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ANO C  
NATAL

SAGRADA FAMÍLIA

1Samuel 1, 20-22.24-28; 
Salmo 83 (84)

1 João 3, 1-2.21-24
Lucas 2, 41-52

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Viver como filhos 
de Deus, no amor 

uns aos outros; 
e acender as 

velas da coroa 
florida de Natal

Em tempo de Natal, somos 
convidados a contemplar a Sagrada 
Família, dada por Deus como «um 
modelo de vida». Somos desafiados 
a imitar a confiança de Maria e de 
José, a docilidade deles à Palavra, 
ao Espírito, aos ‘acontecimentos’ que 
os iam surpreendendo na sua vida 
pessoal e familiar. Maria «guardava 
todos estes acontecimentos em seu 
coração». Confia em Deus. Como Ana, 
Maria e José contam com o amor 
de Deus, um amor que gera vida: «O 
Senhor ouviu a minha súplica». Os dois 
são, de facto, «um modelo de vida»; 
com eles aprendemos a acolher a 
graça e a cantar: «O meu coração e 
a minha carne exultam no Deus vivo». 
Vivamos, portanto, como «filhos de 
Deus» e testemunhas missionárias 
do seu amor!

Deus fez-se filho dos homens para 
que os homens se tornassem filhos 
de Deus. Tudo começa no amor de 
Deus, a permuta de amor entre o Pai 
e o Filho: o Filho recebe do Pai o poder 
de nos unir a ele e de nos identificar 
com ele. O amor que chega a nós 
como dom, é dado como oferenda, o 
maior presente do verdadeiro Natal. É 
um presente a desembrulhar a pouco 
e pouco, na experiência relacional 
de cada dia, até à «altura em que se 
manifestar» por inteiro em Deus. Por 
agora, estamos em processo. Somos 
seres inacabados. O itinerário é este: 
acreditar no Filho e amarmo-nos uns 
aos outros (como ele nos amou). Fé 
e amor sempre de mãos dadas: pela 
fé tornamo-nos filhos de Deus; pelo 
amor, vivemos como filhos de Deus.

“Filhos 
de Deus”

‘Se não vos tornardes como este Filho’,  
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Tornar-se 
filho de Deus
A condição natural do cristão é saber-
se amado para amar. A consciência 
de ser amados como filhos no Filho de 
Deus é a grande notícia, que jamais 
podemos calar, seja Natal ou Páscoa, 
em qualquer altura do ano e da vida. 
Desta dádiva nasce a nossa plena 
dignidade como humanos e a força 
necessária para defender a dignidade 
de todos os seres humanos. Todos, 
mesmo sem consciência disso, somos 
salvos em Jesus Cristo e dignos da 
filiação divina.



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE — IGREJA SINODAL E SAMARITANA — 2021+22 — ONDE HÁ AMOR NASCEM GESTOS —

BRUFE
27 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Maria Oliveira Ferreira e marido, mc. filhos
 Marido e familiares de Deolinda Castro

28 — QUINTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 Maria Amélia Valente Costa e marido, mc. filhas
 José Martins Oliveira, mc. esposa e filhos

01 — SÁBADO, 9H45 - EUCARISTIA - SANTA MARIA, MÃE DE DEUS
 Augusto Luís Afonso e esposa, mc filhos
 Pais, sogros e familiares de Maria Emília Ribeiro
 Joaquina de Oliveira Rocha e familiares, mc. família
 Aurora Cunha Pereira e marido, mc. filhos

02 — DOMINGO, 9H45 - EUCARISTIA - EPIFANIA DO SENHOR
 Mãe do Sr. Padre Francisco, mc. pessoa amiga
 Arlinda Costa Mesquita, mc. pessoa amiga
 Manuel Gomes Oliveira e familiares, mc. esposa e filhas
 
PANDEMIA - ORIENTAÇÃO PARA AS CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS: 
tendo em conta o forte agravamento da atual situação 
pandémica, devido sobretudo à nova variante Ómicron da 
Covid-19, a Conferência Episcopal recomenda vivamente 
que, a partir das celebrações do Natal, inclusive nas 
Missas da Vigília, se observe um adequado distanciamento 
entre os participantes, conforme as orientações da 
Direção Geral da Saúde. Continuam em vigor as medidas 
de prevenção, tais como o uso das máscaras, a devida 
higienização das mãos e dos espaços celebrativos e a 
comunhão na mão, entre outras. 

NATAL: “Gestação” é o tema para a nossa caminhada de 
Advento e Natal. Ele tem em conta que o nosso Plano 
Pastoral: “onde há amor nascem gestos”. Por isso, será 
em gestos concretos que esta proposta se alicerçará. 
Para cada semana foi escolhido um gesto (germinar, 
sorrir, saltar de alegria, saudar, embalar, olhar e escutar) 
que procurará dar fecundidade a diversos ambientes: a 
Liturgia, a Família, a Catequese, a Escola e a Juventude. Só 
com gestos concretos, que sejam expressão da caridade, 
é que poderemos cultivar a virtude da esperança, fazendo 
um caminho em conjunto, em “gestação” de Jesus Cristo, em 
cada um de nós, nas nossas comunidades e em toda a Igreja. 

DIA DAS FAMÍLIAS: este Domingo, dia 26, celebramos 
a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. 
Desafiamos as famílias a participarem nas eucaristias 
propostas pela comunidade. Venham os pais e os filhos, 
os avós e os netos. Vamos celebrar o dom da Família com 
todas as famílias da comunidade.

FESTA DO MENINO JESUS: este ano a festa do Menino 
é organizada pelo nosso Agrupamento de Escuteiros. 
Partilhemos com eles e ajudemo-los a preparar bem a 
Festa do Menino Jesus: o Natal. Nas entradas da Igreja 
estão as caixas das esmolas para fazerdes as vossas 
ofertas. Desde já, obrigado.

LEILÃO DE REIS: estávamos a programar fazer o Leilão de 
Reis, no segundo Domingo de Janeiro. Contudo, a pandemia 

27 DE DEZEMBRO A 2 DE JANEIRO

 

 DESAFIO ÀS FAMÍLIAS – EMBALAR
o mistério do Natal do Senhor coloca-nos em atitude 
de contemplação de uma mãe, de uma família, que 
embala o seu filho. Este gesto, revestido de ternura, 
torne os nossos corações dóceis ao nascimento do 

nosso Salvador, nos faça acolher a sua presença, não 
nos mantenha indiferentes ou apáticos ao seu amor por 
nós. Por isso, pedimos às famílias, para trocar a imagem 
do presépio de Nossa Senhora grávida pelas habituais: 

Nossa Senhora, o Menino Jesus e São José. Acender uma 
vela ao longo da semana no momento da oração familiar. 

Fazer um momento de adoração ao Menino.

NATAL E ANO NOVO
A Eucaristia do Ano Novo será às 9h45. Venhamos em 

família! Participem com os vossos filhos e netos.

DESTAQUE

não nos permite fazer esta iniciativa. Em todo o caso, 
juntamente com os delegados de lugar, entendemos que 
deveríamos fazer o Leilão noutra altura. Assim, estamos 
a prever fazer o leilão no primeiro domingo de Fevereiro. 
Esperemos que já haja condições para tal. Pedimos a vossa 
compreensão e motivação para esta iniciativa comunitária 
de ajuda às necessidades da paróquia.

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO: no dia 9 de 
janeiro, Dia do Batismo do Senhor, desafiamos todos os 
batizados a fazer memória do seu baptismo. Queremos, em 
comunidade, renovar as promessas batismais e reavivar 
o nosso compromisso cristão de sermos discípulos 
missionários, para uma inadiável renovação paroquial.

PEDIR O BAPTISMO: apesar de estarmos em tempo de 
pandemia, nada impede a celebração do Baptismo. O 
sacramento do Baptismo é pedido pelos pais. No primeiro 
diálogo com eles, estabelece-se o dia e a hora do Baptismo. 
Preferencialmente são celebrados ao sábado ou ao 
domingo. No entanto, em cada dia só há uma celebração 
de Baptismo. Ou seja, o primeiro a marcar determina a 
hora dos que a seguir desejaram o batismo no mesmo dia. 
Para melhor se celebrar e compreender a profundidade da 
missão que os bebés, os pais e padrinhos iniciam, promove-
se um encontro de formação, na última sexta-feira do 
mês para pais e padrinhos. Embora não seja proibida a 
celebração do Baptismo no tempo da Quaresma, apelamos 
a que não haja celebração durante este período. Uma vez 
que toda a Quaresma é um tempo de preparação para a 
celebração do baptismo, apontamos o dia da Vigília Pascal 
como o dia por excelência da celebração do Baptismo.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: esta semana não há 
atendimento. Para qualquer assunto mais urgente 
contactar o cartório por mail ou por contacto 919757360.

O vosso pároco deseja-vos 
um Santo e fecundo Natal e próspero ano novo, 
invocando a Bênção do Deus Menino para todos.


