
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
             Site da Paróquia de Beiriz: http://www.diocese-braga.pt/beiriz   

              E-mail da Paróquia de Beiriz: paroquiadebeiriz@arquidiocese-braga.pt 
 
 

Eucaristias:  

Semana de 29 de Dezembro a 5 de Janeiro de 2020 

Dias da Semana Intenções 

Terça, 31 

 ARLINDO FERREIRA DA FONTE (7.º Dia de Falec.)  
 EM HONRA DAS SANTAS CHAGAS DO SENHOR 
 JOSÉ DOS SANTOS SOUSA 
 PAIS, AVÓS E IRMÃ DE FRANCISCO MARQUES DA COSTA  
 PAIS E SOGROS DE MARIA INÊS VIEIRA 
 ARMANDO MOURA, MULHER, FILHO E GENRO 
 JOSÉ GOMES NOVO, ESPOSA E ALMAS DO PURGATÓRIO 

Quarta, 1 
Santa Maria, Mãe 

de Deus: DIA 
MUNDIAL DA PAZ 

 MARIA NOGUEIRA (aniv. de falec.) E MARIDO 
 JOAQUIM POMBAL(aniv.º), ESPOSA E FAMILIARES 
 JOSÉ DA FONTE GRÁCIO – mc. Pessoa Amiga 

Sexta, 3 
19h30 

 JOSÉ MIRANDA ALVES ROSA (aniv.º de falec.) 

Sábado, 4 
19h30 

 MARIA OLÍVIA PEREIRA 
 MARIA GOMES FERREIRA E MARIDO – mc. Filho Joaquim 
 ERMELINDA GOMES CABREIRA 
 MARIA EMÍLIA DOS SANTOS CAMPOLONGO E FAMILIARES 

 

Domingo, 5 
Solenidade da 

EPIFANIA DO SENHOR 

 PELO POVO 
 IRMÃOS FALECIDOS DA CONFR. DA SENHORA DO ROSÁRIO 

 ESPERANÇA BRANDÃO FONTES (aniv.º de falec.) 
 EM HONRA DA SAGRADA FAMÍLIA 

 
 
 
 

 
 
 

           Próxima terça-feira, dia 31 de 
Dezembro, teremos Missa às 16 
horas. 
 
 

 
 
 
 
 

 

       Encontro Arciprestal de 
Pastoral Litúrgica / Formação Anual 
para Ministros Extraordinários da 
Comunhão: Decorrerá como em anos 
anteriores no Salão Paroquial de 
Caxinas e será no Sábado, 11 de 
Janeiro, das 9h30 às 12h30, com a 
recondução de Mecs. 

 
          OFERTA À PARÓQUIA / DIREITOS PAROQUIAIS: Embora muitos paroquianos 
façam a oferta no momento que mais lhes convém ao longo do ano, é por esta altura que 
mais se cumpre o dever dos chamados “Direitos Paroquiais”.  

         Procurem cumprir esse dever, essencial para o bom funcionamento da Paróquia. 
         Lembramos que, em rigor, “só tem direitos quem os seus deveres cumpre”. 
 

           Está em distribuição o jornal “CAVALEIRO DA IMACULADA”. 
 

 
 
 

Folha Pa roquial ( de  Beiriz) 
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 Domingo da Sagrada Família | Ano  A | nº 193 | 29/12/2019  

11h

FAMÍLIA & CASA 

11h

16h



Liturgia da Palavra 
1ª Leitura: Sir 3, 3-7.14-17a→ «Aquele que teme a Deus honra os seus pais…»  
Salmo: 127 (128) → «Felizes os que esperam no Senhor e seguem os seus caminhos.» 
2ª Leitura: Col 3, 12-21→ «A vida doméstica no Senhor...»  
Evangelho: Mt 2, 13-15.19-23 → «Toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto…» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Depois de os Magos partirem, o Anjo do 
Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe: 
«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e foge 
para o Egipto e fica lá até que eu te diga, pois 
Herodes vai procurar o Menino para O matar». 
José levantou-se de noite, tomou o Menino e 
sua Mãe e partiu para o Egipto e ficou lá até à 
morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o 
Senhor anunciara pelo Profeta: «Do Egipto 

chamei o meu filho». Quando Herodes morreu, o Anjo apareceu em sonhos a 
José, no Egipto, e disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e vai para a 
terra de Israel, pois aqueles que atentavam contra a vida do Menino já 
morreram». José levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe e voltou para a terra de 
Israel. Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu 
pai, Herodes, teve receio de ir para lá. E, avisado em sonhos, retirou-se para a 
região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o 
que fora anunciado pelos Profetas: «Há-de chamar-Se Nazareno».  
 

Palavra da salvação 

Oração colecta: Senhor, Pai santo, que na Sagrada Família nos destes um 
modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu 
espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para 
gozarmos as alegrias eternas. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que 
é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. 

 

DESAFIO À FAMÍLIA: A reflexão semanal a propor pode ser a seguinte: mostro-
me reconhecido para com os meus pais pelo dom da minha vida que eles me 
transmitiram? Manifesto-lhes quanto aprecio o seu amor e canseiras, que me 
permitiram crescer? Já alguma vez lhes disse que nunca lhes pagarei o que 
fizeram por mim? Se os meus pais já morreram, peço a Deus que lhes dê o 
eterno descanso e a recompensa do seu amor. 

 

MENSAGEM…  
Olhe para trás sem arrependimentos  

e para frente com esperança! 
 
Neste Domingo da Sagrada Família, somos convidados a olhar para o berço, de 
onde brota a família. Há o perigo, Senhor, de nos perdermos de Ti, porque 
andamos sempre a correr, cheios de responsabilidades. As pressas da vida não 
nos deixam parar e cuidar do amor. Por isso te pedimos que nos ensines a fazer 
família, Tu, Senhor, que és mais um da nossa. Damos o afeto como uma 
realidade e custa-nos expressá-lo; outras vezes, a rotina invade-nos os dias e 
vivemos juntos, mas com mais pressas do que risos e afetos. Que ao jeito da 
Família de Nazaré sejamos capazes de tornar a nossa família e a nossa 
comunidade um lugar de afetos. Olhe para trás sem arrependimentos e para 
frente com esperança!  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIVRO: O ano do pensamento mágico 

O luto é dos temas mais duros que um escritor pode 
abordar. Joan Didion enfrenta, no entanto, com uma 

coragem ímpar, o desafio proposto. O ano do pensamento 
mágico é uma obra autobiográfica que foi escrita a partir da 

experiência da autora de ter perdido o marido de modo 
repentino. 

 
 
 
 
 
 
 
 


