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Mensagem de saudação

Começamos bem! O novo ano civil começa com a celebração dedicada a 
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Se estamos nas mãos da Mãe, temos 
tudo para estar bem e alegres.
Também celebramos o dia mundial da Paz. Só coisas boas!

P. Mário Campos

a Palavra da Solenidade de Santa Maria, Mãe de deus 

1ª leitura: Números 6, 22-27
“O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça 
brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Se-
nhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz!”.

Salmo 66 (67) Deus tenha compaixão de nós e nos 
dê a sua bênção!
“Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto”.

2ª leitura: Gálatas 4, 4-7
“Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: 
«Abba! Pai»”.

evangelho: Lucas 2, 16-21
“Os pastores dirigiram-se à pressa para Belém e encontraram Maria, José 
e o Menino deitado numa manjedoura”.
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MiSSa naS caPelaS
 

Na próxima terça feira, dia 4, haverá missa na capela do Casal da Marinha, 
às 19h00.

ornaMentação da igreja Paroquial 
e centro PaStoral

 
Nos dias 8 e 15 de Janeiro ficará a cargo do lugar da Cumeira.

catequeSe
 

Devido à situação de pandemia e às regas impostas às escolas, a catequese 
só recomeçará a partir de 16 de Janeiro.

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2. Que sentimentos e desejos te provoca a bênção da primeira leitura de hoje? 
3. Como é a tua relação com Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe?

Proposta da semana: 

Semana da “avé Maria”. Rezemos frequentemente, todos os dias, à Mãe 
de Deus.



Refletindo com o Papa

“Neste dia 1 de Janeiro, oitavo dia depois do Natal, celebramos a Santa 
Mãe de Deus. Como os pastores de Belém, permaneçamos com o olhar fixo 
nela e no Menino que tem ao colo. E deste modo, mostrando-nos Jesus, o 
Salvador do Mundo, ela, a Mãe, abençoa-nos. Hoje, Nossa Senhora aben-
çoa-nos a todos. Abençoa o caminho de cada homem e mulher neste ano 
que começa e que será bom precisamente na medida em que cada um tiver 
acolhido a bondade de Deus que Jesus veio trazer ao mundo.

Com efeito, é a bênção de Deus que deve caracterizar todos os bons votos 
que são trocados nestes dias. E hoje a liturgia reconduz-nos à antiquíssima 
bênção com a qual os sacerdotes israelitas abençoavam o povo. Ouçamos 
bem, recita assim: «O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça res-
plandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti 
levante o seu rosto e te conceda a paz. Esta é uma bênção muito antiga.

Por três vezes o sacerdote repetia o nome de Deus, «Senhor», esten-
dendo as mãos em direcção ao povo reunido. Com efeito, na Bíblia o nome 
representa a própria realidade que é invocada, e assim, «dar o nome do 
Senhor» a uma pessoa, a uma família, a uma comunidade significa oferecer-
lhe a força benéfica que brota d’Ele.

Nesta mesma bênção menciona-se duas vezes o rosto, o rosto do Senhor. 
O sacerdote reza para que Deus o «faça resplandecer» e o «dirija» para o 
seu povo e assim lhe conceda a misericórdia e a paz. Sabemos que segun-
do as Escrituras o rosto de Deus é inacessível ao homem: ninguém pode 
ver Deus e permanecer em vida. Isto expressa a transcendência de Deus, 
a grandeza infinita da sua glória. Mas a glória de Deus é totalmente Amor, 
e por conseguinte, mesmo permanecendo inacessível, como um sol para o 
qual não se pode olhar, irradia a sua graça sobre cada criatura e, de modo 
especial, é sobre os homens e mulheres que mais se reflete.

«Quando chegou a plenitude do tempo», Deus revelou-Se no rosto de 
um homem, Jesus, «nascido de mulher». E aqui voltamos ao ícone da festa 
de hoje, do qual partimos: o ícone da Santa Mãe de Deus, que nos mostra o 
Filho, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Ele é a Bênção para cada pessoa 
e para toda a família humana. Ele, Jesus, é fonte de graça, de misericórdia 
e de paz.

Peço-vos que hoje, e cada dia, rezem a Nossa Senhora; e repitam muitas 
vezes: Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus!

(De uma reflexão do Papa sobre a festa de hoje).

a Palavra do domingo da epifania (dia 2)

1ª leitura: Isaías 60, 1-6
“Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha 
sobre ti a glória do Senhor”.

Salmo 71 (72) Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra!
“Florescerá uma paz até ao fim dos tempos”.

2ª leitura: Efésios 3, 2-6
“Agora o mistério de Cristo foi revelado pelo Espírito Santo”.

evangelho: Mateus 2, 1-12
“Ao ver a estrela sentiram grande alegria. Entraram e viram o Menino 
com Maria, sua Mãe e, cindo de joelhos, prostraram-se diante d’Ele e 
adoraram-n’O”.


