
No décimo quinto ano do reinado do impera-
dor Tibério, quando Pôncio Pilatos era gover-
nador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, 
seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia 
e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, 
no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a 
palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no 
deserto. E ele percorreu toda a zona do rio 
Jordão, pregando um baptismo de penitência 
para a remissão dos pecados, como está escri-
to no livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma 
voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam altea-
dos todos os vales e abatidos os montes e as 
colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos 
e aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a 
criatura verá a salvação de Deus’».
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EVANGELHO DESTE DOMINGO
LC 3, 1-6

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo  125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6
REFRÃO: 
Grandes maravilhas fez por nós o Senhor: 
por isso exultamos de alegria.

BAZAR DE NATAL O Bazar de Natal da Paróquia 
de São Francisco Xavier, com vista à angariação de 
fundos, está aberto até 19 de Dezembro, no espa-
ço polivalente da igreja paroquial. O Bazar vai fun-
cionar de terça a sexta-feira das 16h00 às 19h00 e 
ao sábado e domin go das 17h00 às 20h00. Em Ca-
selas, o Bazar está aberto ao domin go, depois da 
Missa das 10h30.  Também nos poderão contactar 
através das responsáveis pelo grupo de volun tários, 
São Spencer Matoso (914 580 871) e Te resa Alvadia 
(968603335).
ENCONTRO DE ADVENTO E PREPARAÇÃO DO 
NATAL No dia 11 de Dezembro realiza-se na Igreja 
Paroquial um Encontro de Advento e preparação do 
Natal. Orientado pelo Pe. Miguel Pereira, o encontro 
decorre entre as 10h30 e as 13h00 e é aberto aos 
paroquianos de São Francisco Xavier e Santa Maria 
de Belém.
QUE RUMO DEVE TOMAR A IGREJA  NO TER-
CEIRO MILÉNIO? Participe na fase diocesana do 
Sínodo 2021-2023 (até Janeiro) 
A comunidade de São Francisco Xavier, em Lisboa, 
e todos os interessados podem inscrever-se numa 
das sessões, às quartas-feiras das 21h00 às 22h00, na 
Igreja de São Francisco Xavier. A primeira sessão é a 
15 de Dezembro. As seguintes a 05 e 12 de Janeiro 
de 2022.
FESTA DE SÃO FRANCISCO XAVIER Nesta última 
sexta-feira, dia 03 de Dezembro, a Missa das 18h30 
foi de festa, uma vez que celebrámos o dia de São 
Francisco Xavier, nosso padroeiro. 
Nessa data festejámos também o 10º aniversário da 
Bênção e Dedicação da nossa Igreja Paroquial. Por 
lapso, esta notícia não saiu na última edição impres-
sa da Folha Informativa.
IMACULADA CONCEIÇÃO No dia 08 de Dezem-
bro, quarta-feira, o horário das Missas é idêntico ao 
dos domingos: 10h30 em Caselas, 12h15 e 18h30 na 
Igreja Paroquial.

DOMINGO  
Domingo I do Advento – Ano C. 
Bar 5, 1-9; Filip 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6
SEGUNDA-FEIRA  
S. Nicolau, bispo. Is 35, 1-10; 
Lc 5, 17-26
TERÇA-FEIRA 
S. Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. 
Is 40, 1-11; Mt 18, 12-14
QUARTA-FEIRA 
Solenidade da Imaculada Virgem 
Santa Maria, Padroeira principal 
de Portugal. Gen 3, 9-15. 20; Ef 1, 
3-6.11-12; Lc 1, 26-38 
QUINTA-FEIRA 
S. João Diogo. Is 41, 13-20; 
Mt 11, 11-15
SEXTA-FEIRA 
Virgem Santa Maria de Loreto. Is 48, 
17-19; Mt 11, 16-19
SÁBADO 
S. Dâmaso I, papa. Sir 48, 1-4. 9-11; 
Mt 17, 10-13
PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo III do Advento. Sof 3, 14-
18a; Filip 4, 4-7; Lc 3, 10-18
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O profeta João Baptista convida os homens 
a uma transformação total quanto à forma de 
pensar e de agir, quanto aos valores 
e às prioridades da vida. 
Para que Jesus possa caminhar ao encontro de 
cada homem e apresentar-lhe uma proposta de 
salvação, é necessário que os corações estejam 
livres e disponíveis para acolher a Boa Nova do 
Reino. É esta missão profética que Deus continua 
hoje a confiar-nos. 
Durante o caminho de conversão somos 
convidados a despir-nos de todas as cadeias que 
nos impedem de acolher a proposta libertadora 
que Deus nos faz.
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A PROPÓSITO DA RECENTE FESTA DE 
SÃO FRANCISCO XAVIER
Cónego José Manuel dos Santos Ferrei ra

COMO POSSO MUDAR ALGO DA MINHA ATITUDE A FIM DE PREPARAR 
O CAMINHO AO SENHOR?
Papa Francisco, 2018

Celebrámos no passado dia 03 de Dezembro a 
festa de São Francisco Xavier, nosso Padroeiro.
Da sua extraordinária actividade missionária e 
evangelizadora, que nos fará muito bem co-
nhecer profundamente, deixo aqui uma breve 
nota.
Tendo chegado a Goa em Maio de 1542, logo 
em Outubro de 1542 parte para o Sul da índia 
a evangelizar os pescadores da Costa da Pesca-
ria, tarefa a que se entregou com total dedica-
ção, sem olhar a sacrifícios, como escreve o Pe. 
António Lourenço Farinha:
“Pelo trabalho em excesso, pelo uso constante 
de alimentos a que não estava habituado e de 
inferior qualidade, pelo calor sufocante a que 
tinha de se expor, e ainda por não repousar 
de noite em camas confortáveis, a saúde do 
Padre-Mestre ressentia-se; mas, apesar disso, 
continuava nas suas lides alegre e satisfeito, 
com edificação dos novos cristãos e dos infiéis.

“O Padre Manuel Teixeira, seu primeiro biógra-
fo, que viveu na Índia no seu tempo, e o conhe-
ceu em 1551, resumiu nas seguintes palavras o 
seu viver na Costa da Pescaria: 
«Percorria constantemente aquela Costa, a pé, 
descalço muitas vezes, de lugar em lugar, bap-
tizando crianças e adultos que havia para bap-
tizar, desarraigando a idolatria, casando os que 
estavam em condições e ensinando a todos, 
conforme a necessidade de cada um, que era 
muito grande. 

A sua dormida era no solo; o seu alimento, do 
que se usava na terra e lhe davam os novos 
cristãos, e muitas vezes os infiéis, que era um 
pouco de arroz mal preparado, pescado e algu-
mas vezes leite azedo. 
Foram muitos os perigos em que se encontrou, 
muitos os trabalhos que padeceu, mas com 
grande alegria e consolação da sua alma” (Pe. 

Hoje, segundo domingo de Advento, é-nos in-
dicado o modo como fortalecer esta expectati-
va, empreendendo um caminho de conversão, 
para tornar concreta esta expectativa. 
Como guia para este caminho, o Evangelho 
apresenta-nos a figura de João Baptista. Para 
descrever a missão do Batista, o evangelista 
Lucas inspira-se na antiga profecia de Isaías, 
que diz o seguinte «Uma voz clama no deser-
to: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 
suas veredas! Todo o vale será aterrado, e todo 
o monte e outeiro serão arrasados».
Para preparar o caminho ao Senhor que vem 
é necessário considerar as exigências de uma 
conversão para a qual o Baptista convida. 
Quais são estas exigências da conversão? 

Antes de tudo, somos chamados a aterrar os 
vales produzidos pela frieza e pela indiferença, 
abrindo-nos aos outros com os mesmos sen-
timentos de Jesus, isto é, com cordialidade e 
atenção fraterna que se ocupam das necessi-
dades do próximo. Aterrar os vales produzidos 
pela frieza. Não podemos ter um relaciona-
mento de amor, de caridade, de fraternidade 
com o próximo se há “buracos”, assim como é 
difícil percorrer uma estrada com muitos bura-
cos. Isto exige que mudemos de atitude. 
E devemos fazer tudo com um zelo especial 
pelos mais necessitados. 

Depois, é preciso aplainar as asperezas causa-
das pelo orgulho e pela soberba. Quantas pes-
soas, talvez até sem se dar conta, são soberbas, 
ásperas, não mantêm um relacionamento de 
cordialidade. 
É necessário superar isto através de gestos con-
cretos de reconciliação com os nossos irmãos, 
de pedido de perdão das nossas culpas. 
Não é fácil reconciliar-se. 

Pensamos sempre: “quem dará o primeiro pas-
so?”. O Senhor ajudar-nos-á nisto, se tivermos 
boa vontade. De facto, a conversão será com-
pleta se levar a reconhecer humildemente os 
nossos erros, infidelidades e omissões.

O crente é aquele que, através da sua proximi-
dade ao irmão, como João Baptista, abre ca-
minhos no deserto, isto é, indica perspectivas 
de esperança até em contextos existenciais 
impenetráveis, marcados pela falência e pela 
derrota. Não nos podemos render diante das 
situações negativas de fechamento e rejeição; 
não nos devemos deixar submeter pela men-
talidade do mundo, porque o centro da nossa 
vida é Jesus com a sua palavra de luz, amor e 
consolação. É Ele! 
O Baptista exortava com força, vigor e severi-
dade as pessoas do seu tempo à conversão. 
Contudo, sabia ouvir e realizar gestos de ternu-
ra, gestos de perdão para com a multidão de 
homens e mulheres que iam ter com ele para 
confessar os próprios pecados e para receber o 
baptismo de penitência.

Também hoje, os discípulos de Jesus são cha-
mados a ser as suas humildes, mas corajosas, 
testemunhas para reacender a esperança, para 
fazer compreender que, não obstante tudo, o 
reino de Deus continua a ser construído dia a 
dia com o poder do Espírito Santo. 
Pensemos, cada um de nós: como posso mu-
dar algo da minha atitude a fim de preparar o 
caminho ao Senhor?

A Virgem Maria nos ajude a preparar dia a dia 
o caminho do Senhor, começando por nós 
mesmos; e a espalhar ao nosso redor, com pa-
ciência tenaz, sementes de paz, de justiça e de 
fraternidade.

António Lourenço Farinha, S. Francisco Xavier, 
Gráfica Almondina, Torres Novas, 1950, p. 89).
Nesse mesmo dia 03 de Dezembro passaram 
dez anos da inauguração da Igreja Paroquial, 
cuja Dedicação e Bênção se realizou a 03 de 
Dezembro de 2011.
A melhor forma de assinalar este aniversário 
será continuar a consolidação da vida e da mis-
são evangelizadora da Paróquia de São Francis-
co Xavier. 

A todos os paroquianos se pede também o re-
forço do seu generoso contributo para a amor-
tização da dívida da Paróquia, (que é presente-
mente de 1,467.099.95 euros), em particular no 
ofertório do primeiro domingo de cada mês.

Um excelente modo de cada paroquiano ou 
de cada família ajudar, será contribuir com do-
nativos para o Bazar de Natal ou fazer aqui as 
suas compras de Natal. 
O Bazar de Natal, que regressa este ano depois 
de um ano de suspensão, devido à pandemia, 
é um dos pontos altos da vida da Paróquia.

Peço a Deus que o saibamos aproveitar como 
um modo de crescer no espírito comunitário e 
de pôr em prática uma verdadeira partilha em 
vista de um fim que a todos diz respeito.

Desejo a todos um santo Advento.
Cón. José Manuel dos Santos Ferreira 

São Francisco Xavier, Miguel Cabrera


