
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, na 
terra, angústia entre as nações, aterradas com 
o rugido e a agitação do mar. Os homens mor-
rerão de pavor, na expectativa do que vai su-
ceder ao universo, pois as forças celestes serão 
abaladas. Então, hão-de ver o Filho do homem 
vir numa nuvem, com grande poder e glória. 
Quando estas coisas começarem a acontecer, 
erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa 
libertação está próxima. Tende cuidado con-
vosco, não suceda que os vossos corações se 
tornem pesados pela intemperança, a embria-
guez e as preocupações da vida, e esse dia não 
vos surpreenda subitamente como uma arma-
dilha, pois ele atingirá todos os que habitam 
a face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo 
o tempo, para que possais livrar-vos de tudo 
o que vai acontecer e comparecer diante do 
Filho do homem».
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SALMO RESPONSORIAL 
Salmo  24 (25), 4bc-5ab.8-9.10.14
REFRÃO: 
Para Vós, Senhor, elevo a minha alma.

COROAS DO ADVENTO vão estar de novo 
à venda no quiosque da Igreja Paroquial nes-
te fim -de-semana. Podem posteriormente ser 
adquiridas no Bazar de Natal, que decorre 04 a 
19 de Dezembro.
A venda das Coroas destina-se a contribuir 
para amortização da dívida da nossa Paróquia.
BAZAR DE NATAL Após um ano de inter-
rupção, provocada pela pandemia, regressa o 
Bazar de Natal da Paróquia de São Francisco 
Xavier, com vista à angariação de fundos, de 04 
a 19 de Dezembro, no espaço polivalente da 
igreja paroquial.
A abertura, dia 04 às 17h00, será presidida pelo 
nosso Prior, Cónego José Manuel Santos Ferrei-
ra, e no dia de encerramento, a 19 de Dezem-
bro pelas 20h00, realizar-se-á o sorteio das rifas. 
O Bazar vai funcionar de Terça a Sexta-feira das 
16h00 às 19h00 e ao Sábado e Domin go das 
17h00 às 20h00. Em Caselas, o Bazar está aberto 
ao Domin go, depois da Missa das 10h30. Para 
ofertas destinadas à venda poderão contactar 
as responsáveis pelo grupo de volun tários, São 
Spencer Matoso (914 580 871) e Te resa Alvadia 
(968603335).
FESTA DE SÃO FRANCISCO XAVIER Na pró-
xima sexta-feira, dia 03 de Dezembro, a Missa 
das 18h30 será de festa, uma vez que se ce-
lebra o dia de São Francisco Xavier, nosso pa-
droeiro. Nessa data festejamos também o 10º 
aniversário da Bênção e Dedicação da nossa 
Igreja Paroquial.
ADVENTO Com o início do Advento, a Estrela 
de Natal e o Presépio vão ser inaugurados nes-
te sábado, 27 de Novembro.
Como habitualmente, o presépio foi idealiza-
do e montado por uma equipa formada pela 
Leonor Ferreira, Emanuel Berenguel, Agnelo 
Fernandes e Manuel Pereira.

DOMINGO  
Domingo I do Advento – Ano C. Jer 
33, 14, 16; 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Lc 21, 
25-28. 34-36
SEGUNDA-FEIRA  
Is 2, 1-5; Mt 8, 5-11
TERÇA-FEIRA 
Festa de S. André, Apóstolo. Rom 10, 
9-18; Mt 4, 18-22
QUARTA-FEIRA 
Is 25, 6-10a; Mt 15, 29-37
QUINTA-FEIRA 
Is 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27
SEXTA-FEIRA 
S. Francisco Xavier, presbítero, 
Padroeiro das Missões.
Is 29, 17-24; Mt 9, 27-31
SÁBADO 
S. João Damasceno, presbítero e 
doutor da Igreja. Is 30, 19-21. 23-26; 
Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8
PRÓXIMO DOMINGO  
Domingo II do Advento Bar 5, 1-9; 
Filip 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6
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Para muitos, o sentido da vida parece ser possuir, 
estar cheio de coisas. Uma ganância insaciável 
atravessa a história humana, chegando ao 
paradoxo de hoje em que alguns se banqueteiam 
lautamente enquanto muitos não têm pão para 
viver. Belém é o ponto de viragem no curso da 
história. Lá Deus, na casa do pão, nasce numa 
manjedoura; como se quisesse nos dizer: 
Estou aqui ao vosso dispor, como vosso alimento.
Diante da manjedoura, compreendemos que 
não são os bens que alimentam a vida, mas o 
amor; não a voracidade, mas a caridade; não a 
abundância ostentada, mas a simplicidade que 
devemos preservar.
PAPA FRANCISCO, DEZEMBRO 2018
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Madonna del Parto de de la Pieve 
de Montefiesole

QUE RUMO DEVE TOMAR A IGREJA  NO 
TERCEIRO MILÉNIO? Participe na fase dio-
cesana do Sínodo 2021-2023 (até Janeiro) 
Dirigimo-nos à Comunidade de São Francisco 
Xavier, em Lisboa, e a todos os interessados, 
que podem inscrever-se numa das sessões 
previstas. Decorrerão às quartas-feiras das 
21h00 às 22h00, na Igreja de São Francisco Xa-
vier, em Lisboa. A primeira sessão realiza-se a 
15 de Dezembro. As seguintes estão marcadas 
para 05 e 12 de Janeiro de 2022.



SÍNODO DIOCESANO
Dina Matos Ferreira, Coordenação local, SFX

A BELEZA DO NATAL
Papa Francisco, Vatican News, Novembro 2021

Dinâmica dos encontros
1. Oração: Adsumus Sancte Spiritus
2. Escolha de um moderador e um secretário 
por cada grupo de 7/9 pessoas
3. Questão: Uma Igreja sinodal, ao anunciar o 
Evangelho, “caminha em conjunto”. 

• Como é que este “caminho em conjunto” está 
a acontecer hoje na nossa paróquia/ comuni-
dade? 
• Que passos é que o Espírito nos convida a dar 
para crescermos no nosso “caminhar juntos”? 
Ao responder a esta pergunta, somos convida-
dos a: 
• Recordar as nossas experiências: que expe-
riências da comunidade a interrogação vos traz 
à mente?
• Reler estas experiências mais profundamen-
te: Que alegrias proporcionaram? Que dificul-
dades e obstáculos encontraram? Que feridas 
fizeram emergir? Que intuições suscitaram? 
• Colher os frutos para compartilhar: Nestas 
experiências, onde ressoa a voz do Espírito? O 
que ela nos pede? Quais são os pontos a con-
firmar, as perspetivas de mudança, os passos 
a dar? Onde alcançamos um consenso? Que 
caminhos se abrem para o nosso presbitério? 

Podem seguir-se caminhos de diálogo cen-
trados nos pontos: 

1. A ESCUTA: A Igreja é capaz de ouvir as opi-
niões, preocupações e necessidades das pes-
soas e da sociedade? O que poderia fazer para 
ouvir melhor?
2. CELEBRAR A FÉ e a VIDA: Talvez participe 
ou já tenha participado em alguma ocasião de 
uma celebração da fé (baptismo, casamento, 
eucaristia, funerais, etc.) Que experiência de ce-
lebração você tem / teve? Quais aspectos acha 
que poderiam ser melhorados?

3. PARTICIPAÇÃO: A Igreja incentiva a parti-
cipação activa de todos os seus membros? O 
que pode ser melhorado?
4. DIÁLOGO: A Igreja está próxima das neces-
sidades e preocupações das pessoas? Favorece 
o diálogo? A que aspectos da vida social, eco-
nómica, política, etc. a Igreja pode prestar mais 
atenção?
5. DISCERNIR E DECIDIR: A Igreja é capaz de 
comunicar com precisão e clareza as suas 
decisões e posições? A Igreja actua de forma 
responsável, comprometida e transparente?  
Que mudanças são necessárias hoje para me-
lhorar o discernimento e a tomada de decisões?

Método: Diálogo Espiritual
• Primeira ronda. Todos intervêm, cada um por 
sua vez, para partilhar o fruto da sua oração, em 
relação às perguntas de reflexão. Nesta ronda, 
não há discussão e todos os participantes sim-
plesmente escutam com profundidade cada 
pessoa e prestam atenção à forma como o 
Espírito Santo se move dentro de si mesmos, 
na pessoa que fala e no grupo como um todo. 
Segue-se um tempo de silêncio para registar 
os movimentos interiores de cada um. 

O Papa Francisco recebeu os participantes e or-
ganizadores do concurso de canções voltado 
para os jovens, que dá voz aos jovens, convi-
dando-os a criar novas canções inspiradas no 
Natal e nos seus valores, promovido pela Fun-
dação Pontifícia Gravissimum Educationis e Mis-
sões Dom Bosco Valdocco.
Também neste ano as suas luzes serão sub-
mersas pelas consequências da pandemia, 
que ainda pesa sobre o nosso tempo. Somos 
chamados a questionar-nos e a não perder a 
esperança. 
A festa do nascimento de Cristo não destoa da 
provação que estamos a viver, porque é por 
excelência a festa da compaixão e da ternura. 

A beleza do Natal ressoa na partilha de peque-
nos gestos de amor concreto. Não é alienante, 
não é superficial, evasiva, pelo contrário, am-
plia o coração, abre-o para a gratuidade, pala-
vra que os artistas podem compreender bem, 
ao dom de si, e pode também gerar dinâmicas 
culturais, sociais e educacionais.

É neste espírito que criámos o Pacto Educativo 
Global, uma ampla aliança educacional para 
formar pessoas maduras, capazes de superar a 
fragmentação, a contraposição e reconstruir o 
tecido de relações para uma humanidade mais 
fraterna. Para alcançar estes objectivos requer 
coragem: A coragem de colocar a pessoa no 
centro e de colocar-se ao serviço da comunida-
de. É preciso coragem e também criatividade. 
Este mundo em que vivemos precisa da beleza 
para não cair no desespero. Não falsa beleza, 
feita de aparências e riqueza terrena, que é 
vazia e gera vazio. Mas a beleza de um Deus 
que se fez carne, a beleza dos rostos, de his-
tórias; a beleza das criaturas que compõem a 
nossa Casa comum e que - como nos ensina 
São Francisco - participam dos louvores ao Al-
tíssimo.

• Segunda ronda. Os participantes partilham o 
que mais os impressionou na primeira ronda e 
que moções sentiu durante o tempo de silên-
cio. Também pode haver algum diálogo, man-
tendo, porém, a mesma atenção espiritual. De-
pois deste momento segue-se, uma vez mais, 
um tempo de silêncio. 
• Terceira ronda. Os participantes reflectem so-
bre o que parece ter mais repercussão na con-
versa e o que lhes tocou mais profundamente, 
sugerindo moções espirituais. É possível verifi-
car que se aprendeu coisas novas e também 
que há questões que ficaram por resolver. O 
momento de diálogo pode terminar com algu-
mas orações espontâneas de gratidão. 
Rever e sintetizar: 
• Os participantes devem rever e partilhar so-
bre a sua experiência deste processo no seu 
pequeno grupo. 
• Como foi a sua experiência? Que perspectivas 
novas descobriram? Que aprenderam sobre o 
modo de agir sinodal? Como é que Deus este-
ve presente e em acção durante o tempo em 
que estiveram juntos? 
• Depois, os participantes devem decidir sobre 
o feedback que desejam comunicar no plená-
rio e apresentar como síntese.


