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EVANGELHO
DOMINGO III DO ADVENTO
EVANGELHO Lc 3, 10-18

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, as multidões perguntavam
a João Baptista: «Que devemos fazer?». Ele
respondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta
com quem não tem nenhuma; e quem tiver
mantimentos faça o mesmo». Vieram também
alguns publicanos para serem batizados e
disseram: «Mestre, que devemos fazer?». João
respondeu-lhes: «Não exijais nada além do que
vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também
os soldados: «E nós, que devemos fazer?».
Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência
com ninguém nem denuncieis injustamente;
e contentai-vos com o vosso soldo». Como o
povo estava na expectativa e todos pensavam
em seus corações se João não seria o Messias,
ele tomou a palavra e disse a todos: «Eu batizovos com água, mas está a chegar quem é mais
forte do que eu, e eu não sou digno de desatar
as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-á
com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão
a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo
no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-á num
fogo que não se apaga». Assim, com estas e
muitas outras exortações, João anunciava ao
povo a Boa Nova».
Palavra da Salvação

MEDITAÇÃO
QUE DEVEMOS FAZER?
Na liturgia da Palavra deste terceiro domingo
Praça Fernando Lopes Graça, 2785-625 São Domingos de Rana
Telefone: 21 445 16 50 | paroquiatires@sapo.pt

www.paroquiadetires.org
www.paroquiadetires.org
do Advento, conhecido como o domingo da
Alegria, ressoa o convite à alegria: “solta brados
de alegria, Israel” e “Alegrai-vos sempre no
Senhor”. A chegada do Senhor está próxima
e devemo-nos sentir preparados para que
O Senhor nos encontre bem-dispostos e
prontos para O acolher. No Evangelho do
domingo passado, João Batista, o Percursor
tinha anunciado a urgência de endireitar todos
os caminhos tortuosos e afirmando que quem
está à espera para a vinda do Senhor, deve
mesmo preparar-se. Hoje propõe-nos onde
e como nos devemos claramente preparar.
Mediante a pergunta feita pela multidão, “E nós
que devemos fazer?” João Batista ilumina-nos
sobre o que deve consistir esta preparação.
Ele aponta-nos o fato de que a conversão é
uma mudança na prática da vida e a natureza
concreta da conversão que se pede como
preparação para a chegada do Reino de Deus.
Agora, surge para nós cristãos de hoje, o que
é que devemos fazer enquanto esperamos a
chegada do Messias? Temos também uma chave
na resposta de João Batista dada à multidão,
aos publicanos e aos soldados. De facto, é
uma resposta que sobressai em toda a ação
humana dirigida aos outros. A palavra-chave
é “partilhar”. Partilhar não é dar as sobras da
nossa vida. Entendemos que a conversão, isto é,
o nosso regresso para a vida em Deus sempre
passa pelos nossos gestos para com o próximo.
Partilhar com outros dá a alegria e a alegria gera
frutos de caridade porque desafia-nos a olhar
para o outro. A escuta da Palavra não nos pode
deixar indiferentes e o convite à alegria reclama
movimentos concretos de conversão, pois um
coração que em cada dia cresce na fidelidade
ao Evangelho frutifica saboreando a alegria nova
que brota do coração de Deus. Celebramos
hoje o domingo da Alegria, pois a celebração
d’Aquele que vem está próxima. Mas o encontro,
para ser autêntico, exige compromisso. João
Batista interpela-me com a necessidade da
conversão. Esta passa por gestos e atitudes
concretos. O que devo então fazer? Abrir espaço
interior para os outros. Sobretudo para um
Outro, que vem continuamente com a sua graça,

para me iluminar a existência.
João Batista reconheceu na humildade que a sua
presença era apenas para preparar o caminho
para o povo acolher verdadeiramente Aquele
que tem a plenitude da alegria, da esperança
e da bênção.
Que Deus nos ajude a viver intensamente o
caminho que leva à alegria. Para isso, temos que
formular a seguinte pergunta: o que devemos
fazer?
Pistas de Reflexão
• Como posso conquistar verdadeiramente a
alegria cristã?
• Será que procuro viver plenamente a alegria
cristã na minha família? A alegria consiste em
partilhar com os outros?
• Será que a minha vida lança um convite à
alegria cristã?
Votos de uma excelente semana para todos!
Alegrai-vos no Senhor!
Pe. Andrew Prince

TEMÁTICA
CRUZ DO COD DE LISBOA
VISITA A TODAS AS VIGARARIAS
A cruz do COD de Lisboa iniciou a peregrinação
pelas 18 vigararias com o objetivo de “ir
despertando as comunidades para o caminho
de preparação da JMJ”. Ao Jornal VOZ DA
VERDADE, as duas primeiras vigararias a
receberem este símbolo – Alenquer e Vila Franca
de Xira-Azambuja – testemunham a mobilização
das comunidades e realçam o fortalecimento
do trabalho entre as paróquias.
O passado mês de outubro marcou um novo
ritmo no caminho de preparação para a Jornada
Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, com a
cruz do COD de Lisboa a iniciar a peregrinação
pelas 18 vigararias do Patriarcado. A primeira
avaliação mostra que esta iniciativa “está a
correr maravilhosamente bem”. Segundo explica
ao Jornal VOZ DA VERDADE a responsável
pelo Comité Organizador Vicarial (COV) de
Vila Franca de Xira-Azambuja, Raquel Silva, a
passagem da cruz que, nesta vigararia, começou
no passado dia 23, tem até contribuído para
“chamar mais jovens à Igreja, principalmente
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os que estavam mais adormecidos”. “Os jovens
estão a perceber que 2023 não está assim tão
longe. Em breve, já só vão faltar 19 meses”,
lembra esta jovem de 23 anos, mostrando-se
otimista com o caminho de preparação até à
Jornada.
A cada dia 23, a cruz do COD de Lisboa muda de
vigararia e, durante um mês, visita as respetivas
paróquias, proporcionando momentos de
oração e evangelização, dentro e fora da igreja.
Segundo Raquel Silva, “as paróquias da Vigararia
de Vila Franca de Xira- Azambuja estão muito
interessadas e promovem várias dinâmicas”,
mesmo que a cruz fique apenas três dias em
cada uma. “Os jovens estão a gostar imenso
de poder partilhar a cruz, não só nos encontros
com outros jovens da paróquia, mas também
em associações e lares de idosos por onde a
cruz tem passado”, descreve esta jovem da
paróquia da Póvoa de Santa Iria. (...)
www.patriarcado-lisboa.pt

FORMAÇÃO GRATUITA
À DESCOBERTA DO EVANGELHO DE SÃO LUCAS
O Centro de Formação a Distância, pertencente
ao Instituto Diocesano da Formação Cristã
(IDFC), do Patriarcado de Lisboa, propõe o curso
‘À Descoberta do Evangelho de São Lucas’, uma
formação gratuita, totalmente online e aberta
a todos. “Este é um itinerário de descoberta
do texto integral do Evangelho segundo São
Lucas, o evangelista que nos irá acompanhar
ao longo deste Ano Litúrgico C que inicia com
o Advento. Trata-se de um curso gratuito,
aberto a todos, na continuação do curso sobre
São Marcos, São Mateus e sobre os Atos dos
Apóstolos”, convida a organização.
As inscrições são feitas através do site https://idfc.patriarcado-lisboa.pt

AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS
• Confissões:
11 de dezembro, às 15h00 (Catequese)

20 de dezembro, das 18h00 às 19h30 em Caparide
(adultos)
21 de dezembro, das 17h00 às 19h30 em Tires (adultos)
• No próximo fim-de-semana, 18 e 19 de dezembro,
serão benzidas as vossas imagens do Menino Jesus
para os presépios em família. Quem tiver e quiser
benzer, é favor trazer para a Eucaristia.
• Cabazes de Natal: Apelamos à generosidade de
todos para a realização dos cabazes de Natal para as
famílias carenciadas. Poderão deixar os produtos no
átrio da Igreja ou entregar direitamente ao Prior.

