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Mensagem de saudação

Feliz Natal! 
Que as nossas casas sejam verdadeiros presépios vivos! Que a nossa 
paróquia seja uma nova Jerusalém de Paz e de Alegria. Que no mundo 
inteiro se renove o amor de Deus!

P. Mário Campos

a Palavra da Solenidade do natal 
(N.B. Há várias leituras para as diferentes celebrações deste dia. Aqui apresentam-se as leituras 
próprias da primeira missa da manhã)

1ª leitura: Isaías 62, 11-12
“Eis que vem o teu Salvador!”.

Salmo 96 (97) Hoje sobre nós resplandece uma 
luz: nasceu o Senhor!
“Todos os povos contemplem a sua glória”.

2ª leitura: Tito 3, 4-7
“Deus salvou-nos, não pelas obras justas que praticámos mas pela sua 
misericórdia”.

evangelho: Lucas 2, 15-20
“Vamos a Belém para vermos o que aconteceu e que Deus nos deu a 
conhecer!”.
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MiSSa naS caPelaS
 

Na próxima terça feira, dia 28, haverá missa na capela do Casal da Coita, 
às 18h00.

luz da Paz de beléM

A vela da luz da Paz de Belém continuará à disposição na Igreja paroquial 
que ficará aberta durante o dia. Quem desejar pode levar uma vela de casa 
para acender da vela da Igreja e assim levar para a sua casa este símbolo 
tão lindo do Natal.

ornaMentação da igreja Paroquial 
e centro PaStoral

 
No dia 31 será a cargo do Casal do Bicho e Quinta da Ferraria. Nos dias 8 
e 15 de Janeiro ficará a cargo do lugar da Cumeira.

horário daS MiSSaS no ano novo
 

No dia 31, sexta feira, haverá Missa vespertina da Solenidade da Mãe de 
deus às 19h00 no centro Pastoral. Será também missa de Acção de graças 
pelo ano que passou. 

No sábado, dia 1, Solenidade da Mãe de deus e dia Mundial da Paz, have-
rá missa às 8h30 e às 11h30.

no dia 2 de janeiro, domingo, festa da epifania, haverá missa às 08h30 e 
às 11h30. (Não haverá missa vespertina no sábado).



Refletindo com o Papa

“Juntamente com Maria, sua esposa, José subiu à «cidade de David, 
chamada Belém». Nesta noite também nós subimos a Belém, para lá des-
cobrirmos o mistério do Natal.

Belém: o nome significa casa do pão. Hoje, nesta casa, O Senhor marca 
encontro com a humanidade. Sabe que precisamos de alimento para viver. 
Mas sabe também que os alimentos do mundo não saciam o coração. Na 
Sagrada Escritura, o pecado original da humanidade aparece associado 
precisamente ao acto de tomar alimento: «agarrou do fruto e comeu», diz-
nos o Livro do Génesis. O ser humano tornou-se ávido e voraz. Para muitos, 

o sentido da vida parece ser possuir, estar cheio de coisas. Uma ganância 
insaciável atravessa a história humana, chegando ao paradoxo de hoje em 
que alguns se banqueteiam lautamente enquanto muitos não têm pão para 
viver. Belém é o ponto de viragem no curso da história. Lá em Belém, na casa 
do pão, Deus nasce numa manjedoura como se quisesse dizer-nos: estou 
aqui ao vosso dispor, como vosso alimento. Deus não agarra o alimento, 
oferece de comer; não dá uma coisa, mas dá-Se a Si mesmo. Em Belém, 
descobrimos que Deus não é alguém que agarra a vida, mas Aquele que 
dá a vida. A cada um de nós, habituados desde os primórdios a agarrar e 
comer, Jesus começa a dizer: «Tomai, comei, Este é o meu corpo». O corpo 
pequenino do Menino de Belém, lança um novo modelo de vida: não devorar 
e acumular, mas partilhar e dar. Deus faz-Se pequeno para ser nosso alimen-
to. Nutrindo-nos d’Ele, Pão de vida, podemos renascer no amor e romper a 
espiral da avidez e da ganância. A partir da casa do pão, Jesus traz-nos de 
regresso a casa para que nos tornemos familiares do nosso Deus e irmãos 
do nosso próximo. Diante da manjedoura, compreendemos que não são os 
bens que alimentam a vida mas o amor; não a voracidade, mas a caridade; 
não a abundância ostentada, mas a simplicidade e a humildade(…).

Em Belém, descobrimos que a vida de Deus corre nas veias da humani-
dade. Se a acolhermos, a história muda a partir de cada um de nós!...

(Pequeno trecho de uma homilia do Papa sobre o Natal).

Para conversar em família e com os amigos:

1.Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2.Quem é, para ti, este Menino que contemplamos no presépio? 
3.Já fizemos da nossa família um presépio vivo? De que estamos à espera?

Proposta da semana: Semana do “pão”. Lembrando que Belém significa 
‘cidade do pão’, esta semana propomo-nos rezar antes de cada refeição para 
agradecer o alimento e pedir a Deus o dom de sermos generosos na partilha.

A Palavra do Domingo da Sagrada Família (dia 26)

1ª leitura: Ben-Sirá 3, 3-17
“Quem honra seu pai, obtém o perdão dos pecados, e acumula um te-
souro quem honra a sua mãe”.

Salmo 127 (128) Felizes os que esperam no Senhor e seguem seus 
caminhos!
“Será abençoado todo aquele que ama o Senhor”.

2ª leitura: Colossenses 3, 12-21
“Acima de tudo, revesti-vos de caridade que é o vínculo da perfeição”.

evangelho: Lucas 2, 41-51
“Porque me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa de 
meu Pai?”.


