
DOMINGO Domingo III do 
Advento. Domingo Gaudete. Is 
35, 1-6a. 10; Tg 5, 7-10; 
Mt 11, 2-11
SEGUNDA-FEIRA  
Virgem Santa Maria de 
Guadalupe. Num 24, 2-7. 
15-17a; Mt 21, 23-27
TERÇA-FEIRA
S. Luzia, virgem e mártir
Sof 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32
QUARTA-FEIRA
S. João da Cruz, presbítero e 
doutor da Igreja. Is 45, 6b-8. 
18. 21b-25; Lc 7, 19-23
QUINTA-FEIRA
Is 54, 1-10; Lc 7, 24-30
SEXTA-FEIRA
Is 56, 1-3a. 6-8; Jo 5, 33-36
SÁBADO
86º Aniversário natalício do 
Papa Francisco (1936)
Gen 49, 2. 8-10; Mt 1, 1-17
PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo IV do Advento
Is 7, 10-14; Rom 1, 1-7; Mt 1, 
18-24
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uma fé que seja fermento

¶ Isaías convida o mundo inteiro a alegrar-se pela 
vinda do Senhor, que traz a salvação ao seu povo. 
¶ A salvação é oferecida a todos, mas o Senhor 
manifesta uma ternura especial para com os mais 
vulneráveis, os mais frágeis, os mais pobres. 
¶ Do Salmo descobrimos que há outras pessoas 
vulneráveis que merecem um olhar de amor 
especial da parte de Deus. São os habitantes das 
periferias existenciais de ontem e de hoje 
Dado que ainda continuam a ser numerosos, 
devemos pedir ao Senhor que renove todos 
os anos o milagre do Natal, oferecendo-nos a 
nós mesmos como instrumentos do seu amor 
misericordioso pelos últimos. 
¶ Somos chamados a ser fermento numa 
sociedade que muitas vezes já não consegue 
saborear a beleza de Deus, nem experimentar  
a graça da sua presença.      PAPA FRANCISCO, 2015

Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, 
das obras de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípu-
los: «És Tu Aquele que há-de vir, ou devemos esperar 
outro?». Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o 
que vedes e ouvis: os cegos vêem, os coxos andam, 
os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos 
ressuscitam e a Boa Nova é anunciada aos pobres. E 
bem-aventurado aquele que não encontrar em Mim 
motivo de escândalo». Quando os mensageiros par-
tiram, Jesus começou a falar de João às multidões: 
«Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo 
vento? Então que fostes ver? Um homem vestido com 
roupas delicadas? Mas aqueles que usam roupas deli-
cadas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes 
ver então? Um profeta? Sim – Eu vo-lo digo – e mais 
que profeta. É dele que está escrito: ‘Vou enviar à tua 
frente o meu mensageiro, para te preparar o caminho’. 
Em verdade vos digo: Entre os filhos de mulher, não 
apareceu ninguém maior do que João Baptista. Mas o 
menor no reino dos Céus é maior do que ele».
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SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10
REFRÃO: Vinde, Senhor, e salvai-nos.

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mt 11, 2-11

Giotto, batismo de Cristo

HORÁRIOS DAS MISSAS. NATAL E ANO NOVO  
A Missa do Galo na Igreja Paroquial é este ano às 
23h30. Neste dia não se celebra a Missa das 18h30 na 
Igreja Paroquial.
NATAL
24 de Dezembro
22h00 : Missa do Galo em Caselas
23h30 : Missa do Galo na Igreja Paroquial
25 de Dezembro
10h30 : Missa do Natal do Senhor em Caselas
12h15 : Missa do Natal do Senhor na Igreja Paroquial
18h30 : Missa do Natal do Senhor na Igreja Paroquial
ANO NOVO
31 de Dezembro
18h30 : Missa Vespertina na Igreja Paroquial
01 de Janeiro
10h30 : Missa de Ano Novo em Caselas
12h15 : Missa de Ano Novo na Igreja Paroquial
18h30 : Missa de Ano Novo na Igreja Paroquial
TERÇO DOS HOMENS Na próxima Terça-feira, dia 
13 de Dezembro, venha rezar o Terço dos Homens na 
Igreja Paroquial, a partir das 21h15.
Serão acolhidos todos os homens para rezar um ter-
ço meditado. Esta iniciativa de um grupo de Homens 
de Schoensttat, que se realiza no dia 13 de cada mês, 
responde ao pedido de Nossa Senhora em Fátima e 
testemunha a nossa Fé.
CONFERÊNCIA VICENTINA O habitual peditório 
para a Conferência de S. Vicente de Paulo, no final das 
Missas, vai realizar-se neste fim-de-semana de 17-18 
de Dezembro.
Ajudem as Vicentinas a ajudar quem mais precisa de 
ajuda na nossa Paróquia.
RECOLHA DE ALIMENTOS EM CASELAS À porta 
da Igreja da Sagrada Família em Caselas encontra-se 
um cesto para recolha de géneros alimentares não 
perecíveis, para distribuir por quem mais precisa nes-
te Natal. A recolha é feita até à hora da Missa de dia 18, 
Domingo (10h30).
Obrigado por ajudarem a tornar o Natal mais alegre e 
a melhorar a mesa de Natal dos que menos têm.
PRESÉPIO DE CASELAS A Igreja da Sagrada Famí-
lia, em Caselas, voltou a ter o habitual presépio na 
entrada, “muito simples mas feito com muito amor”. 
Como sempre, foi preparado por uma equipa de pa-
roquianos.



HOMENAGEM AO SENHOR PADRE COLIMÃO
03.12.2022

O VENTO/ ABRE FURTIVAMENTE A 
PORTA/ NEM O MONGE SE APERCEBE      
Tolentino de Mendonça

¶   A Igreja Paroquial encheu-se neste dia 03 de 
Dezembro para a homenagem prestada pela Co-
munidade de São Francisco Xavier ao seu anterior 
Prior, Padre António de Oliveira Colimão, numa 
Missa Solene em dia de São Francisco Xavier, com 
celebração de Santa Missa às 12h00.
¶   A Missa foi presidida pelo Sr. Pe. Colimão e con-
celebrada pelo nosso Prior, Cónego José Manuel 
dos Santos Ferreira, e pelo Sr. Pe. Miguel Pereira.
¶   Participaram também o Pe. João Caniço sj, o Pe. 
Fernando Tavares (missionário Passionista que co-
laborou na Paróquia durante vários anos), o Pe. Fili-
pe Vaz Pardal, missionário nas Filipinas, e o Pe. Sel-
fron Gracias, goês da Sociedade Missionária de São 
Francisco Xavier, onde o Pe. Colimão se formou.
¶   No início da Missa Solene, o nosso Prior fez o 
enquadramento desta homenagem ao Sr. Pe. Co-
limão, recordando a feliz coincidência com a festa 
do nosso padroeiro.
¶   O texto da mensagem lida pelo Cónego José 
Manuel dos Santos Ferreira é o seguinte:
“Hoje é a festa de S. Francisco Xavier, padroeiro 
desta paróquia que honrosamente leva o seu 
nome, e em boa hora um grupo de paroquianos, 
que logo se estendeu a muitos mais e a todos os 
que aqui estão hoje, se propôs realizar neste dia 3 
de dezembro uma justíssima homenagem ao Sr. 
Pe. Colimão, que serviu a Paróquia de S. Francisco 
Xavier durante vinte e cinco anos, dedicando-lhe 
todo o seu entusiasmo pastoral, e todo o seu zelo, 
dedicação e caridade sacerdotal.
A Paróquia está-lhe profundamente agradecida, 
pelo que fez em seu favor, enquanto foi o seu pá-
roco, e por tudo o que continua a fazer ainda hoje, 
pela sua presença sempre amiga e calorosa e pelo 
seu exemplo, vencida que foi, graças a Deus, a gra-
ve enfermidade que o afetou.  
A Paróquia de S. Francisco Xavier, neste dia de fes-
ta, agradece a Deus o incansável zelo sacerdotal e 
pastoral do Sr. Pe. António Colimão, e agradece ao 
Sr. Pe. António Colimão o modo como a serviu ao 
longo de tantos anos. E pede a Deus, entre outras 

graças, duas, em especial: em primeiro lugar, que 
Deus lhe conceda as forças e a saúde que todos 
lhe desejamos; e, em segundo lugar, que Deus 
conceda à nossa paróquia, por intercessão de S. 
Francisco Xavier, a sabedoria, a determinação e a 
ousadia necessárias para dar resposta aos novos, 
grandes e exigentes desafios que a comunidade 
hoje enfrenta, na esperança de que, com a ajuda 
de Deus, o possamos fazer, ad maiorem Dei glo-
riam, para maior glória de Deus, como sempre quis 
fazer, e fez, o nosso santo padroeiro”.
¶   Na homilia, o Sr. Pe. Colimão recordou a sua vida 
sacerdotal, desde o chamamento ao sacerdócio, 
até à doença que o forçou a deixar de poder conti-
nuar como nosso Prior.
¶   Destacou que o seu principal objectivo foi, mais 
do que contruir um templo, o de formar uma co-
munidade paroquial viva e actuante, manifestando 
o seu agrado por ver tantos paroquianos, actuais e 
antigos, reunidos neste dia.
¶   Não deixou de sublinhar as suas limitações no 
exercício da vida pastoral, pedindo perdão pelo 
que não conseguiu fazer e pelo que fez e que 
poderia ter feito de outra maneira. Manifestou-se 
sobretudo muito agradado por esta homenagem, 
que muito agradeceu, lhe ter sido feita em vida e 
não depois de regressar à Casa do Pai.
¶   No final da celebração, a Comunidade ofereceu 
um livro ao Sr. Pe. Colimão com os testemunhos de 
cerca de meia centenas de paroquianos sobre o 
modo como foram tocados pelo nosso antigo Prior.
¶   A Missa terminou com o hino a São Francisco 
Xavier, tocado e cantado em concanin pelo grupo 
Suryá..
¶   Depois da Missa, realizou-se um almoço parti-
lhado, bem animado, seguindo-se a inauguração 
do Bazar de Natal.
¶   Ao serviço da Comunidade por 25 anos, o Padre 
António Colimão deixou nela fortes traços de ecu-
menismo, abertura aos outros independentemen-
te do seu credo, idade ou condição, com um cons-
tante apelo à caridade, vivida em comunidade.

¶ A vida espiritual é muito feita da abertura do co-
ração àquilo que não determinamos. Andamos de 
lado para lado, corremos, fazemos, pedimos, que-
remos, mas a forma como o Espírito abre a nossa 
porta, entra na nossa vida, estabelece uma relação 
connosco é alguma coisa que não sabemos.
¶ O Espírito é furtivo. Deus é um visitador furtivo, es-
condido, oculto. Como Ele entra, nós não sabemos.
¶ Nos textos pascais lemos que as portas e as ja-
nelas do lugar onde estavam os discípulos encon-
travam-se cerradas, mas Jesus aparecia no meio 
deles. «Nem o monge se apercebe».
¶ Sabermos isso, dá à ignorância um estatuto. Nas 
nossas sociedades, só a ciência e o conhecimento 
têm estatuto; a ignorância não o tem. O não saber, 
esta relação com o desconhecido, com o silêncio, 
com a vida furtiva, com aquilo de que nem me 
apercebo.
¶ Eu tenho cinco sentidos, e precisaria de cinco mil 
para perceber a vida. Precisamos de valorizar a ig-
norância no caminho espiritual que fazemos.
¶ Muitas vezes é o que sentimos que condiciona a 
expetativa que temos da presença ou da ausência: 
«Hoje sinto-me mais consolado»; «hoje sinto-me 
em desolação». Esses estados de alma dão-nos a 
ideia de que eles é que determinam a presença e 
a ausência de Deus na nossa vida. Ora, Deus está.
¶ Deus revela-Se a Moisés no livro do Êxodo - «Eu 
sou para vós». Deus está quando eu penso que 
sim, mas está também quando eu penso que não. 
Essa é uma certeza que só nos vem quando aceita-
mos que a ignorância é um saber.
¶ Há muitas coisas que ignoro, e eu conto com isso 
na síntese que faço daquilo que a vida é.
¶ A santidade é uma forma de ciência, de sabedo-
ria, no sentido em que é uma peregrinação, um ca-
minho, um aberto que percorremos. É um traçado 
do viver.
¶ Mas ao mesmo tempo tem de ser um viver sem 
porquê. Demasiadas vezes, a nossa tendência é 
afunilar a realidade a uma razão ou outra. Como 
dizia Silesius, a rosa é sem porquê.


