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opinião

“O essencial 
é invisível aos olhos”

Carla Rodrigues
advogada

Um dia destes, estava eu parada no trânsito, num pára-ar-
ranca infernal, provocado pelo dilúvio que se abateu so-
bre Braga e pela correria típica na época de Natal, com 
as ruas, largos e passeios cheias de pessoas, as estradas a 

abarrotar de carros, as buzinas a soar por tudo e por nada, quan-
do o Pedro Ribeiro, da Rádio Comercial, começa a falar de reen-
contros. Contava ele, que tinha estado no aeroporto para ir buscar 
a filha, quando começou a prestar atenção aos reencontros que 
aconteciam naquela sala. Nessa altura, dei por mim a deixar-me 
transportar para outros cenários, a viajar nas minhas memórias e 
a recordar alguns momentos vividos na primeira pessoa, outros 
apenas presenciados. Todos eles emotivos. Os abraços, os sorrisos, 
as gargalhadas de felicidade, as corridas em direcção às pessoas 
ansiosamente aguardadas. São filhos que se abraçam, são pais, ir-
mãos, amigos, maridos, namorados ou amantes. São sorrisos es-
tampados, olhares brilhantes, lágrimas de felicidades, palavras en-
gasgadas na garganta e braços que teimam em não se desapertar. 
É o mundo a acontecer em cada encontro.

Num aeroporto, numa estação de comboios, num terminal de 
camionetas ou num porto comercial, não importa onde, nem a 
que horas, importa apenas o regresso à família, aos amigos, aos 
amores. Importa apenas o regresso ao abraço que é casa, que é 
abrigo, que é porto seguro. Importa apenas desembarcar da car-
ruagem da saudade e criar memórias novas, memórias felizes, 
memórias de amor. 

O Natal é por excelência o momento do reencontro. Reencon-
tro com o Menino que nasce numa gruta, reencontro connosco 
e reencontro com tantas vidas embrulhadas e enlaçadas com pa-
pel por vezes delicado e fitas nem sempre coloridas. Se para uns o 
Natal é a época do ano mais bonita, em que tudo parece mágico, 
com as mil luzes a piscarem, a música a tocar, a árvore com pre-
sentes, os pinhões, nozes e aletria, os brindes com moscatel e a 
mesa cheia, criando-se novas e deliciosas memórias, para outros 
é uma época triste, solitária e fria, com lugares vazios à mesa, com 
as diferenças sociais a acentuarem-se mais do que nunca, com a 
solidão e a miséria a piscarem aos olhos de todos quais luzes cin-
tilantes. Com a fome a entorpecer os sentidos e o frio a embriagar 
outras memórias, atirando a esperança para lugares longínquos.  

 “ – Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples: 
só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos.

 - O essencial é invisível para os olhos, repetiu o principezinho, 
a fim de se lembrar.”

N’ O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry, somos 
transportados para um lugar puro e inocente, para onde é sem-
pre bom regressar. Sem filtros, sem manhas ou artimanhas, a ca-
da página lida reencontramos o que é essencial, recordando que o 
essencial é invisível aos olhos e que no Natal só o essencial conta.

Que neste Natal não nos faltem reencontros, abraços, beijos 
e brindes. Que neste Natal não nos falte Amor, se possível com 
cheiro a pinhas e canela. 

Um Santo e Feliz Natal!
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Dando aplicação prática ao sig-
nificado da palavra Sínodo, 
que quer dizer caminhar jun-
tos, o cardeal Mario Grech es-

teve em Portugal de 14 a 17 de dezem-
bro a convite de D. José Cordeiro, ar-
cebispo de Braga.
O Secretário-Geral do Sínodo pro-
feriu uma conferência na Faculdade 
de Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa com o tema “Igreja Sino-
dal: Fruto Maduro do Concílio Vatica-
no II”.

Para o âmbito alargado desta ar-
quidiocese portuguesa, o purpurado 
partilhou no auditório “Espaço Vita” 
uma outra conferência subordinada 
ao tema: “Sinodalidade: Forma e Esti-
lo da Igreja”.

Experiência sem precedentes
Em declarações à Agência Ecclesia, 

numa entrevista concedida ao jorna-
lista Octávio Carmo, o cardeal Grech 
afirmou que o Sínodo está a ser “uma 
experiência sem precedentes” que 
quer partilhar a esperança com toda 
a humanidade. Referiu a importân-
cia dos 112 relatórios que foram envia-
dos pelas conferências episcopais do 
mundo.

“Nós recebemos um relatório de 
quase todas as conferências episco-
pais no mundo. São 114 e 112 envia-
ram o seu relatório. Para mim já isto 

INTERNACIONAL

Cardeal Grech: 
“o dever de abrir o nosso coração 

para ouvir os outros”

é um motivo de alegria. Porque nun-
ca aconteceu antes. É uma experiên-
cia sem precedentes. Houve 15 sínodos 
ordinários desde que Paulo VI insti-
tuiu o Sínodo dos Bispos, mas nunca 
antes houve este interesse. Demons-
trou-se esta atenção, direi esta paixão 
pela Igreja. Paixão por Jesus. Nós es-
tamos a falar de uma Igreja que quer 
evangelizar. E isto fomos encontrar no 
povo de Deus. E este é um facto que 
toca o meu coração. Às vezes, naquilo 
que lemos, encontramos notícias ne-
gativas da Igreja, que acendem os ho-
lofotes sobre as feridas da Igreja, que 
existem e como. Mas há tanta beleza, 
tanta riqueza, tanta bondade. E o povo 
de Deus quer partilhar esta esperança 
com toda a humanidade”, sublinhou o 
cardeal Grech. 

O que o Espírito Santo quer co-
municar à Igreja

“Queremos ouvir todos, sem ex-
cluir ninguém”, salientou o purpurado 
assinalando que este “é o momento” 
da participação do povo de Deus, para 
descobrirmos “o que o Espírito Santo 
quer comunicar à Igreja”.

O responsável vaticano, em forma 
de opinião pessoal, fez votos de que 
“entre a primeira sessão do Sínodo e a 
segunda sessão haja uma outra opor-
tunidade na qual o povo de Deus seja 
consultado”.

Leia a notícia completa em https://www.diocese-braga.pt/
revistaimprensainternacional/noticia/36239/
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O que quero receber este Natal

Rosa Sousa
Mãe “defilhada” de Dinis

Oque é o luto? “O luto é 
uma reação emocional 
a uma perda significa-
tiva” (Student Counse-

ling Panphet). Esta é uma das 
definições mais divulgadas so-
bre o luto, acrescida de uma 
lista de fases, pelas quais o in-
divíduo passa até atingir a últi-
ma e derradeira fase: a aceita-
ção da perda.

...nem sei como começar… 
Quando o meu filho mor-

reu, de fato, eu passei pela fa-
se da negação da perda. Che-
guei a querer convencer-me 
que tudo não passava de um 
pesadelo e que eu iria acordar. 
Aliás, cheguei a acordar de ma-
nhã convicta que tudo tinha 
sido um pesadelo, mas logo 
que eu chegava ao quarto de-
le, eu era obrigada a enfrentar 
a realidade. 

A fase do choque da perda 
também senti, e senti-o de tal 
forma que acabei por despo-
letar a entrada em trabalho de 
parto (eu estava grávida de 38 
semanas quando ele morreu), 
levando ao nascimento da mi-
nha filha nesse mesmo dia.

Senti culpa? Montes de cul-
pa! Vivi e inventei culpas. Tan-
tas que já nem me lembro da 
maioria, apesar de ainda haver 
algumas que moram no meu 
coração. Por isso, reconheço 
que passei a fase da culpa.

Tristeza profunda foi tam-
bém uma fase que eu viven-
ciei, aliás, a fase mais evidente 
e persistente.

Aceitação da perda… bem, 
provavelmente esta é a fase 
pior, aquela que eu ainda ho-
je me sinto relutante em acei-
tar. O meu problema não está 
na aceitação, eu aceito a morte, 
o que eu não aceito é a perda. 

O luto é uma perda signifi-
cativa! Sim, eu concordo que 
há perda, mas não concordo 
que essa perda seja o meu fi-
lho. Eu não perdi o meu filho! 
Eu entendo que ele ficou em 
tudo o que me ofereceu, nas 
palavras que ressoam dentro 
de mim, no que ficou presen-
te e no que está ausente. Ele faz 

parte daquilo que eu sou, ago-
ra e sempre. Quando ele nas-
ceu, eu também nasci! Nes-
se dia nasceu uma mãe. Essa 
mãe que eu sou, não existia an-
tes. Aliás, a mulher que eu era 
antes morreu para dar lugar a 
uma mãe. E não foi uma tran-
sição fácil, pelo contrário, to-
do o processo pós-parto impôs 
possibilidades, mas também li-
mites que exigiram mudanças 
no modo de ser e de estar no 
mundo. Por essa razão, eu acho 
que não há nome específico 
para pais cujos filhos morrem. 
Não pode haver! A relação filial 
vai além do físico, ela envolve 
o próprio ser. Esse é o meu lu-
gar de paz.

Fernando Pessoa escre-
veu no seu poema “A morte é 
a curva da estrada” que “mor-
rer é só não ser visto”. Tal como 
ele, se escuto, eu oiço a passada 
no caminho. “Nunca ninguém 
se perdeu”. E nós, os cristãos, 
temos ainda uma outra espe-
rança trazida por Jesus. “Se cre-
mos que Jesus morreu e res-
suscitou, cremos também que 
Deus levará com Jesus os que 
nele morreram” (Tessalonicen-
ses, 4, 14). Esta é a perceção que 
Jesus nos dá: o conhecimento 
de que a vida continua. Então, 
além dos laços desta vida, fica 
também a esperança do reen-
contro, a esperança que me faz 
ser melhor para ser merecedo-
ra de uma nova união.

Mas voltando à perda… ape-
sar de eu não ter perdido o 

meu filho, houve perda. Eu 
senti, de fato, um vazio no co-
ração, um vazio quase insupor-
tável, de tal forma abrangente 
que chegava a dificultar a mi-
nha respiração. Mas se não vivi 
a perda do meu filho, que per-
da vivenciei? Esta é a pergun-
ta mais avassaladora que eu 
me fiz, não pela pergunta em 
si, mas pela resposta. O que eu 
perdi foi aquilo que não per-
tencia ao meu filho. O que eu 
perdi foram os meus sonhos, 
as minhas aspirações, as mi-
nhas projeções… Perdi os bei-
jos que ele me dava, as suas 
mãozinhas a tocar no meu ros-
to… perdi os afazeres das roti-
nas mil vezes repetidas…  per-
di a gargalhada e a algazarra. 
De repente, na minha casa ou-
via o silêncio… ensurdecedor… 
e sentia o vazio. E foi nesse va-
zio que encontrei outra mu-
lher, outra mãe, a quem lhe foi 
prometido um filho que seria o 
salvador da humanidade. Que 
sonhos teria tido esta mulher, 
com que dedicação o educou e 
o viu crescer. Tudo para o ver 
morto, pregado numa cruz. 
Que promessa é essa? O que é 
a Verdade? Essa verdade, Maria 
descobriu pouco depois, pe-
rante a ressurreição. 

Eu também espero a ressur-
reição, eu também espero a vi-
da, porque sei que ela é eterna. 
Essa é a promessa que Maria 
aceitou no seu ventre e é essa 
esperança que eu quero rece-
ber este Natal.

opinião

"Missa do Galo"
Saiba onde há "Missa do Galo" na Arquidiocese em 2022, 
a Eucaristia que assinala o nascimento de Jesus Cristo.

Arciprestado de Braga
Dia 24 (23h00)
São Victor - Convento de Montariol 

Dia 25 (00h00)
SÉ CATEDRAL
Palmeira - Igreja Matriz
São  Pedro  de  Merelim - Igreja  Paroquial
São Tiago de Priscos - Igreja Paroquial
São Vicente - Igreja do Carmo
Santo Adrião - Igreja Paroquial

 Arciprestado de Famalicão
Dia 24 (23h00)
Fradelos - Igreja Paroquial

Dia 25 (00h00)
Calendário (São Julião) - Igreja de S. Miguel-o-Anjo
Santa Lucrécia do Louro - Igreja Paroquial
Santa Maria de Arnoso - Igreja Paroquial
Santo Adrião - Matriz Nova de V. N. de Famalicão 

Arciprestado de Guimarães/Vizela
Dia 25 (00h00)
São Cipriano de Tabuadelo - Igreja Paroquial
São João de Ponte - Igreja Matriz

Arciprestado de Vila do Conde/Póvoa de Varzim
Dia 25 (00h00)
São Cristóvão de Rio Mau - Igreja Nova
São João Baptista - Igreja Matriz de Vila do Conde

Arciprestado da Póvoa de Lanhoso
Dia 25 (00h00)
São Cosme e São Damião de Garfe - Igreja Paroquial de Garfe

Arciprestado de Barcelos
Dia 24 (23h00)
Bastuço Santo Estevão - Igreja Paroquial

Dia 24 (23h30)
São Tiago de Aldreu - Igreja Paroquial
Santo António - Igreja Conventual

Dia 24 (23h55)
Galegos (Santa Maria) - Centro Paroquial

Arciprestado de Fafe
Dia 25 (00h00)
Santa Eulália - Igreja Nova de S. José
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milmilhões. Lembravam bátegas de chuva 
luminosa despenhando-se lá do alto. Apetecia 
agarrá-las e correr com elas nas mãos. As 
pessoas nem se lebravam de que já era noite 
cerrada e fazia muito frio.

Na escadaria que levava do rés-do-chão ao 
primeiro andar estava montado um presépio 
tão grande que se podia andar no meio dele. 
As casinhas, muito bem feitas, pareciam 
mesmo de verdade. Tinham luz elétrica e tudo. 
E muitas figuras: lenhadores a serrar troncos, 
pedreiros a partir pedra, oleiros a moldar 
púcaros, cozinheiras a mexer as panelas, 
padeiros a meter o pão no forno. Uma mulher 
passava a ferro, outra dobava lã, outra sacudia 
um tapete. Um cordeirinho turrava nas tetas 
da mãe e uma vaca remoía tufos de erva. E 
raparigas com cestas na cabeça cheias de ovos 
e galinhas, e homens com ovelhas aos ombros, 
e cães e um galo em cima da cabana do 
Menino Jesus, onde S. José e Nossa Senhora o 
embalavam num berço de palha que baloiçava 
de um lado para o outro; 

O Joaquinzinho estava fascinado com todas 
aquelas figuras. Nem se lembrou de que tinha 
saído de ao pé da avó que só deu pela sua falta 
quando olhou para trás e não o viu. Saiu da loja 
e chamou:

- Joaquim! Joaquinzinho!
Foi à loja do lado perguntar e não estava. 

Depois foi a outra e outra, correu todas ali à volta. 
Não se encontrava em nenhuma. No parque 
dos brinquedos onde crianças andavam nos 
escorregas não o viu. Entrou na loja dos cães e 
dos gatos, e também não o encontrou. Foi em 
seguida à loja dos chocolates e depois onde 
vendiam gelados. Não estava em sítio nenhum.

O
Joaquinzinho tinha ido com 
a mãe e os avós ao centro 
comercial. Queria a todo 
o custo ir, e fizeram-lhe a 
vontade. Afinal, andava a 
portar-se tão bem! Estudava 

muito, fazia os deveres de casa, tinha tido boas 
notas e as referências da professora eram as 
melhores. Merecia que lhe fizessem a vontade, 
sem dúvida.

O centro comercial era muito grande. 
Tinha dois andares com grandes corredores e 
imensas lojas que vendiam de tudo: brinquedos, 
gelados, chocolates, e até um restaurante que 
servia pizas, picanha com feijão preto, e sushi, 
de que ele muito gostava, sobretudo aquele 
que vinha enrolado em folhinhas de algas.

Centenas de pessoas andavam de um lado 
para outro. Muitas faziam compras. O Natal era 
dali a dois dias e convinha ter tudo preparado 
como deve ser: embrulhos com papel brilhante, 
fitinhas de cor, sacos de papel com etiquetas 
onde se escreviam os nomes daqueles a quem 
se destinavam.

O Joaquim queria ver tudo, como as 
crianças que andavam a correr de um lado 
para outro. Algumas faziam birras e choravam 
por qualquer coisa que os pais não lhes 
queriam dar. Outras brincavam nos parques e 
escorregões, cheias de entusiasmo e gritos de 
emoção. Um miúdo, ao colo do pai, rabujava:

- A chupeta! Quero a chupeta! Está na 
mochila da mamã – E apontava desesperado 
para a mãe que seguia mais à frente, talvez já 
cansada de o ouvir. 

E cintilavam imensas luzinhas penduradas 
dos tetos, aos milhares, aos milmilhares, aos 

TEXTO

LUÍS DA SILVA PEREIRA

Aflita, pegou no telemóvel e 
telefonou à mãe do Joaquim:

- Marta, o Joaquinzinho está 
contigo?

- Não! Então não está consigo?
- Estava, mas saiu de ao pé de 

mim. Já corri as lojas aqui à volta 
e não o encontro.

Pensaram que tivesse ido 
com o avô à livraria. Telefonaram. 
Não estava com ele. Ficaram 
mesmo aflitos. Combinaram 
reunir-se num sítio para verem 
o que haviam de fazer. Depois 
de se encontrarem, decidiram 
que o melhor seria alertar os 
seguranças e os porteiros e talvez 
pedir aos responsáveis do centro 
comercial que avisassem pelos 
altifalantes que se tinha perdido 
um menino assim e assim, de kispo vermelho e 
gorro de lã na cabeça.

E já se dirigiam para a receção quando 
avistaram ao longe um numeroso grupo de 
crianças que acompanhava uma revoada 
de anjos, com asas enormes, avançando 
lentamente, tocando flautas e cantando 
cantigas de Natal. O Joaquim reconheceu uma 
que dizia: “Vamos andando por esses campos 
fora, ao romper do dia, ao romper da aurora”. 
A mãe costumava cantar-lhe essa de que ele 
gostava muito porque lhe parecia que via 
mesmo nascer o sol e sentia o fresco da manhã.

Logo atrás dos anjos seguiam dois rapazes 
com cordeiros vivos nos ombros. Depois, 
três Reis Magos, com grandes mantos pelos 
ombros e coroas douradas na cabeça. Traziam 

©
 D

R

O QUARTO REI 
MAGO 



 QUINTA-FEIRA | 22 DE DEZEMBRO | 2022 // IGREJA VIVA 5

presentes e caminhavam muito direitos, com 
muita dignidade, como se fossem mesmo 
reis. De vez em quando, atiravam rebuçados e 
bombons que as crianças procuravam apanhar, 
fazendo uma enorme gritaria. A mãe e os avós 
do Joaquim tiveram o pressentimento que 
o menino podia vir naquele grupo. E vinha 
mesmo! Quase encostado a um dos reis, 
olhava, de vez em quando, para a cara deles 
como se quisesse certificar-se de que eram 
reis a sério. 

- Joaquim - chamou a mãe, meio a rir, 
meio a chorar de contente por finalmente o ter 
encontrado. 

Mas ele não respondeu, tão entretido que 
vinha no meio do desfile:

- Joaquim – repetiu a avó. Nada. Não ouvia 
ou não queria ouvir.

Como já sabiam onde é que o menino 
estava e para não lhe estragarem a alegria, 
deixaram que continuasse a acompanhar 
os reis, os pastores e os anjos que se 
dirigiam para o presépio, cada vez mais 
acompanhados de crianças e adultos. 

Quando lá chegaram, ajoelharam-se 
diante do Menino Jesus. O Joaquim, muito 
sério, ajoelhou-se também ao lado dos reis. 
Um deles, vendo-o naquela posição, muito 
concentrado, abriu o rosto num sorriso e 
passou-lhe para as mãos o presente que 
trazia. Depois tirou a coroa e colocou-lha 
na cabeça. Nessa altura, as pessoas que 

presenciavam a cena começaram a sorrir e 
alguém que lhe achou graça perguntou de 
modo que toda a gente ouviu:

- Os reis não eram três? Mas está ali 
outro! E porta-se tão bem! Parece mesmo 
um rei!

A mãe que também ouviu o comentário, 
respondeu sorrindo:

- É o meu filho.
E todos começaram a sorrir, enternecidos 

com a inocência do menino e a devoção com 
que ajoelhara diante do presépio.

Depois todos se levantaram e vieram 
embora. E só então é que o Joaquim voltou 
para junto da mãe e dos avós que ternamente 
o abraçaram e cobriram de beijos.
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Num 6, 22-27
Leitura do Livro dos Números
O Senhor disse a Moisés: «Fala a Aarão 
e aos seus filhos e diz-lhes: Assim 
abençoareis os filhos de Israel, dizendo: 
‘O Senhor te abençoe e te proteja. O 
Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e 
te seja favorável. O Senhor volte para ti 
os seus olhos e te conceda a paz’. Assim 
invocarão o meu nome sobre os filhos de 
Israel e Eu os abençoarei».

Salmo responsorial
Salmo 66 (67), 2-3.5.6 e 8 (R. 2a)
Refrão:  Deus Se compadeça de nós
e nos dê a sua bênção

LEITURA II Gal 4, 4-7
Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Gálatas
Irmãos: Quando chegou a plenitude 
dos tempos, Deus enviou o seu Filho, 
nascido de uma mulher e sujeito à Lei, 
para resgatar os que estavam sujeitos à 
Lei e nos tornar seus filhos adoptivos. 
E porque sois filhos, Deus enviou aos 
nossos corações o Espírito de seu Filho, 
que clama: «Abá! Pai!». Assim, já não és 
escravo, mas filho. E, se és filho, também 
és herdeiro, por graça de Deus.

EVANGELHO Lc 2, 16-21 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os pastores dirigiram-
se apressadamente para Belém e 
encontraram Maria, José e o Menino 
deitado na manjedoura. Quando O viram, 

“Deram o nome de Jesus””

itinerário

Muitas páginas em branco se vão abrir 
ao longo deste novo ano. Cultivemos 
aquela disposição interior, escreveram 
os nossos bispos na Mensagem para o 
tempo de Advento e Natal, que «revela 
a confiança fundamental na bênção 
de Deus, o Deus amigo das pessoas, 
que nos dirige o seu olhar amoroso 
e gracioso, que dá sustento e alento 
à nossa vida. […] A visita de Deus é a 
bênção que somos chamados a acolher, 
tornando-nos anfitriões da sua presença, 
da sua graça, da salvação que nos 
oferece em Jesus Cristo».
Festejar o Ano Novo há de ser motivo 
para, à maneira dos pastores, que 
glorificavam e louvavam a Deus, 
expressarmos a mais profunda gratidão 
e entoarmos o mais demorado louvor ao 
Deus que está connosco e nos abençoa.

“Foi chamado com o nome Jesus”
O evangelho conclui com o nome dado 
ao recém-nascido: «foi chamado com o 
nome Jesus, o que fora dado pelo anjo 
antes de ter sido concebido no ventre 
materno».
Voltemos ao Quarto Domingo de 
Advento, quando além de Emanuel, 
segundo a profecia, surge a indicação 
dada pelo anjo do Senhor: «José, filho 
de David, não tenhas medo de receber 
Maria, tua mulher, pois o que nela foi 
gerado provém do Espírito Santo. Dará à 
luz um filho, e chamá-lo-ás com o nome 
de Jesus, pois Ele salvará o seu povo dos 
seus pecados».
Na tradição bíblica, o nome é mais do que 
uma escolha dos pais (ou dos padrinhos), 
antes indica a missão da pessoa. Neste 
caso, Deus comunica qual é a missão 
deste Menino: Jesus significa «Yahvé é o 
Salvador». O nome define a sua missão: 
salvar o povo dos seus pecados.
Hoje, acrescentamos que Jesus 

começaram a contar o que lhes tinham 
anunciado sobre aquele Menino. E todos 
os que ouviam admiravam-se do que os 
pastores diziam. Maria conservava todos 
estes acontecimentos, meditando-os em 
seu coração. Os pastores regressaram, 
glorificando e louvando a Deus por 
tudo o que tinham ouvido e visto, como 
lhes tinha sido anunciado. Quando se 
completaram os oito dias para o Menino 
ser circuncidado, deram-Lhe o nome de 
Jesus, indicado pelo Anjo, antes de ter 
sido concebido no seio materno.

REFLEXÃO

O primeiro dia de cada ano civil abre 
com a visita abençoada de Deus. O 
nascimento do Emanuel é a bênção 
das bênçãos, que a todos alcança e a 
todos compromete no plano salvador. 
Celebremos o nome de Jesus!

Emanuel: a bênção de Deus
Aprendemos, no quarto episódio, que 
uma das marcas de Mateus é a afirmação 
de que Jesus Cristo, do nascimento 
à ressurreição, do início ao fim do 
evangelho, confirma o título de Emanuel, 
Deus connosco. Acrescentamos no 
quinto episódio, dia de Natal: Deus 
connosco e nós com Deus; Deus 
connosco para sermos homens e 
mulheres com Deus.
Festejar o Ano Novo é uma bênção 
do Deus connosco, o Emanuel. É o 
primado da graça que lembramos no 
primeiro episódio, uma das prioridades 
assinaladas pelo Papa João Paulo II, na 
Carta Apostólica no termo do Grande 
Jubileu do Ano 2000: é uma bênção 
que brota do coração divino para nos 
cumular com o seu amor.

Cristo, ao longo de todo o evangelho, 
do nascimento na gruta de Belém à 
ressurreição na gruta de Jerusalém, 
mostra que veio para salvar o povo 
de todos os seus pecados. Mais ainda: 
continua a vir agora, a estar connosco, 
para nos abençoar com o mesmo amor 
que a todos salva de todos os pecados.
Qualquer relação de amor que seja 
autêntica, apoia-se no conhecimento do 
nome do outro. Neste caso, esse Outro, 
de quem ficamos a conhecer o nome, ou 
seja, a sua missão, está connosco todos 
os dias, para nos salvar, para crescermos 
e amadurecermos numa íntima relação 
de amor.

Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear caridade
Acólitos
Há muitas maneiras de executar uma 
tarefa ou um rito, mesmo sendo sempre 
bem feitos: pode ser feito com espírito 
filial ou com espírito de escravo. Na 
plenitude dos tempos em que vivemos, 
em Jesus Cristo, Deus fez de nós 
filhos adotivos. Por isso, para agradar 
a Deus, nosso Pai, já não basta fazer 
formalmente bem feito o que se tem de 
fazer, mas é preciso fazê-lo com espírito 
filial, obedecendo por amor e não por 
temor.

Leitores
Proclamar bem a Palavra de Deus 
não consiste apenas em ler de forma 
a ser compreendido. É preciso ler de 
forma que aquilo que é proclamado 
seja também recebido pelos ouvintes, 
conservado e meditado no coração. 
Maria, admirada, guardava e meditava 
no seu coração tudo o que ouvia. Isto só 

Domingo - SANTA MARIA, MÃE DE DEUS

Num local apropriado, colocar-se-á uma tenda, que 
acompanha todo o tempo de Advento e Natal, junto 
da qual se coloca uma bandeira branca.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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“Deram o nome de Jesus””

se consegue se o leitor ler articulando 
as palavras não só com a boca, mas 
também ruminando-as no seu coração.

Ministros Extraordinários da 
Comunhão
Quando se vai levar o Pão da Vida aos 
doentes há dois caminhos: o caminho 
de ida e o caminho de regresso. Os 
pastores percorrem dois caminhos: eles 
vão apressadamente e proclamam a Boa 
Nova referente ao Menino e regressam 
exultando de alegria, louvando e 
glorificando a Deus pelas maravilhas que 
testemunharam. Os MEC aprendam com 
os pastores a saber ir proclamando e 
voltar exultando.

Músicos
O louvor e a exultação jubilosa não 
nascem do prazer estético produzido 
por uma obra musical. Eles nascem do 
emaravilhamento diante do que, na fé, 
se ouve e se vê. Os pastores exultam 
não porque produziam belos sons, mas 
porque os seus corações transbordavam 
de alegria pelo que tinham visto e 

ouvido sobre o Menino. Não é a música 
que provoca alegria, é a alegria que se 
exprime pela música.

Celebrar em comunidade
 
Evangelho para os jovens
Neste primeiro dia do ano, a Igreja 
convida-nos a fixar o olhar em Maria, 
Mãe de Deus. Talvez estejamos 
demasiado habituados a ouvir esta 
expressão e nem nos apercebemos de 
quanto é extraordinária. O mistério da 
maternidade divina de Maria põe-nos em 
contacto com o modo de Deus Se revelar: 
é na humildade de uma jovem rapariga 
de uma aldeia perdida na Galileia que Ele 
escolhe fazer-Se homem.
Esta mulher, jovem simples e humilde, 
escuta a Palavra de Deus e concebe 
dentro de si o Filho de Deus. Ela é para 
nós importante intercessora e modelo 
de como ser seguidor de Jesus. Seguir 
o Senhor é, antes de mais, viver numa 
atitude de total confiança nas suas 
promessas, tal como os pastores, 

que, nada exigindo ou pedindo para si 
próprios, se descobrem gratuitamente e 
plenamente amados e por isso louvam e 
dão graças a Deus. 
Como jovens somos desafiados a 
cultivar no nosso coração a atitude de 
escuta e de louvor. Sabendo-nos amados 
pelo Senhor, poderemos, também nós, 
ser sinal da presença de Deus no mundo, 
tornando-O realmente presente para os 
nossos irmãos.

Oração Universal
Irmãs e irmãos: no primeiro dia deste 
novo ano, oremos a Deus Pai todo-
poderoso, para que, por intercessão da 
Virgem Maria, dê a paz ao mundo, e 
digamos, confiadamente:

R. Senhor, dai-nos a vossa paz. 

1. Deus visita e abençoa a santa Igreja e a 
leva a meditar, como Maria, nas palavras 
ouvidas dos pastores. Oremos.

2. Deus visita, abençoa e ilumina os 
responsáveis pela paz entre as nações 

e lhes concede grandes êxitos e 
progressos. Oremos. 

3. Deus visita, abençoa e fortalece os 
que vão trabalhar, durante este ano, na 
defesa dos direitos dos mais pobres. 
Oremos.

4. Deus visita, abençoa e dá coragem aos 
doentes, aos reclusos, aos refugiados 
e aos que perderam alguém a quem 
amavam. Oremos.  

5. Deus visita-nos e nos abençoa e 
protege, faz brilhar sobre nós a sua face e 
nos envolve com o seu olhar de caridade. 
Oremos.  

Pai santo, que chamais vossos 
filhos àqueles que promovem a paz, 
concedei-nos a graça de trabalhar 
incansavelmente pela instauração da 
justiça, que pode garantir às pessoas 
a paz firme e verdadeira. Por Cristo, 
Senhor nosso. (...)

Sugestão de cânticos
– Entrada: Salvé, Santa Mãe de Deus – J. Santos
– Glória: Glória a Deus nas alturas – Az. Oliveira
– Ap. Dons: O povo de Deus te aclama  – M. Carneiro
– Comunhão: Jesus Cristo, ontem e hoje – A. Cartageno
– Final: Adeste fideles

Eucologia
Orações presidenciais: Orações da solenidade de 
Santa Maria, Mãe de Deus
Prefácio: Prefácio de Nossa Senhora I
Oração Eucarística: Oração Eucarística III

Sair em missão de amar
A cada dia observar a realidade e fazer uma oração 
de agradecimento ou prece por alguma situação 
observada, algum colega, algum familiar.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/

1 JAN 2023
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Agenda

Livro da semana

Livraria diário do minho

Poder, submissão, secretismo, crítica, ousadia. 
Partindo de uma profunda investigação, Carlos 
Moreira Azevedo apresenta um trabalho inédito 
sobre a história da Igreja, nomeadamente a 
tensão nas relações entre Portugal e o Vaticano.

Entre Vaticano e 
Portugal
Carlos A. 
Moreira Azevedo

19,80€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 22 a 28 de dezembro de 2022.

Comissão de 
Proteção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

IGR. MATRIZ DE FÃO-ESPOSENDE

IGR. MATRIZ DE FÃO-ESPOSENDECONCERTO “HODIE, CHRISTUS NATUS EST”21H30

PRAÇA MUNICIPAL
PRAÇA MUNICIPALBANANEIRO DA PEQUENADA10H30

24
Dez

O Sínodo segue em frente

Após a publicação do "Documen-
to de trabalho para a Etapa Con-
tinental" (DEC), as igrejas parti-
culares são chamadas a refletir 
sobre este documento. A Equipa 
Sinodal da Arquidiocese de Bra-
ga decidiu, em comunhão com 
o Arcebispo, D. José Cordeiro, 
alargar a reflexão a todos os que 
queiram participar na nova fase 
de Etapa Continental do Sínodo.
Esta nova etapa não é uma repe-
tição da fase diocesana, marcada 
pela escuta, consulta e discerni-
mento de todo o "Povo Santo de 
Deus". Após a publicação do "Do-
cumento de trabalho para a Eta-
pa Continental" (DEC), as igrejas 
particulares são chamadas a re-
fletir sobre este documento, on-
de abunda "o tesouro ricamen-
te teológico contido na narração 
da experiência da escuta da voz 
do Espírito por parte do Povo de 
Deus" (DEC n.º8).
A proposta é que em grupo (ou 
individualmente) seja lido, em 
ambiente de oração, o Documen-
to da Etapa Continental, respon-
dendo às três questões que se 
encontram no n.º 106 do referido 
documento. 
Não sendo uma auscultação co-
mo a anterior, as Equipas Sino-
dais de cada diocese (que po-

dem ampliar a escuta e o dis-
cernimento a outros grupos, 
movimentos, institutos de vida 
consagrada…) são chamadas a 
continuar o processo, enviando 
depois os seus contributos.
"O DEC só será compreensível e 
útil se for lido com os olhos do 
discípulo, que o reconhece como 
o testemunho de um percurso de 
conversão para uma Igreja sino-
dal, que aprende da escuta o mo-
do como renovar a própria mis-
são evangelizadora" (DEC n.º 13).
No site do Sínodo, preparado pe-
la nossa Arquidiocese ( http://si-
nodoembraga.pt ), pode descar-
regar o «Documento de trabalho 
para a Etapa Continental» e en-
contra ainda o link do formulário, 
para o envio das reflexões sobre 
as três interrogações. Os contri-
butos podem ser enviados até 15 
de janeiro.
No final desta etapa, a Equipa 
Sinodal acolherá as propostas 
vindas dos Grupos Sinodais e 
irá enviá-las para a Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP).
A CEP irá reunir todas as pro-
postas recebidas das Equipas Si-
nodais para a Assembleia Conti-
nental da Europa , que irá acon-
tecer em Praga de 5 a 12 de feve-
reiro de 2023.
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