Este suplemento faz parte integrante da edição n.º 31980 do Diário do Minho. Não pode ser vendido separadamente.

QUINTA-FEIRA / 20 DEZEMBRO / 2018
WWW.ARQUIDIOCESE-BRAGA.PT

ESPECIAL
DE NATAL

2

IGREJA VIVA

//

QUINTA-FEIRA | 20 DE DEZEMBRO | 2018

Breves

Comunicação do Vaticano tem
novos directores
O Papa Francisco indicou esta semana o jornalista italiano Andrea Tornielli como director editorial do Dicastério para a Comunicação e Andrea
Monda como editor-chefe do jornal Osservatore
Romano.
O novo director editorial do Dicastério para a Comunicação é um conhecido observador do Vaticano, tendo sido o correspondente na Santa Sé
de diferentes jornais italianos. É ainda o coordenador do site Vatican Insider. Tem 54 anos.
Andrea Monda, novo editor-chefe do Osservatore
Romano, tem 52 anos e é professor universitário.
Escreve para publicações como o La Civiltà Cattolica, ensina religião e conduz seminários sobre
o Cristianismo e a Literatura em universidades
pontifícias.

Papa mantém horário
tradicional de Natal
O Papa Francisco mantém o que é um tradicionalmente preenchido horário para a época de Natal. No dia 24 de Dezembro, pelas 21h30 (hora de
Roma), o Santo Padre celebra a Missa do Galo. No
dia 25, ao meio-dia, Francisco profere a sua mensagem de Natal e a bênção "Urbi et Orbi" a partir
da varanda central da Basílica de São Pedro.
No dia 31 de Dezembro, às 17 horas, são as vésperas da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus,
seguida da exposição do Santíssimo, do tradicional cantar "Te Deum" em graças pelo ano de
2018 e da bênção eucarística. A 1 de Janeiro o Papa celebra a Solenidade de Santa Maria, Mãe de
Deus com eucaristia às 10h. No dia 6, também às
10h, celebra o Domingo da Epifania do Senhor. O
Tempo de Natal encerra com o Baptismo do Senhor, no dia 13 de Janeiro.

opinião

Olhares (22) - Homens por Ele amados

João Aguiar Campos
Padre

T

enho um amigo que se
diz não crente. Deixo-o dizer, embora tenha
as minhas dúvidas…
Cada vez que nos cruzamos,
em espaços de convívio ou de
debate mediático, apresenta-me sempre do mesmo modo: “Este é o Padre Aguiar,
que aposta que me há-de meter no céu!”…
Tenho para mim que não
terei grande trabalho, pois é
Deus quem olha a vida e a fidelidade de cada um. Quando
muito, eu posso dizer ao meu
amigo: “Se ouvires a voz do
vento, a decisão é tua!”
Este amigo “não crente” tem a Bíblia no Ipad; e, no
mesmo Ipad, tem o Ibreviary,
que lhe permite “ler” o que os
padres “lêem” (o verbo é dele).
Com bonomia crítica, diz-me frequentemente: “Não
percebo que vós, os padres,
não vos alegreis com esta
obrigação. Isto devia ser, para vós, um momento grato…
Caramba!… Podeis começar e
acabar um dia com tão bela e
profunda poesia!…”
Os salmos, os hinos — e
até as preces — são, para este meu amigo, uma proposta estética de superior qualidade. Tanto que — diz —
“mesmo naquelas passagens
em que Deus fende carvalhos
e derruba as florestas, fá-lo
com figuras de gramática ou
de sintaxe de primeiríssima
ordem”!…”
Deus tem os seus caminhos. O da beleza e da poesia penso que os percorre em
cada segundo; e aí procura
quem, através do espanto dito ou silencioso, abre o coração e fica a olhar/ouvir o que
os distraídos não vêem nem
ouvem.
Gosto de quem olha e
escuta.

Muitas vezes, sentado num
banco de igreja, vejo entrar
pessoas que, segundos depois,
descubro turistas. Detenho-me a ver como desconhecem
o sacrário, se ele não tiver toque artístico — mas como
percorrem olhos e máquinas
por imagens e talhas; capitéis
e arcos. Pergunto-me, então,
que lhes dirá, no silêncio do
dia seguinte, tudo o que naquele momento fixaram pelas suas objectivas.
Não creio que Deus perca uma oportunidade… Basta recordar o comportamento
de Jesus enquanto andou pelas terras da Judeia e da Gali-

leia: um olhar de alguém, um
publicano pendurado num sicómoro, uma mulher a colher
água num poço … e lá estava
Ele a meter conversa e a levantar frutuosas dúvidas; ou
acender luzes.
Volto ao meu amigo, que
se diz “não crente”. Imagino-o, em toques digitais, a “folhear” salmos e versículos; a
extasiar-se de metáforas e,
um dia, de surpresa, exclamar: “Meu Deus, que beleza!”
Sim, creio que Deus tem
muitos caminhos e muitas
formas de chegar aos homens
por Ele amados!
Santo Natal para todos!…
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Costurar milagres
mãos e do tempo que me era
dado para dar.

Papa francisco
18 DE DEZEMBRO 2018 · Jesus conhe-

ce bem a dor de não ser ouvido. Que
o nosso coração não esteja fechado
como estiveram as casas de Belém.
#Internationalmigrantsday

Jorge Vilaça

D. Jorge Ortiga
17 DE DEZEMBRO 2018 · A genealogia de Jesus não é exemplar, mas real,
concreta, cheia de grandes homens e
grandes pecadores. Jesus compromete-se assim com a história da humanidade, tal como ele é, para depois a redimir. #Twittomilia #EvangelhoDiário

Abusos sexuais na igreja

“Encontrem-se com as
vítimas antes de virem”
a Roma, pede Santa Sé
O Vaticano lançou esta Terça um pedido aos
presidentes de todas as conferências episcopais
no âmbito do encontro com o Papa, em Fevereiro, para debater os abusos sexuais na Igreja.
Numa carta, a Santa Sé pede que os responsáveis das conferências episcopais se encontrem
com as vítimas dos abusos nos seus países antes do encontro no Vaticano.
“Os organizadores pedem aos participantes que
se encontrem com as vítimas dos abusos nos
seus próprios países antes de virem à reunião
de Fevereiro. É uma forma concreta de pôr as vítimas em primeiro lugar e de conhecer o horror
do que viveram”, explicou Greg Burke, porta-voz
do Papa.
“O encontro sobre a protecção de menores na
Igreja vai centrar-se em três temas principais:
prestação de contas, assunção de responsabilidade e transparência”, adianta o responsável.
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Padre

Os familiares da D.
Maria, senhora de
idade avançada, pedem-me que visite a
sua familiar. Dizem-me que
sofre de demência mas que às
vezes tem momentos de lucidez. Quando entro no seu
quarto e me abeiro do seu
cadeirão apresento-me e coloco a minha mão sobre as
suas. Ela sorri, observa atenta as minhas mãos e diz: ‘tem
umas mãos tão branquinhas!”
Respondo, meio sem jeito:
“sabe, é porque já não trabalho na terra há muito tempo”.
Responde a D. Maria: “ah,
pois, o senhor trabalha para
o céu”. Enquanto me recomponho da profissão de fé nas
minhas mãos, pergunta-me
de novo: “está com pressa?”
Respondo: “Não, tenho todo o tempo que precisar.” Replica-me prontamente: “A sério!? Tem assim tanto tempo?
Então o senhor deve ser muito rico!”. E continuou a falar,
agora com frases aparentemente sem sentido. A D. Maria ofereceu-me o que teoricamente não tinha: devolveu-me a consciência das minhas

2. O Pe. José António, Assistente Espiritual e Religioso (Capelão) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), acaba de editar
um mapa da vida interna: “Momentos de muitas vidas”, assim
se chama o livro. Histórias escritas e desenhadas de modo
descomplicado, entrelaçando o
seu dia-a-dia com o das pessoas
doentes e seus familiares. De
facto, os hospitais e outras instituições da mesma espessura,
estão infinitamente carregadas
de sagrado e de belo, ainda que
o Estado e até parte da Igreja
ora não o reconheçam ora não
se deem conta. Este livro é uma
missão: o anúncio do espanto, do miraculum, do milagre da
vida e das relações humanas,
mesmo quando seguras por alinhavos e tecidas em pano cru.
Cirurgicamente, o Pe. José António costurou para nós os milagres que testemunha, descrevendo-os com diálogos delicados, com silêncios (des)crentes
e com gestos eternizáveis. Humanizou os seus e nossos lugares de missão e, caso raro, revela o que acontece dentro de um
padre. As duas últimas linhas
da página 40 são tão reais!
3. Servem estes exemplos
para recordar as centenas
de profissionais e voluntários que trabalharão na noite
de Natal: na saúde, nas forças
de segurança, nas prisões, na
assistência aos mais sós... Reclama uma menina de 7 anos,
filha de uma profissional de
saúde que passará a noite de
consoada a trabalhar: “Mãe,

porque não és como as outras
mães que ficam em casa na
noite de Natal?” Talvez a mãe
lhe pudesse responder: “vou
costurar milagres”. Talvez lhe
vá responder simplesmente:
“porque os doentes precisam
e alguém tem de trabalhar”.
4. Na noite de 11 de Outubro de 1962, o Papa S. João
XXIII improvisou aquele que
ficou conhecido como o “discurso sobre a lua”, após a sessão de abertura do Concílio
Vaticano II (esse milagre ainda em aparição). Terminou dizendo: “Quando regressardes
a casa, encontrareis os vossos
meninos. Fazei uma carícia às
vossas crianças e dizei: «esta é
a carícia do Papa». Encontrareis algumas lágrimas por enxugar; fazei alguma coisa, dizei uma palavra boa: «O Papa está connosco, especialmente nas horas de tristeza e
de amargura». E assim, todos
juntos, animemo-nos, cantando, suspirando, chorando, mas
sempre, sempre cheios de confiança em Cristo que nos ajuda e nos escuta, para avançarmos e retomarmos o nosso caminho. E, agora, tende a gentileza de atender à bênção que
vos dou e também à boa-noite
que me permito desejar-vos”.
Não encontraria melhores palavras para dedicar aos profissionais e voluntários que trabalharão nas noites tradicionalmente familiares. Sabemos
que, sobretudo nessa noite, reservareis uma palavra boa para os que servis, tirareis medidas à saudade e fareis bainhas
nos sofrimentos. Todos temos
o dever de costurar esses milagres. Porque eles existem.
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O

pai do David e da Clarinha
regressava a casa. Fora levar
ajuda para a consoada a
famílias mais carenciadas que
moravam perto do rio. Era
membro das Conferências
Vicentinas e ajudava na distribuição de
alimentos, roupas e calçado. Os filhos não
tinham ido com ele por causa do frio e para
ajudarem a mãe a preparar as guloseimas.
Já à porta de casa, ouviu uns gemidos, uma
espécie de chorinho aflito que lhe pareceu
vir de sob um automóvel ali estacionado.
Aproximou-se e viu então caminhar,
cambaleando, ao seu encontro um cachorrinho
todo molhado, a tiritar de frio, uma bolinha de
pêlo amarelo com um risco branco do nariz até
à testa.
– Olá, rapaz – exclamou. Era assim que tratava
os cães porque os achava uns companheirões,
sempre prontos para uma farra. – Que andas
aqui a fazer?
Olhou em volta a ver se o dono aparecia,
mas não avistou ninguém. O cachorrinho
continuava a ganir, como se dali dependesse a
sua vida ou a sua morte.
– Está bem, já sei o que queres! – Pegou
nele ao colo e levou-o para a garagem, ao
menos por aquela noite, para o retirar do frio.
Limpou-o e deitou-o sobre uns jornais que ali
estavam para serem reciclados.
– Estás melhor assim? – E o cãozinho
cainhou mais uma vez como se respondesse
afirmativamente. – Espera aí que já te vou
buscar alguma coisa para comeres.
De repente, teve uma ideia. E se o oferecesse
como presente de Natal aos filhos? O David,
principalmente, mas também a Clarinha,
andavam sempre a pedir que lhes comprasse
um. Até já lhe tinham ensinado – como se ele
não soubesse – onde é que se vendiam coleiras
e trelas, escovas para o pêlo, ossos para roerem,
todos aqueles apetrechos supostamente
necessários. Precisava de consultar a Isabel. Era
assunto que exigia a sua aprovação.
Entrou em casa. Os filhos ouviram e vieram a
correr. Deitaram-lhe os braços ao pescoço, ele
pegou neles ao colo e cobriu-os de beijos.
– Anda ver a árvore de Natal. Já pendurámos
os chocolates todos.
– Boa! Vamos lá ver como é que ficaram. –
E acompanhou-os até à sala onde tinham
armado o presépio e as luzes da árvore de
Natal cintilavam alegremente. Aproveitou a
oportunidade e tirou do pinheiro um chocolate
que comeu gostosamente. A Clarinha
perguntou se também podia e antes mesmo da
resposta apanhou um para ela e outro para o
irmão. Depois sentaram-se a ver televisão e a
folhearem uns livros de banda desenhada.
O pai aproveitou a ocasião para,
sorrateiramente, se dirigir à cozinha:
– Mammy, tenho um cãozinho na garagem.
Andava perdido na rua, ao pé da porta, e

TEXTO

LUÍS DA
SILVA
PEREIRA

recolhi-o. Podíamos dá-lo aos miúdos de
presente.
– O quê?! Onde é que vamos meter um
cão? Quem vai tomar conta dele? Quem
é que o leva a passear? – E perfilou
imediatamente estas e outras objecções
que uma pessoa sensata fatalmente
colocaria.
– Espera só um momento. Vou levar-lhe
um pouco de leite.
O passo mais difícil estava dado, pensou.

Pegou numa tijela, encheu-a de leite morno
e foi colocá-la na frente do cachorro que,
imediatamente, o bebelambeu sofregamente.
Depois regressou em pezinhos de lã.
– Para além dos presentes, podíamos pôr
também o cãozinho. Eles iam ficar doidos
de alegria – insistiu, tentando convencer a
mulher.
– Faz como quiseres, mas vais arrepender-te.
Começou imediatamente a pensar como
havia de fazer para os filhos não darem conta.
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Pegou numa cesta de vime que estava na
despensa e colocou lá dentro a mantinha de lã
que comprara numa feira de artesanato. Era
nela que iria deitar o cachorro para depois o
colocar no presépio. Foi novamente à garagem
e verificou que o leite já tinha desaparecido
quase todo. O cãozinho estava de barriga
cheia. Colocou-o na cesta. Não esperava ele
outra coisa. Enrolou-se, meteu o focinho entre
as patas e não se mexeu mais.
De volta a casa, garantiu à Isabel que estava

tudo tratado. Ajudou-a a trazer as coisas da
cozinha para a sala de jantar e depois gritou
em voz alta:
– Todos para a mesa.
Os filhos vieram a correr. Mas antes de
começarem a jantar disse-lhes:
– Vamos agradecer a Deus a mais linda prenda
que nos deu e que é o Menino Jesus. Sem ele,
não haveria estas festas tão bonitas. Pai-nosso
que estais no céu…
Então a mãe serviu o bacalhau, as batatas,
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as couves, e regou com um azeite louro e
fino que parecia ouro nos pratos. Cheirava
divinamente. Todos comeram com gosto.
Depois, à sobremesa, provaram as rabanadas,
as orelhas-de-abade, os bolinhos de jerimu e,
por fim, umas colherzinhas de arroz doce que
estava delicioso.
Terminado o jantar, foram para a sala do
presépio e ficaram a conversar e a jogar o jogo
da glória durante bastante tempo, enquanto
mordiscavam pinhões e passas. A certa altura,
disse a mãe:
– Meninos, está na hora de ir buscar os
sapatinhos para o Menino Jesus colocar as
prendas.
Foram a correr ao quarto e trouxeram
os melhores sapatos, colocando-os bem
alinhados na frente do presépio. Não
conseguiam disfarçar o nervosismo.
-Mãe, o que é que achas que o Menino Jesus
nos vai trazer?
– Não faço a mínima ideia – dizia ela, mal
conseguindo disfarçar um sorriso.
– E acham que merecem as prendas? –
perguntou, por sua vez, o pai.
– Siiiiim, merecemos – responderam em
uníssono. Pareciam pouco convencidos, mas
não tinham outra alternativa senão dizer que
sim.
– Vá, agora vamos dormir para amanhã
acordarem cedo…
Foram deitar-se. Rapidamente adormeceram.
O pai decidira que só de manhã iria buscar o
cão, não fosse ele fazer barulho durante a noite
e acordar os miúdos. Levantou-se ainda estava
escuro, dirigiu-se à garagem e deu os últimos
retoques na prenda. Pôs-lhe ao pescoço um
laçarote vermelho e enrolou um fio dourado na
asa do cesto. Depois, pé ante pé, foi colocá-lo
à beira do presépio, juntamente com as outras
prendas.
Voltou para a cama e adormeceu. Já era dia,
acordou com os filhos a entrarem pelo quarto a
dentro, aos gritos:
– Mamã, papá, está um cãozinho no presépio!
O David trazia na mão uma flauta de bisel e a
Clarinha uma grande caixa de lápis de cor, mas
nem se lembravam das prendas. Só diziam:
– Está um cãozinho no presépio!
– O Menino Jesus deixou ficar um cãozinho!
A mãe e o pai saltaram da cama e foram ver
apressados. De facto, lá estava ele, deitado ao pé
do Menino, talvez atraído pelas luzes da cabana
e olhando espantado para aquele reboliço.
– É tão fofinho – dizia a Clarinha.
-Era mesmo o que eu queria – choramingava
o David.
A mãe e o pai entreolhavam-se, cúmplices.
Depois, retiraram o cachorro do presépio e
passaram-no para o colo da Clarinha que logo
ali lhe deu o nome de Fofo. E todo o resto do
dia foi uma barafunda de gritos e corridas
pela casa fora como nunca se tinha visto. Era
mesmo Natal.
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“Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatu
DOMINGO Sagrada Família
ATITUDE
Participar

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: No seguimento da caminhada proposta, mantemos todos
os elementos anteriores, substituindo o pequeno tronco por um tronco forte e
vigoroso (arranjo floral).

LITURGIA da palavra
LEITURA I Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6.1214)
Leitura do Livro de Ben-Sirá
Deus quis honrar os pais nos filhos e
firmou sobre eles a autoridade da mãe.
Quem honra seu pai obtém o perdão
dos pecados e acumula um tesouro
quem honra sua mãe. Quem honra o pai
encontrará alegria nos seus filhos e será
atendido na sua oração. Quem honra seu
pai terá longa vida, e quem lhe obedece
será o conforto de sua mãe. Filho, ampara
a velhice do teu pai e não o desgostes
durante a sua vida. Se a sua mente
enfraquece, sê indulgente para com ele
e não o desprezes, tu que estás no vigor
da vida, porque a tua caridade para com
teu pai nunca será esquecida e converterse-á em desconto dos teus pecados.
Salmo responsorial
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1)
Refrão: Felizes os que esperam no
Senhor e seguem os seus caminhos.
LEITURA II Col 3, 12-21
Leitura do apóstolo São Paulo aos
Colossenses
Irmãos: Como eleitos de Deus,
santos e predilectos, revesti-vos
de sentimentos de misericórdia, de
bondade, humildade, mansidão e
paciência. Suportai-vos uns aos outros
e perdoai-vos mutuamente, se algum
tiver razão de queixa contra outro. Tal
como o Senhor vos perdoou, assim
deveis fazer vós também. Acima de
tudo, revesti-vos da caridade, que
é o vínculo da perfeição. Reine em

vossos corações a paz de Cristo, à
qual fostes chamados para formar um
só corpo. E vivei em acção de graças.
Habite em vós com abundância a
palavra de Cristo, para vos instruirdes
e aconselhardes uns aos outros com
toda a sabedoria; e com salmos, hinos
e cânticos inspirados, cantai de todo
o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras
ou por obras, seja tudo em nome do
Senhor Jesus, dando graças, por Ele,
a Deus Pai. Esposas, sede submissas
aos vossos maridos, como convém
no Senhor. Maridos, amai as vossas
esposas e não as trateis com aspereza.
Filhos, obedecei em tudo a vossos
pais, porque isto agrada ao Senhor.
Pais, não exaspereis os vossos filhos,
para que não caiam em desânimo.
EVANGELHO Lc 2, 41-52
Evangelho de Nosso Senhor Cristo
segundo São Lucas
Os pais de Jesus iam todos os anos a
Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando
Ele fez doze anos, subiram até lá, como
era costume nessa festa. Quando eles
regressavam, passados os dias festivos,
o Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem
que seus pais o soubessem. Julgando
que Ele vinha na caravana, fizeram um
dia de viagem e começaram a procurál’O entre os parentes e conhecidos. Não
O encontrando, voltaram a Jerusalém,
à sua procura. Passados três dias,
encontraram-n’O no templo, sentado
no meio dos doutores, a ouvi-los e a
fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que
O ouviam estavam surpreendidos com
a sua inteligência e as suas respostas.
Quando viram Jesus, seus pais ficaram
admirados; e sua Mãe disse-Lhe: “Filho,
porque procedeste assim connosco?
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua
procura”. Jesus respondeu-lhes: “Porque

Me procuráveis? Não sabíeis que Eu
devia estar na casa de meu Pai?”.
Mas eles não entenderam as palavras
que Jesus lhes disse. Jesus desceu
então com eles para Nazaré e era-lhes
submisso. Sua Mãe guardava todos
estes acontecimentos em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em
estatura e em graça, diante de Deus e
dos homens.

REFLEXÃO
Deus apareceu na terra
e começou a viver no meio de nós.
cf. Baruc 3, 38

O centro do tempo de Natal, como de
toda a fé cristã, é a pessoa de Jesus
Cristo, Filho de Deus, nosso irmão e
salvador. É o mistério da incarnação:
em carne humana, Deus “apareceu” e
começou a viver na terra, no meio de
nós. A liturgia, no Domingo entre as
solenidades do Natal e Santa Maria, Mãe
de Deus, conduz a nossa atenção para a
festa da Sagrada Família (Ano C): Jesus,
Maria e José.
“Jesus ia crescendo em sabedoria, em
estatura e em graça”
Jesus Cristo viveu numa família, no
meio de um povo, numa sociedade
concreta, com cultura própria, valores,
língua, e as demais peripécias que
envolvem a condição humana.
Como qualquer humano, a sua
vida é abertura ao crescimento e
ao amadurecimento em todos as
dimensões: “Jesus ia crescendo em
sabedoria, em estatura e em graça”.
A festa da Sagrada Família ajuda-nos a
perceber que o mistério da incarnação,
como afirma Luciano Manicardi,
“não se limita ao acontecimento do
nascimento de Jesus, mas estende-se

ao seu crescimento físico, psicológico
e espiritual (cf. Lucas 2, 52), ao seu
tornar-se humano no espaço de
uma família e num contexto cultural
e religioso preciso (a peregrinação
anual a Jerusalém, a festa da Páscoa,
o templo, a aprendizagem da Torá com
os mestres)”.
Nos evangelhos, sobre a família
(biológica) de Jesus Cristo, apenas se
sabe da sua existência, alguns nomes
e pouco mais, como o que nos relata o
Evangelho segundo Lucas. É o único
que apresenta um episódio da vida
familiar que encerra a infância de Jesus
Cristo e é prelúdio da sua vida adulta,
da sua missão.
A “perda” do Menino no templo é uma
preocupação para Maria e José, como
o seria para os nossos pais. De facto,
a família é sinónimo de cuidado e
protecção. No entanto, todos temos/
somos uma missão: “Eu sou uma
missão nesta terra, e para isso estou
neste mundo” (EG 273). Também para
aquela família de Nazaré existe um
caminho de procura e compreensão da
identidade e missão, um caminho que
apenas será plenamente revelado no
final da jornada terrena de Jesus Cristo.
Esta busca é também um modelo
para todas as famílias: o mistério da
vida requer paciência, capacidade de
aceitação, escuta e respeito. A família, e
todas as demais instituições, “realizam
a sua função quando não constituem
obstáculo, antes se põem ao serviço
do pleno desenvolvimento humano
e espiritual da pessoa, portanto, da
expressão da sua vocação, da sua
unicidade (Luciano Manicardi), da sua
missão.
Participar
O tempo de Natal, a partir da dinâmica
de “um caminho de Páscoa”, faz-nos
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ura e em graça”

Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias da
solenidade da Sagrada Família (Missal Romano,
143)
Prefácio: Prefácio do Natal III (Missal Romano,
459)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III
(Missal Romano, 529-535)

Durante esta semana, vamos procurar rezar
todos os dias o Pai-nosso de mãos dadas em
família; somos família sagrada.

— Entrada: Os pastores vieram a toda a pressa,
F. Santos
— Apresentação dos Dons: Meia noite dada,
M. Simões
— Comunhão: Deus apareceu na terra, M. Carneiro
— Final: Cantem, cantem os anjos, M. Faria

reflectir sobre a participação activa
e criativa, por exemplo, no contexto
familiar, chamados que somos a
ser “igreja doméstica”. Em modo de
oração, acolho a pergunta: Como sinto
a presença de Deus que se faz carne a
participar na vida da minha família e no
meu crescimento pessoal?
Reflexão preparada por Laboratório da Fé
in www.laboratoriodafe.net

Elementos celebrativos
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Liturgia da Palavra
Durante a aclamação ao Evangelho, uma
família (pais e filho) entram com o vaso,
desta vez, contendo um tronco forte e
vigoroso. Depois, a família permanece junto
do sacerdote, enquanto este proclama o
Evangelho. As intervenções de Maria e
de Jesus, no Evangelho, podem ser feitas,
respectivamente, pela mãe e pelo filho.
Ser comunidade missionária
1. Homilia/Catequese

. Como sinto a presença de Deus que se
faz carne a participar na vida da minha
família e no meu crescimento pessoal?
1. Envio missionário
V. Ide, o Pai vos faça reconhecer a honra
que todos os filhos devem aos seus pais.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho vos faça crescer à sua
semelhança em sabedoria, estatura e
graça.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo vos revista de
sentimentos de misericórdia, bondade,
humildade, mansidão e paciência.
R. Ámen.

Oração Universal
Senhor Jesus, é a partir de ti e da comunhão
contigo, que em cada família podem
germinar frutos de amor. Desde o princípio,
fazes-nos compreender que a fé se
manifesta em toda a nossa vida e muito
particularmente na vida de família. Por isso,
Senhor, para ti nos voltamos e dizemos:
R. Na esperança, a ti confiamos a família!

1. Senhor Jesus, como eleitos de Deus,
santos e prediletos, queremos revestirnos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e
paciência. Por isso, Senhor, para ti nos
voltamos e dizemos:
2. Não queremos apenas suportarnos uns aos outros, mas desejamos
ser suporte uns para os outros. E,
se alguém tiver razão de queixa
contra outro, ainda que seja difícil,
não deixaremos de nos perdoar
mutuamente, tal como tu, Senhor,
sempre nos perdoas. Por isso, Senhor,
para ti nos voltamos e dizemos:
3. Acima de tudo, Senhor, desejamos
revestir-nos da caridade, que é o
vínculo da perfeição. Em nossos
corações reinará a tua a paz.
Viveremos em acção de graças e
habitará em nós com abundância a
tua palavra, para nos instruirmos e
aconselharmos uns aos outros com
toda a sabedoria; e com salmos, hinos
e cânticos inspirados, cantaremos de
todo o coração a Deus, teu e nosso

Pai, a nossa gratidão. Por isso, Senhor,
para ti nos voltamos e dizemos:
4. Tudo o que fizermos, por palavras
ou por obras, será tudo em teu nome,
Senhor Jesus, dando graças, por ti, a
Deus Pai. Por isso, Senhor, para ti nos
voltamos e dizemos:
5. Senhor Jesus, que em cada família
habite o amor constante; que os esposos
se entreguem um ao outro em respeito
mútuo; que os filhos, obedecendo em tudo
com esperança, acolham os ensinamentos
dos pais; que os pais sejam meigos e
responsáveis com os seus filhos, para que
não caiam em desânimo. Por isso, Senhor,
para ti nos voltamos e dizemos:
Senhor Jesus, colocados diante de ti,
com alegria te agradecemos o dom
da família e das famílias. Por isso,
Senhor Jesus, na esperança, a ti com
confiança rezamos. A ti com alegria nos
confiamos. Tu que és Deus com o Pai na
unidade do Espírito Santo.
R. Ámen.
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Mensagem de Natal do Arcebispo

Tecer
comunidades
com amor
O nascimento de Jesus é um
evento de uma singularidade
extraordinária. E é tanto mais
importante quanto mais capaz for de incarnar o Evangelho no quotidiano das pessoas e
das estruturas que compõem a
sociedade.
São muitos os valores que nascem da gruta de Belém. Este
ano ouço, sobretudo, um apelo a vivermos a responsabilidade da nossa história pessoal
mas também que acreditemos
que somos ou devemos ser comunidade. Cristo quer unir os
povos e as culturas, não de um
modo teórico ou abstrato mas
mostrando que é possível viver
em concórdia, paz e harmonia com todos. Vivemos, infelizmente, num mundo dividido entre ideologias e partidos,
facções e grupos de interesse.
Crescemos quotidianamente
na indiferença, fechando-nos
nos nossos assuntos e questões, alheados às necessidades
dos outros. O bem estar do ser
humano exige, por isso, um rumo diferente que se plasme em
acções concretas.
As comunidades cristãs podem ser, assim o creio, catalisadoras de um futuro diferente. Na Arquidiocese de Braga queremos, este ano, tecer
comunidades acolhedoras e
missionárias. Estas serão um
sinal de fraternidade e espírito
de solidariedade. Porém, para
tecer não basta um fio de uma
única cor. Precisa-se da diver-

sidade que enriquece e embeleza a vida. E, ao mesmo tempo, os artesãos deste tecido
maravilhoso são todos e cada
um. Ninguém é estranho nem
excluído e cada um tem amor
para oferecer e sem ele o colorido nunca será completo.
Quero, nesta Quadra de Natal,
solicitar a todos os cristãos
que saiam do seu conforto e
construam comunidades acolhedoras. São muitos os que
se sentem sós e marginalizados. A pobreza tem cada vez
mais rostos novos. Preocupa-me a solidão e o isolamento de muitos. Que se abram
as portas das comunidades,
que todos entrem e encontrem a alegria de serem o que
são sem preconceitos nem juízos. Para resolver determinados problemas nem sempre
são necessárias grandes coisas. Bastam pequenos gestos, atitudes e comportamentos que todos podem oferecer. Natal é este desafio para
revelar situações de marginalidade, espiritual, material
e psíquica nas comunidades
cristãs. Não basta elencar as
situações. Urge oferecer tempo, dedicação, carinho e palavras amigas. Pequenos gestos que podem mudar o rosto
das comunidades, tornando-as acolhedoras e inclusivas.
Nem sempre é preciso muito.
As respostas estão nas mãos
dos corações disponíveis. Por
causa e em nome de Deus Menino, não poderemos ser mais
criativos e espontâneos na
vivência do amor no seio das
nossas comunidades?
Desejo a todos os cristãos, comunidades, pessoas e instituições um Santo Natal na presença do Menino Jesus.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

Nomeações
Eclesiásticas
Dom Jorge Ferreira da Costa
Ortiga, por mercê de Deus e da
Santa Sé, Arcebispo de Braga e
Primaz das Espanhas;
Perante novas necessidades
pastorais e procurando responder às suas exigências, hei
por bem proceder às seguintes
nomeações:
- Padre Fernando Eurico Lages
da Silva, dispensado, a seu pedido, da paroquialidade de São
Julião de Tabuaças, Arciprestado de Vieira do Minho, continuando como pároco de São
Martinho de Soengas, do mesmo
Arciprestado.
- Padre José da Silva Alves, nomeado Administrador Paroquial
de São Julião de Tabuaças, Arciprestado de Vieira do Minho.
- Padre Carlos Augusto Manso Fernandes, S.M.M, dispensado da paroquialidade “in solidum”
de São Simão e São Judas Tadeu
da Junqueira, Santa Maria de Bagunte e Divino Salvador de Touguinhó, do Arciprestado de vila
do Conde / Póvoa de Varzim.
- Padre Delfim Teixeira Afonso,
S.M.M, nomeado Pároco “in solidum” de São Simão e São Judas
Tadeu da Junqueira, Santa Maria
de Bagunte e Divino Salvador de
Touguinhó, do Arciprestado de
vila do Conde / Póvoa de Varzim.
Braga e Cúria Arquiepiscopal, 20
de dezembro de 2018
† Jorge Ferreira
da Costa Ortiga, Arcebispo Primaz
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Fale connosco no

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

O programa Ser Igreja entrevista esta
semana o Bispo Auxiliar de Braga,
D. Nuno Almeida.

Livraria
diário do minho

livro da
semana

€
1
4
,
4
0
10%
Desconto

Papa
Francisco
Bom Natal

Calorosas e cativantes, aqui estão as
palavras do Papa sobre o espírito e a
importância da quadra natalícia. Este
livro é a oportunidade de conhecer o seu
pensamento e a doutrina que defende
nesta quadra especial. Um livro sobre o
Natal mas que, porque a quadra simboliza
a raíz do catolicismo, é intemporal,
reflectindo sobre a própria natureza
da religião católica e inspira a práticas
universais da compaixão, do amor ao
próximo, da esperança.
* Na entrega deste cupão. Campanha válida
de 20 a 27 de Dezembro de 2018.

