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Todos queremos que tudo seja diferente! 
Todos queremos que o mundo mude, que as 
crises passem depressa ou que nunca che-
guem… todos queremos que as realidades 
do tempo e da história sejam bem diferentes 
do que são, mas, não basta querer, não basta 
esperar ou meramente desejar, nem sequer 
bastam as intenções, por melhores que se-
jam, aliás, de boas intenções bem sabemos o 
que está cheio!

Queremos que tudo mude mas o que que-
remos, em verdade, é que sejam os outros a 
mudar! Se calhar não temos tempo, paciên-
cia e idade para estas coisas e uns braços cru-
zados sempre nos dão mais conforto.

S. Pedro, que escutamos na 2ª Leitura 
deste Domingo, afirma-nos que “esperamos 
os novos céus e a nova terra” e, dos mais pes-
simistas, ouvimos que “quem espera desespe-
ra”, no entanto ainda existem os que “quem 
espera sempre alcança”. Nem mais.

Há muito que esperamos e já quase en-
tramos na fase do desespero. Mas, então, que 
nos está em falta?

Precisamente o que João Batista vem 
anunciando há dois mil anos: preparar ca-
minhos, endireitar veredas, vales e montes; 
e os caminhos preparam-se fazendo-os, per-
correndo-os… caminhando! A estrada é feita 
de pequenas partículas, os quilómetros são 
alcançados a cada passo! Não podemos co-
locar o “Menino” nos braços dos outros! Este 
“Menino” é nosso! Pertence-nos!

Esperando mas actuando. Esperando 
não numa passividade mórbida mas num 
dinamismo frenético e sem tréguas, pois esta 
luta não tem intervalos nem espaços publi-
citários.

As compras já vão no seu auge, as listas 
de ofertas são intermináveis, árvores, presé-
pios mais que prontos aguardam a noite e o 
dia, mas sempre surge a preocupação: será 
que me está a faltar alguma coisa? O que é 
que está mesmo a faltar?’

Falta, precisamente, que cada um faça a 
sua parte: Deus já fez a sua, só falta mesmo 
a nossa. A tua!

Este é o tempo do “fazer”. Não esperar 
que sejam os outros: sou eu, e não podemos 
deixar por mãos alheias e anónimas o que às 
minhas pertence.

Tudo começa pelo “eu” e, a partir de cada 
“eu” se faz e constrói o “nós”… o todos!

 Pe. Norberto Brum, Director Diocesano
da Pastoral Juvenil

Pelo quinto ano consecutivo, o 
Serviço Diocesano de Apoio à Pas-
toral Juvenil levou a cabo a iniciati-
va Jesus na Cidade que decorreu na 
passada Sexta-feira, 8 de Dezem-
bro, dia da Imaculada Conceição.

Em dia conhecido como “das 
montras”, centenas de jovens res-
ponderam ao convite e percorre-
ram as ruas de Ponta Delgada para 
celebrar Jesus e mostrar que Ele é a 
verdadeira montra. Neste sentido, 
para além dos habituais testemu-

nhos na 1ª pessoa, do flashmoob, da ostentação de cartazes e 
da distribuição de abraços em nome de Jesus, foi dada ainda 
a oportunidade, na Ermida de Santa Luzia, localizada mesmo 
no centro histórico de Ponta Delgada do encontro com Jesus 
Eucaristia, vividos em momentos de Cenáculo.

Questionado sobre a iniciativa, o Pe. Norberto Brum, Di-
rector Diocesano da Pastoral Juvenil disse que “cada vez mais 
sente-se a necessidade de encontrar novas formas de testemu-
nhar exteriormente a fé, para além das já tradicionais”, adian-
tando que numa noite em que as montras são as principais 
atracções, “importa trazermos ao de cima que o Natal é Jesus, 
em todos e em cada um”, disse.

1ª Leitura
Isaías 40,1-5.9-11
“Preparai o caminho do Senhor”

2ª Leitura
2 Pedro 3,8-14
“Esperamos os novos céus
e a nova terra”

Evangelho 
São Marcos 1,1-8
“Endireitai os caminhos
do Senhor”

A Palavra deste Domingo constitui 
um forte apelo ao reencontro do homem 
com Deus, à conversão. Por sua parte, 
Deus está sempre disposto a oferecer ao 
homem um mundo novo de liberdade, 
de justiça e de paz; mas esse mundo só 
se tornará uma realidade quando o ho-
mem aceitar transformar o seu coração, 
abrindo-o aos valores de Deus.

Na primeira leitura, o profeta garan-

te aos exilados a fidelidade de Deus e a 
sua vontade de conduzir o Povo – atra-
vés de um caminho fácil e direito – em 
direcção à terra da liberdade e da paz. 
Ao Povo, por sua vez, é pedido que dis-
pa os seus hábitos de comodismo, de 
egoísmo e de auto-suficiência e aceite, 
outra vez, confrontar-se com os desa-
fios de Deus.

João Batista, no Evangelho, convida 
os seus contemporâneos, e os homens 
de todos os tempos, a acolher o Messias 
libertador. A missão do Messias – diz 
João – será oferecer a todos os homens 
esse Espírito de Deus que gera vida 
nova e permite ao homem viver numa 
dinâmica de amor e de liberdade. No 
entanto, só poderá estar aberto à pro-
posta do Messias quem tiver percorrido 
um autêntico caminho de conversão, de 
transformação, de mudança de vida e de 
mentalidade.

A segunda leitura aponta para a se-
gunda vinda de Jesus. Convida-nos à 

vigilância – isto é, a vivermos dia a dia 
de acordo com os ensinamentos de Je-
sus, empenhando-nos na transformação 
do mundo e na construção do Reino. Se 
pautarmos a nossa vida por esta dinâmi-
ca de contínua conversão, encontraremos 
no final da nossa caminhada terrena “os 
novos céus e a nova terra onde habita a 
justiça”.

Jovens voltaram a abraçar 
Jesus na Cidade 

Da Palavra à Vida!
II DOMINGO DO ADVENTO

Palavra de Domingo

Editorial

O Serviço Diocesano de Apoio 
à Pastoral Juvenil de São Miguel 
lançou um novo desafio neste 
tempo de Natal e decidiu propor 
aos jovens micaelenses que du-
rante o Tempo de Advento pre-
parem uma “Baby Shower” para 
o “Menino Jesus”.

Os jovens são assim convida-
dos a prepararem “artigos/pro-
dutos” para bebés e crianças que 
serão partilhados na “Baby Sho-
wer do Menino” que acontecerá 
na Celebração de Natal do pró-

ximo Domingo, dia 17 de Dezembro, pelas 19h00 na Igreja 
Matriz de Vila Franca do Campo.

Os “artigos/produtos” partilhados serão entregues a be-
bés e crianças de famílias carenciadas e a diversas Institui-
ções de Acolhimento.

Em jeito de repto, a Pastoral Juvenil de São Miguel de-
safia todos os jovens a preparar um “enxoval” para os nossos 
“Meninos Jesus”?

De referir ainda que, como é já habitual, também este 
ano, após a Celebração de Natal, haverá um convívio com 
todos os jovens presentes.

A este propósito, é ainda pedido que cada jovem leve 
consigo uma iguaria de Natal para partilhar e assim se fazer 
a festa juntos e em união.

Pastoral Juvenil prepara “Baby 
Shower” para o “Menino Jesus”
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Sentido proibido 
Indicação da proibição de transitar no sentido 
para o qual o sinal está orientado

Em que sentido é que vou? 
 

Será que vou em contramão?
 

Que estradas devem ser proibidas na minha vida?

Qual é o sentido obrigatório da minha vida?
 

Em que sentido quero seguir?

Que diz o “CÓDIGO DA ESTRADA” perante este sinal?

O Artigo correspondente a este sinal encontras em
São Marcos 10, 17-22

Que diz o “CÓDIGO DA ESTRADA” perante este sinal?

O Artigo correspondente a este sinal encontras em
São Mateus 5, 1-12

Nesta 2ª Semana do Advento,
que sentido posso dar à minha vida?
O que é que é mesmo “obrigatório”?

Jesus!
Faz-me reconhecer que alguns dos caminhos por onde ando são proibi-

dos, pois não me conduzem à verdadeira vida.
Ensina-me a reconhecer-Te como o único sentido da minha vida, o “Ca-

minho, Verdade e Vida”.
Que eu saiba, sempre, caminhar no Teu sentido. Amém. 

Na nossa estrada, muitos são os sentidos em que podemos caminhar!
Entrar numa rua de sentido proibido pode ser fatal! Caminhar na nossa estrada num sen-
tido proibido também pode ser fatal
Há muitas estradas com sentido proibido que, infelizmente, entramos e percorremos, pon-
do em perigo a nossa própria vida, a nossa alegria e esperança. Há veículos que vêem con-
tra nós.
O ódio, a violência, a injustiça, a falta de sentido dos outros, o egoísmo, são estradas de 
sentido proibido. E quantas vezes nos metemos por elas?
Humm… cuidado! Atenção ao sinal!

Se há caminhos de sentido proibido é porque há um sentido obrigatório! A nossa vida só 
poderá ter um sentido, um sentido que é capaz de conduzir-nos à verdadeira alegria, à paz, 
ao amor… à felicidade!

Obrigado por nos ires enviando profetas ao longo da nossa vida.
Era gente que falava de Ti com sabedoria e amor,
Que nos foi dando pistas para Te seguirmos, 
Que se apaixonou por Ti profundamente
E viveu a sua vida em comunhão contigo.

Obrigado, porque alguns Te encontram entre os doentes da alma,
Enquanto outros Te acharam na solidão da multidão.
Outros ainda, foi na criança explorada que ouviram a Tua voz,
E alguns escutaram o Teu lamento na opulência dos seus palácios.
Todos eles, porém, nos falaram de Ti e dos nossos irmãos
E convidaram-nos a viver contigo uma história de amor pela Humanidade.

Obrigado pelos Franciscos, Joões, Teresas, Damiões, Marias…
E por tantos outros que não são reconhecidos senão no seu meio,
Mas que são profetas do Teu amor e da Tua solidariedade,
E contagiam quem está à sua volta com o Teu perdão,
A Tua paz e o Teu descanso,
E nos encorajam a tentarmos melhorar a História e a comprometermo-nos
Com a alegria de construir o Teu Reino.

Continua a enviar-nos profetas que nos dêem força.
E obrigado hoje, Senhor, por todos eles.

In: Apalavra do Domingo – Álvaro Ginel, Mari Patxi Ayerra (Edições Salesianas)

Dia 10 de Dezembro
Assembleia de Animadores Grupos
de Jovens
Local: Convento da Esperança
Destinatários: Animadores Grupos Jovens
Horário: 15h00

Dia 13 de Dezembro
Eucaristia para Universitários
Local: Ermida de São Gonçalo
– Ponta Delgada
Destinatários: Todos os Universitários
Horário: 18h00
Organização: Pastoral Universitária

Até 17 de Dezembro
Campanha de Advento
Uma “Baby Shower para o Menino”
Angariação de produtos para bebés
A serem partilhados
na Celebração e Natal

Dia 17 de Dezembro
Assembleia de Jovens
Local: Ouvidoria de Vila Franca do Campo
Horário: 16h30 – 18h30
- Celebração de Natal com Jovens
Local: Matriz de Vila Franca do Campo
Horário: 19h00

Senhor, obrigado pelos teus profetas!

 ATENÇÃO AOS SINAIS - Caminhar em Advento

ORAÇÃO - POEMA

PRÓXIMOS EVENTOS…

… para anotar e participar!

www.pastoraljuvenilacores.com

pjacores.geral@gmail.com
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“Não existe nada igual ao sabor
do pão partilhado.”

Antoine de Saint-Exupéry

IMAGENS COM VIDA...

2ª SEMANA DO ADVENTO Sentido obrigatório
Indicação da obrigação de seguir no sentido
indicado pela seta inscrita no sinal

COMPROMETER

Preparai os caminhos do Senhor...


