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Nº 829 
6 de Dezembro  

de  2020 II Domingo do Advento - Ano B 

Mensagem da Conferência Episcopal Portuguesa para o Advento 
Deus vem e enche o nosso tempo de “Bom-Dia”! 

(continuação da folha anterior) 
     4. Por isso, o Deus que vem agora visitar-
nos confunde-se com os pequeninos (cf. 
Mateus 25,40.45), e neles vem amorosamen-
te ao nosso encontro, para conversar con-
nosco, para nos dizer “Bom-Dia”, e ordenar 
suplicando: “Cuida de mim”. Estava atento 
Isaías, o profeta do Advento, que ouve Deus a 
dizer assim: «em lugar alto e santo Eu habito, 
mas estou também com os oprimidos e 
humilhados, para dar vida e alento aos que 
não têm espaço nem sequer para respirar, 
aos que têm o coração despedaçado» (Isaías 
57,15). Bem podia o profeta dizer que Deus 
desceu à nossa pandemia. E 
nós, os habitantes da pande-
mia, bem podemos rever-nos 
no Salmista que reza: «Do 
“confinamento” invoquei o 
Senhor» (Salmo 118,5), che-
gando-nos a resposta outra vez 
através de Isaías: «No tempo 
favorável te respondi; no dia da salvação te 
socorri» (Isaías 49,8), resposta que Paulo 
também regista, atualiza e pontualiza: «É 
agora o tempo favorável! É agora o dia da 
salvação!» (2 Coríntios 6,2). 
 

5. O andamento do Advento traz-nos um 
Deus que vem para o meio de nós e da nossa 
anemia e pandemia, e diz: “Bom-Dia”, e 
suplicando ordena: “Cuida de mim”. É terrí-
vel termos de assumir que, se não cuidamos 
bem dos pobres e necessitados, também não 
cuidamos bem de Deus! Mas é agora o tem-
po favorável! É agora o dia da salvação! É 

agora o tempo da enchente da Palavra de 
Deus, de que não devemos fugir, mas a que 
nos devemos expor. O nosso “eu” patronal e 
autorreferencial entrará em crise, e teremos 
de mudar comportamentos. Acolher e res-
ponder deve ser o nosso alimento. O Deus 
que vem não vem mudar as situações. Vem 
mudar os corações. E são os nossos corações 
mudados que podem mudar as situações. O 
Advento é tempo de mudança e de esperan-
ça. Celebrar o Advento é deixar entrar em 
nós esta torrente de Bondade, esta Sauda-
ção, este Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, 
este “Cuida de mim”. E responder “Bom-

Dia!”, e responder que “Sim”. 
 

6. Sim, porque a resposta de 
Deus hoje somos nós. «Desci a 
fim de libertar o meu povo da 
mão dos egípcios…», diz Deus a 
Moisés, mas pega logo em Moi-
sés pela mão, e diz-lhe: «E ago-

ra vai; Eu te envio ao Faraó, e faz sair do Egi-
to o meu povo» (Êxodo 3,8.10). Texto gran-
dioso e emblemático. O Deus do Advento 
vem para o meio desta pandemia, pega na 
nossa mão, muda o nosso coração e envia-
nos a mudar a situação. Está aberta a oficina 
do Advento: enquanto uns se afadigam na 
vacina, outros nos hospitais, outros nos 
lares, nas farmácias, na padaria, empenhemo
-nos todos em encher este mundo de Paz, de 
Esperança e de “Bom-Dia”, à imagem e sob a 
proteção maternal de Maria!  

                         Lisboa, 22 de novembro de 2020 

DEZEMBRO           INFORMAÇÕES 

Domingo  - 6  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo II do  11.00h    Missa na Igreja Paroquial - Sacramento do Crisma 

Advento 15.00h    Missa na Igreja Paroquial- Sacramento do Crisma 
Ano B 18.00h    Missa na Igreja Paroquial- Sacramento do Crisma 

2ª feira - 7 19.00h    Missa Vespertina na Igreja Paroquial 
3ª feira - 8 09.00h    Missa na Igreja Paroquial  
 Imaculada 

Conceição da  
11.00h    Missa na Igreja Paroquial - Celebração do aniversário  

da A. de Bombeiros Voluntários da Benedita 
Virgem Maria 18.00h    Missa na Igreja Paroquial  

4ª feira - 9 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
5ª feira - 10 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
6ª feira - 11 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 09.00h    Confissões 
 14.30h    Visita aos doentes da zona 6 
Sábado - 12     Aniversário Natalício D. Américo Aguiar 
 16.30h    Missa na Igreja Paroquial - ao encargo dos Freires  
  18.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Domingo  - 13  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo III do  11.00h    Missa na Igreja Paroquial  
Advento Ano B 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.00h 

Visita aos Doentes 
Dentro de toda a segurança, vamos começar a visita os 
doentes. Mas SÓ visitaremos os doentes que pedirem a 
visita do Sacerdote.  
Assim, os doentes interessados, mesmo aos que já 
estavam inscritos em anos anteriores, têm que se ins-
crevam novamente no cartório, dando o nome, mora-
da e contacto para fazermos depois o agendamento 
das visitas.    
Dia 11 de Dezembro : zona 6 às 14.30h  

Aniversário da A. de Bom-
beiros Voluntários 

da Benedita 
Por causa dos cons-
trangimentos da 
COVID-19 não haverá 
peditório habitual. Porém exis-
tem 3 formas de poder apoiar 
esta instituição tão importante 
para todos nós: 
* Transferência bancária NIB 
0010 0000 1995 1840 1014 6 do 
BPI  
* por MB WAY: 964676757  
* entrega de envelope com a ofer-
ta no quartel.  
Pode-se solicitar o recibo para 
ser deduzir em IRC ou IRS. 

Ofertórios Consignados 
Os ofertórios de 8 de Dezembro 
são destinados para o Fundo do 
Clero 

Confissões para 
a catequese 
 

Do 4º ao 6º 
ano , pede-se 
aos catequis-
tas que con-
tactem o pároco, para 
combinar uma hora 
para o seu grupo se 
confessar. 
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