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mensagem de saudação

É o Domingo da alegria. A meio caminho da preparação para o Natal cá 
estamos a renovar a nossa alegria pela certeza da vinda de Cristo. É a 
alegria de acreditar e de sermos amados por Deus! Que esta condição 
de pessoas amadas nos ajude a levar a todos a consolação de Deus.

P. Mário Campos

 Palavra deste domingo

1ª Leitura: Sofonias 3, 14-18
“O Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso 
salvador”.

Salmo isaías 12, 2-6 Povo do Senhor, exulta e canta 
de alegria!
“Cantai ao Senhor porque Ele fez maravilhas”..

2ª Leitura: Filipenses 4, 4-7
“Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo: alegrai-vos!”.

evangelho: Lucas 3, 10-18
“Eu baptizo-vos com água, mas está a chegar Quem é mais forte do que 
eu: Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo”.
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miSSA nAS cAPeLAS
 

Na próxima terça feira, dia 14, haverá missa na capela da Cumeira, às 19h00.

concerto De nAtAL
 

A Banda Filarmónica de Santa Catarina fará o seu concerto de natal no 
centro Pastoral, no próximo domingo, dia 19, pelas 17h30. Todos são bem 
vindos!

Luz DA PAz De beLém

Durante esta semana receberemos na paróquia a Luz da Paz de belém. 
Na Basílica da Natividade, em Belém, há sempre um círio aceso durante 
todo o ano. Um grupo de cristãos de vários países vai a Belém todos os 
anos e de lá traz uma vela acesa para distribuir por todas as dioceses e 
paróquias. Também nós a receberemos aqui. Assim, quem quiser levar para 
suas casas, deve trazer uma vela num candelabro para poder acender na 
celebração da missa. Tem um simbolismo muito grande: Cristo, a verdadei-
ra Luz, ilumina a nossa casa e a nossa vida!

ornAmentAção DA igrejA PAroquiAL 
e centro PAStorAL

 
No dia 18 de Dezembro é da responsabilidade do Casal do Rio. Nos dias 24 
e 31 será a cargo do Casal do Bicho e Quinta da Ferraria.

PeDitório DA LigA PortugueSA contrA o cAncro
 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro agradece a todos os voluntários e todos 
os que contribuíram durante o peditório realizado de 28 de Outubro a 1 de No-
vembro de 2021 e deseja a todos um feliz e santo Natal. O resultado do peditó-
rio deste ano da L.P.C.C. no Concelho de Caldas da Rainha foi de € 6.399,23.



Refletindo com o Papa

“Neste terceiro domingo do Advento a liturgia convida-nos à alegria. Escu-
tai bem: alegria! O profeta Sofonias dirige-se com estas palavras à pequena 
porção do povo de Israel: «Solta gritos de alegria, ó filha de Sião! Solta gritos 
de júbilo, ó Israel! Alegra-te e rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém!» 
Gritar de alegria, exultar, alegrar-se: eis o convite deste domingo. Os habi-
tantes da cidade santa são chamados a alegrar-se porque o Senhor revogou 
a sua condenação. Deus perdoou, não quis punir! Consequentemente não 
existe motivo de tristeza para o povo, já não há motivo de desânimo, mas 
tudo leva a uma gratidão jubilosa  rumo a Deus que deseja sempre resgatar 
e salvar aqueles que ama. E o amor do Senhor pelo seu povo é incessante, 
comparável com a ternura do pai pelo filho, do esposo pela esposa, como 
diz ainda Sofonias: «Ele exultará de alegria por causa de ti, Ele te renovará 
pelo seu amor; Ele dançará por ti com gritos de júbilo».

Este apelo do profeta é particularmente apropriado no tempo em que 
nos preparamos para o Natal, porque se aplica a Jesus, o Emanuel, o Deus 
connosco: a sua presença é a fonte de alegria. De facto, Sofonias proclama: 
«O Senhor é rei de Israel no meio de ti!» e depois repete: «O Senhor, teu 
Deus, está no meio de ti como poderoso salvador!» Esta mensagem encontra 
o seu pleno significado no momento da anunciação a Maria. As palavras do 
arcanjo Gabriel são como um eco daquelas do profeta: «Salve! Ó cheia de 
graça, o Senhor está contigo!». Salve!, diz o anjo a Nossa Senhora. Numa 
aldeia isolada da Galileia, no coração de uma jovem desconhecida ao mundo, 
Deus acende a centelha da felicidade para o mundo inteiro.

E hoje o mesmo anúncio é dirigido à Igreja, chamada a receber o Evangelho 
para que se torne carne, vida concreta. Diz à Igreja, a todos nós: «Alegra-te 
pequena comunidade cristã, pobre e humilde mas linda aos meus olhos, por-
que desejas firmemente o meu Reino, tens fome e sede de justiça, teces com 
paciência redes de paz, não segues os poderosos de plantão mas permane-
ces fielmente ao lado dos pobres. E assim não tens medo de nada mas o teu 
coração está na alegria». Se vivermos assim na presença do Senhor, o nosso 
coração estará sempre na alegria. A ‘alegria de alto nível’, quando existe, plena, 
e a alegria humilde de todos os dias, isto é a paz. A paz é alegria.

Também S. Paulo hoje nos exorta a não nos angustiarmos, a não deses-
perarmos por nada, mas em qualquer circunstância a apresentar a Deus os 
nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas preocupações «com 
orações e súplicas». A consciência de que nas dificuldades nos podemos 
sempre dirigir ao Senhor e que Ele nunca recusa as nossas invocações, é um 
grande motivo de alegria. Nenhuma preocupação, nenhum medo conseguirá 

tirar a serenidade que vem não das realidades humanas, das consolações 
humanas, não, a serenidade que vem de Deus, do saber que Deus guia 
amorosamente a nossa vida, e fá-lo sempre. Até no meio dos problemas e 
dos sofrimentos, esta certeza alimenta a esperança e a coragem. Mas, para 
aceitar o convite do Senhor à alegria, é preciso ser pessoas dispostas a pôr-
se em questão. O que significa isto? Precisamente como aqueles que, depois 
de terem ouvido a pregação de João Baptista, lhe perguntam: tu pregas 
assim, e nós «o que devemos fazer?». O que devo fazer? Esta pergunta é 
o primeiro passo para a conversão que somos convidados a realizar neste 
tempo de Advento. Cada um de nós se questione: O que devo fazer? Algo 
pequenino mas «o que devo fazer?».

A Virgem Maria, que é a nossa Mãe, nos ajude a abrir o nosso coração 
ao Deus que vem, para que Ele inunde de alegria toda a nossa vida”.

(De uma homilia do Papa sobre as leituras de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2. Quais são as verdadeiras fontes da alegria? 
3. Que nos falta ainda para que o nosso Natal seja mesmo uma festa de Alegria?

Proposta da semana: 

Semana da “alegria”. Pedir a Deus o dom da alegria e da paz e partilhá-lo 
com todos.

ceLebrAção PenitenciAL e confiSSõeS

Precisamos de viver reconciliados. Devido ao estado de saúde pública em 
que nos encontramos e às medidas de contenção necessárias, e para não 
perdermos a oportunidade de reconciliação, durante as missas do próxi-
mo sábado e domingo faremos um momento penitencial mais aprofundado. 
Quem desejar a confissão individual sacramental deve marcar com o páro-
co ou com o P. Fialho.


