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Breves

Papa denunciou perseguição
e discriminação contra
cristãos
O Papa criticou ontem, no Vaticano, durante a audiência pública semanal, a perseguição e discriminação contra cristãos no mundo contemporâneo, recordando a experiência dos católicos ucranianos durante o regime soviético.
“Quanto foram perseguidas essas pessoas, quanto sofreram pelo Evangelho! Mas não negociaram
a fé. É um exemplo. Hoje, no mundo, na Europa,
muitos cristãos são perseguidos e dão a vida por
causa da sua fé, ou são perseguidos com luvas
brancas, ou seja, deixados de lado, marginalizados”, referiu, no auditório Paulo VI.
“O martírio é o ar da vida de um cristão, de uma
comunidade cristã. Haverá sempre mártires entre
nós: este é o sinal de que estamos a seguir o caminho de Jesus”, referiu o Papa.

Sentido de “missão” e
“sacrifício” marca “família
militar”, diz D. Rui Valério
O bispo das Forças Armadas valorizou o espírito dos
militares portugueses com quem esteve na República Centro-Africana, enaltecendo a “autêntica família”
formada entre “camaradas” e o espirito de “sacrifício”.
Convidado pelo ministro da Defesa para acompanhar uma deslocação de três dias àquele país, D. Rui
Valério quis levar uma mensagem de “paz e justiça” e
constatou uma sociedade “com uma dimensão religiosa e espiritual muito presente”.
Na República Centro-Africana D. Rui Valério encontrou militares com “grande orgulho e honra em colaborar numa obra de bem, na implementação de
paz”, homens que encontram um “sentido de solidariedade e ajuda ao próximo” numa relação com a
sociedade que não se limita a questões de defesa.
“Um militar português é capaz de viver relações
de solidariedade e ajuda com a sociedade civil que
vai para além do seu trabalho e missão de defesa”,
assinala.

opinião

Mãe

carla rodrigues
advogada

"P

ela estrada desce
a noite. Mãe-Negra desce com ela.
Nem buganvílias
vermelhas, nem vestidinhos
de folhos, nem brincadeiras
de guizos, nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas, em duas faces cansadas.
Mãe-Negra tem voz de vento, voz de silêncio batendo nas
folhas do cajueiro. Tem voz
de noite, descendo, de mansinho, pela estrada….” Este belíssimo poema de Alda Lara,
dado a conhecer pela voz de
Paulo de Carvalho, é das mais
belas homenagens poéticas à
Mãe. E porque não à mãe negra e à branca? À livre e à escrava? À de leite, à adoptiva e à
de sangue?
O Amor ensina que há
coisas que não se falam, sentem-se. Há coisas que não se
perguntam, acolhem-se. Que
há momentos que merecem o melhor dos silêncios,
o mais nobre dos abraços. E
o Amor de Mãe é assim: sabe
acolher (n)o silêncio, (n)a dor
e (n)a alegria. Fala uma lin-

guagem perceptível em qualquer idioma: a linguagem do
colo, do abraço, da motivação, da espera. A linguagem
de quem é ouvinte, educadora e conselheira, mesmo
quando sofrida e cansada.
“Maeeeenhê”! Quantas mães
já ouviram este grito de um filho? É como se o mundo fosse
acabar se não ocorresse a rápida intervenção da mãe-bombeiro, única capaz de apaziguar
a revolta dos astros e alinhar
as energias cósmicas. E a mãe,
qual carro do melhor serviço
de emergência, liga as luzes, os
quatro piscas, a sirene e arranca. Mãe é também isto: um posto de SOS, accionado vezes sem
conta, e de rápida intervenção,
mesmo quando desconfia que o
filho só quer saber se falta muito para jantar ou se as calças
preferidas estão lavadas. Não
esperam os filhos que a mãe seja um misto do detective Sherlock Holmes com a super-heroína Wonder Woman (Mulher
Maravilha)? Alguém que descobre sempre onde está tudo, como uma espécie de gestora dos
perdidos e achados, e (cria a ilusão que) consegue tratar de tudo
ao mesmo tempo.
Mas esta relação que se
quer e se pensa de Amor, nem
sempre o é. E não me refiro
às arrelias e chatices comuns
a todas as relações familiares.
Refiro-me aos actos desumanos, praticados por filhos, no
terrível palco da violência doméstica. Ainda recentemente
acompanhámos a notícia de
uma senhora de 91 anos, Conceição, encontrada queima-

da junto à sua cama, que terá
morrido às mãos do próprio
filho… Nos últimos anos, são
inúmeros, na ordem dos milhares, os casos de pais, maioritariamente idosos e indefesos, violentados pelos filhos
em contexto de dependência
física e emocional. É terrível
pensarmos numa sociedade
(a nossa) que maltrata os seus
pais, cometendo crimes horrendos, desde ofensas corporais, crimes de natureza sexual,
parricídio, abandono, ameaças, difamação, injúrias, furtos,
roubos, entre outros. E, muitas
vezes, a troco de uma reforma miserável. E nós, o que fazemos perante isto? Fingimos
que não vemos? Como serenamos à nossa consciência? É urgente que voltemos a acreditar
em nós, como pessoas justas,
sensatas e destemidas. Pessoas
de bem, que lutam pelo bem.
É urgente reformular o conceito de sociedade, começando a dar primazia, na formação dos mais novos, aos quadros de excelência humana.
E como diz Miguel Esteves Cardoso, “A minha mãe
não era a minha melhor amiga. Também era isso mas era,
sobretudo, a minha mãe. Mãe
há só uma: é difícil perceber-se
esta grande verdade. Da minha
inveja só fica o conselho: aproveita bem o tempo e o amor
da tua mãe. Ouve bem o que
ela diz. Ri-te com ela. Defende-a sempre que puderes.
Agradece a Deus a sorte que tiveste em ter uma mãe. Em ter
uma mãe assim. E só em ter
uma mãe”.
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Neste Natal, ofereça Solidariedade!
dacs
Livros, presépios, agendas, postais, manteigas de frutos secos e
até um concerto. Estes são apenas alguns dos presentes que pode
comprar para ajudar! Seleccionámos algumas ofertas para si em
que, ao comprar, está a ajudar outras pessoas ou instituições. São
ofertas solidárias que prometem trazer sorrisos a dobrar. Se todos
ajudarmos, podemos fazer a diferença. Feliz Natal!

Velas, canetas, postais, presépios, decoração... Estas são
apenas algumas das
possibilidades que
o Catálogo de Natal
da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre oferece este ano.
Ao comprar qualquer
um destes presentes,
estará a contribuir para “apoiar projectos
significativos em todo o mundo e fazer a
diferença na vida de
muitas pessoas”.

Os Leigos para o Desenvolvimento têm, uma vez mais,
presentes de Natal solidários
disponíveis que irão “ajudar
a que mais jovens em Ango-

10 milhões de Estrelas
da Cáritas

Ainda há bilhetes disponíveis que podem ser adquiridos na bilheteira do Espaço Vita ou TicketLine. Neste Natal, ofereça música e
solidariedade!

A Cáritas Portuguesa voltou,
este ano, a lançar a iniciativa
“10 Milhões de Estrelas”, focando-se na vivência do Natal assente nos valores humanos e cristãos da celebração do Natal.

A vela que muitos portugueses já se habituaram
a ver durante este período tem, este ano, uma nova
imagem: em forma de estrela, com um tamanho maior
e aromatizada.
Do total de verbas recolhidas 65% destina-se a
apoiar a acção de cada
Cáritas diocesana no seu
trabalho de apoio às pessoas necessitadas. Os restantes 35% são canalizados para o apoio às vítimas do Ciclone Idai, em
Moçambique.

Se não quiser adquirir presentes, pode sempre fazer o seu
donativo e contribuir
para oferecer uma eucaristia pela Venezuela,
uma Bíblia a uma criança em Cuba ou reconstruir uma comunidade no
Iraque, entre tantas outras
iniciativas que querem ajudar os cristãos perseguidos
por todo o mundo.

Presépios e Livro
dos Leigos para o
Desenvolvimento

rer no dia 19 de Dezembro,
às 21h30, também será doado à CVP.

A campanha arrancou no
III Dia Mundial dos Pobres,
a 17 de Novembro, mas ainda vai a tempo de aderir. Até
Janeiro, as “estrelas da paz”
estarão disponíveis, pelo valor de 2€, nas Cáritas diocesanas, escolas e paróquias
aderentes e nas lojas Pingo
Doce.

Presentes de Fé
da Fundação AIS

De uma forma ou de outra, são “presentes que permanecem”. Para ajudar, basta ir ao site da Fundação AIS
e adicionar ofertas ao seu
carrinho solidário.

números 21 757 42 78 / 93
470 48 23.

Concerto
no Espaço Vita

la consigam impulsionar os
seus pequenos negócios, a
que as comunidades em São
Tomé e Príncipe sejam mais
activas e tenham uma voz ou
a que em Portugal mais mulheres tenham acesso a formação”, refere a ONGD.
Este ano há dois presépios: um feito em madeira,
com as figuras da Sagrada
Família com vestes em pano-cru de algodão e manto
em linho, e outro que identifica África e o seu povo,
utilizando a capulana, um

tecido tipicamente africano,
e as figuras de cor preta.
Há ainda um livro infantil das autoras portuguesas
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com ilustrações
de Helena Pinheiro de Melo,
ex-voluntária dos Leigos para o Desenvolvimento.
Para comprar um dos
presentes pode visitar a página dos Leigos para o Desenvolvimento, enviar um
e-mail para paulaferrinho@
leigos.org ou ligar para os

Começou por ser uma iniciativa do Grupo Diário do
Minho, que tem em curso
uma campanha de angariação de bens alimentares até
dia 20 de Dezembro. O objectivo do Grupo é ajudar a
Cruz Vermelha Portuguesa, à semelhança do que já
aconteceu o ano passado.
O Espaço Vita decidiu
entretanto aliar-se à iniciativa e anunciou um concerto
solidário. Assim, parte da receita dos bilhetes (1€ de cada
ingresso vendido) do concerto de Natal com as Vozes
da Rádio & Orquestra Filarmónica de Braga, a decor-

Presentes Solidários
Nariz Vermelho
A Operação Nariz Vermelho tem esta oferta disponível 365 dias por ano, mas
no Natal parece fazer ainda
mais sentido ajudar!
Agendas, livros, t-shirts,
postais, baralhos de cartas e
garrafas são apenas algumas
das ofertas que pode adquirir na lojinha da ONV.
Os Doutores Palhaços
levam em 42 semanas diferentes do ano alegria às
crianças hospitalizadas, aos
seus familiares e profissionais de saúde. Em Portugal
há 17 anos, neste momento
há 26 doutores a trabalhar
semanalmente em 15 hospitais. Ajude-os a ajudar (e
animar)!

Frutos secos solidários
da Manteiguiz
Muito mais do que uma
marca de manteigas de frutos secos, a Manteiguiz é
uma marca solidária.
Neste
momento
50%
das vendas da Manteiguiz
são para ajudar a Carolina
Gil, uma jovem bailarina a
quem foram diagnosticados vários tumores malignos nos ossos, pulmão e cérebro. A iniciativa, que inicialmente era previsto durar um mês, estendeu-se
por tempo indeterminado.
Qualquer manteiga, farinha
ou granola que compre terá
metade do seu valor doado
à Carolina.
No mês passado a Manteiguiz organizou um espectáculo solidário pela bailarina e conseguiu arrecadar
2.390€.
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ANÚNCIOS
DE NATAL: É
SÓ CONSUMO?
É quase uma tradição natalícia: a partir de meados de
Outubro, é inevitável que as nossas televisões e redes
sociais passem a estar preenchidas pelos tradicionais
anúncios de Natal.
Não é surpresa: o Natal é um dos principais momentos
de consumo do ano, e as marcas gostam de capitalizar a
oportunidade que esta época lhes apresenta.
Mas será que estes anúncios são apenas e só sobre
consumo? Nem todos, pelo menos.
Uma breve história da publicidade e do Natal
A publicidade chegou ao Natal nos anos 20 e 30 do século
passado. Até então, o uso de imagens ligadas ao Natal
cingiam-se a postais e cartões de Natal, que foram ajudando
a cimentar essas imagens na sociedade, principalmente no
caso dos Estados Unidos da América, que viriam depois
a ter grande influência nas outras sociedades e mercados
ocidentais.
Essas imagens natalícias foram sendo desenvolvidas ao
lado de duas histórias: “A noite antes do Natal” (sendo “Uma
visita de São Nicolau” o seu título original), de Clement
Clarke Moore, publicada em 1822, veio ajudar a definir o
mito do Pai Natal e do seu papel na Véspera de Natal; e “Um
Conto de Natal” (A Christmas Carol), de Charles Dickens,
publicada em 1843, uma história de vitória do bem sobre
o mal, da partilha sobre a mesquinhez e da vivência em
comunidade que anula a solidão e que guia muito do que se
tornou o espírito de Natal em toda a sociedade.
Enquanto a imagem do Pai Natal ficou
marcada pelas publicidades da Coca-Cola, uma outra personagem natalícia
não-religiosa – Rudolfo, a famosa rena de
nariz vermelho – é uma criação puramente
comercial. Robert L. May, funcionário
do departamento de publicidade de uma
empresa de encomendas de Chicago, recebeu
em 1939 a ordem para criar uma história
natalícia com um tema anual que pudesse
ser distribuída pela sua empresa como um
presente anual. O resultado foi a história de
Rudolfo, uma rena rejeitada e infeliz com
um nariz vermelho brilhante e que se alegra
quando o Pai Natal lhe pede para guiar
o trenó numa Véspera de Natal cheia de
nevoeiro.
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O aparecimento da televisão e a sua afirmação
como meio de publicidade criou, gradualmente,
esta época de assalto ao espaço publicitário e de
competição pela atenção das pessoas. À medida
que a televisão foi dedicando programação à
quadra, também as empresas aproveitaram a
oportunidade para estarem presentes nesses
momentos em que a mensagem é quase
totalmente emotiva e não comercial.

//

IGREJA VIVA 5

Um desses especiais é o “Como o Grinch
Roubou o Natal!”, estreado em 1966, que critica
o comercialismo moderno do Natal e promove
os valores de partilha, dádiva e união, valores
cristãos nos quais está ancorada grande parte
da cultura ocidental.
E na actualidade? A oferta de presentes tornou-se quase uma parte essencial do Natal mas,
para muitos, não é uma questão puramente
material. Os anúncios de Natal têm-se afastado
progressivamente, na sua maioria, da venda
pura e directa, passando a focar-se no impacto
de uma mensagem que privilegia e promove
os valores ligados ao Natal. As vendas, essas,
passam para segundo lugar e é atribuído aos
presentes oferecidos às pessoas que nos são
mais próximas um significado íntimo, realçando
o espírito da época em vez de o aproveitar.

Os ingredientes para
um bom anúncio de Natal
Alguns aquecem o coração, outros são engraçados. Alguns
são grandes produções, outros são do mais simples que
há. Mas todos partilham os elementos chave para tornar o
anúncio eficaz:
Evocar uma reacção emocional

Os melhores anúncios
deste ano
Transforma o Natal (Worten)
Um exemplo de um anúncio que não só não
procura a venda como faz o contrário: o
objectivo da campanha é que as pessoas
entreguem equipamentos eléctricos e
electrónicos que já não funcionam para
que estes sejam convertidos em doações
de equipamentos novos a instituições de
solidariedade.
Brincar é uma dádiva (Toys"R"Us)
A tradicional fábrica de brinquedos recheada
de elfos que habita no imaginário dos
consumidores é substituída por uma loja
Toys”R”Us. No vídeo, o Pai Natal visita a loja
para tentar encontrar o presente perfeito
para o filho, acabando por perceber que a sua
companhia é a melhor prenda possível.
Abre o presente que importa (Vodafone)
A campanha conta a história de dois irmãos
desavindos e uma mãe esperançosa na
reconciliação dos filhos. Na noite de Natal
fazem-se as pazes com o passado e celebra-se
o amor, a generosidade e capacidade de perdão,
os "presentes" que realmente importam!

Quer seja um sentimento de nostalgia, um aperto no
coração ou uma gargalhada, todos os anúncios recorrem a
esta estratégia. É isso que os torna memoráveis e que faz
com que valham a pena partilhar com outros e falar dele
com os nossos amigos e família.
Comunicar algo sobre os valores da marca
É particularmente importante fazê-lo na quadra natalícia
e é um equilíbrio difícil de encontrar. O objectivo de
qualquer campanha publicitária é a venda de produtos ou
serviços, mas é também neste tempo do ano que muitos
de nós estamos mais despertos para o aproveitamento
e o ocasional exagero consumista da época. Por isso
mesmo é que os anúncios que tentam captar e transmitir
o “verdadeiro significado” do Natal são os que funcionam
melhor, tornando comuns os temas familiares, de partilha e
de dádiva.
Captar a voz e identidade da marca
Quer sejam animados e brincalhões, clássicos e familiares
ou profundos e comoventes, os melhores anúncios
comunicam o espírito da empresa de forma a apelar ao
público que querem atingir.
Terminar com uma motivação para agir
A teoria diz que um anúncio deve dizer à pessoa o que fazer
de seguida, quer seja ir a uma loja ou a um site, entre outras.
Mas os anúncios de Natal são, por norma, mais subtis.
Tanto a chamada para acção pode ficar-se pela mensagem
do anúncio que nos impele a fazer algo de concreto como
pode ser uma simples frase a desejar um feliz Natal. E
não há problema nenhum com isso. O Natal é uma óptima
altura para uma marca construir uma relação de confiança
e apenas divulgar o seu nome, podendo não ter a compra
como objectivo da campanha.
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“José, filho de David, não temas receber Maria, tua
IV Domingo aDVENTO

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário
Sobre o berço continuará visível a Bíblia, como Palavra Encarnada.
Da Bíblia irão pender 8 fitas, com as 8 palavras referentes a cada
dia de preceito dominical e festa de guarda, que podem ser de
diferentes cores. Neste Domingo, surgirá a fita com a expressão
“Responsabilidade”.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Is 7, 10-14
Leitura do Livro de Isaías
Naqueles dias, o Senhor mandou ao
rei Acaz a seguinte mensagem: “Pede
um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas
profundezas do abismo, quer lá em
cima nas alturas”. Acaz respondeu: “Não
pedirei, não porei o Senhor à prova”. Então
Isaías disse: “Escutai, casa de David:
Não vos basta que andeis a molestar os
homens para quererdes também molestar
o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor
vos dará um sinal: a virgem conceberá
e dará à luz um filho e o seu nome será
Emanuel”.
Salmo responsorial
Salmo 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. 7c e 10b)
Refrão: Venha o Senhor: é Ele o rei
glorioso.
LEITURA II Rom 1, 1-7
Leitura da Epístola do apóstolo São
Paulo aos Romanos
Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo
por chamamento divino, escolhido para
o Evangelho que Deus tinha de antemão
prometido pelos profetas nas Sagradas
Escrituras, acerca de seu Filho, nascido,
segundo a carne, da descendência de
David, mas, segundo o Espírito que
santifica, constituído Filho de Deus em
todo o seu poder pela sua ressurreição
de entre os mortos: Ele é Jesus Cristo,
Nosso Senhor. Por Ele recebemos
a graça e a missão de apóstolo, a
fim de levarmos todos os gentios a
obedecerem à fé, para honra do seu
nome, dos quais fazeis parte também

vós, chamados por Jesus Cristo. A todos
os que habitam em Roma, amados por
Deus e chamados a serem santos, a
graça e a paz de Deus nosso Pai e do
Senhor Jesus Cristo.
EVANGELHO Mt 1, 18-24
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
O nascimento de Jesus deu-se do
seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva de
José, antes de terem vivido em comum,
encontrara-se grávida por virtude do
Espírito Santo. Mas José, seu esposo,
que era justo e não queria difamála, resolveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado, quando lhe
apareceu num sonho o Anjo do Senhor,
que lhe disse: “José, filho de David, não
temas receber Maria, tua esposa, pois
o que nela se gerou é fruto do Espírito
Santo. Ela dará à luz um Filho e tu
pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque
Ele salvará o povo dos seus pecados”.
Tudo isto aconteceu para se cumprir
o que o Senhor anunciara por meio do
Profeta, que diz: “A Virgem conceberá e
dará à luz um Filho, que será chamado
«Emanuel», que quer dizer «Deus
connosco»”. Quando despertou do sono,
José fez como o Anjo do Senhor lhe
ordenara e recebeu sua esposa.

REFLEXÃO
O Natal está a chegar! Os planos de Deus
não são grandes atos vitoriosos, mas
a vitória da esperança, “essa pequena
esperança que parece não ser nada”,
como a designa Charles Péguy. “Essa
esperança menina” que é capaz de mudar
a nossa vida e o mundo.
A esperança, como vimos nos
domingos anteriores, implica trabalho
da nossa parte. É também um desejo

confiante de alcançar algo bom, uma
coisa nova.
O sinal de Deus
A palavra «Evangelho» é muito querida
a São Paulo: usa-a mais de setenta vezes
nas suas cartas. Ao falar de «Evangelho»,
não se refere aos quatros livros, mas
à própria mensagem. Não se trata de
textos sobre alguns acontecimentos.
São textos sobre Alguém, uma Pessoa,
Jesus Cristo. É o descendente de David
prometido pelas Escrituras!
Naquele tempo, o sinal foi “a virgem
conceberá e dará à luz um filho”. O
sinal é tão frágil como um menino
recém-nascido!
O Natal não é uma curiosa história
com dois mil anos. É agora na tua
história, no que te está a acontecer.
O Senhor deu-nos e dá-nos um sinal.
Continua a fazer-se presente. Essa é a
maior «boa notícia». Jesus Cristo vem
para salvar, seja o que for que precisas
que seja salvo: pecado, vício, doença,
solidão, perda; a relação no casamento,
um filho, a tua carreira profissional.
Recebemos a graça e a missão
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.
Para termos a graça de «ver» a presença
de Deus na nossa vida é necessário ter
uma atitude vigilante, ter consciência do
tempo em que estamos. Quem vive em
«piloto automático» não é capaz de «ver»
Deus. É imprescindível esvaziarmo-nos de
palavras e imagens, para estarmos mais
atentos ao que acontece ao nosso redor.
O assombro diante das coisas simples do
dia a dia abre os nossos corações à acção
do Espírito Santo. Deixa que o Espírito
Santo «fecunde» a tua vida, faça florescer
o desejo de mudança, de uma vida
renovada à luz do Evangelho.

O Natal está a chegar! Maria e José,
Paulo e muitos outros ao longo da
história, foram chamados a uma missão.
Hoje, também tu recebes uma missão:
testemunhar a presença de Deus na tua
vida.
Deus «nasce» em ti
Deus está bem perto de ti. Como
descobriu Santo Agostinho, Deus é
mais íntimo do que o teu próprio íntimo.
Quando estás tão ocupado a vangloriar
as tuas conquistas, quando estás tão
ocupado a lamber as tuas feridas, não és
capaz de descobrir as pistas que Deus
deixa no teu caminho.
Isto pode acontecer connosco. Levamos
uma vida inteira a pedir sinais a Deus.
Estamos tão cheios de ocupações e
preocupações, que não temos um minuto
da nossa apertada agenda para entrar em
sintonia com essa íntima presença divina
que nos habita.
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! Será possível,
nestes dias antes do Natal, dares-te um
minuto diário para encontrar Deus dentro
de ti?
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear esperança
Acólitos
São José abdica dos seus planos e dos
seus medos para estar ao serviço da
missão que Deus confia a Maria. De que
planos pessoais eu deverei abdicar para
melhor servir os outros e que medos
deverei afastar para abraçar o meu
serviço com entusiasmo?
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esposa…”

Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias
do IV Domingo do Advento (Missal Romano,
123)
Prefácio: Prefácio do Advento II (Missal
Romano, 455)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III
(Missal Romano, 529ss)

Nesta semana, procuremos propor aos casais a reflexão
sobre as seguintes questões: enquanto pai/mãe, como
me tenho preocupado com a educação dos meus
filhos? É algo de que me ocupo ou delego em terceiros
(pessoas ou instituições)? Para aprofundamento da
reflexão, propõe-se a leitura dos números 172 e 274 a
290 da Exortação Apostólica Amoris Laetitia.

— Entrada: Desça o orvalho – J. Santos
— Apresentação dos dons: Eis que uma Virgem
conceberá – B. Sousa
— Comunhão: A Virgem conceberá – F. Santos
— Final: Avé, Senhora do Advento – Az. Oliveira

Leitores
O profeta Isaías desafia o rei Acaz
para se abrir aos sinais divinos, mas
ele resiste. De que forma eu costumo
receber os desafios que Deus me lança?
Como preparo as leituras de forma a
que as pessoas recebam os desafios
que Deus propõe e vençam as suas
resistências?
Ministros Extraordinários da
Comunhão
A Eucaristia anuncia e torna presente
o Emanuel, Deus connosco. De que
forma a minha vida de cada dia é uma
Eucaristia viva para os outros?

Celebrar com esperança
Momento celebrativo a destacar
A fita da “Responsabilidade” será
colocada na Bíblia que está no berço
da caminhada. Antes da proclamação
da Palavra de Deus, os leitores
aproximam-se em procissão, trazendo
a fita, enquanto que se lê a seguinte
admonição:
Responsabilidade é a palavra que

surge no berço nesta semana IV do
Advento. Constituir família e exercer a
paternidade não é um direito adquirido,
mas um privilégio que implica deveres.
Um deles é a responsabilidade, a qual
se vai refletir em todas as dimensões
da vida familiar, mas em particular
na responsabilidade por preservar e
dignificar a vida humana, mormente
através de uma educação integral dos
filhos, o que envolve a educação para
a fé.
Homilia
. Hoje somos convidados a meditar
no nome de Jesus, Ele que é “Deus
Connosco”, e também no importante
papel de São José. São José, homem
justo e responsável, quando se
apercebe que Maria está grávida,
enfrenta um grande drama. Não sabe
o que fazer. Segundo a lei, é tudo
muito claro: ele deve repudiar Maria
e ela deve enfrentar o juízo do templo
pela sua gravidez. José, homem justo
e responsável, acaba por tomar uma
decisão fora da lei: quer repudiar Maria
em segredo, de modo a salvaguardar

o bom nome dela, sacrificando o seu.
Ficaria conhecido como o homem que
abandonou a noiva grávida!
. A relação entre Maria e José torna-se,
ela mesma, manifestação de Deus, e
isto por causa de José, que, por amor,
quer, contra a lei, repudiar em segredo
Maria; e, por amor, não escapa, não foge
de uma vida que será certamente difícil,
mas que ele escolhe. Permanece fiel a
Deus e será o primeiro a dar o nome a
Deus: “e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus”,
Deus Salva.
. São José é uma figura às vezes
esquecida, mas é um santo
verdadeiramente extraordinário: a
figura de um homem que vive a sua
história segundo a fé. Também a nossa
história é construída sobre as relações
de amor nas quais é Cristo quem Se
revela. É através de todas as nossas
relações com os outros, assinaladas
pelo amor, que Ele Se manifesta na
história e vem por dentro das nossas
vidas como o Salvador. Com São José,
podemos ver que a salvação não é a
privação de problemas: ele passou a
vida a correr de um lado para o outro,

mas viveu uma vida marcada pela
certeza de que Deus Salva.
Envio Missionário
V. Ide, o Pai vos envia a viver, tal como
José, de forma justa e responsável.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho vos envia a viver, tal como
José, segundo a Sua vontade.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo vos envia viver, tal
como José, o amor incondicional.
R. Ámen.
Oração Universal
Irmãos e irmãs, ao aproximar-se o Natal
de Jesus, oremos para que a vinda do
Salvador reanime a fé dos seus irmãos e
a esperança daqueles que O procuram,
dizendo (ou: cantando):
R. Vinde, Senhor Jesus.
1. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis
da nossa diocese, e por todos aqueles que o
Senhor chama à santidade, para que o seu
Natal faça deles homens novos, oremos.
A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Sé de Braga alberga concerto de Natal
do coro académico da uMINHO
A Sé Catedral de Braga recebe
este Sábado, dia 14 de Dezembro, o XXIV Puer Natus Est.
O concerto de Natal do Coro
Académico da Universidade
do Minho (CAUM) tem início
às 21h30, é de entrada livre e
marca o encerramento das comemorações dos 30 anos do
grupo cultural.
O concerto tem, como em
anos anteriores, um carácter
de beneficiência, apoiando a
ABRA, a Associação Bracarense dos Amigos dos Animais, através de uma recolha
de bens.
O CAUM pede, desta forma,
uma contribuição para esta
associação por forma a colmatar as suas necessidades
de ração seca de cão e gato
(adulto e júnior) de boa qualidade, rações húmidas para
animais doentes e idosos, leite
para cachorro e gatinhos, aga-

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

13 dez

CENTR
O
MONTECULTURAL
MURO

JAV
ECHEVAIER
NA TERRRRÍA:
A
COMO N
O CÉU
21H
30

Domingo, das 10h00 às 11h00

O Ser Igreja entrevista esta semana o
Pe. Paulo Terroso, reitor da Basílica
dos Congregados.

salhos e toalhas, trelas e botijas de água quente.
O Puer Natus Est - latim para «um menino nasceu» conta ainda com um grupo
convidado, a Associação do
Coro Infanto-Juvenil de Esporões (ACIJE).

15 dez
SÉ CATE

Livraria
diário do minho

BÊNÇÃO
GRÁVID DAS
AS
DRAL

livro da
semana

11H30

17,5€

10%
Desconto

S. Victor dá Ceia de Natal a pessoas sós
A Junta de Freguesia de S.
Victor está a organizar uma
Ceia de Natal para pessoas
que, à partida, iriam passar a
Consoada sozinhas.
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.
“Numa freguesia com mais
de 30 mil habitantes, sabemos que existem algumas
pessoas que passam o Natal
sozinhas, muitas delas seniores, algo que lamentamos

e que nos deixa inquietos. Se
procuramos uma sociedade
mais harmoniosa e equilibrada, pensamos que esta ceia
pode ser um contributo para
minimizar a tristeza de quem
se sente sozinho”, explicou o
Presidente da Junta, Ricardo
Silva, à Braga TV.
Quem desejar partilhar o Natal
de forma diferente, contribuindo para a redução do isolamento de várias pessoas, deve inscrever-se na Junta de Freguesia de S. Victor, entre as 9h30 e
as 17h30, até ao dia 19.
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27 dez
TEATRO

CINEM

NATAL E FE
FAMÍLIAM
A DE FA

Papa
Francisco

O evangelho de
domingo

21H00

O livro “O Evangelho de Domingo” reúne
algumas das reflexões do Papa Francisco
para o ciclo dominical e festivo do Ano
A, proferidas durante o Angelus, nas
audiências gerais e em homilias.
O cristianismo das origens evocado pelo
Papa também se destaca, neste volume,
por excertos dos Padres da Igreja, os
guias dos primeiros cristãos, alusivos ao
Evangelho proclamado em cada domingo
ou solenidade.
Fale connosco no

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 12 a 19 de Dezembro de 2019.

