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Advento... e muito do que ele traz consigo
Amigos:
Hoje, fruto da partilha de amigos que, no grupo de whatsapp, colocam sempre
o evangelho de cada dia, comecei o meu dia a confrontar-me bem cedo com
Jesus a chorar sobre Jerusalém.
Dói-lhe a falta de acolhimento, a indiferença com que O olhamos, ou, muito
simplesmente, a total ignorância da nossa parte do desejo que Ele tem de ficar
em nossa casa, como disse um dia a Zaqueu...
Chora porque nos ama.
E a nossa indiferença (e às vezes até mesmo a rejeição...) não pode deixar de
O magoar.
Mas chora sobretudo por nós próprios, pelas consequências de morte e
sofrimento que o não acolhimento de Deus traz para a nossa vida (ainda que
não tenhamos consciência disso...), como dirá, no seu caminho para o
Calvário, às mulheres de Jerusalém: "Chorai antes por vós mesmas e pelos
vossos filhos"...
Apesar disso, Jesus não vacila na sua entrega de Amor.
A nossa recusa em fazer d'Ele o tesouro da nossa vida não afecta
minimamente a sua vontade de se entregar inteiramente ao Pai, por nós, em
oferta de Amor!
E é por isso que estamos sempre a tempo de nos voltarmos para Ele.
Porque Ele continua a esperar sempre por uma oportunidade de cruzar
connosco o seu olhar.
Na esperança de que esse olhar nos faça deitar lágrimas, como as de Pedro,
simultaneamente de arrependimento e de alegria feliz por nos sabermos
perdoados.
Hoje é dia de conhecermos, ao menos hoje, "Aquele que nos pode dar a paz".
Este "hoje", é sempre o presente de cada um de nós.

E o presente da nossa vida é marcado por este tempo de Advento que está já
aí à porta, um tempo que nos é dado para fazer crescer em nós o desejo de
estar para sempre com o Senhor!
Escrevo-vos para vos informar/lembrar:
1) Vivência do Sínodo "Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e
Missão".
Tivemos no Domingo passado o encontro de lançamento.
A começar já neste Domingo, de 15 em 15 dias vamos publicar um folheto com
questões para ajudar cada um a fazer seu este Sínodo em que toda a Igreja
deposita tanta esperança.
A proposta é que cada um procure juntar-se em pequenos grupos (a família, os
vizinhos...) e reflicta sobre estas questões (em último caso, que o faça pelo
menos individualmente), enviando depois o seu contributo
para sinodo.paroquiafatima@gmail.com
Estejam atentos ao site da paróquia (http://www.paroquiansrfatima.com)
2) Introdução ao Evangelho de São Lucas - Dia 24, às 21.15h, no 2º andar
do Centro Paroquial (sala Cónego Abranches)
Deus fala-nos.
Mas precisamos de ser capazes de O ouvir e entender.
E isso passa também por uma iniciação à leitura da Palavra de Deus.
O Pe David Palatino vai ajudar-nos a ler/ouvir/compreender melhor o
Evangelho de São Lucas, o evangelista do próximo ano litúrgico
3) Nos próximos dias 27 e 28, 1º Domingo do Advento, faremos, em todas as
missas, a Benção das Coroas de Advento.
Estarão à venda, à porta da Igreja, no início de cada celebração.
4) No dia 8 de Dezembro, nas missas das 12h, 16.30h e 19h, realizaremos
a Benção das Grávidas.
5) Lectio Divina
No dia 16 de Dezembro, às 21.15h, no 2º andar do Centro Paroquial (sala
Cónego Abranches), teremos mais uma sessão de Lectio Divina.
Só os que estiveram no primeiro encontro é que sabem o que perderam os que
não estiveram...
6) Escalas de serviço no mês de Dezembro.
Continuamos a precisar de gente para ajudar na logística das nossas
celebrações.
Agora, já temos responsáveis por organizar as escalas de todas as
celebrações (Equipas de Acolhimento, Leitores, MEC´s e Equipas de
Higienização (quando é o caso: nem todas as celebrações as têm).
É para cada um deles que deveis responder dizendo das vossas
disponibilidades.
Aqui ficam os contactos dos responsáveis:
Missas feriais:
9h (segunda a sexta) - Carlos Santos (carlosnetosantos@gmail.com)
12.10h (segunda a sexta) - Teresa Maria Oliveira (tmacoliveira@gmail.com)

19h (segunda a sexta) - Margarida Sobral Dias (margadias64@yahoo.com.br)
10.30h (sábado) - Margarida Sobral Dias (margadias64@yahoo.com.br)
Missas dominicais:
Sábado
16.30h - Teresa Maria Oliveira (tmacoliveira@gmail.com)
19.00h - Paula Silva (paula.silva@simple.pt)
Domingo:
09.00h - Teresa Abecasis (teresa.l.abecasis@hotmail.com)
10.00h - Bernardo Bastos Lopes (bernardobastoslopes@gmail.com)
11.00h - Teresa Maria Oliveira (tmacoliveira@gmail.com)
12.00h – Manuela Mineiro (mmhortamineiro@gmail.com)
16.30h - Mª Céu Silva (m.ceu.silva@sapo.pt)
19.00h - Joana Pinto (joana.r.costa.p@gmail.com)
(Quem comemorou a Dedicação das Basílicas de S.Pedro e de S.Paulo e leu
outro evangelho não fez mal...)
Abraço amigo para todos!
E bom Advento!!!

