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Unidade pastoral 
Encontremos Sempre Jesus 

Recordai sempre isto: a vida é um caminho. 
Um caminho para encontrar Jesus. Mas quan-
do encontro Jesus? Somente no fim? Não, não! 
Encontramo-lo todos os dias. Mas como? Na 
oração! Quanto tu rezas, encontras Jesus. 
Quanto recebes a Comunhão, encontras Jesus 
nos Sacramentos. No final e sempre. Uma sen-
da onde não encontramos Jesus não é uma 
via cristã. É próprio do cristão encontrar Je-
sus, contemplá-lo, deixar-se fitar por Jesus, 
porque Ele olha para nós com amor, ama-nos 
deveras, gosta muito de nós e olha sempre 
para nós. Encontrar Jesus é também deixar-se 
olhar por Ele. «Mas Padre, tu sabes — um de 
vós poderia dizer-me — tu sabes que esta 
senda para mim é um caminho torpe, porque 
eu sou um grande pecador, cometi muitos pe-
cados... como posso encontrar Jesus?». Mas tu 
sabes que as pessoas que Jesus mais procura-
va eram os maiores pecadores, e por este 
motivo repreendiam-no; e o povo, as pessoas 
que se julgavam justas, diziam: mas este não 
é um profeta verdadeiro, olha como está bem 
acompanhado! Andava com os pecadores... E 
Ele dizia: vim para aqueles que têm necessi-
dade de saúde, que precisam de cura, e Je-
sus purifica-nos dos pecados. E no caminho, 
até quando erramos, quando cometemos um 
pecado, Jesus vem e perdoa-nos. E este per-
dão, que recebemos na Confissão, é um en-
contro com Jesus.  Nisto consiste a vida cristã: 
caminhar, ir em frente unidos, como irmãos, 
amando-nos uns aos outros. Encontremos sem-
pre Jesus.                           Homilia, 01.12.2013 

“Gaudete In Domino” 

Neste terceiro Domingo de Advento a liturgia 
convida-nos à alegria do espírito. Fá-lo com 
a célebre antífona que retoma uma exorta-
ção do apóstolo Paulo: "Gaudete in Domino", 
"Alegrai-vos sempre no Senhor... o Senhor 
está próximo" (cf. Fl 4, 4.5)  O convite à ale-
gria não é uma mensagem alienante, nem um 
paliativo estéril, mas, ao contrário, é profecia 
de salvação, apelo a um resgate que parte 
da renovação interior.  Para transformar o 
mundo, Deus escolheu uma humilde jovem de 
uma aldeia da Galileia, Maria de Nazaré, e 
interpelou-a com esta saudação: "Alegra-te, 
ó cheia de graça, o Senhor está contigo".  
Encontra-se naquelas palavras o segredo au-
têntico do Natal. Deus repete-as à Igreja, a 
cada um de nós: Alegra-te, o Senhor está 
próximo!                                         Bento XVI 

O Senhor está Perto 

O maior interesse para os seres humanos de 
todos os tempos, foi e continua a ser, viver em 
segurança, com todos os meios possíveis para 
a paz e estabilidade. Ao longo dos tempos os 
conflitos entre povos foram inevitáveis, pondo 
em risco o maior desiderato de bem-estar 
com consequências assaz pesadas para lutas 
contínuas e injustiças aberrantes. Na longa 
vivência e caminhada do povo judeu, tendo 
travado duras batalhas contra povos inimigos 
e contra calamidades da natureza, muitas 
vezes o desespero parecia inevitável. Mas, a 
voz de Deus fazia-se ouvir através de homens 
e mulheres escolhidos por Deus para transmi-
tir a sua presença embora invisível, a vitória 
da justiça e sobretudo a sua Revelação defi-
nitiva através do Messias. Em momentos de 
angústia o povo ouvia dos profetas o anúncio 
mais esperado, «tende coragem, não temais: 
aí está o vosso Deus, vem para fazer justiça e 
dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos 
(Is,35,4). A justiça humana não pode superar 
aquela do Senhor, o Messias que deve nas-
cer, o Prometido de todos os tempos é o Pró-
prio Deus que está perto de todos quanto o 
aceitam e o amam, quer que o reconheçamos 
e o amemos em todos os momentos da nossa 
vida, é Ele a única e verdadeira salvação. 
                         Pe. Nazário Kuatouta 

16, segunda-feira 
Num 24,2-7.15-17a | Sal 24 
Mt 21,23-27 
17, terça-feira 
Gen 49,2.8-10 | Sal 71 
Mt 1,1-17 
18, quarta-feira 
Jer 23,5-8 | Sal 71 | Mt 1,18-25 
19, quinta-feira 
Jz 13, 2-7.24-25a | Sal 70 
Lc 1,5-25 
20, sexta-feira 
Is 7,10-14 | Sal 23 | Lc 1,26-38 
21, sábado 
Cânt 2, 8-14 ou Sof 3,14-18a 
Sal 32 | Lc 1, 39-45 
22, Domingo IV do Advento 
Is 7,10-14 | Sal 23 | Rom 1,1-7 
Mt 1,18-24  


