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DEZEMBRO

2019

ANO A
ADVENTO
QUARTO 

DOMINGO

Isaías 7, 10-14
Salmo 23

Romanos 1, 1-7 
Mateus 1, 18-24

PERGUNTA 
DA SEMANA

Será possível, 
nestes dias antes 

do Natal, dares 
um minuto diário 
para encontrar 

Deus dentro de ti?

A ‘Anunciação do Anjo’ faz pensar, 
quase de imediato, na visita do 
mensageiro divino a Maria. Mas 
essa é uma das perspetivas, a que 
chegou até nós pela pena de Lucas. 
Outro evangelista, Mateus (que nos 
‘acompanha’ neste ano litúrgico), põe 
em destaque a Anunciação do Anjo 
a José: «Não temas receber Maria». 
José aceita a missão. Permite assim 
ˤ˨˘�ʽ˘˦˨˦�ʶ˥˜˦˧ˢ�Ёˤ˨˘�˔˦˦ˢ˖˜˔˗ˢ�
à linhagem messiânica: José é 
descendente de David. A intervenção 
do Espírito Santo cumpre a profecia: 
«a virgem conceberá e dará à luz um 
Ё˟˛ˢ̍ʡ�˂�ʸˠ˔ˡ˨˘˟ʟ�ʷ˘˨˦�˖ˢˡˡˢ˦˖ˢʟ�
nascerá de Maria, esposa de José. «O 
Senhor virá». Nós somos «a geração 
dos O que procuram». Como Paulo, 
«recebemos a graça e a missão» de 
anunciar esta Boa Nova da Salvação.

Nas aldeias e cidades, nas casas e 
nas igrejas, adornam-se e iluminam-
se as montras e as ruas, as portas e 
as janelas… São os sinais da festa que 
se aproxima (até para muitos que não 
acreditam!). Tu e eu «recebemos a 
graça e a missão»: a graça de acolher 
Jesus Cristo e a missão de anunciar a 
sua presença entre nós. O Natal está 
a chegar! Realiza-se a esperança. 
Maria e José, Paulo e muitos outros ao 
longo da história, foram chamados a 
˨ˠ˔�ˠ˜˦˦̵ˢʡ�˂�˔˦˦ˢˠ˕˥ˢ�˗ˢ�˗˘˦˔Ёˢ�
abre os corações à ação do Espírito 
Santo. Nem mais! Nas profundezas do 
teu coração, lá onde se fazem todas 
as perguntas, lá onde se tomam as 
decisões, podes encontrar Deus. Um 
Deus que também fala no silêncio. 
Isso é o Natal!

“Recebemos 
a graça e a missão”

Deus ‘nasce’ 
em ti
Como descobriu Santo Agostinho, 
Deus é mais íntimo do que o teu 
próprio íntimo. Quando estás tão 
ocupado a vangloriar as tuas 
conquistas ou a lamber as tuas 
feridas, não és capaz de descobrir as 
pistas que Deus deixa no teu caminho.
Levamos uma vida inteira a pedir 
sinais a Deus. Estamos tão cheios de 
ocupações e preocupações, que não 
temos um minuto para entrar em 
sintonia com essa íntima presença 
divina que nos habita.
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25 | Natal do Senhor
26 | S. Estêvão, Primeiro Mártir [Festa]
27 | S. João, Apóstolo e 
Evangelista [Festa]
28 | Santos Inocentes, mártires [Festa]
29 | Sagrada Família de Jesus, Maria 
e José [Festa]
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

As grandes coisas acontecem com 
a naturalidade do nascer do sol. Vêm 
por si. A hora vai-se aproximando, 
parece que pressentimos, há ainda a 
expectativa da manhã. Depois dizemos. 
“Olha, já nasceu!” (…) Veja o Menino e sua 
mãe. Vir Deus ao mundo foi tão natural 
como a vida, como um anjo bater as 
˔˦˔ �˦̆ �˨ ˠ �̝Ђˢ �˥̝ ˕ ˜˥˥ �̝ �s˦ ˟s�̆ �̝ �s˩ ˘ˡ˧ ʡs�
O que é preciso é dizer sim. Os milagres 
são com Deus e vêm logo depois. Mas 
nenhuma porta se abre sem um sopro 
de vento, sem um toque de mão, sem a 
força de uma palavra certa.
(Luís da Silva Pereira)

S. VICTOR GARANTE CEIA DE NATAL 
A PESSOAS SÓS
O jantar tem lugar entre as 19h00 e as 21h00 
da noite de 24 de Dezembro, no auditório da 
Junta de Freguesia de S. Victor.

RÉVEILLON DA PAZ
Na passagem do 31 de Dezembro de 2019 
para o 1 de Janeiro de 2020, das 23h30 
00h30, os Congregados e a Comunidade 
Shalom residente em Braga têm uma 
proposta para si: inaugurar o Ano Novo a 
cantar e a rezar. Podes crer que o ano mais 
feliz aqui!

Dezembro
24

Dezembro
31

Lembra-te dos nossos pobres. 
No entardecer da vida seremos 
julgados apenas sobre o amor: “Tive 
fome e destes-Me de comer, tive 
sede e destes-Me de beber, estava 
nu e vestiste-me, estava doente e 
cuidaste de Mim, estava preso e 
visitaste-Me” (Mt 25, 35-36)

APOIE A EQUIPA 
SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS
VÉSPERA E DIA DE NATAL

24 de Dezembro (Terça)
10h30, 12h, 17h (missa de vigília)

25 de Dezembro (Quarta)
9h, 10h30, 12h

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS
VÉSPERA E DIA DE ANO NOVO

31 de Dezembro (Terça)
10h30, 12h, 17h (missa de vigília)

1 de Janeiro (Quarta)
9h, 10h30, 12h

NÃO HÁ SERVIÇO DE CONFISSÕES
De 26 a 28 de Dezembro 


