








Do Evangelho de S. Lucas

Disse o Anjo: «Ave, cheia de gra-
ça, o Senhor está contigo». Ela 
ficou perturbada com estas pala-
vras e pensava que saudação 
seria aquela. Disse-lhe o Anjo: 
«Não temas, Maria, porque en-
contraste 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 Se-
nhor Deus Lhe dará o trono de 
seu pai David; reinará eternamen-
te 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 chamado Filho de 
Deus. E a tua parenta Isabel con-
cebeu também um filho na sua 
velhice,  e este é o sexto mês da-
quela a quem chamavam estéril; 
porque a Deus nada é impossí-
vel». Maria disse então: «Eis a es-
crava do Senhor; faça-se em mim 
segundo a tua palavra».

2 Samuel 7, 1-16        Salmo 88(89) 
Romanos 16, 25-27       Lucas 1, 26-38

Domingo IV do Advento
ano 2  *  nº 60  *  20 de dezembro de 2020

semanário dominical | distribuição gratuita

“…a Deus nada é impossível”
(Lc 1, 37)

1. O Evangelho deste quarto domingo do 
Advento, repetindo o relato lucano da Anun-
ciação do Anjo, além de nos lembrar que o 
Natal, o nascimento do Filho de Deus, está 
próximo, convida-nos a olhar para Maria, Sua 
Mãe, e para o papel que ela pode ter na 
nossa história da fé. Esta mulher, na simpli-
cidade da sua vida, aceitou cooperar com 
Deus na história da salvação, abrindo-Lhe o 
seu coração e permitindo que Ele fizesse nela 
maravilhas. Quando nós, os católicos, olha-
mos para Maria, geralmente fixamos a nossa 
atenção na sua santidade e na grandeza que 
ocupa na nossa fé. Sem 
querer, nem sempre 
prestamos atenção 
à história da sua 
vocação e ao 
exemplo da sua 
caminhada de fé, 
algo que nos 
poderia ajudar 
a crescer na 
nossa vida 
espiritual e
a corresponder
ao chamamento
que Deus 
nos faz 
constantemente.



2. Com frequência desejamos que Deus aja de forma 
grandiosa e extraordinária no mundo e nas nossas vidas. 
Queremos milagres incríveis, sinais irrefutáveis que provem 
a Sua presença e acção no meio de nós. Mas Deus não age 
assim. Não é essa a Sua forma de actuar. Pelo contrário, a 
Sagrada Escritura revela-nos um Deus vivo, presente e 
actuante, mas sempre na discrição de pequenos gestos e 
no silêncio das palavras. A grandeza de Deus não está nos 
factos extraordinários, mas na simplicidade das pequenas 
coisas. Essas são as maravilhas de Deus. Por isso, o convite 
a olhar Maria, que hoje nos é feito, não tem tanto como 
objectivo que olhemos para a grandeza desta mulher, mas 
sobretudo para a simplicidade contida na resposta ao 
chamamento que Deus lhe faz. A graça de Deus actua em 
Maria pela sua humildade e confiança na acção de Deus.

3. Como em Maria de Nazaré, também em nós Deus 
continua a agir. Discretamente, chama-nos pelo nome, 
conhece-nos melhor que nós próprios, sabe quais são as 
nossas alegrias e esperanças, as nossas tristezas e angústias. 
E vai actuando, conduzindo a nossa vida. Nem sempre 
damos conta d’Ele. Distraídos, ocupados com mil afazeres 
e correrias, fechamos os olhos da fé, e não sentimos o Seu 
toque no nosso coração. Perdemo-nos a procurar um 
Deus todo-poderoso. Falta-nos a capacidade, como Maria, 
de nos abrirmos ao divino, ao transcendente e Lhe di-
zermos: ‘Faça-se em mim a Tua vontade’ (Lc 1, 38). Enquanto 
continuarmos a exigir que Deus faça a nossa vontade, 
continuamos a desperdiçar o nosso tempo e a impedir que 
Ele aja em nós. É verdade que tudo Lhe é possível, mas Ele 
quer contar com a nossa disponibilidade e abertura de 
coração, para que em nós possa nascer o seu Filho e seja… 
verdadeiro Natal!
Senhor Jesus, quereria eu ter a mesma capacidade de 
Maria, tua Mãe, para dizer sempre a Deus Pai: faça- 
-se em mim a tua vontade. Bem sabes que nem 
sempre o consigo dizer. Falta-me, tantas vezes, aquela 
disponibilidade necessária para confiar e entregar a 
minha vida totalmente nas mãos do Pai. Ajuda-me a 
dizer sempre Sim à vontade de Deus. Amén

Evangelho da Noite de Natal:  Lucas 2, 1-14
Evangelho da Aurora do Natal:  Lucas 2, 15-20 
Evangelho do Dia de Natal:  João 1, 1-18

Papa Francisco:
Na Carta Apostólica Patris 

Corde, o Papa Francisco 
deixa uma revelação sobre 
a sua devoção a São José: 

“Todos os dias, há 
mais de quarenta anos, 
depois das Laudes, 
recito uma oração a 
São José tirada dum 
livro francês de devo-
ções, do século XIX, 
da Congregação das 
Religiosas de Jesus e 
Maria, que expressa 
devoção, confiança e um 
certo desafio a São José: 
«Glorioso Patriarca 
São José, cujo poder 
consegue tornar 
possíveis as coisas 
impossíveis, vinde em 
minha ajuda nestes 
momentos de angústia 
e dificuldade. 
Tomai sob a vossa 
proteção as situações 
tão graves e difíceis que 
vos confio, para que 
obtenham uma solução 
feliz. Meu amado Pai, 
toda a minha confiança 
está colocada em Vós. 
Que não se diga que eu 
vos invoquei em vão, e 
dado que tudo podeis 
junto de Jesus e Maria, 
mostrai- me que a vossa 
bondade é tão grande 
como o vosso poder. 
Amen»”. 

Carta "Patris Corde", 08.12.2020

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








 

Vamos fazer Ginástica Cerebral?
Complete as frases abaixo com nomes de bichos.

1) A loja não tinha freguês, estava às _____.
2) É incrível como se lembra de tudo, tem 
memória de _____.
3) Sempre defende os seus interesses: está 
sempre a puxar a brasa à sua _____.
4) Foi enganado: comprou _____ por _____.
5) A cor é indefinida: parece cor de _____ a 
fugir.
6) Que antigo! Parece do tempo do _____. 
7) Desista! Pode tirar o _____ da chuva. 
8) Que tal fazer uma _____? Cada um dá um 
pouco…
9) Ficou tão bravo: soltou os _____!
10) A casa estava abandonada, entregue às____.
11) Ficou desconfiado, com a _____ atrás da 
orelha. 
12) Não se precipite! Não ponha o carro à 
frente dos _____.
13) Não em amole! Vá pentear _____.
14) Não conte o segredo! Boca de _____.
15) Ficou encharcado, feito um _____ molhado. 
16) Como é que aguenta? Pare de engolir____.  

Atenção: se sabe o nome de todos estes animais, 
permaneça em casa, pois já faz parte do grupo de 
risco desta pandemia!

Um Natal com mil cuidados!

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Entre “fanfarrões”:
- Comprei um automóvel que é preciso 
ter cuidado com ele! Dá 250km à hora!
- Ah, sim? E para que queres um carro 
com tanta velocidade? 
- Ora, para viajar e conhecer o mundo!
- Este, ou o outro?

Dois miúdos:
- Vou esconder os cigarros, por causa 
da minha mãe...
- Tens medo que te bata?
- Não! Tenho medo que mos fume.

Pergunta intrigante...
- Mamã, se Deus nos dá de comer; se a 
cegonha traz os bebés de Paris; se o Pai 
Natal e os Reis Magos nos oferecem os 
presentes… para que serves tu e o pai?!

Um mano rabugento...
- Mãe, é verdade que o mano veio do 
Céu?
- Porque perguntas isso, filhinho?
- É que da maneira que ele chora, não 
estiveram para o aturar… e já o 
mandaram embora de lá!

Na aula de Português:
Pergunta o professor ao aluno:
- Ricardo, eu vou, tu vais, ele vai, nós 
vamos à praia… Que tempo é?
- É verão, senhor professor!

Na Catequese:
- Luisinho, qual foi o pecado de Adão?
- Comeu o fruto proibido.
- E qual foi o castigo?
- Casar com a Eva, senhora catequista!

Conversa entre estudantes:
- Ficaste bem no exame?
- Não.  Apanhei uma raposa. E tu?
- Eu devo apanhar… uma tareia!






Cáritas: “10 milhões de estrelas” 
Na noite de Natal vamos acender as nossas 
velas e colocá-las à janela, rezando pela Paz.

Escutismo do concelho do Fundão 
recebeu “A Luz da Paz de Belém”
Os Escuteiros do Fundão, Valverde e Aldeia 
de Joanes, as Guias do Fundão e a Fraterni-
dade do Fundão, receberam a chama da 
“Luz de Belém”, numa cerimónia solene 
realizada no Campo Gardunha, no dia 13. 

“A Luz da Paz de Belém”
Na igreja matriz do Fundão, ontem e hoje, 
19 e 20 de Dezembro, está a ser distribuída 
a Chama da Paz pelas famílias que o 
desejem. Vamos alimentar esta corrente de 
oração, partilhando a Chama de Belém com 
os nossos familiares, amigos e vizinhos.  

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.  

“Especial Natal” nos programas 
radiofónicos da Paróquia, na RCB
Este domingo, dia 20, a paróquia continua a 
série de programas radiofónicos especiais, 
dedicados ao Natal. Hoje vamos ouvir os 
votos natalícios de nove párocos e capelães 
presentes no concelho do Fundão. 

Catequese: pausa de Natal alargada 
A Catequese Paroquial vai fazer uma pausa 
de Natal alargada. Em Janeiro, as sessões 
presenciais de catequese serão retomadas 
apenas a partir do dia 9, cumprindo o plano 
de contingência e todas as orientações das 
autoridades. Até lá, fica suspensa a Missa da 
Catequese, das 17h15 de sábado. 

Missas de Natal no Fundão
No dia 24 de Dezembro teremos a última 
Missa da novena do Natal às 8h30. Às 23h00 
celebraremos a Missa “do Galo”. Dia 25 
celebraremos Missa às 9h00, 11h00 e 17h00.

Papa ganha “Prémio Kronos”
O Papa Francisco vai receber o Prémio 
Internacional Ambiente 2020 da Associação 
ambientalista de voluntariado ‘Academia 
Kronos Onlus’, pelo conceito de “ecologia 
integral”, defendido por si na sua Encíclica 
‘Laudato Si’, publicada em 2015.

Encontro Europeu de Taizé 2020 
A comunidade ecuménica de Taizé adaptou 
o Encontro Europeu de Jovens à circuns-
tância pandémica, e vai promover pela 
primeira vez, um encontro online. Previsto 
para Turim, de 27 de Dezembro a 1 de 
Janeiro de 2021, passou para a casa de cada 
um. Os jovens dos 18 aos 30 anos de idade 
que desejem participar nos pequenos 
grupos de partilha online e fazer perguntas 
aos oradores devem  inscrever-se  no sítio 
online da Comunidade de Taizé, onde se 
encontra o programa completo de Encon-
tro Internacional de Taizé. 

Jovens de Taizé em oração, dia 23
Os jovens do Fundão associam-se à inicia-
tiva da organização das Jornadas Mundiais 
da Juventude de Lisboa e tentarão fazer 
coincidir a sua oração mensal com os dias 
23 de cada mês, até Agosto de 2023. Esta 
quarta-feira, dia 23 de Dezembro, promo-
vem mais uma oração mensal, na igreja. 

CEP escreve sobre a pandemia 
O documento “A situação de pandemia e 
desafios pastorais para a Igreja”, aprovado 
na última Assembleia Plenária da Conferên-
cia Episcopal Portuguesa, vai ser publicado 
no dia 1 de Janeiro de 2021.

O ‘Estrela da Manhã’ (RCB, 10h/11h) dá hoje voz aos sacerdotes do concelho do Fundão

https://www.taize.fr/pt_article29410.html
https://www.taize.fr/pt_article29849.htm

