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Bem-aventurada Aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor.
Queridos irmãos,
Nas vésperas da celebração do Natal somos interpelados pela exclamação de
Santa Isabel ao testemunhar a fé da Virgem Maria: “Bem-aventurada Aquela que acreditou”. Neste Natal par(cipamos da bem-aventurança da Virgem Santa Maria porque a
sua fé obediente e humilde abriu-nos a Porta do Céu. Pela obediência de Maria, o Salvador rasgou os céus e tornou-se presente no nosso mundo, no meio de nós. O Senhor
visita o seu povo e Maria torna-se a morada de Deus entre os homens, a Arca da Nova
Aliança, perante a qual João exulta de alegria ainda no seio de sua mãe.
Isabel acolhe com surpresa a visita de Maria e do Menino que guarda no seu
seio. Neste Natal também nós somos convidados a acolher, com espanto, a surpresa
de Deus que vem ao nosso encontro. O Verbo eterno de Deus desce à história concreta de cada um de nós para nos conduzir à verdadeira vida, para nos revelar o rosto misericordioso do Pai.
A segunda leitura deste Domingo ilumina-nos na preparação do Natal: ao assumir a nossa condição humana, para a resgatar, Jesus aceita os desígnios do Pai sobre
Ele e sobre a sua história e ensina-nos a viver a vida como realização quo(diana da
vontade de Deus, na san(ﬁcação interior, pela obediência e pelo amor.
Neste Natal Deus quer visitar-te, quer morar em (, quer ir ao teu encontro e
permanecer junto de (. Seja qual for a tua situação actual - doente, acamado desanimado, triste, desempregado, contente, feliz,… não te esqueças que o Senhor tem uma
Palavra para (, hoje! Quer trazer luz à tua vida, essa luz que conduz ao caminho sereno
da verdade e da vida. Iluminados por Ele conhecemos a verdadeira alegria, mesmo que
à nossa volta pareça estar tudo desalinhado. Vamos com conﬁança ao presépio!
Votos de um santo Natal,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
LC 1, 39-45
Neste conhecido episódio da Visitação
de Nossa Senhora a sua prima Isabel,
está bem visível o efeito que Jesus
provoca nas nossas vidas.
Por um lado, tal como Maria, quando
O temos em nós, há esta urgência em
dá-lo a conhecer aos outros. Por outro, como Isabel, a no;cia de que Jesus vem ao nosso encontro enche-nos
de alegria e inspira-nos a fazer coisas
incríveis, que nem julgamos ser capazes.
Na realidade, o amor de Jesus muda
as nossas vidas de um modo fundamental. É algo tão profundo e tão
grande que não o podemos guardar
apenas para nós. E sabermo-nos amados por Ele, sabermos que ele nos
acolhe apesar de todas as nossas falhas e fraquezas é algo que nos enche
de alegria e conﬁança.
Por isso somos benditos, porque acreditamos que com Ele nos nossos corações, podemos mudar a nossa vida e a
dos outros, tornando o mundo num
lugar com mais amor, par(lha e esperança.
Manuel Maggessi

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
4º DOMINGO DO ADVENTO
1ª Leitura - Miq 5, 1-4a
Ele se levantará e será seu pastor pelo
poder do Senhor, pela majestade do
nome do Senhor, seu Deus.

Salmo - 79
Pastor de Israel, escuta, resplandece
sobre os Querubins! Desperta o teu
poder e vem salvar-nos
2ª Leitura - Miq 5, 1-4a
Pastor de Israel, escuta, resplandece
sobre os Querubins! Desperta o teu
poder e vem salvar-nos
Evangelho - Lc 1, 39-45
Tu és abençoada entre todas as mulheres e o fruto de tuas entranhas é
abençoado. De onde me é dado que a
mãe do meu Senhor venha até mim?

Salmo Responsorial

Senhor, nosso Deus,
fazei-nos voltar,
mostrai-nos o vosso
rosto e seremos
salvos.

Catequista
HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 16.00 h. e 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 10.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

Em Deus está a vida e a luz, Ele é DeusDeus-amor, DeusDeusVerbo, DeusDeus-ação, Deus abraço.
O Natal é luz; luz que se revela e espalha sem fronteiras
de tempo e de espaço, luz de um encontro teimoso e eterno de Deus com a humanidade, luz que semeia vida e
força em cada coração, mesmo que este viva nas trevas.
Natal é um novo princípio, porque o tempo de Deus é o
Hoje.
A PALAVRA EM CADA DIA
De 20 a 26 de Dezembro
20 - Is 7, 10-14; Sl 23; Lc 1, 26-38
21 - Ct 2, 8-14; Sl 32; Lc 1, 39-45
22 - 1 Sm 1, 24-28;
Sl 1 Sm 2, 1.4-8abcd; Lc 1, 46-56
23 - Ml 3, 1-4.23-24; SI 24; Lc 1, 57-66
24 - 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16; Sl 88;
Lc 1, 67-79
25 - (Galo) Is 9, 1-6; Sl 95; Tt 2, 11-14;
Lc 2, 1-14
(Dia) Is 52, 7-10; Sl 97; Hb 1, 1-6;
Jo 1, 1-18
26 - Sir 3, 3-7. 14-17a; Sl 127;
Cl 3,12-21; Lc 2, 41-52

A EQUIPA PASTORAL
E A EQUIPA DO

DIÁLOGO, DESEJAM
A TODOS OS

PAROQUIANOS

UM SANTO E FELIZ
NATAL 2021

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

No cias da Comunidade

O Milagre do Advento

Vida em Comunidade

Cristo veio, vem e virá. É isto que celebramos no Advento. Sabemos como o
nosso calendário gregoriano está organizado. Estamos em 2021 depois de
Cristo. Nas escolas, as crianças aprendem que o grande tempo foi o surgimento da era da modernidade, cujo
pináculo é o Iluminismo. O domínio da
técnica humana, o surgimento das ciências humanas, a fantás(ca Revolução Industrial. Sim, este tempo tem
coisas boas, mas não marca a datação
do nosso tempo. A vinda de Jesus ao
mundo é o que marca verdadeiramente a história. O singular evento da Ressurreição marca, verdadeiramente, a
Esperança no coração dos homens.
Querida paróquia, não nos deixemos
iludir, por muitas coisas boas que a
nossa história tenha neste mundo, nada marca como o evento singular de
toda a história da vida humana: a esperança na vida eterna. Cristo veio há
mais de dois mil anos, vem hoje no
coração da existência daqueles que
assim o permitem e há-de vir no ﬁm
dos tempos. Deixamo-nos apaixonar
por esta maravilha? Recordemos que a
vinda do menino aconteceu na história
e quer acontecer na vida de cada um
de nós. Que a preparação da vinda do
Deus menino nos comprometa na relação pessoal com Cristo.

Calendário Paroquial
25 de Dezembro - Solenidade do Natal do Senhor.
26 de Dezembro - Festa da Sagrada
Família.

HORÁRIOS DAS CELEBRAÇÕES
EM TEMPO DE NATAL
No dia 24, véspera de Natal, não há
Missas na Paróquia.
Dia de Natal
- 00.00 h - Missa do galo, na Igreja de São José.
- 10.00 h - Igreja de S. José
- 12.00 h - Igreja Paroquial
Não há Celebrações às 16.00 h. e às
18.30 h.
Santa Maria, Mãe de Deus
31 de Dezembro, Vesper;na, na
Igreja de S. José, às 18.30 h.
1 de Janeiro:
- 10.00 h - Igreja de S. José
- 12.00 h - Igreja Paroquial
Não há Celebrações às 16.00 h. e às
18.30 h.
CAMPANHA DO ADVENTO
Par;lhar faz toda a diferença. Ainda
pode entregar o seu contributo nas
Celebrações ou através dos meios
habituais, para a Paróquia, indicando o ﬁm a que se des;na.

Pe. Pedro
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