria que nasce do nosso en-
contro com o Senhor.
Senhor Jesus, concede-me a graça de viver a verda-
deira alegria do encontro contigo. Este é o presen-
te que gostaria de receber neste Natal. Para isso, 
vou dar-te mais espaço e tempo na minha vida 
para que venhas habitar em mim. Enche o meu 
coração dessa alegria duradoura e profunda que 
ninguém pode apagar. Amén
Evangelho do Domingo IV do Advento:  Lucas 1, 26-38 

Papa Francisco:
convoca Ano de São José

“Tal desejo foi crescendo 
ao longo destes meses de 
pandemia em que 
pudemos experimentar, 
no meio da crise que nos 
afeta, que «as nossas vidas 
são tecidas e sustentadas 
por pessoas comuns 
(habitualmente esqueci-
das), que não aparecem 
nas manchetes dos jornais 
e revistas, nem nas grandes 
passarelas do último 
espetáculo, mas que hoje 
estão, sem dúvida, 
a escrever os aconteci-
mentos decisivos da nossa 
história: médicos, enfer-
meiros, trabalhadores dos 
supermercados, pessoal 
da limpeza, curadores, 
transportadores, forças 
policiais, voluntários, 
sacerdotes, religiosas e 
muitos – mas muitos – 
outros que compreen-
deram que ninguém se 
salva sozinho. Quantas 
pessoas dia a dia exercitam 
a paciência e infundem 
esperança, tendo a peito 
não semear pânico, mas 
corresponsabilidade! 
Todos podem encontrar 
em São José – o homem 
que passa despercebido, 
o homem da presença 
quotidiana discreta e 
escondida – um 
intercessor, um amparo 
e uma guia nos momentos 
de dificuldade. 
Carta "Patris Corde", 08.12.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html





Natal és tu, quando decides 
nascer novamente todos os dias e 
deixar entrar Deus na tua alma.
A árvore de Natal és tu quando resistes 
fortemente aos ventos e dificuldades da vida.
As decorações de Natal és tu quando 
as tuas virtudes são as cores 
que adornam a tua vida.
O sino de Natal és tu quando chamas,
reúnes e tentas unir.
És também a luz de Natal quando iluminas 
com a tua vida o caminho dos outros
com a bondade, a paciência, a alegria 
e a generosidade.
Os anjos de Natal és tu quando cantas 
para o mundo uma mensagem de paz, 
de justiça e de amor.
A estrela de Natal és tu quando levas 
alguém ao encontro com o Senhor.
És também os reis magos quando dás 
o melhor que tens sem te importares 
a quem o dás.
A música de Natal és tu quando conquistas 
a harmonia dentro de ti.
O presente de Natal és tu quando 
és um verdadeiro amigo e irmão 
de todos os seres humanos.
As felicitações de Natal és tu quando 
perdoas e restabeleces a paz
mesmo quando sofres.
A ceia de Natal és tu quando sacias com pão 
e com esperança o pobre que está a teu lado.
Tu és a noite de Natal quando 
humilde e consciente recebes 
no silêncio da noite o Salvador do Mundo 
sem barulho nem grandes celebrações;
tu és o sorriso da confiança e ternura
na paz interior de um Natal perene
que estabelece o reino dentro de ti.

Santo triste é triste santo!
Piadas (infelizmente) actuais!
* Não vou acrescentar o ano 2020 à minha 
idade. Nem sequer o usei!
* Queremos pedir desculpa a 2019 por 
tudo o que dissemos mal dele…
* No dia 31 de Dezembro, o primeiro que 
eu vir a chorar pelo ano que se vai 
embora, vou enchê-lo de porrada. 
* Queixaram-se que 2020 tinha poucos 
feriados… E agora ainda se queixam?
* Sinto-me como se tivesse 15 anos: sem 
dinheiro na carteira, com o cabelo com-
prido, pensando no que fazer com a minha 
vida e sem permissão para sair de casa!
* Preciso de manter a distância social com 
o meu frigorífico. Testei positivo para a 
gordura abdominal. 
* Alguém me sabe dizer se a segunda 
quarentena se repete com a mesma 
família? Ou podemos trocar?
* Faltam duas semanas para que nos digam 
que faltam duas semanas para nos dizerem 
que faltam ainda duas semanas…
* A minha máquina de lavar roupa só já 
aceita pijamas… Coloquei umas calças de 
ganga a lavar e ela mandou-me logo a 
mensagem: #FiqueEmCasa.
* Essas mulheres que pediam a Deus que 
os maridos ficassem mais tempo em 
casa… como estão agora?

“Natal és tu!             Papa Francisco






Cáritas: “10 milhões de estrelas” 
Na paróquia ainda temos disponíveis velas 
“ESTRELA” para ajuda da Cáritas.

CNE-120: Medalhas de Campo
No dia 8 de Dezembro, na Missa das 11h00, 
o Chefe Beto e o Chefe Cerdeira recebe-
ram uma distinção atribuída pela Junta 
Nacional do CNE, pelo trabalho realizado 
como Chefe de Agrupamento e Chefe Ad-
junto, na edificação do Campo Gardunha. A 
Chefe da Junta Regional, Sandra Bento, 
impôs a cada um deles, em nome da Junta 
Nacional, a Medalha de Campo - 2ª Classe.  

“A Luz da Paz de Belém” volta a 
ser distribuída no Fundão
Este domingo, dia 13, a “Luz da Paz de 
Belém” começa a ser distribuída por todo 
o país. No Fundão os promotores são os 
escuteiros do Agrupamento 120 do CNE, e 
vão distribuí-la a 19 e 20 de Dezembro, na 
Igreja Matriz, no final das celebrações.  

“Especial Natal” nos programas 
radiofónicos da Paróquia, na RCB
Este domingo, dia 13, a paróquia começa 
uma série de três programas radiofónicos, 
na RCB, dedicados de modo especial à ce-
bração do Natal. Hoje vamos conhecer 
tradições natalícias de Angola, Argentina, 
Zâmbia, Timor-Leste e Belém da Palestina!

Pastoral Penitenciária de luto 
Faleceu o Padre João Gonçalves, conhecido 
como o “padre das prisões”. Foi para mui-
tos capelães prisionais um mestre e amigo. 

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. 

Aniversários do Papa Francisco
Jorge Mario Bergoglio nasceu em Buenos 
Aires, a 17 de Dezembro de 1936, e foi or-
denado padre a 13 de Dezembro de 1969.

Papa Francisco vai visitar o Iraque
O Papa Francisco anunciou que vai visitar o 
Iraque entre os dias 5 e 8 de Março de 
2021. Bagdad, Ur, Erbil, Mossul e Qaraqosh 
são os locais que que o Papa vai visitar 
nesta viagem apostólica. A visita do Papa ao 
Iraque é um projecto antigo, que ainda não 
se concretizou devido a problemas de 
segurança, que afectam em particular a 
comunidade cristã, visada pela ação do 
autoproclamado Estado Islâmico.

700 anos do culto da Imaculada
Conceição, em Portugal 
A agência Ecclesia transmitiu no passado 
domingo um programa “70x7” inteiramen-
te dedicado ao jubileu dos 700 anos do 
culto da Imaculada Conceição em Portugal. 

Jovens vão promover orações
mensais no dia 23 de cada mês
Por iniciativa da organização das JMJ2023, 
os jovens portugueses vão rezar todos os 
dias 23 de cada mês, até Agosto de 2023. 
Os jovens do Fundão também se associarão. 

Côngrua Paroquial 2020
As famílias que desejem partilhar com a 
paróquia a côngrua referente ao ano 2020 
ainda o podem fazer, utilizando os envelo-
pes disponibilizados na Igreja Matriz. A côn-
grua é uma oferta que corresponde ao 
salário de um dia de trabalho, por ano, e 
por agregado familiar, oferecida à paróquia.  

Paróquia do Fundão restaurou as
portas da Capela de São Sebastião  
Depois de terem sido vandalizadas, a 
paróquia restaurou as portas da capela de 
São Sebastião, junto à Estalagem da Neve.

O ‘Estrela da Manhã’ (RCB) dá hoje uma volta ao mundo para conhecer tradições natalícias

https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-celebra-82-o-aniversario/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-francisco-visita-o-iraque-em-marco-de-2021/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/iraque-visita-do-papa-e-um-sinal-de-esperanca-para-os-cristaos-do-pais-afirma-presidente-internacional-da-ajuda-a-igreja-que-sofre/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/700-anos-do-culto-da-imaculada-conceicao/

