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SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR

MISSA DO DIA
1ª Leitura
Is 52,7-10
Salmo 97 (98)
2ª Leitura
Heb 1,1-6
Evangelho
Jo 1,1-18

“MOVIDOS POR UMA
ESTRELA”

ANO DE SÃO JOSÉ-UM PRESENTE PARA
TODA A IGREJA
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 2021 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!

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.

E é com este sinal de “Cristo que Se fez pobre, para nos enriquecer com a
« OS POBRES SÃO 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
O PORTAL DE
Deus não Se apresentou lá; não aparece no salão nobre de um palácio real,
ENTRADA NO
mas na pobreza de um curral; não nos faustos ilusórios, mas na simplicidade
PRESÉPIO”
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!

«O PARADOXO
DO NATAL»

VIVER A
PALAVRA

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!

Vou deixar que do meu ser resplenda um testemunho credível e
coerente de que Ele “veio morar entre nós”.
.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 – MISSA DE ANO NOVO
28/12/2020
- ANIV. NATAL. Maria Amélia Rodrigues Sousa Lima – int. filho e Netos
- ANIV. António Noel Goems da Silva (02 Dezembro) – int. mãe
- Maria da Conceição Martins Manso – int. Rosália Amaro
29/12/2020
- ANIV. NATAL. Maria de Lurdes Correia Dias – int. família
- Maria da Costa de Oliveira Lima – int. marido
- Manuel Fernandes Meira, esposa e filho Vítor – int. filho e irmão José
30/12/2020
- ANIV. NATAL. Pe.Eurico da Silva Pinto, Pe. Júlio da Rocha Pires, Pe. Alípio Silva Lima, Pe. José Vaz
Saleiro, Pe. Manuel Sá, Pe. Manuel Maciel Fraga, Pe. Manuel da Costa, D. Júlio Tavares Rebimbas, D.
Armindo Lopes Coelho, D. Anacleto Gonçalves, D. José Augusto Pedreira – int. Pe. Alfredo
- ANIV. NATAL. Rosa Rodrigues Meira Sampaio e marido – int. filhas
- José Elfrido Fernandes da Torre – int. esposa e filhos
- Manuel Rodrigues do Rego Meira e esposa – int. filha Ângela e família
- Rosa Rodrigues do Rego Lima – int. filha Maria da Luz
31/12/2020
- ANIV. José da Silva Faria e esposa Jardilina – int. filhos e netos
- Irmãos vivos e falecidos da Confraria do SS. Sacramento
- Todas as pessoas da Paróquia falecidas ao longo do ano de 2020 – Pe. Alfredo
01/01/2021
- Pela paz no mundo - int. pessoa devota*
- José Martins Vieira e esposa - int. filhos
- ANIV. Maria da Conceição Martins e marido - int. família
02/01/2021
- ANIV. Deolinda M. Pereira - int. filha Maria
- Isaura do Carmo F. Cunha e Rosa dos Anjos F. Cunha - int. sobrinho e afilhado Manuel Domingos
- Maria Amaral Alves Pereira do Rego - int. Confraria Nossa Senhora do Rosário
- Maria Conceição Rego - int.pessoa amiga
- Maria Dias Meira, marido e família - int. filha
03/01/2021
- ANIV. NATAL. Joaquim Gonçalves Barbosa - int. filhas
- Beatriz Alves Lima - int. genro Joaquim, filhos e netos*
- Joaquim Gonçalves Barbosa - int. família
- Manuel da Silva Maciel - int. esposa e filhos
Domingo, 03 de Janeiro de 2021 – Festa da Epifania do Senhor
- Pelo Povo que me está confiado

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

1 - A Missa de Ano Novo e da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus em
Dia Mundial da Paz, na sexta-feira, é às 09h00. Uma consoada de passagem
de ano feliz e um Feliz e Abençoado Ano Novo prendado com o melhor do
mundo: a saúde, graça de Deus, paz e trabalho que garanta o pão de cada
dia!

REZAR A PALAVRA Senhor,em Ti está o princípio, o tempo, a história... o amor.
E CONTEMPLAR O Desces ao meu encontro e reclamas, em mim, uma morada para o Teu mistério.
Sou filho do Teu amor, Senhor. Pedinte da Tua vida e verdade, tabernáculo da Tua luz,
MISTÉRIO

que não consigo reter, de tão brilhante que é, nas paredes débeis da minha tímida
vontade.
Senhor, o Teu amor fez-se carne, habitas em nós. Como não poderei cantar este
encontro?
Senhor o Teu amor é Palavra que abraça, como não poderei gritar esta aliança?
Louvo a Tua humildade que recria e inquieta...ontem, hoje e sempre é Natal!

Domingo, 27 de Dezembro – Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José na
VIDA
PAROQUIAL Oitava do Natal
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Maria do Céu Cruz
E DIOCESANA - 09h00 – Eucaristia da Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José na
Oitava do Natal (pelo Povo que me está confiado)
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Cristina Cunha
(Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e D. Maria do Céu
Vieira

Segunda-feira, 28 de Dezembro – Santos Inocentes (Festa)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 29 de Dezembro – S. Tomás Becket, Mártir (Festa)
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 30 de Dezembro
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora, em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 31 de Dezembro – S. Silvestre, Papa (MF)
Noite de Consoada

- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 01 de Janeiro – Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, Ano Novo e
LIVdia Mundial da Paz

- 09h00 - Eucaristia da Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus (com as
intenções anunciadas)
- Leitores: D. Margarida Carlão (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); D.
Margarida Carlão (Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Albino Cruz e D. Margarida
Carlão

Sábado, 02 de Janeiro – S. Basílio e S. Gregório, Bispos e Doutores da Igreja (MO)
- Não há celebração da Eucaristia
Domingo, 03 de Janeiro – Solenidade da Epifania do Senhor
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Maria do Céu
Vieira

- 09h00 – Eucaristia da Solenidade da Epifania do Senhor (pelo Povo que me
está confiado)
- Leitores: D. Adília Santos (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); D.
Adília Santos (Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Francisco Félix e D. Maria do Céu
Vieira

