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Breves

Papa convida todos a fazer o
presépio
O Papa Francisco pediu no Vaticano que a celebração do Natal seja acompanhada pela construção do presépio, para recordar a centralidade da
figura de Jesus.
“O presépio é mais actual do que nunca, num
momento em que todos os dias se fabricam no
mundo tantas armas e tantas imagens violentas,
que entram nos olhos e nos corações. O presépio,
pelo contrário, é uma imagem artesanal de paz, e
por isso é um Evangelho vivo”, indicou, na última
audiência pública semanal de 2019, no auditório
Paulo VI.
O Papa deixou votos de que a presença do presépio em cada casa “seja a ocasião para convidar
Jesus na vida”.
A intervenção recordou a presença da Virgem
Maria e São José, junto ao Menino Jesus, figuras
que intercedem por todas as famílias, nas suas
“alegrias e preocupações”.

António Guterres elogia
papel do Papa Francisco
na defesa da paz
O secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou
o papel do Papa na defesa da paz e das causas ambientais. As declarações foram feiras numa entrevista ao portal de notícias do Vaticano.
Em vésperas do 83.º aniversário de Francisco, o responsável português – que se vai encontrar com o
Papa amanhã – manifestou a sua “admiração” pelo
pontífice.
“É uma voz forte sobre a crise climática, sobre a pobreza e sobre a desigualdade, sobre o multilateralismo, sobre a proteção dos refugiados e migrantes, o
desarmamento e sobre muitas outras questões importantes”, sustenta Guterres.
António Guterres adianta que vai falar com Francisco sobre o tema da liberdade religiosa, mostrando-se “profundamente preocupado pelo aumento da intolerância”.

opinião

Presente ou presença?

carla rodrigues
advogada

E

se, de repente, fosse à
caixa do correio e, entre as contas para pagar, estivesse um postal? Daqueles com selo, com
cheiro, escritos à mão, com
histórias entrelaçadas, parágrafos repletos de novidades
boas a par de outros deliciosamente repetidos e banais. Postais com vida, que falam e que
perguntam por nós e pelos
nossos, escritos com a caligrafia do amor, da preocupação e
do mimo. Postais que chegam
sempre de mansinho e esperam por nós na caixa do correio, em jeito de surpresa.
Recordo-me da azáfama
que era, quando andava no liceu, a ida às livrarias, com as
minhas amigas, para escolher
os postais de Natal. Era toda
uma operação que requeria
tempo e dedicação: a compra,
a destinação e a escrita. Enviávamos aos amigos, reservando os mais bonitos às pessoas
que nos eram mais especiais.
E aguardávamos, com alguma ansiedade, a volta do cor-

reio, na expectativa de passarmos de escritoras a leitoras. É
que, se por um lado a escrita
é uma forma de preocupação,
uma forma de amar, uma forma de se fazer presente, o acto de leitura, e citando Tolentino de Mendonça, é um acto
de exposição, mesmo quando
parece muito inocente acaba
por ser uma aventura da qual
nenhum de nós sai verdadeiramente igual à forma como
entrou.
Muitos viram o filme “Comer, Orar e Amar” [em inglês,
Eat, Pray, Love], protagonizado
pela Julia Roberts, que conta a
história de uma mulher de sucesso, Elizabeth Gilbert, que
aos 30 anos, depois de um divórcio sofrido e de uma nova
e intensa relação de amor que
também não acaba bem, abdica de tudo, despede-se do emprego e decide passar um ano
a viajar sozinha: comer em Itália, orar na Índia e amar na Indonésia. Ao longo da viagem
vai se conhecendo a si e estabelecendo várias relações, que
a ensinam, que a ajudam, que
a instruem e que a amam. Será possível, cada um de nós,
preparar-se para o Natal, percorrendo este caminho de
Advento, sem fazer o exercício: comer, orar e amar? Sem
alimentar o corpo e a alma?
Sem um exercício de partilha,
mas também de solidão, silêncio, conhecimento, entrega, reconciliação e profunda
generosidade?
O Natal, com todo o seu
encanto, mistério e beleza, está

ao virar do fim-de-semana. As
luzes, as bolas, o presépio, os
presentes debaixo da árvore,
as crianças a correrem, o olhar
sereno dos mais velhos, dão
um toque de magia a esta quadra. Mas sabemos que não é
uma época de alegria e ilusões
para todos. Nem todos têm
mesa farta [em comida e em
afectos], nem todos têm mesa…
Estes dias recebemos a notícia
que o actor José Lopes morreu, sozinho, na tenda onde vivia, sem meios para se sustentar. José é mais um sem-abrigo, a somar a tantos outros, a
terminar os seus dias em profunda solidão. José viveu para
os palcos, para o público mas,
por voltas e reviravoltas da vida, acabou os seus dias sozinho, na miséria, numa tenda,
onde morreu…sem luzes e sem
holofotes. Sem ensaios e sem
aplausos do público. Várias vozes, especialmente do mundo
do espectáculo, levantaram-se, em uníssono, num ataque
às autoridades, às instituições,
à falta de apoios sociais para
a classe. Preocupações legítimas e revoltas compreensíveis.
Mas, onde estava guardada esta (nossa) preocupação durante
os dias que o José (e tantos outros) viveu e agonizou sem tecto para se abrigar?
Em jeito de postal de Natal, que cada um de nós não
se esqueça de (também) se fazer presente, num embrulho
perfeito de afectos e emoções,
deixando o amor, o cuidado e
a presença brilharem num laço
perfeito. Feliz Natal, a todos!
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opinião

Os cães do presépio
Papa francisco
18 DE DEZEMBRO 2019 · A resposta ao

desafio apresentado pelas migrações
contemporâneas pode ser resumida
em quatro verbos: acolher, proteger,
promover e integrar. Se os colocarmos
em prática, contribuiremos a construir
a cidade de Deus e do homem.

D. Jorge Ortiga
18 DE DEZEMBRO 2019 · "Vir Deus ao

mundo foi tão natural como a vida, como um anjo bater as asas e uma flor
abrir ao sol e ao vento. O que é preciso
é dizer sim. (...) nenhuma porta se abre
sem um sopro de vento, sem um toque
de mão, sem a força de uma palavra
certa." [Silva Pereira]

Abusos sexuais

Papa acaba com segredo
pontifício para casos de
abuso sexual
O Papa Francisco aboliu o segredo pontifício nos
casos de violência sexual e de abuso de menores cometidos por elementos do clero. As novas
normas determinam que a Igreja não pode impôr nenhum vínculo de silêncio às vítimas e às
testemunhas destes casos.
Na “Instrução sobre a Confidencialidade de Procedimentos Legais”, Francisco estabelece que
o segredo pontifício não se aplica a denúncias,
processos e decisões (registadas na Santa Sé ou
nas dioceses) relativas aos crimes mencionados
no primeiro artigo do Motu Proprio “Vox estis
lux mundi”, isto é, a casos de violência e de actos
sexuais cometidos sob ameaça ou abuso de autoridade, casos de abuso de menores e de pessoas vulneráveis, casos de pornografia infantil e
casos de não denúncia e protecção dos abusadores por parte de bispos e superiores gerais de
institutos religiosos.
O segredo pontifício não está relacionado com o
segredo de confissão, que permanece inviolável.
O segredo pontifício, é, na prática, um segredo
aplicado pela Igreja nos assuntos que considera mais sensíveis – equiparável ao segredo de
justiça aplicado pelos tribunais portugueses – e
refere-se, neste caso, à confidencialidade no tratamento judicial, por parte da Igreja, dos casos
que recebe.
Foi também alterada a definição de pornografia
infantil para a Igreja. A nova definição considera
crime a posse e difusão de imagens de menores
de 18 anos, ao invés de apenas de menores de 14
anos, como acontecia até agora.

Jorge Vilaça

1

Padre

Eram dois cães, inseparáveis mas sempre
à bulha, deixados ao
abandono num presépio, ganhando popularmente
nome: bruninho e kim. Muito
livres desde nascença, passeavam diariamente pelo presépio. O bruninho, mais velho
e mais seguro de si, impunha o seu domínio usando os
dentes até fazer o outro verter sangue. Este último resignava-se à autoridade da força. Sempre inseparáveis nas
rotinas, tinham presença na
igreja (missa) a que assistiam
normalmente deitados, para
alegria de alguns cristãos, estranheza de outros, convencendo até alguns da sua presença e arrancando uma carícia. Às vezes pediam um “intervalo” na acção litúrgica,
saindo e regressando. Com o
tempo, começaram os ciúmes
pelos mimos recebidos. Peda-

gogicamente, a partir dali só
um deles “ouvia missa inteira” ficando o outro confinado
a um espaço lateral. Passou o
tempo e o bruninho passou
de mais velho a enfraquecido.
Faltavam-lhe as forças, alguns
dentes, ficou sério e até a vista começou a turvar. Já não
lhe apetecia brincar nem lutar. Ora o kim, dada a mudança de circunstâncias, percebeu
a oportunidade de mostrar a
sua fibra: a partir de um determinado momento, passou
a mandar e a agredir o outro.
Da autoridade da sua juventude começou a fazer com que
o bruninho vertesse também
sangue, a impedi-lo de alcançar o recipiente da comida ou
o mimo que lhe era dirigido.
Quanto à missa, tudo na mesma: um deles ia sempre. Há
uns dias o bruninho desapareceu. Talvez tenha ido, como
se diz vulgarmente, morrer
longe dos seus conhecidos. O
sobrevivente ficou pasmado,
ladra sem saber muito bem
a quê e deixou de “ir à igreja”. (Se estiver com disposição,
leia de novo este parágrafo e
encontre semelhanças com a
realidade familiar, profissional e até paroquial).
2. Há dias perguntaram-me se os animais têm alma.
A dúvida era bem mais profunda: “para onde vão os animais quando morrem se todas as coisas vão para Deus?”.

Noutras alturas responderia,
sem pensar muito, que na Bíblia só os seres humanos são
insuflados de alma e, portanto, só eles destinados à vida
contínua para Deus. Hoje, gaguejo mais. O boi e o burro
foram a companhia iniciática
à vida de Jesus, uma manjedoura o seu berço e mosquitos
não faltariam seguramente. Os
guardadores de ovelhas foram
os escolhidos para o primeiro anúncio, os apóstolos eram
maioritariamente habituados
ao peixe. Segundo a lenda, os
magos deslocaram-se em camelos e há até um galo a dar
nome à missa da noite feliz.
Caberá no presépio, concerteza, também uma representação dos canídeos. Não sei se
representando a sua classe, se
a definirem o humor cínico da
natureza, se a conversão ecológica, se a amplitude do amor
de Deus feito criança.
3. O presépio continua a
ser um cenário campestre
onde cabem todas as criaturas, sobretudo as mais frágeis.
Deus não se envergonhou do
lugar onde se fez um. Maria
transformou um estábulo numa digna habitação para o filho de Deus. Possa a minha
casa ser igual abrigo. (Vale a
pena ler a Carta Apostólica O
sinal admirável do Papa Francisco sobre o significado e o
valor do Presépio). Enquanto
isso, bom tempo de Natal.
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LUÍS DA SILVA PEREIRA

M

onsieur Ricardo, de quatro
anos, e Madame Juju, de
seis, esperavam ansiosos
no aeroporto. A cada leva
de passageiros que saía
da porta de desembarque
começavam aos pulos de alegria, pensando
que a avó ia aparecer. Mas não aparecia e já
começavam a ficar impacientes:
- A avó nunca mais chega! Ainda demora
muito? – perguntavam.
De repente, desataram a correr porque,
entretanto, a avó chegara mesmo, com um
capuz de Pai Natal na cabeça para lhes fazer
uma surpresa.
- Avó, avó! – gritavam. Ela baixou-se, de
lágrimas nos olhos, para os abraçar, e eles
atiraram-se a ela com tanta força que quase
a deitaram ao chão.
- Monsieur Ricardô, Madame Juju, que vem
a ser isto? – ralhava, rindo, a avó, tentando
recompor-se da emoção, enquanto o avô, que
seguia mais atrás com a bagagem, acorria
igualmente comovido por ver todo aquele
entusiasmo. Convém explicar que chamava
aos netos Monsieur Ricardô e Madame Juju
por brincadeira, porque falavam quase só
francês, embora compreendessem bem o
português.
Foram para o carro. Durante a viagem até
casa, a avó e os netos, no banco de trás,
parece que não se fartavam de beijos e
abraços. A certa altura, ela perguntou:
- Meninos, já fizeram o presépio?
-Ainda não. Estávamos à tua espera –
respondeu menina.
- De tarde, vamos buscar o pinheiro e o
musgo – esclareceu o pai.
Chegaram a casa. Comeram um lanche
rápido, uma fatia de requeijão com doce de
abóbora, que a avó trouxera de Portugal. O
menino, além disso, consolou-se com uma

barra de chocolate que tirara, à socapa,
da carteira da avó. Só deram conta
quando lhe viram a cara toda besuntada.
Parecia que tinha posto uma máscara.
Dava mesmo vontade de rir.
-Vamos buscar o pinheiro. Temos de ir já,
senão faz-se noite – lembrou o pai.
Foi o que as crianças quiseram ouvir.
Estavam desertas por ir à floresta,
mesmo com aquele frio de neve.
Bem agasalhadas, com casacos
almofadados e gorros de lã na
cabeça, deitaram a correr pelas
escadas a baixo.
- Calma aí, meninos, se não
ainda se magoam! – gritou a
avó toda aflita.
Meteram-se no carro e
arrancaram. Andaram
cerca de meia hora e
pararam diante de um
pinhal onde, no Verão, iam
fazer piqueniques.
- Vamos levar um
pinheiro pequeno – dizia
o pai. – Um grande não
cabe no carro nem temos
onde o pôr em casa.
Pegaram numa serra, num
sacho e numa pá e dirigiram-se
para o meio do bosque. Deitaram os
olhos em volta e a certa altura disse o pai:
- Vamos levar este. É mesmo bonito!
- Vais cortá-lo? - perguntou a Juju.
– A minha professora disse que não
devíamos cortar árvores!
Por esta é que o pai não esperava! Como
havia de fazer? Não queria desautorizar
a professora nem ferir os sentimentos da
menina. Pensou um pouco:
- Está bem! Vamos fazer doutra maneira.
Em vez de o cortarmos, levamo-lo inteiro,

com raiz e tudo, e depois do Natal voltamos
a trazê-lo para aqui. Que diz a menina Juju?
- E se o plantássemos no jardim?
-Também pode ser! Boa ideia! -respondeu
o pai.
E então fez uma cena mesmo cómica.
Ajoelhou-se diante do pinheiro, passou-lhe
as mãos pela rama, como se estivesse a
fazer-lhe festas, e disse com ar muito triste:
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- Pinheirinho lindo, peço perdão por te
tiramos daqui. Não leves a mal, está bem?
Depois do Natal voltamos a trazer-te.
Divertidíssimos, os avós, a mamã, os
meninos riam à gargalhada da figura que o
pai estava a fazer, como se pedisse perdão
mesmo a sério. Logo a seguir, pegaram no
sacho e na pá, começaram a escavar à volta
do tronco e, pouco tempo depois, já tinham

arrancado o pinheiro inteiro com um grande
torrão agarrado à raiz.
Mal chegaram a casa, foram à garagem
buscar um vaso, meteram lá o pinheiro e
encheram-no de terra até cima. Depois
levaram-no para a sala, perto da lareira, e
começaram a ornamentá-lo. Penduraram
bolas douradas, vermelhas, azuis, verdes,
prateadas, todas essas cores tão vivas do

//

IGREJA VIVA 5

Natal. Espalharam também uns filamentos
dourados e penduraram anjos que pareciam
voar, com tiras de papel nas mãos que diziam
“Glória a Deus nas alturas”. Lembrava uma
árvore carregada de pássaros e estrelas,
despedindo raios de sol.
- Falta agora o mais importante – disse o avô.
- Onde está o Menino Jesus, Nossa Senhora
e S. José? Vão já buscá-los para os pormos
na cabana. E não se esqueçam do burro e da
vaca, das ovelhas e dos pastores.
Apareceram, pouco depois, com um cestinho
de figuras. Fizeram questão de serem eles
a pô-las sobre o musgo que a avó e a mãe
tinham disposto à volta do pinheiro. Em
primeiro lugar, o Menino deitado nas palhas;
depois, a Senhora mãe, do lado direito, de
joelhos, toda inclinada para ele; S. José,
do lado esquerdo, segurando na mão uma
candeia; na frente, os pastores e as ovelhas,
muitas, com a lã aos caracóis por tosquiar. E
ainda um cão que guardava o rebanho, e um
gato em cima da cabana.
-Falta o burro e a vaca – gritou a Juju. E lá
foram encaixá-los no lugar devido, atrás
de todos, olhando a cena com seus olhos
mansos. Em pouco tempo, era o encanto
inteiro de Belém que estava ali reunido. E
nunca os olhos dos meninos brilharam tanto.
Com todas aquelas actividades, caíam já
de sono. Rezaram uma avé-maria e foram
deitar-se. Ainda não tinham acabado de se
deitar e já estavam a dormir. O menino teve
então um sonho maravilhoso. Um avião cheio
de pinheiros andava a voar, rua acima, rua
abaixo, mesmo rente ao telhado. Debruçados
à janela, viam-se a avó e o avô, ambos com
carapuços vermelhos, dizendo adeus. De
repente, começaram a atirar embrulhos de
presentes com lacinhos dourados, sacos
de bombons, gomas, pintarolas, tantas
que rebolavam das telhas para a rua onde
meninos corriam a apanhá-las. Depois o
avião começou a afastar-se.
- Avó, avó, não te vás embora? Fica
connosco.
- O Natal já acabou! Temos que voltar para
Portugal.
Então o menino começou a chorar e
perguntou entre lágrimas:
- Por que é que não é sempre Natal? Porquê?
E acordou nos braços da avó que tinha vindo
para a cama dele, ouvindo-o chorar.
- Não chores, Ricardo. Estou aqui. Foi só um
sonho.
E voltou a adormecer serenamente.
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“José levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe e volt
Sagrada família Natal

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário
Na Bíblia que está no berço da caminhada de Advento-Natal,
introduzir a fita “Família”.

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 da Epístola 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 Mt 2, 13-15.19-23
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Depois de os Magos partirem, o Anjo do
Senhor apareceu em sonhos a José e
disse-lhe: “Levanta-te, toma o Menino e
sua Mãe e foge para o Egipto e fica lá até
que eu te diga, pois Herodes vai procurar
o Menino para O matar”. José levantouse de noite, tomou o Menino e sua Mãe
e partiu para o Egipto e ficou lá até à
morte de Herodes. Assim se cumpriu
o que o Senhor anunciara pelo Profeta:
“Do Egipto chamei o meu filho”. Quando
Herodes morreu, o Anjo apareceu em
sonhos a José, no Egipto, e disse-lhe:
“Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe
e vai para a terra de Israel, pois aqueles
que atentavam contra a vida do Menino
já morreram”. José levantou-se, tomou
o Menino e sua Mãe e voltou para a terra
de Israel. Mas, quando ouviu dizer que
Arquelau reinava na Judeia, em lugar
de seu pai, Herodes, teve receio de ir
para lá. E, avisado em sonhos, retirouse para a região da Galileia e foi morar
numa cidade chamada Nazaré. Assim

se cumpriu o que fora anunciado pelos
Profetas: “Há-de chamar-Se Nazareno”.

REFLEXÃO
Neste Domingo dentro da Oitava do Natal,
a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria
e José permite-nos um olhar mais tranquilo
ao mistério do Natal. Através de uma
família humana, Deus fez-se um de nós,
tomou a nossa carne.
A lição do silêncio e da família
Paulo VI, aquando da visita a Nazaré (5 de
Janeiro de 1964), lembrou a lição do silêncio
e da família: “O silêncio de Nazaré ensinanos o recolhimento, a interioridade, a
disposição para escutar as boas inspirações
e as palavras dos verdadeiros mestres.
Ensina-nos a necessidade e o valor da
formação, do estudo, da meditação, da vida
pessoal e interior, da oração que só Deus
vê no segredo […]. Que Nazaré nos ensine o
que é a família, a sua comunhão de amor, a
sua austera e simples beleza, o seu carácter
sagrado e inviolável; aprendamos de
Nazaré como é preciosa e insubstituível a
educação familiar e como é fundamental e
incomparável a sua função no plano social”.
A lição do amor
A nossa vida não se apoia apenas na parte
biológico, mas num vínculo de amor. Este
vínculo de amor, antes de ser biológico, é
um ato divino. É de Deus, fonte do amor,
que nasce a fraternidade universal. Em
Jesus Cristo, somos irmãos.
O nascimento de Jesus Cristo, na nossa
carne, confirma o desígnio em nos tornar
participantes do amor que caracteriza a
família divina. O Natal faz-nos mergulhar
no Amor (com maiúscula) que exprime o
próprio ser de Deus.
O Papa Francisco, na Carta Apostólica
sobre o significado e o valor do Presépio,

confirma que “somos convidados a
colocar-nos espiritualmente a caminho,
atraídos pela humildade d’Aquele que Se
fez homem a fim de Se encontrar com todo
o homem, e a descobrir que nos ama tanto,
que Se uniu a nós para podermos, também
nós, unir-nos a Ele”.
A lição da gratidão
“Vivei em acção de graças”. É a melhor
maneira de responder a tão grande amor.
Esta atitude, que tão bem caracteriza
a Eucaristia, faz-se acompanhar de
outras belas sugestões: “revesti-vos de
sentimentos de misericórdia, de bondade,
humildade, mansidão e paciência. [...]
Perdoai-vos mutuamente [...]. Reine em
vossos corações a paz de Cristo”.
Viver em acção de graças é dizer obrigado.
Agradecer, não só as coisas extraordinárias,
mas, sobretudo, as simples e banais do dia
a dia. Aprendamos a dizer obrigado!
A acção de graças fortalece a esperança,
livra-nos da auto-suficiência daquela
falsa esperança que nos afasta de Deus.
Mestre Eckhart dizia que “se a tua única
oração na vida for «muito obrigado», será o
suficiente”.
Estudos científicos confirmam que
as pessoas que exercitam a gratidão
tornam-se mais saudáveis (física e
espiritualmente). A prática da acção
de graças reduz as emoções tóxicas e
promove aqueles outros sentimentos
reportados na Carta aos Colossenses:
misericórdia, bondade, humildade,
mansidão e paciência.
Hoje é, portanto, um bom dia para iniciar a
prática da gratidão. Um exercício simples
a adoptar, a partir de hoje, é anotar todos
os dias pelo menos uma razão para estar
agradecido. Quantas vezes ao dia dizes
obrigado?
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt
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tou para a terra de Israel”

Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias da
Festa da Sagrada Família (Missal Romano,
143)
Prefácio: Prefácio do Natal (Missal Romano,
457)
Oração Eucarística: Oração Eucarística III
(Missal Romano, 529ss)

A reflexão semanal a propor pode ser a seguinte:
mostro-me reconhecido para com os meus pais
pelo dom da minha vida que eles me transmitiram?
Manifesto-lhes quanto aprecio o seu amor e canseiras,
que me permitiram crescer? Já alguma vez lhes disse
que nunca lhes pagarei o que fizeram por mim? Se
os meus pais já morreram, peço a Deus que lhes dê o
eterno descanso e a recompensa do seu amor?

— Entrada: Os pastores vieram – F. Santos
— Glória: Glória – S. Marques
— Apresentação dos dons: Glória! Hossana! – B.
Salgado
— Comunhão: No princípio antes da criação – A.
Cartageno
— Final: Nasceu hoje, de Maria – J. Santos

Semear esperança
Acólitos
Para me tornar um melhor ministro do
altar, qual será a virtude que eu terei que
mais trabalhar: a misericórdia, a bondade,
a humildade, a mansidão ou a paciência?
Leitores
Fazendo uma preparação orante para
a proclamação da segunda leitura, que
esforços mais concretos devo eu fazer
para que a minha vida seja mais íntegra
e de acordo com as virtudes cristãs
enumeradas?
Ministros Extraordinários da
Comunhão
Para aqueles que vivem situações de
sofrimento e angústia, de que forma
sou eu um sustento eucarístico, “Deus
Connosco” para eles?

Celebrar com esperança
Momento celebrativo a destacar
A fita da “Família” 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:
Neste Domingo da Sagrada Família,
somos convidados a olhar para o berço, de
onde brota a família.
Há o perigo, Senhor, de nos perdermos
de Ti, porque andamos sempre a correr,
cheios de responsabilidades. As pressas
da vida não nos deixam parar e cuidar do
amor. Por isso te pedimos que nos ensines
a fazer família, Tu, Senhor, que és mais um
da nossa.
Damos o afecto como uma realidade e
custa-nos expressá-lo; outras vezes,
a rotina invade-nos os dias e vivemos
juntos, mas com mais pressas do que
risos e afectos. Que ao jeito da Família de
Nazaré sejamos capazes de tornar a nossa
família e a nossa comunidade um lugar de
afectos.
Homilia
. O tempo do Natal é o tempo em que
tomamos consciência da presença de Deus
na nossa humanidade, essencial para curar
e fortificar as relações familiares.

. A família é onde acontece o berço
da honra, recorda-nos a primeira
leitura. “Honrar” significa obedecer,
respeitar, ajudar, dar afecto, espaço
e importância. Dar importância, por
exemplo, à experiência dos pais, que
são portadores de um património de
vida.
. A imagem da Sagrada Família deve
ser um verdadeiro sinal e uma proposta
de verdadeira entrega na vida familiar.
Devemos atender ao “código familiar”
que é apresentado na II leitura deste
Domingo da Sagrada Família (viver a
vida doméstica no Senhor).
. A experiência da vida familiar de
Jesus faz-nos recordar a condição
de vida de refugiados, como tantos
irmãos nossos. Certamente uma família
amada por Deus, mas não é, de todo,
subtraída ao destino dos homens.
Deus acompanha as famílias, mas não
subtrai à história de cada indivíduo.
Envio Missionário
V. Ide, o Pai, atento a todos, vos
acompanha pela jornada da vida.
R. Ámen.

V. Ide, Jesus, que se encontra a convidarvos do berço, vos desafie a caminhar em
família.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo, condutor da
vida, vos inquiete a viver a experiência
concreta da família de Nazaré.
R. Ámen.
Oração Universal
Caríssimos irmãos e irmãs: em união
com a Família de Nazaré, elevemos ao
Pai celeste as nossas orações, para que
proteja todas as famílias do mundo,
dizendo (ou: cantando), com alegria:
R. Abençoai as nossas famílias.
1. Para que, na Igreja, cresça o clima de
família, de paz, de mansidão e de bondade,
que Jesus experimentou na Casa de
Nazaré, oremos.
2. Para que em toda a parte se respeite
a instituição familiar, na sua natureza e
dignidade, oremos.
A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Paróquia de Carapeços transformada
em “Aldeia Presépio"
Realizou-se no dia 15 de Dezembro, na paróquia de Carapeços, em Barcelos, a inauguração e bênção da segunda
edição da “Aldeia Presépio”. A
paróquia conta assim com 21
presépios espalhados por toda a freguesia, depois dos cinco de 2018.
Este projecto teve início no
ano passado, por iniciativa do
pároco Vítor Nogueira, que
lançou o desafio à comunidade com intuito de dar um sentido mais profundo à época
natalícia, fomentando o trabalho conjunto e o convívio fraterno entre os paroquianos.
O pároco e toda a comunidade
percorreram ontem os 21 presépios, sendo cada um deles
benzido. A inauguração terminou com cantares de Natal
na igreja paroquial pelo novo
grupo coral da catequese, “Os
Sementinhas”.

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

22 dez
BASÍLIC

A DO

CONCEBOM JESUS
TO
DE NATR
AL
15H30

A segunda edição desta iniciativa comunitária tem
também a novidade de lembrar a questão actual e urgente das alterações climáticas, pois todos os presépios tiveram como tema base a ecologia.
As representações da família de Nazaré foram construídas por vários grupos
de paroquianos de Carapeços que, com entre-ajuda e
ideias criativas, abrilhantaram as ruas da sua freguesia
com o verdadeiro Natal.

Domingo, das 10h00 às 11h00

O Ser Igreja entrevista esta semana
D. Nuno Almeida, bispo auxiliar da
Arquidiocese de Braga.

22 dez

Livraria
diário do minho

CRIPTA

DO SAN
DO SAM TUÁRIO
EIRO

livro da
semana

CONCE
TO
DE NATR
AL
15H30

15,5€

10%
Desconto

Em São Torcato é Natal todo o mês
A Basílica de São Torcato tem em curso a iniciativa
"Natal na Basílica", que compreende um programa de actividades diferentes que se
prolonga durante todo o mês
de Dezembro.
Por esta altura ainda pode assistir à Cerimónia Luz
Paz de Belém, que acontece no dia 21 de Dezembro,
pelas 17h00. No mesmo dia,
às 21h00, há Encontro de
Grupos Corais com o Coro
Académico da Universidade
do Minho, o Grupo Coral do

Agrupamento de Escuteiros
de São Torcato e o Grupo Coral de São Torcato.
Nos dias 24 e 15 de Dezembro há ainda várias celebrações eucarísticas: no dia 24,
pelas 16h00, e no dia 25, às
08h30 na Igreja Paroquial, e
às 10h30 e 17h00 na Basílica.
No início do mês a Basílica
organizou uma campanha de
recolha de brinquedos, bem
como uma vigília de oração,
uma exposição de presépios
artesanais e uma festa de
Natal.

Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano
da Comunicação Social (Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado)
Design: Romão Figueiredo · Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

27 dez
TEATRO

CINEM

daniel faria
o livro do
joaquim

NATAL EDE FAFE
FAMÍLIAM
A

21H00

A edição de O Livro do Joaquim em 2007
não passou despercebida aos leitores de
Daniel Faria, que souberam desde cedo
libertar as ondas destes fragmentos com
olhar atento e generoso, amando-os e
propagando-os mesmo quando a sua
ausência nas livrarias se verificou durante
alguns anos. A reedição pela Assírio
& Alvim vem finalmente corrigir essa
contrariedade.
Fale connosco no

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 19 a 26 de Dezembro de 2019.

