
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIM 343 
22 DEZEMBRO A 
29 DEZEMBRO 2019 

Email: parocoanha@diocesedeviana.pt 
Website: www.paroquiavnanha.com 

1ª Leitura 
Is 52,7-10 
Salmo 
97 (98) 
2ª Leitura 
Heb 1,1-6 
Evangelho 
Lc 2,1-14 
 

Caros amigos:
Grato pela vossa amizade e confiança, manifestadas nas pequenas 
grandes coisas e nos pequenos grandes gestos com que me prendastes ao 
longo do ano que finda, desejo-vos um Santo e Feliz Natal e um Novo Ano 
próspero e abundante em bênçãos e graças de Jesus recém-nascido. Não 
vos falte nunca com saúde e com a Sua graça. 
Um grande abraço! Santo e Feliz Natal para todos e, em particular, para 
aqueles que ainda acreditam no Natal!  

Movidos pela Estrela que brilha no amor, eis-nos chegados ao Presépio de 
Belém. Está tudo conforme o sinal dado pelo Anjo aos Pastores: “um Menino 
recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura” (Lc2,12). É uma 
família que traz gravada nas pegadas do caminho esta marca de origem: 
“pobre de meios”. Maria e José vêm de Nazaré, de uma pobre povoação, 
perdida na periferia de um grande império, e agora pernoitam num curral, em 
Belém, nos arrabaldes de Jerusalém. Este é o sinal de sempre para encontrar 
Jesus: a simplicidade frágil de um Menino recém-nascido numa família pobre 
de meios, mas onde não falta a mansidão do Menino deitado na manjedoura, 
envolto nas fraldas que O resguardam, no amor inexcedível de Maria e de José. 
Ali está Deus. O Salvador nasce num Presépio, entre animais, como sucedia 
com os filhos dos mais pobres! O Verbo de Deus faz-Se Carne, monta a sua 
tenda (cf. Jo 1,14) no meio de nós e, neste empobrecimento, torna-nos ricos 
com os dons da vida eterna, da alegria plena, da paz verdadeira, da salvação. 

«MOVIDOS POR UMA 
ESTRELA»  

SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR – MISSA DO DIA 
     SOMOS IGREJA QUE ACOLHE 

“O VERBO FEZ-SE CARNE E 
HABITOU ENTRE NÓS” 

Natal do Senhor 

BOAS FESTAS

 

 

   Domingo, 22 de Dezembro –IV Domingo do Advento com Novena de Natal 
- 09h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Beatriz 
- 10h00 – Eucaristia do IV Domingo do Advento, com Baptismo e bênçao das senhoras 
   grávidas 
- Leitores: Cristina Cunha (Monição); Sr. Manuel Domingos (1ª Leitura); D. Céu Morais (2ª 
Leitura); Cristina Cunha (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. Francisco Félix 
Segunda-feira, 23 de Dezembro  
- Não há celebração da Eucaristia 
- 20h45 – Ensaio do Grupo Coral 
 Terça-feira, 24 de Dezembro – Noite de Consoada 
- Não há celebração da Eucaristia. É noite de consoada. 
- Acendimento de uma vela em cada lar (Luz da Paz de Belém que esta na nossa igreja) 
Quarta-feira, 25 de Dezembro – NATAL DO SENHOR (Solenidade) 
- 10h00 – Solene Eucaristia do Natal do Senhor 
- Leitores: Catequese 
  Quinta-feira, 26 de Dezembro – S. Estêvão, Primeiro Mártir (Festa) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Maria do Céu Cruz 
- 18h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Maria do Céu Cruz 
  Sexta-feira 27 de Dezembro – S. João, Apóstolo e Evangelista (Festa) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Isabel 
- 18h00 – Eucaristia  
- Leitora: D. Augusta Morais 
Sábado, 28 de Novembro – Santos Inocentes, Mártires (Festa) 
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Margarida Carlão 
- 18h00 – Eucaristia Vespertina da Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José.  
   Dinamizam a Liturgia os pais das crianças da Catequese 
- Leitores: Pais das crianças da Catequese 
 - Ministro Extraordinário da Comunhão: D. Margarida Carlão 
Domingo, 29 de Dezembro –Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José 
- 09h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira 
- 10h00 – Eucaristia da Festa da Sabrada Família de Jesus, Maria e José, pelo Povo que me 
   está confiado  
- Leitores: D. Maria do Céu Morais (Monição); Filipe Silva (1ª Leitura); Teresa Felgueiras  
  (2ª Leitura); D. Maria do Céu Morais (Oração dos Fiéis)  
- Ministro Extraordinário da Comunhão: Sr. José Rego 

VIDA PAROQUIAL 
E DIOCESANA 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

3. No segundo Domingo de Janeiro de 2020, dia 12, Festa do Baptismo do Senhor, 
voltaremos a fazer o Cortejo e Leilão do Menino em favor das obras do novo Lar. Pedia 
encarecidamente às pessoas dos diversos lugares da nossa paróquia o favor de se 
empenharem e colaborarem com trabalho generoso e ofertas, como, aliás já vem sendo 
costume. A ver se, este ano, como de costume, fazemos um cortejo de arromba, com 
muitas coisas e muita lenha! Convidem as pessoas vossas amigas de fora da freguesia e 
coloquem este acontecimento paroquial nos vossos facebook! Obrigado 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

DIA 28 
SÁBADO - 18H00  

Quarta-feira, 25 de Dezembro – NATAL DO SENHOR (Solenidade) 
- ANIV. Adelaide Augusta Alves do Rego – int. nora e netos 
- ANIV. João Rodrigues Loureiro, esposa, filhos e sobrinho – int. filhas Lurdes e Maria 
– ANIV. Joaquim Agostinho Dias Lavarinhas - int. esposa e filho 
- Almas do purgatório – int. Confraria das Almas 
– Familiares e amigos vivos e falecidos de Cristina Cunha 
– Hélder Paulo Rodrigues Casal, José António Loureio Casal e esposa – int. família 
- José Meira Lima e pais 
- Manuel de Jesus P. Barreto Novo e Palmira Gonçalves – int. filha Lúcia 
- Maria Celeste Rodrigues Correia Lima – int. família 
- Maria Teresa Rodrigues de Morais – int. filha Fernanda e marido 
- Mário Joaquim Rodrigues Lopes Lima – int. esposa e filha 

DIA 25 
QUARTA-FEIRA 
10H00  

DIA 26 
QUINTA-FEIRA 
18H00  

DIA 29  
DOMINGO - 10H00  

Domingo, 29 de Dezembro –Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José 
- Pelo Povo que me está confiado – int. Pe Alfredo 

Sexta-feira 27 de Dezembro – S. João, Apóstolo e Evangelista (Festa) 
- ANIV. NATAL. Maria Amélia Rodrigues Sousa Lima – int. filho e netos 
- Almas do purgatório – int. devota 
- António Jorge Silva Felgueiras – int. esposa e filhas 
- António Ribeiro de Sá 
- Maria Soledade Felgueiras Cunha – int. filhos 

DIA 27 
SEXTA-FEIRA 
18H00  

  Quinta-feira, 26 de Dezembro – S. Estêvão, Primeiro Mártir (Festa) 
- ANIV. Maria Laurentina Alves Calçada – int. filho José Manuel 
- ANIV. Maria Teresa Santos Meira – int.  filhos 
- Manuel Ferreira Damião – int. filha Rosa 

Sábado, 28 de Novembro – Santos Inocentes, Mártires (Festa) 
- ANIV. Maria de Lurdes Correia Dias (Domingo) – int. marido e filhos 
- Domingos Dias de Sá e sogros – int. esposa 
- João Vieira de Oliveira Lima e esposa Maria José – int. sobrinhos 
- Manuel Fernandes Meira, esposa Piedade e filho Vítor – int. filho e irmão José 
– Maria da Costa de Oliveira Lima – int. marido 
- Maria Maciel dos Santos Meira – int. marido 

INFORMAÇÕES  
ÚTEIS 

 

1. Donativos da semana:  
OBRAS DA IGREJA: € 50,00; € 40,00 
ANUAIS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS: (Rosa Martins Carvalho) € 270, 26 
JORNAIS DE FÁTIMA: (Maria de Lurdes Morais do Rego – 13 Jornais): € 85,00 
2. A Missa de Natal, na quarta-feira, é às 10h00. Muito gostaria de ver a nossa igreja 
repleta de gente a agradecer e a abraçar Deus que, por caridade e misericórdia para 
connosco, desejou visitar-nos na singeleza e beleza duma criança a quem deram o nome 
de JESUS. A partir daí nunca mais nos deixou. Como lhe estamos gratos! UMA 
CONSOADA ABENÇOADA E UM SANTO NATAL PRENDADO COM O MELHOR DO 
MUNDO: A SAÚDE E A GRAÇA DO SENHOR! 
3. Vamos colocar à mesa na noite de Natal ou à janela, como um gesto de Paz, a vela da 
Cáritas que adquirimos na Sacristia ou nos Serviços Centrais (se ainda não a adquiriram, 
podem fazê-lo nos Serviços Centrais durante o dia de 2ª feira). Custa € 2,00. Deve ser 
acendida com a Luz da Paz de Belém que chegou à nossa igreja na passada terça-feira e 
que se encontra junto do Presépio durante toda a quadra natalícia. 

 

 

PARA MEDITAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«OS POBRES SÃO 
O PORTAL DE 
ENTRADA NO 
PRESÉPIO» 

«O PARADOXO DO 
NATAL» 

O Menino que ali nasce, pobre de meios, interpela-nos hoje a deixar as 
ilusões do efémero para ir ao essencial; a renunciar às nossas pretensões 
insaciáveis com coisas que enchem, mas não preenchem. O Menino, 
rejeitado e descartado, que Maria dá à luz num curral «por não haver lugar 
para eles na hospedaria» (Lc 2,7),sofre hoje a mesma indiferença quando o 
Natal se torna uma festa onde os protagonistas somos nós, em vez de ser 
Ele; quando as luzes do comércio deixam na sombra a Luz de Deus; 
quando só nos preocupamos com as ementas e as prendas de Natal e 
ficamos insensíveis aos pobres e sós. Esta mundanidade tornou refém o 
Natal; é preciso libertá-lo, para o vivermos no tempo presente “com 
temperança, justiça e piedade” (Tt 2,11-14). Só assim, em Jesus, 
saborearemos o verdadeiro espírito do Natal: a beleza de cada um ser e se 
saber amado por Deus. 
Deixemo-nos mover e comover pelo brilho da Estrela que resplandece no 
rosto deste Menino nascido para nós em Belém, “a Casa do Pão”. Nasce 
como pão para nós; vem à nossa vida, para nos dar a Sua vida. Vem, não 
para devorar e comandar, mas para nos alimentar e servir. Esta é a linha 
que liga a manjedoura, a Cruz e a Eucaristia, onde Jesus Se faz Pão 
repartido para vida do mundo: é a linha direta do amor que Se dá e nos 
salva, que dá luz à nossa vida e paz aos nossos corações. 
Um Santo e Feliz Natal para todos e, em particular, para aqueles que ainda 
acreditam no Natal! 

E é com este sinal de “Cristo que Se fez pobre, para nos enriquecer com a 
Sua pobreza” (2 Cor 8,9), que o Evangelho nos desvenda o paradoxo do 
Natal: fala-nos do imperador, do governador, dos grandes de então, mas 
Deus não Se apresentou lá; não aparece no salão nobre de um palácio 
real, mas na pobreza de um curral; não nos faustos ilusórios, mas na 
simplicidade da vida; não no poder, mas numa pequenez tal que nos 
impressiona e surpreende. E, para O encontrar, é preciso ir aonde Ele está: 
é preciso inclinar-se, abaixar-se, fazer-se pequenino, fazer-se pobre. 
Compreenderam-no bem, naquela noite, os Pastores que se contavam 
entre os marginalizados de então. Foram eles os primeiros convidados do 
Natal. Quem se sentia seguro de si, autossuficiente, ficara em casa com as 
suas coisas; ao contrário, os Pastores «foram apressadamente» (Lc 2,16). 
Por isso, queridos irmãos e amigos, continuam a ser os pobres o portal, a 
nossa porta principal de entrada no Presépio! 


