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Advento
Estamos a chegar ao ad-

vento. Esta época do ano tão 
especial que antecede o Natal 
inicia-se este domingo, 1 de 
dezembro e vai terminar preci-
samente com o nascimento de 
Jesus, a 25 de dezembro. 

Nesta altura somos todos 
incentivados a refletir sobre o 
que fizemos ao longo do úl-
timo ano e de como podemos 
tornar-nos pessoas mais cons-
cientes das nossas ações, dos 
outros que nos rodeiam e do 
mundo em que vivemos. É ain-
da nesta altura em que deve-
mos lutar com mais afinco por 
manter e espalhar a paz e o 
amor e colocar todos os nossos 
esforços e orações nos outros, 
naqueles que sofrem ou que, 
por um ou outro motivo, vivem 
em sobressalto.



Viveu para Deus e 
levou o Amor a sério

Olhar para o seu jeito de amar era ver 
o rosto amoroso de Deus. A sua grande 
paixão era defender a dignidade das pes-
soas, denunciando tudo o que machuca o 
Homem e o impede de se realizar de modo 
livre.

Amava a simplicidade das crianças e 
deixava sempre mais felizes as pessoas 
que comunicavam com ele. Não tinha pre-
tensões a ser rico ou poderoso e preferia a 
companhia dos mais simples e pobres.

Jamais foi cobarde. Por isso defendia 
sempre os que não sabiam defender-se. 
Amava de modo incondicional e defendia a 
partilha de bens como caminho para che-
gar à abundância. Os bens da Terra só che-
garão para todos, dizia ele, se as pessoas 
aprenderem a partilhar.

Jamais defendeu a morte ou a mar-
ginalização dos pecadores, mas o maior 
dos seus sonhos era acabar com o pecado. 
Inaugurou o baptismo no Espírito Santo, a 
fim de renovar o coração das pessoas, fa-
zendo-as passar do egoísmo para frater-
nidade. Denunciava corajosamente os que 
oprimiam em nome da religião, da política 
ou do dinheiro.

As pessoas que o encontravam desco-
briam novas razões para viver e amar.

A sua mensagem minava os sistemas 

caducos que queriam impedir o nascimen-
to da Nova Humanidade. Eis a razão pela 
qual os poderosos e os detentores dos pri-
vilégios não queriam que ele vivesse. Agia 
assim e depois declarava que a sua missão 
vinha de Deus. Entre os seus inimigos mais 
ferozes estavam os sacerdotes e doutores 
da Lei. Aliás, foram eles que programa-
ram a sua morte. Mataram-no, pensando 
livrar-se dele para sempre. Mas ele sabia 
bem que o seu Pai do Céu o ia restaurar, 
pois estava seguro que Deus toma partido 
pelos que gastam a vida pelas causas do 
amor.

Como tinha a força e a luz do Espírito 
Santo, ele tinha a certeza de que Deus não 
o deixaria que a sua missão terminasse 
no fracasso. Tinha consciência de que a 
sua vida não era apenas sua, pois tomava 
Deus a sério, ao ponto de fazer dele a cau-
sa primeira da sua vida. Por isso Deus lhe 
confiou uma missão em favor de todos os 
seres humanos.

Levou o amor até à densidade máxi-
ma, isto é, dar a vida por aqueles a quem 
se ama. 

(…) Nasceu na Palestina e o seu nome 
era Jesus de Nazaré. Deu-se totalmente 
pela missão que Deus lhe confiou, pois 
decidiu fazer de Deus a causa primeira da 
sua vida.

Pdre. Calmeiro Matias (Redentorista)
Texto disponível no blog «Derrotar Montanhas»: http://derrotarmontanhas.
blogspot.com/2010/10/viveu-para-deus-e-levou-o-amor-serio.html



O Bazar é um dos eventos 
mais esperados do ano e no 
qual toda a paróquia é convida-
da a participar e a trazer tam-
bém amigos e familiares. Desta 
vez, o Bazar está marcado para 
7 de dezembro com início às 
15:30 da tarde.

Como vem sendo habitual, 
este conhecido evento envolve 
vários membros da paróquia 
na preparação e organização 
de toda a logística, onde se 
incluem as diversas bancas. É 
uma boa oportunidade para 
quem procura presentes de 
Natal a preços mais simpáticos, 
ao mesmo tempo que contribui 
para a Igreja.

Este evento tem ainda um 
lado de convívio onde todos 
podem partilhar uma refeição e 
disfrutar de algum tempo com 
os restantes membros da paró-
quia.

Eventos

Todos os Domingos (11:00) – Celebração Eucarística e Escola Dominical para crianças
Todas as Quartas-feiras (9:00) – Oração da manhã
7 de Dezembro a partir das 15:30 - Bazar de Natal da Paróquia no Ginásio do Torne
14 Dezembro 14:00 - Composição dos Cabazes de Natal do Projecto Esperança
                            17:30 - Oração com comunidade e famílias beneficiárias dos            
                                         cabazes de Natal do Projecto Esperança
15 Dezembro 11:00 - 2.º Domingo do Advento - Domingo da Bíblia 
                            16:30 - Festa de Natal do Arciprestado Norte - Paróquia do Redentor
25 Dezembro 11:00 - Culto de Natal

Bazar de Natal



Pároco: 
Sr. Bispo D. Jorge de Pina Cabral 
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm)

Junta Paroquial:
Presidente: Rev. Diácono Engº Jaime Dias 
Tlm: 915601983.
 
Igreja aberta todos os dias das 12h30 às 
13h00 e sexta todo o dia.

Para visitas Domiciliárias por favor contactar 
o Pároco ou algum membro da Junta .

Igreja Lusitana—comunhão anglicana 
http://www.igreja-lusitana.org 
 

Composição: Hugo Rios

Paróquia de S. João 
Evangelista (Torne)

www.igrejadotorne.org
torne@igreja-lusitana.org

2 Ana Maria da Silva Barbosa

2 Sara Lusitana Santos Azevedo

7 Maria Elisa Filipe N. da Silva

8 Paulo Jorge Lima Pimentel

9 Rui Pedro Tavares da Luz Soares

11 Maria Isaura Canedo Alvarez Esmeriz

11 Antónia Jesus S. Santos Magalhães

12 Francisco Fernando Pinto da Silva

13 Luís Miguel Almeida da Fonseca

15 Samuel José Almeida

15 Leonardo Pina Cabral Freitas Sousa

16 Carlos Augusto Azevedo Duarte

17 Fernando Manuel F. Rodrigues Silva

20 José Paulo Ferreira de Sá Couto

20 Umbelina Maria Peres Passos Apura

23 Carlos Alberto Carvalho Leal

29 Manuela do Carmo dos Santos Ribeiro

Aniversários
dezembro


