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O Advento é o tempo que nos foi dado para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro,  

para reconhecê-lo nos irmãos e para aprender a amar. 

Com o Papa Francisco, aproveitemos para aprofundar o significado deste tempo  

que dá início ao novo ano litúrgico. 

 

Atentos e vigilantes para acolher as ocasiões para amar 

“A pessoa atenta é a que, no meio do barulho do mundo, não se deixa tomar pela distração ou pela 

superficialidade, mas vive de maneira plena e consciente, com uma preocupação voltada antes de tudo aos 

outros. Com esta atitude percebemos as lágrimas e as necessidades do próximo e podemos dar-nos conta 

também das suas capacidades e qualidades humanas e espirituais”. 
 

No mundo, mas não do mundo 

“A pessoa atenta também se preocupa com o mundo, procurando contrastar a indiferença e a crueldade 

presentes nele, e alegrando-se pelos tesouros de beleza que contudo existem e devem ser preservados. Trata-se 

de ter um olhar de compreensão para reconhecer quer as misérias e as pobrezas dos indivíduos e da sociedade, 

quer a riqueza escondida nas pequenas coisas de cada dia, precisamente ali onde nos colocou o Senhor”. 
 

As boas batalhas da fé 

Com o tempo do Advento recomeça o nosso caminho para o Senhor. O caminho torna-se um combate, é a boa 

batalha da fé: “Deus é mais poderoso e mais forte que tudo. Esta convicção dá ao crente serenidade, coragem e a 

força de perseverar no bem frente às piores adversidades. Mesmo quando se desencadeiam as forças do mal, os 

cristãos devem responder ao apelo, de cabeça erguida, prontos a resistir nesta batalha em que Deus terá a última 

palavra. E será uma palavra de amor e de paz”.  
 

A coisa mais importante é o encontro com o Senhor 

“A relação com o Deus que vem visitar-nos confere a cada gesto, a todas as coisas uma luz diversa, uma 

importância, um valor simbólico. Desta perspetiva vem também um convite à sobriedade, a não sermos 

dominados pelas coisas deste mundo, pelas realidades materiais, mas antes a governá-las. Se, ao contrário, nos 

deixarmos condicionar e dominar por elas, não podemos perceber que há algo muito mais importante: o nosso 

encontro final com o Senhor: e isto é importante. Aquele, aquele encontro. Este encontro com o Senhor que vem 

por nós”. 
 

Maria conduz-nos pela mão de Jesus 

“Nossa Senhora, Virgem do Advento, nos ajude a não nos considerarmos proprietários da nossa vida, a não 

opormos resistência quando o Senhor vem para a mudar, mas a estar preparados para nos deixarmos visitar por 

Ele, hóspede esperado e agradável mesmo se transtorna os nossos planos".  

   Secretariado Regional da Grande Lisboa | Boletim de Ultreia | Ano VIII – Nº 99 | Dezembro 2019 

Desejo-vos um Natal rico de surpresas de Jesus! Poderão parecer surpresas incómodas, mas são os gostos de 

Deus. Se os aceitarmos, faremos a nós mesmos uma maravilhosa surpresa! Cada um de nós tem, escondida no 

coração, a capacidade de se surpreender. Deixemo-nos surpreender por Jesus neste Natal! (Papa Francisco) 
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DIA DA SOLICITUDE 

 

“Trazer uma 

periferia 

para o 

centro” 
 

 

O Cardeal-Patriarca de Lisboa convidou as comunidades cristãs da diocese a “olhar à sua volta e ver qual a periferia 

que precisa de ser centralizada, na atenção e na ação”. D. Manuel Clemente falava no Dia da Solicitude que reuniu, 

no Turcifal no dia 18 de outubro, os agentes sociocaritativos.  

O Cardeal-Patriarca deixou vários exemplos de periferias a que as comunidades cristãs podem atender. “Por 

exemplo, pode ser – e nalgumas zonas da nossa cidade é, com certeza – a grande quantidade de população idosa 

e só. Nalguns meios da nossa diocese, esta é a grande periferia. Uma população que não só não é visitada, como 

muitas vezes não tem possibilidade de tratar tudo aquilo que precisava para a sua vida”, manifestou, lembrando 

ainda que, na diocese, “há muita gente que não participa nas celebrações paroquiais porque não tem possibilidade 

de se deslocar”. “Também há paróquias – e são iniciativas bonitas, que vão surgindo – com paroquianos que se 

organizam e vão buscar essas pessoas e as transportam à Eucaristia dominical. Às vezes, isso até se complementa 

com um convite para almoçar. Isto seria muito importante, até para a nossa sociedade em geral”, alertou. “Os 

idosos são uma periferia a que nós temos que atender verdadeiramente”, reforçou. 

Noutros locais, a periferia é a “integração e a aproximação das etnias”. “Numa cidade como Lisboa, ou neste 

concelho, Torres Vedras, a população brasileira já está na ordem dos milhares. São pessoas que vêm de uma outra 

latitude, têm proximidade connosco, até linguística, mas muitas vezes não estão integradas. Tal como os que vêm 

dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa], que também têm a proximidade linguística, mas há 

outros que vêm dos sítios de onde nunca vem ninguém. Neste momento, temos milhares de nepaleses. São 

milhares de quilómetros geográficos, são milhões de quilómetros culturais. Temos que olhar para isso. Não são 

cristãos? Está bem, mas são pessoas”, frisou D. Manuel Clemente, dando ainda como exemplo a “muita gente de 

etnia cigana”. Para o Cardeal-Patriarca, esta periferia “é dos melhores contributos, senão o melhor contributo, que 

as comunidades cristãs podem dar à sociedade em geral”. 

“E o que se passa no mundo dos hospitais? E o que se passa no mundo das prisões? E o que não se passa no 

mundo da reintegração social das pessoas que cumpriram penas? Se nós começarmos a olhar, pode-se fazer e 

pode acontecer”, considerou. 

“É possível centralizar periferias. Não fiquem imobilizados por ser poucos. Há 2000 anos Jesus era sozinho”, 

disse D. Manuel Clemente. 

Mais informação em: https://agencia.ecclesia.pt/ 
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CNAL - Conferência Nacional do Apostolado de eigos  

O V Encontro Nacional de Leigos apresentou-se como 

um dia de reflexão sobre Cristianismo, Sociedade e Cultura 

com o nome de “Praça Central”. 

O tema “’Prometo que hei de viver a vida em pleno e 

até ao fim’: os desafios à vida e à santidade hoje” foi 

inspirado em Etty Hillesum, jovem judia holandesa que 

morreu em Auschwitz em 1943, e na exortação apostólica 

do Papa Francisco dedicada à santidade, ‘Gaudete et 

Exsultate’ (Alegrai-vos e Exultai). 

A reitor da UCP apontou, perante centenas de participantes, ao “desafio do despojamento” e de entender a 

santidade como “abertura ao outro”. 

“Não se trata de um ideal inalcançável”, mas uma prática, “sempre difícil” e “cheia de perguntas”, precisou 

Isabel Capeloa Gil. 

Já o provincial dos Jesuítas em Portugal, padre José Frazão Correia, sublinhou que a exortação do Papa 

sobre a santidade é texto “desconcertante” que pode ser lido por todos, cristãos e não cristãos, com o desafio a 

“viver com todo o risco que a vida tem”, para “vivê-la bem”. 

Na segunda conferência, os participantes ouviram o testemunho do ator italiano Pietro Sarubbi, que fez o 

papel de Barrabás, na “Paixão de Cristo”, de Mel Gibson, filme que marcou a sua “conversão”, a partir da atenção 

ao “olhar” de Jesus. 

“O olhar de Cristo nunca se perde”, sustentou. 

“O cristão concreto, evidente – não em sua casa, escondida, que vai à Missa ao domingo -, o soldado do 

Senhor, que não combate pela guerra, mas combate pela paz, é muito incómodo”, declarou, numa intervenção 

aplaudida pela assembleia. 

Linda Ghisoni, colaboradora do Papa Francisco no Dicastério para os Leigos, Família e Vida, falou em seguida 

do “chamamento a ser santo”, que apresentou como “o chamamento a cantar a partitura do Evangelho” e 

“incarnar na vida concreta a Palavra de Deus”. 

A responsável falou da consciência de uma missão maior, que dá “sentido” a todas as escolhas particulares, 

de cada dia. 

Durante a tarde, o programa incluiu debates, concerto e visitas culturais, comunicações, conversas, 

workshops e oração no Santuário do Santíssimo Milagre. 

O novo núncio apostólico em Portugal, D. Ivo Scapolo, presidiu à Missa conclusiva do V Encontro Nacional de 

Leigos, na Catedral de Santarém. 

A ‘Praça Central’ terminou com o concerto de Joana Espadinha, no Teatro Sá da Bandeira. 

A Conferência Nacional do Apostolado de Leigos que reúne organismos, associações e movimentos de leigos 

de todo o país, promove este encontro que já se realizou nas Dioceses de Coimbra, Porto, Évora e Viseu. 

Mais informação em: https://agencia.ecclesia.pt/ 
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ANO PASTORAL 2019-2020 

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 577 12 a 15 de Fevereiro de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 484 11 a 14 de Março de 2020 

Missas Penitenciais Primeira 4ª feira de cada mês às 6:30 da manhã 

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 576 12 a 15 de Fevereiro de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 485 18 a 21 de Março de 2020 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Senhoras Nº 482 29 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 2020  

Cursilho de Homens Nº 578 29 de Abril a 2 de Maio de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 486 27 a 30 de Maio de 2020 

Mini-Cursilho 28 e 29 de Março de 2020 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE CALDAS DA RAINHA 

Cursilho de Homens Nº 575 5 a 8 de Fevereiro de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 483 4 a 7 de Março de 2020 

SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA 

Encontro de Vida 18 de Janeiro de 2020 

2º Mini-Cursilho 1 e 2 de Maio de 2020 

SECRETARIADO NACIONAL 

II Congresso MCC 24, 25 e 26 de Abril de 2020 
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