DEZEMBRO/ JANEIRO

INFORMAÇÕES

Domingo – 29 09.00h
Festa da
11.30h
Sagrada Família 18.00h
3ª feira - 31
22.30h
4ª feira - 01
21.15h
5ª feira - 02
21.00h
6ª feira - 03
08.30h
Sábado - 04
16.30h
18.00h

Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial
O cartório está encerrado
Vigília de passagem de ano
Oração pela Paz
Não há missa às 8.30h
Adoração do Santíssimo: orientação do Renovamento Carismático
Missa Ferial na Igreja Paroquial
Missa na Igreja de Casal do Guerra
Missa na Igreja Paroquial - Festa dos Reis com jantar e
espectáculo
Domingo – 05 09.00h Missa na Igreja Paroquial
Solenidade da 11.30h Missa na Igreja Paroquial
Epifania do
18.00h Encontro Matrimonial: 1º fim de semana para sacerdotes em
Fátima
Senhor
18.00h Missa na Igreja Paroquial

Cartório Paroquial– HORARIO: na próxima semana o cartório está encerrado
dias 30 e 31. Estará aberto dia 2, 3 e 4 no horário normal.

Em Agenda:
26 de Janeiro: Festa da Palavra do 4º ano às 11.30h
07 de Janeiro: Reunião com as equipas de zonas para preparação da Festa dos Padroeiros
10 de Janeiro: Inicio das reuniões de preparação para o Crisma
14 de Janeiro: Encontro de leitores

Inscrições para o sacramento do Crisma
Já abriram as inscrições para os encontros de preparação para o Sacramento do Crisma de
jovens e adultos. Pedimos para a inscrição uma fotografia tipo passe atualizada.
A primeira reunião é dia 10 de Janeiro de 2020 às 21.00h.

Sala de Chá – Janeiro 2020
Em Junho os bolos e fritos são fornecidos pelas zonas ou pelos
próprios grupos e o serviço assumido por voluntários ou grupos paroquiais, de acordo com a seguinte escala:
Fornecimento:
5 Janeiro:

Zona 9

12 Janeiro: Zona 10/11
19 Janeiro: Zona 12
26 Janeiro: Zona 13

Equipas de serviço:
Luis L, Helena M., Olinda
e Celeste Grosa
Escuteiros
Jovens
António da Luz, São Freire
e Mª Amália

A Paróquia da
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a todos um
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CARTA APOSTÓLICA ADMIRABILE SIGNUM DO SANTO PADRE
FRANCISCO SOBRE O SIGNIFICADO E VALOR DO PRESÉPIO
(continuação)

sar da ameaça de Herodes, não hesitará a
7. A pouco e pouco, o Presépio leva-nos à pôr-se em viagem emigrando para o Egigruta, onde encontramos as figuras de Ma- to. E depois, passado o perigo, reconduziria e de José. Maria é uma mãe que contem- rá a família para Nazaré, onde será o pripla o seu Menino e O mostra a quantos vêm meiro educador de Jesus, na sua infância
visitá-Lo. A sua figura faz pensar no grande e adolescência. José trazia no coração o
mistério que envolveu esta jovem, quando grande mistério que envolvia Maria, sua
Deus bateu à porta do seu coração imacu- esposa, e Jesus; homem justo que era,
lado. Ao anúncio do anjo que Lhe pedia pa- sempre se entregou à vontade de Deus e
ra Se tornar a mã e de Deus, Maria respon- pô-la em prática.
de com obediê ncia plena e total. As suas
palavras – «eis a serva do Senhor, faça-se 8. O coração do Presépio começa a palpitar,
em Mim segundo a tua palavra» – são, para quando colocamos lá, no Natal, a figura do
to-dos nós, o testemunho do
Menino Jesus. Assim Se nos
modo como abandonar-se,
apresenta Deus, num menina fé, à vontade de Deus.
no, para fazer-Se acolher nos
Com aquele «sim», Maria
nossos braços. Naquela fratornava-Se mãe do Filho de
queza e fragilidade, esconde
Deus, sem perder – antes,
o seu poder que tudo cria e
graças a Ele, consagrando –
transforma. Parece impossía sua virgindade. N’Ela,
vel, mas é assim: em Jesus,
vemos a Mãe de Deus que não guarda o seu Deus foi criança e, nesta condição, quis
Filho só para Si mesma, mas pede a todos revelar a grandeza do seu amor, que se
que obedeçam à palavra d’Ele e a ponham manifesta num sorriso e nas suas mãos
em prática.
estendidas para quem quer que seja.
Ao lado de Maria, em atitude de quem pro- O nascimento duma criança suscita aletege o Menino e sua mãe, está São José. gria e encanto, porque nos coloca perante
Geralmente, é representado com o bordão o grande mistério da vida. Quando vemos
na mão e, por vezes, também segurando brilhar os olhos dos jovens esposos diante
um lampião. São José desempenha um do seu filho recém nascido, compreendepapel muito importante na vida de Jesus e mos os sentimentos de Maria e José que,
Maria. É o guardião que nunca se cansa de olhando o Menino Jesus, entreviam a preproteger a sua família. Quando Deus o avisença de Deus na sua vida. (virar a folha)
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(continuação)
«De facto, a vida manifestou-se»: assim o
apóstolo João resume o mistério da Encarnação. O Presépio faz-nos ver, faz-nos tocar
este acontecimento único e extraordinário
que mudou o curso da história e a partir do
qual também se contam os anos, antes e
depois do nascimento de Cristo.
O modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível que Ele renuncie à sua glória para Se fazer homem como
nós. Que surpresa ver Deus adotar os nossos próprios comportamentos: dorme,
mama ao peito da mãe, chora e brinca, como
todas as crianças. Como sempre, Deus gera
perplexidade, é imprevisível, aparece continuamente fora dos nossos esquemas. Assim
o Presépio, ao mesmo tempo que nos mostra Deus tal como entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a nossa vida inserida na
de Deus; convida a tornar-nos seus discípulos, se quisermos alcançar o sentido último
da vida.

9. Quando se aproxima a festa da Epifania,
colocam-se no Presépio as três figuras dos
Reis Magos. Tendo observado a estrela,
aqueles sábios e ricos senhores do Oriente
puseram-se a caminho rumo a Belém para
conhecer Jesus e oferecer-Lhe de presente
ouro, incenso e mirra. Estes presentes têm
também um significado alegórico: o ouro
honra a realeza de Jesus; o incenso, a sua
divindade; a mirra, a sua humanidade
sagrada que experimentará a morte e a
sepultura. Ao fixarmos esta cena no Presépio, somos chamados a refletir sobre a responsabilidade que cada cristão tem de ser
evangelizador. Cada um de nós torna-se
portador da Boa-Nova para as pessoas que
encontra, testemunhando a alegria de ter
conhecido Jesus e o seu amor; e fá-lo com
ações concretas de misericórdia.
Os Magos ensinam que se pode partir de
muito longe para chegar a Cristo: são homens ricos, estrangeiros sábios, sedentos de
infinito, que saem para uma viagem longa e

perigosa e que os leva até Belém. À vista
do Menino Rei, invade-os uma grande alegria. Não se deixam escandalizar pela
pobreza do ambiente; não hesitam em pôrse de joelhos e adorá-Lo. Diante d’Ele compreendem que Deus, tal como regula com
soberana sabedoria o curso dos astros,
assim também guia o curso da história, derrubando os poderosos e exaltando os
humildes. E de certeza, quando regressaram ao seu país, falaram deste encontro
surpreendente com o Messias, inaugurando
a viagem do Evangelho entre os gentios.
10. Diante do Presépio, a mente corre de
bom grado aos tempos em que se era criança e se esperava, com impaciência, o tempo
para começar a construí-lo. Estas recordações induzem-nos a tomar consciência
sempre de novo do grande dom que nos foi
feito, transmitindo-nos a fé; e ao mesmo
tempo, fazem-nos sentir o dever e a alegria
de comunicar a mesma experiência aos
filhos e netos. Não é importante a forma
como se arma o Presépio; pode ser sempre
igual ou modifica-la cada ano. O que conta,
é que fale à nossa vida. Por todo o lado e na
forma que for, o Presépio narra o amor de
Deus, o Deus que Se fez menino para nos
dizer quão próximo está de cada ser humano, independentemente da condição em
que este se encontre.
Queridos irmãos e irmãs, o Presépio faz
parte do suave e exigente processo de
transmissão da fé. A partir da infância e,
depois, em cada idade da vida, educa-nos
para contemplar Jesus, sentir o amor de
Deus por nós, sentir e acreditar que Deus
está connosco e nós estamos com Ele, todos
filhos e irmãos graças àquele Menino Filho
de Deus e da Virgem Maria. E educa para
sentir que nisto está a felicidade. Na escola
de São Francisco, abramos o coração a esta
graça simples, deixemos que do encanto
nasça uma prece humilde: o nosso obrigado» a Deus, que tudo quis partilhar connosco para nunca nos deixar sozinhos. (Fim)

Solenidade da Epifania do Senhor - Ano A
5 de Janeiro de 2020

* Is 60, 1-6

* Sl 66 (67)

* Ef 3, 2-3a.5-6 * Mt 2,1-12

A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os
homens… Ele é uma “luz” que se acende na noite do mundo e atrai a si
todos os povos da terra. Cumprindo o projecto libertador que o Pai nos
queria oferecer, essa “luz” incarnou na nossa história, iluminou os caminhos dos homens, conduziu-os ao encontro da salvação, da vida definitiva.
A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Jahwéh, que transfigurará Jerusalém
e que atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo.
No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao encontro de Jesus vêm os “magos”
do oriente, representantes de todos os povos da terra… Atentos aos sinais da chegada do Messias, procuram-n’O com esperança até O encontrar, reconhecem n’Ele a “salvação de Deus” e
aceitam-n’O como “o Senhor”. A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém torna-se agora um dom que Deus oferece a todos os homens, sem excepção.
A segunda leitura apresenta o projecto salvador de Deus como uma realidade que vai atingir
toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de irmãos – a comunidade de Jesus.
Dehonianos

Assembleia Aniversária Diocesana do Renovamento Carismático
O Renovamento Carismático convida toda a paróquia a participar no próximo dia 5 de
Janeiro de 2020, na Assembleia Aniversária Diocesana, que se realiza na paróquia de
Pederneira na Nazaré, entre as 09.30h e as 17.00h com almoço partilhado.

Eucaristia de Acção de Graças pelo novo Ano— 31 de Dezembro
Celebraremos no dia 31 de Dezembro uma Eucaristia de Acção de Graça
pelo beneficio do ano 2019 e em preparação do ano 2020.
A eucaristia iniciará às 22.30h do dia 31 e ao terminar haverá um pequeno convívio de comemoração da passagem de ano, para quem quiser participar. Cada um traz algo para pôr em comum. A Eucaristia e a festa decorrerão no Centro Comunitário.

Oração pela Paz
No dia 1 de Janeiro às 21.15h
vai-se realizar uma Oração pela
Paz na nossa igreja, organizada
pelos jovens.
Convidamos todos
a participar.

Festa de Natal - Reis da Catequese
A Festa de Natal—Reis da
catequese será no sábado dia 4
de Janeiro, com inicio na Eucaristia das 18.00h. E festa continua no Centro Comunitário com
jantar (sopa, bifanas e cachorros) e espectáculo com a participação de toda a catequese.

