
Praça Fernando Lopes Graça, 2785-625 São Domingos de Rana
Telefone: 21 445 16 50 | paroquiatires@sapo.pt

BOLETIM 
PAROQUIAL

www.paroquiadetires.orgwww.paroquiadetires.org

PARÓQUIA DE  NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE TIRES

DOMINGO III DO ADVENTO
DOMINGO DA ALEGRIA

EVANGELHO: Mt 11, 2-11

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na 
prisão, das obras de Cristo e mandou-Lhe dizer 
pelos discípulos: «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 
veem, 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 partiram, 
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 delicadas 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».
Palavra da Salvação.

A ALEGRIA PLENA VEM DE JESUS

REFLEXÃO DOMINICAL 
Com alegria, fé e esperança, celebramos o terceiro 
domingo do Advento, chamado o Domingo da 
Alegria. Aproximando-se o dia de Natal, a Liturgia 
faz-nos um convite à alegria: “Alegrai-vos sempre 
no Senhor: eu repito, alegrai-vos. O Senhor está 
perto” (Fl 4, 4-7). É a expectativa da vinda do 
Senhor que gera uma alegria diferente na vida 
daquele que espera. A alegria do cristão nasce 
da proximidade com o Senhor. O Evangelho 
proposto salienta o fato de que Jesus é o Messias 
esperado e a Sua vinda é motivo de alegria para 
todos. Além disso, somos desafiados a tornarmo-
nos profetas de obras e palavras, à imitação de 

Jesus e de João Batista.
O texto do Evangelho desvenda a pergunta sobre 
se Jesus é realmente o Messias esperado? João 
encontra-se na prisão por ter denunciado um 
comportamento ilícito e imoral de Herodes Antipas 
que tomou a mulher do seu irmão como esposa. 
É neste contexto geográfico e num ambiente de 
dúvida sobre a figura do Messias, que João Batista 
enviou dois dos seus discípulos a Jesus com a 
seguinte pergunta: És aquele que há de vir ou 
esperamos o outro? Jesus responde-lhes e aponta 
os sinais concretos da libertação, já anunciados por 
Isaías há muito tempo: “Ide contar a João o que 
estais ouvir e a ver: os cegos recuperam a vista, 
os paralíticos andam, os leprosos são curados, 
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os 
pobres são evangelizados” (Mt 11, 4-5). Esses são 
os sinais concretos anunciados com a chegada 
do Messias. Esta resposta destaca que Jesus é 
o verdadeiro Messias que, com as Palavras e as 
obras, apresenta ao Mundo a fonte da verdadeira 
alegria. No Advento, somos convidados a preparar 
para acolher o Filho de Deus cujo nascimento 
trará a alegria e a paz sem fim.
Os cristãos são chamados a respirar a alegria e 
a ser testemunhas de uma alegria contagiante 
no mundo. Alegria que dá o gosto para viver. 
Para chegar à alegria, verdadeiramente cristã, 
necessitamos de confiança e esperança. A alegria 
sincera é uma manifestação de Jesus que oferece 
uma resposta autêntica aos anseios profundos do 
nosso coração. «Fortalecei as mãos fatigadas e 
robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos corações 
perturbados: «Tende coragem, não temais» (Is 
35, 3-4).
Que Deus nos conceda um coração alegre que 
busca a certeza da fé nas nossas dúvidas, pois a 
pergunta de João Batista é a mesma que muitos 
ainda hoje fazem diante de tantas incertezas, 
desafios e sofrimentos. Que saibamos testemunhar 
a alegria cristã em todos os tempos e lugares. 
Vem Senhor Jesus.
PISTAS DE REFLEXÃO
• Como me posso tornar portador da alegria para 
os meus irmãos na comunidade paroquial?
• Como vivo a alegria cristã no meu quotidiano?
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Votos de um feliz domingo com a certeza de que 
o Senhor está perto!

Pe. Andrew Prince Fofie-Nimoh.

RESUMO DA CATEQUESE DO SANTO PADRE

PAPA FRANCISCO

O tempo é um critério fundamental para se 
reconhecer a voz de Deus no meio de todas as 
outras vozes. Por isso, uma vez tomada a decisão 
no processo do discernimento, é importante, na 
fase sucessiva, estar atentos aos sinais para ver 
se confirmam ou desmentem tal decisão. Um 
desses sinais é sentir-se livre quanto àquilo que 
se decidiu, prontos mesmo a renunciar, caso a 
vida desmentisse a decisão adotada, procurando 
descobrir nisso a lição que nos quer dar o Senhor. 
Ele procede assim, não porque goza com privar-
nos duma coisa querida, mas para a vivermos com 
liberdade e sem apego. Só Deus sabe o que é 
verdadeiramente bom para nós; então é do nosso 
interesse oferecer a Ele aquilo que temos de mais 
querido. Isso permite-nos vivê-lo em toda a sua 
verdade, como um dom que o Senhor nos fez, 
como um sinal da sua bondade gratuita, sabendo 
que a nossa vida e toda a história estão nas suas 
mãos benévolas. É aquilo a que Bíblia chama o 
temor de Deus, isto é, respeito de Deus, condição 
indispensável para acolher o dom da Sabedoria. 
É o temor divino que afugenta todos os outros 
temores, todos os outros medos, porque está 
orientado para Aquele que é o Senhor de todas as 
coisas; na presença d’Ele, nada nos pode inquietar 
nem turvar. Reconhecer isso é fundamental para 
uma boa decisão e tranquiliza-nos sobre aquilo 
cujo controlo ou previsão não está nas nossas 
mãos: a saúde, o futuro, os entes queridos, os 
nossos projetos. Aquilo que conta é ter a nossa 
confiança posta no Senhor do universo, que nos 
ama imensamente e sabe que podemos construir, 
com Ele, algo de maravilhoso, de eterno.
Papa Francisco, Audiência Geral, Sala Paulo VI, 
quarta-feira, 7 de dezembro de 2022

SANTUÁRIO DE FÁTIMA

ACOLHE CERIMÓNIA NACIONAL DA PARTILHA DA LUZ DA PAZ DE BELÉM

A cerimónia nacional da partilha da «Luz da 
Paz de Belém» vai decorrer, às 16h30, do dia 11 
deste mês, na Basílica da Santíssima Trindade no 
Santuário de Fátima.
“Fátima acolhe mais de 1500 escuteiros de todo o 
país para receber e celebrar a chegada a Portugal 
da Luz da Paz de Belém”, lê-se numa nota enviada 
à Agência ECCLESIA.

No ano em que o Corpo Nacional de Escutas 
comemora o seu centenário, a Luz da Paz de 
Belém representa uma oportunidade de celebrar 
em comunidade, partilhando a sua missão de Paz, 
Partilha e Serviço.
Com o lema “Missão: Leva essa Luz em Ti”, a Luz da 
Paz de Belém conta este ano com a colaboração dos 

Comités Organizadores 
Paroquia is  e  dos 
Comités Organizadores 
Vicariais da JMJ – 
Jornada Mundial da 
Juventude, e do DNPJ – 
Departamento Nacional 
da Pastoral Juvenil, 
que também marcarão 
presença na Cerimónia.
C o m  a  i n t e n ç ã o 
de par ticipar nesta 
cerimónia, centenas 
de escuteiros vão 

encontrar-se pelas 10h00 da manhã de dia 11 de 
dezembro, junto ao Centro Pastoral Paulo VI, para 
usufruírem de um dia de atividades escutistas, com 
foco na vivência da fé católica e na mensagem de 
Nossa Senhora de Fátima, organizadas pelo CNE 
em parceria com o Santuário de Fátima.
Esta iniciativa, que tem o seu início na Áustria e 
que chega a todo o mundo, consiste na partilha 
da Luz que está permanentemente acesa na Gruta 
da Natividade, em Belém, realça uma nota enviada 
à Agência ECCLESIA
A eucaristia vai ser presidida pelo bispo da Diocese 
de Leiria/Fátima, D. José Ornelas.
Artigo da Agência Ecclesia.
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AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS 

• Estamos a recolher as vossas ofertas para 
preparar os Cabazes de Natal para as famílias 
carenciadas da nossa Paróquia. Podem 
deixar as ofertas, em bens alimentares, no 
cesto à saída da Igreja. Se o seu donativo for 
monetário, entregue-o diretamente ao Prior.
• Tendo em vista as Jornadas Mundiais 
da Juventude de 2023, estamos a pedir a 
todos os paroquianos que desejem receber 
e hospedar os jovens nas vossas casas para 
se inscreverem junto da Paróquia. Na folha 
de inscrição, é importante que indiquem 
quantos jovens poderão acolher. Desde já o 
nosso muito obrigado.
• Na próxima quinta-feira, 15 de dezembro, 
pelas 21h30, realizar-se-á uma vigília de oração 
para a entrega da Luz de Belém. Convido 
todos os paroquianos a estarem presente 
com as vossas lanternas ou velas.


