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Não temais, 

anuncio-vos  uma grande alegria! 

  

 Queridos irmãos, 

 Chegámos ao Natal de Jesus com o anúncio do Anjo: “Não temais, porque 

vos anuncio uma grande alegria: nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salva-

dor, que é Cristo Senhor”. Deus fez-se homem para nos abrir a porta da salva-

ção, para iluminar as nossas trevas, para nos salvar do pecado que nos mergulha 

nas cadeias do medo. Deus faz-se homem e por isso já não temos medo porque 

“O Infinito, o Eterno, o Omnipotente preocupa-se connosco! O Infinito, o Eter-

no, o Omnipotente cuida de nós! O Infinito, o Eterno, o Omnipotente tem mise-

ricórdia de nós!  

 O Infinito ama-nos: esta é a grande no0cia do Natal. Ama-nos a tal ponto 

que enviou o seu Filho a esta história traiçoeira e inóspita. Não, Deus não teve 

medo: enviou o Filho para o meio de nós, que já não eramos filhos… porque nos 

ama, porque nos quer devolver o coração de filhos” (Cardeal Angelo Comastri, 

Prepara o berço: É Natal, Paulinas, 2006). 

 É urgente neste Natal abrir a porta do coração ao Salvador que quer per-

manecer na nossa casa. Deixar que a Luz de Belém transforme a nossa vida, en-

volva os meus gestos, as grandes e pequenas opções da minha vida - é este o 

desafio do Natal. Deixo-me iluminar pela Luz do Salvador para que o Natal de 

Jesus se torne presente na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, em 

cada encontro e em cada desafio da minha vida. 

    Votos de um santo e feliz Natal,    

     Pe. Bruno Machado. 



1ª Leitura - Is 52, 7-10 

No livro da consolação de Israel, escute-

mos como o profeta Isaías dá coragem e 

esperança ao seu povo. Deus redime Je-

rusalém. Esta saudação, sinal para todas 

as Nações, convida à alegria. 
 

Salmo - 97 

O salmista canta a alegria da salvação, a 

vitória do Senhor por toda a terra. Com 

ele, aclamemos o Salvador. 
 

2ª Leitura - Heb 1, 1-6 

A carta aos Hebreus expõe à nossa adora-

ção o rosto de Cristo, Filho de Deus, refle-

xo da glória do Pai, revelação do Seu 

amor. 
 

Evangelho - Jo 1, 1-18 

O prólogo do Evangelho de João, situa-

nos nas origens, para dar toda a grandeza 

à divindade d’Aquele de quem celebra-

mos a Encarnação. 

Contemplamos um grande mistério 

de Deus, a encarnação. Jesus, que 

é Deus menino, quis vir habitar no 

meio de nós. João ajuda-nos a 

idenEficar o verdadeiro significado 

do Natal do Senhor: Jesus é a Pala-

vra, o Verbo feito carne, humano 

como nós. Jesus é também a luz 

verdadeira. Não como as luzes que 

vemos as ruas nesta época, mas 

uma luz que «ilumina todo o ho-

mem». 

No entanto, João adverte: «o mun-

do, que foi feito por Ele, não O co-

nheceu». Jesus é (re)conhecido e 

está presente em cada gesto de 

amor desinteressado e oferecido. 

Quando confrontados com o ódio e 

a indiferença, respondemos com 

amor e palavras de esperança.  

Sejamos portadores desta vida ver-

dadeira, desta luz que não se apa-

ga. Que o calor e a harmonia do 

Natal se prolonguem nas nossas 

casas, trazendo harmonia e a paz 

às nossas famílias e à nossa comu-

nidade. Santo e Feliz Natal! 

Diana Campelo e Diana Campelo e Diana Campelo e Diana Campelo e     
João DelgadoJoão DelgadoJoão DelgadoJoão Delgado 

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO 
JO 1, 1-18 

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. 

Salmo Responsorial 
Todos os confins da  

terra viram a salvação 

do nosso Deus. 

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO  
DIA DO NATAL DO SENHOR 



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. 

A EQUIPA PASTORAL 
E A EQUIPA DO  
DIÁLOGO, DESE-

JAM A TODOS OS  
PAROQUIANOS 

    

UM SANTO E FELIZ 
NATAL 2022 

A PALAVRA EM CADA DIA 
De 26 de dezembro a 1 de janeiro 

26 - At 6,8-10; 7,54-59; SI 30; Mt 10, 17-22 

27 - 1 Jo, 1, 1-4; Sl 96; Jo 20, 2-8 

28 - 1 Jo, 5 — 2, 2; Sl 123; Mt 2, 13-18 

29 - 1 Jo 2, 3-11; Sl 95; Lc 2, 22-35 

30 - Sir 3, 3-7. 14-17a; Sl 127; 

Cl 3,12-21; Lc 2, 41-52 

31 - 1 Jo 2, 18-21; Sl 95; Jo 11, 1-18 

  1 - Nm 6, 22-27; Sl 66; Gal 4, 4-7; 

Lc 2, 16-21 

Natal para um cristão é aceitar a Luz que vem 
da simplicidade de Belém, com a responsabili-
dade de a prolongar na vida pessoal, na políti-
ca, na economia, na paróquia, na família, na 
cultura, no local de residência, na estrada, na 
escola, no turismo, no trabalho e no lazer.  



IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738 
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758 

Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com 
 www.paroquiaolivaissul.pt;  

No�cias da Comunidade 

Em Nazaré, encontramos Maria e José. 
Não têm, aparentemente, nada para 
oferecer. Não são ricos, não vivem 
numa cidade parEcularmente apelaE-
va, não têm dotes extraordinários, 
nem viverão numa mansão digna de 
visita pelo seu tamanho ou pelos seus 
ornamentos. Poderão ter, isso sim, 
algumas belas peças de marcenaria. 
Mas pouco mais. Uma casa destas, 
despojada, que tem para oferecer? No 
tempo do Advento meditámos longa-
mente na figura de João BapEsta que 
aparece num síEo inóspito sem gran-
des adornos. Diz-se que se vesEa de 
peles de camelo e que se alimentava 
de gafanhotos e mel silvestre, apare-
cendo a pregar no deserto. Que têm 
João BapEsta, Maria e José em co-
mum? Pobreza, pureza e humildade. 
Na manjedoura, em Belém de Judá, 
teria que ser da mesma maneira. Des-
pojada, esta família tem uma única 
coisa para oferecer: amor. Foi esta  a 
palavra que os nossos anciãos do cen-
tro social escolheram para resumir o 
que de mais importante na vida existe: 
amor. Todos queremos amar e ser 
amados. Esta é a única riqueza que a 
Sagrada Família tem para oferecer. 
Esta é a única coisa que verdadeira-
mente desejamos: amar e ser amados. 

Calendário Paroquial 

27 de dezembro - Reunião dos MEC-- - 

Ministros Extraordinários da Co-

munhão, às 21.00 h., na Igreja de 

S. José. 

30 de dezembro - Festa da Sagrada 

Família. 

30 de dezembro - Noite de Adoração, 

às 21.30 h., na Igreja de S. José. 

31 de dezembro - Passagem de Ano 

JMJ Lisboa 2023. 

1 de janeiro - Solenidade de Santa 

Maria, Mãe de Deus. 

Faltam 218 dias - Uma fa-

mília que não !nha nada. 

HORÁRIOS DAS  
CELEBRAÇÕES EM TEMPO 

DE NATAL 
 

Santa Maria, Mãe de Deus 

31 de Dezembro, Vesper9nas, na 

Igreja de S. José, às 16.00 h., e às 

18.30 h. 

1 de Janeiro: 

- 10.00 h - Igreja de S. José 

- 12.00 h - Igreja Paroquial 

Não há Celebração às 18.30 h. 

Esta é a grandeza duma vida pobre. 
Aprendamos com a Sagrada Família a 
focar-nos no essencial. Amemo-nos 

uns aos outros como este Menino que 

veio para amar e ser amado, salvando-

nos assim. 

Pe. PedroPe. PedroPe. PedroPe. Pedro    


