Folha Paroquial 21.11.2021 — NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO

PERCURSO BÍBLICO - na próxima quarta feira, dia 24 Nov, pelas
21h30 no Salão de São José - será a primeira sessão. Já se inscreveu?
O link para o formulário de inscrições: https://linktr.ee/sjbaptista
VIGÍLIA PELA VIDA NASCENTE E BENÇÃO DAS GRÁVIDAS
- dia 27 de novembro, às 21h00,
na Sé Nova. Uma vigília de oração especial para mães grávidas
durante o advento. A Vigília da
Vida Nascente, no início do Tempo de Advento, é uma oportunidade para celebrar o grande
dom da vida de cada nascimento - a começar pelo Menino Jesus. Por isso, na celebração teremos
a Bênção das Mães Grávidas.Trata-se de uma iniciativa dinamizada
pelo Secretariado Diocesano da Pastoral da Família.
FIM DE SEMANA ALPHA - depois do Alpha Adolescentes e do Alpha
adultos de SJBaptista, no próximo fim de semana é chegada a vez do
Alpha de SJosé: rezemos pelos seus bons frutos.
GRUPO DE ORAÇÃO - próxima quinta feira, dia 25, às 21h30.
DIA JMJ NOVEMBRO - no dia 23 de cada mês, há sempre feira em
Bencanta e, à noite, pelas 21h30, na Sé Velha, é dia JMJ com momento de oração e reflexão. Próxima terça-feira.
NOITE DE LOUVOR JOVEM - sexta, dia 3 Dez, pelas 21h00 - num
ambiente de cânticos de louvor, com o Pe Fernando, em SJBaptista - um momento mensal de acolhimento para os jovens.
DOMINGO DA PARTILHA - próximo Domingo, dia 28. Se preferir
e puder, poderá fazer uma transferência ou agendar uma transferência recorrente: IBAN - PT50 0035 0650 0000 0070 7302 5
PARTILHANDO A CEIA DE NATAL SEMANA APÓS SEMANA
- este ano, por iniciativa da catequese familiar, voltamos a fazer
uma recolha de géneros alimentares a serem geridos pelo GASC
no apoio ao número crescente de famílias carenciadas que apoiamos. Assim, no Domingo 28 Nov: leite, óleo e azeite; 5 Dez: farinha, açúcar, arroz e enlatados; 12 Dez: Vinho do Porto, sumos,
chocolates; 19 Dez: bacalhau, bolo-rei, broinhas.
VENDA DE NATAL DOS VICENTINOS - para angariar fundos para
os cabazes de Natal a distribuir pelas famílias apoiadas pelo centro, no próximo Domingo, dia 28, das 9h às 17h, haverá uma Venda de Natal à porta do Centro de Acolhimento João Paulo II.
VENDA DE NATAL DOS ESCUTEIROS - 4 e 5 de Dezembro.
CATEQUESE - CAMINHADA DE ADVENTO - para além de irem
colecionando uma estrelinha por cada Domingo de Advento, as
famílias da catequese são convidadas a partilhar géneros com os
mais pobres. Assim, no Domingo 28 Nov: leite; 5 Dez: arroz; 12
Dez: massa; 19 Dez: produtos de higiene.
OFERTÓRIO PARA AS MISSÕES - rendeu em S. José 6.679,12€,
porque houve um donativo anónimo de 5000€. Que Deus abençoe a todos e que recompense aquele que, anonimamente, quer
ser um missionário pela oferenda de si mesmo e dos seus bens.
LECTIO DIVINA DE ADVENTO - já temos
disponíveis os livritos com o guião de leitura orante da Palavra de Deus proposto
pela diocese para este Advento. Como habitualmente, será a 1€ a unidade.
RETIRO DE ADVENTO - 4 Dez (daqui a 15 dias!), com o bispo de
Viseu. As inscrições poderão ser feitas online ou na secretaria.

SJBaptista

LEITURA I ( Dan 7, 13-14 )
Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho do homem.
Dirigiu-Se para o Ancião venerável e conduziram-no à sua
presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e
todos os povos, nações e línguas O serviram. O seu poder é
eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído.
SALMO RESPONSORIAL:
O Senhor é rei num trono de luz.
LEITURA II ( Ap 1, 5-8 )
Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o
Príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama
e pelo seu sangue nos
libertou do pecado e fez
de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai,
a Ele a glória e o poder
pelos séculos dos séculos. Amen. Ei-l’O que
vem entre as nuvens,
e todos os olhos O verão, mesmo aqueles
que O trespassaram;
e por sua causa hão-de lamentar-se todas
as tribos da terra. Sim.
Amen. «Eu sou o Alfa e
o Ómega», diz o Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que
há-de vir, o Senhor do Universo».

SJosé

EVANGELHO ( Jo 18, 33b-37 )
Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos Judeus?». Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?». Disse-Lhe Pilatos:
«Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?». Jesus
respondeu: «O meu reino não é deste mundo. Se o meu
reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para
que Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino
não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és Rei?». Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz».

REFLEXÃO

Senhor Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo, Príncipe dos
reis da terra, Alpha e Ómega de tudo quanto existe. A ti pertencem o poder, a honra e a realeza. Tu és o Rei do amor, tu
que nos amaste e pelo teu sangue nos libertaste do pecado,
fazendo de nós um Povo de louvor e adoração.
Senhor, conduz-nos pela mão e faz-nos entrar na visão da
tua glória como Daniel, que, nas visões da noite, viu sobre as
nuvens do céu o Filho do Homem cheio de glória e realeza,
ou então leva-nos como Pedro ,Tiago e João, ao monte Tabor, para vermos a tua face divina. Às vezes, precisamos de ser
conduzidos pelo Espírito à visão da tua glória para nos encher
de alegria, de esperança e de louvor. Mas tu apareceste-nos
como Deus encarnado, feito menino pobre, num presépio,
desprovido de tudo. Aquele que era de condição divina não
se valeu dessa condição, mas despojou-se a si mesmo para ser
o mais humilde de todos os homens e se debruçar para lhes
lavar os pés.
No evangelho de hoje revelas-te como um rei original. De
mãos manietadas, a ser julgado pelos homens pecadores,
cheio de fraqueza, manifestas a dignidade real que persiste
e se torna ainda mais forte, na tua suprema serenidade e humildade que revela a tua grandeza muito mais do que as vestes sumptuosas, as coroas de ouro ou os palácios de marfim.
Dizes-nos, desta forma, que a dignidade de cada homem não
está na sua aparência, nas suas vestes, nas suas riquezas, no
seu prestígio humano, mas naquilo que ele é, na sua essência.
E tu, na tua essência única, és o Filho eterno, Aquele que
segundo a visão de Daniel lhe foi entregue o poder e a realeza. Tornaste-te grande, fazendo-te servo da humanidade, e
ensinaste-nos o caminho da realeza. Unidos a ti, pelo batismo,
como a vara aos ramos, também nós levamos connosco a dignidade de filhos de adoção filial. Podemos chamar ao teu Pai
«Pai Nosso», pois Tu assim quiseste e nos ensinaste e enviaste-nos o teu Espírito que em nós testemunha que somos filhos
de Deus e que pela tua morte na cruz e pela tua ressurreição
fizeste de nós um povo real, quer dizer, em povo ministerial
chamado a segui-te as pisadas como discípulos que aprendem
contigo a servir. Como nos diz S. Paulo na Carta aos Romanos, Deus quer que reproduzamos na nossa vida a tua imagem
(Rom 8,29) e compete-nos a nós tornar presente, no mundo e
na Igreja, a imagem do Rei que reinou servindo e dando a vida
por amor.
O serviço por amor é um dos propósitos essenciais da vida
dos discípulos-missionários, inscrita na visão das nossas paróquias. Em S. José diz-se «Formamos discípulos que evangelizam com ousadia e servem com amor». Em S. João Batista,
«queremos ser uma comunidade orante e acolhedora, enraizada em Cristo, que serve e anuncia o Evangelho para a transformação do mundo».
Ajuda-nos a imitar-te na humildade, no amor e no serviço, a
ti, Rei da humanidade, que te tronaste Rei servindo e dando a
vida. Sabemos que, se te imitássemos mais, as nossas comunidades seriam comunidades vivas de discípulos que te seguem
na arte de servir com amor e rivalizaríamos uns com os outros
na prontidão a servir. Deixaríamos de ser comunidades onde
só alguns fazem alguma coisa, estafam-se, e outros assistem.
Neste dia, nosso Rei e servidor, fixamos os olhos em ti, na
tua grandeza que se fez serviço humilde, e pedimos-te a graça da generosidade em servir com amor e humildade, para
um dia reinarmos
contigo junto do Ancião Venerável.

“Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!”
O mundo inteiro teve de defrontar-se com o sofrimento causado
pela perda de tantos entes queridos e pelo isolamento social.
Mas, graças a Deus, este não é o único lado da moeda. Se a provação pôs a descoberto as nossas fragilidades, fez emergir também
as nossas virtudes, nomeadamente a predisposição à solidariedade.
Em toda a parte, vimos tantas pessoas, incluindo muitos jovens, a
lutar pela vida, semear esperança, defender a liberdade e a justiça,
ser artífices de paz e construtores de pontes.
Quando cai um jovem, de certo modo cai a humanidade. Mas também é verdade que, quando um jovem se levanta, é como se o mundo inteiro se levantasse. Queridos jovens, que grande potencialidade tendes nas vossas mãos! Que força trazeis nos vossos corações!
Por isso, hoje, Deus diz a cada um de vós mais uma vez: «Levanta-te!» Espero de todo o coração que esta mensagem ajude a preparar-nos para tempos novos, para uma página nova na história da
humanidade. Mas não há possibilidades de recomeçar sem vós, queridos jovens. Para levantar-se, o mundo precisa da vossa força, do
vosso entusiasmo, da vossa paixão. É neste sentido que gostaria de
meditar, juntamente convosco, sobre o trecho dos Atos dos Apóstolos onde Jesus diz a Paulo: «Levanta-te! Constituo-te testemunha do
que viste» (cf. At 26, 16).
Paulo, testemunha diante do rei
Não podemos presumir que todos conheçam Jesus, mesmo na era
da internet. A pergunta que muitas pessoas dirigem a Jesus e à Igreja
é precisamente esta: «Quem és?». Em toda a narrativa da vocação
de São Paulo, esta é a única vez que ele fala. E, à sua pergunta, o Senhor responde prontamente: «Eu sou Jesus a quem tu persegues».
«Eu sou Jesus a quem tu persegues!»
Através desta resposta, o Senhor Jesus revela um grande mistério
a Saulo: que Ele Se identifica com a Igreja, com os cristãos. Até então
Saulo não vira nada de Cristo, senão os fiéis que metera na prisão (cf.
At 26, 10), dando o próprio assentimento à sua condenação à morte
(26, 10). E vira como os cristãos respondiam ao mal com o bem, ao
ódio com o amor, aceitando as injustiças, as violências, as calúnias e
as perseguições suportadas pelo nome de Cristo. Assim, bem vistas
as coisas, de algum modo Saulo – sem o saber – tinha encontrado
Cristo: encontrara-O nos cristãos.
Quantas vezes ouvimos dizer: «Jesus sim, a Igreja não», como se
um pudesse ser alternativa à outra. Não se pode conhecer Jesus, se
não se conhece a Igreja. Só se pode conhecer Jesus por meio dos
irmãos e irmãs da sua comunidade.
Reconhecer a própria cegueira
Podemos imaginar que, antes do encontro com Cristo, Saulo estivesse de certo modo «cheio de si», considerando-se «grande»
pela sua integridade moral, o seu zelo, as suas origens, a sua cultura. Seguramente estava convencido da justeza da sua posição. Mas,
quando o Senhor se lhe revela, é «lançado por terra» e fica cego. De
repente, descobre que não é capaz, física e espiritualmente, de ver.
As suas certezas vacilam. No íntimo, sente que aquilo que o animava com tanta paixão, ou seja, o zelo de eliminar os cristãos, estava
completamente errado. Dá-se conta de não ser o detentor absoluto
da verdade; antes pelo contrário, está bem longe dela. E, juntamente com as suas certezas, cai também a sua «grandeza». De repente,
descobre-se perdido, frágil, «pequeno».
«Levanta-te e testemunha!»
Ao abraçar a vida nova que nos é dada no Batismo, recebemos
também uma missão do Senhor: «Serás minha testemunha». É uma
missão que pede a nossa dedicação e faz mudar a vida.
Hoje, o convite de Cristo a Paulo é dirigido a cada um e cada uma
de vós, jovens: Levanta-te! Não podes ficar por terra a «lamentar-te
com pena de ti mesmo»; há uma missão que te espera! Também tu
podes ser testemunha das obras que Jesus começou a realizar em ti.
Por isso, em nome de Cristo, eu te digo: Levanta-te e testemunha.
Texto com muitas supressões: Mensagem do Papa Francisco
para esta Jornada Mundial da Juventude (21 Nov 2021)

