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FAMÍLIA: O SONHO DE DEUS 
Quando queremos falar de família devemos 
interrogarmos: de que família falamos? 
Para nós cristãos, necessitamos de interro-
gar qual é o tipo de família que Deus 
sonhou para nós. Outrora no império 
romano, que tinha pouco de humanidade, a 
família entendia-se por um conjunto de 
escravos. Algumas filosofias contemporâ-
neas também nos querem convencer de 
que a família estabelecida a partir das rela-
ções naturais são uma escravidão, por isso 
há correntes que defendem que devemos 
libertar a pessoa desses laços naturais e 
criar os seus próprios laços mesmo que se 
contrarie a natureza da pessoa. 
Parece bem confuso eu sei, mas é 
assim que encontramos o mundo 
hoje: confuso e desorientado. E o 
que pensa Deus? Se Ele é fonte e 
origem de todas as coisas e tam-
bém da pessoa humana, como 
entende Deus a concepção do 
próprio Homem hoje? Vejamos! 
Deus é Família: Pai, Filho e Espíri-
to Santo. Três pessoas e uma só 
divindade. A relação que se esta-
belece entre as três pessoas trinitárias é o 
amor no seu estado perfeito, ou seja, 
nenhum d’Eles vive para si, mas para os 
outros dois. Quando Deus criou o homem, 
criou-o à sua imagem e semelhança como 
nos diz o Génesis. Deus disse: «Não é bom 
que o homem esteja só, precisa de uma auxi-
liar» (Gn.2,18). Não uma escrava, mas um 
ser que fosses osso dos seus ossos e carne 
da sua carne (Gn.2,23), igual em dignidade, 
mas diferente na sua natureza a fim de se 
completarem, crescerem e multiplicarem-
se. A família já não é uma instituição de 

escravatura, mas escola do amor que tem a 
sua origem no seio Trinitário de Deus. 
Jesus, o Filho do Altíssimo nasceu numa 
família chamada por Deus. Jesus para 
viver, crescer e sobreviver, necessitou de 
José e de Maria. A família é muito querida e 
amada por Deus por isso, pois entrou no 
mundo por meio dela. O ateísmo e os fortes 
lobby’s têm procurado abalar os valores 
judaico-cristãos para poder destruir a 
essência da família e assim poder dominar 
o individuo. Assim nasceram muitas cor-
rentes em desacordo não só com a doutri-
na e moral da Igreja, mas sobretudo dos 

sonhos de Deus porque o Homem 
acha-se “deus” de si mesmo, con-
trariando constantemente o 
desígnio de Deus procurando des-
truir de formas diversas a 
“centelha” de divindade que Deus 
colocou no coração da humanida-
de. Todos os dias a Igreja se deba-
te com feridas dolorosas do 
“pecado” que procura atingir a 
família. São muitos os que sofrem 
ou mesmo transportam dentro de 

si revoltas e lágrimas porque se atropelou 
o sonho de Deus a respeito de cada um e da 
nossa humanidade. Porém devemos sem-
pre interrogar-nos, qual é o sonho de 
Deus? Neste Domingo, dia da Sagrada 
Família Deus responde-nos com a Sagrada 
Família de Nazaré, modelo para as nossas 
famílias e tão humana e próxima de cada 
uma das nossas. Diante de Deus, só se tor-
na órfão quem rejeita o Pai (Deus) e a Mãe 
(Comunidade cristã) e ignora a fraternida-
de criada por Deus, não a partir no sangue, 
mas do Espírito.                            (v.f.s.f.)                                       

DEZEMBRO / JANEIRO           INFORMAÇÕES 

Domingo  - 27  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 
Festa da  11.00h    Missa na Igreja Paroquial—transmitida pela Radio Cister 

Sagrada Família 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 
3ª feira - 29 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  

 09.00h    Confissões 
 18.00h    Reunião ordinária da Assembleia Geral da Santa Casa da Mise-

ricórdia de Benedita no Salão Paroquial do Centro Comunitário  
 19.00h    Missa na Igreja Paroquial  

4ª feira - 30 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
5ª feira - 31 16.30h    Missa Vespertina na Igreja Paroquial 
 18.30h    Missa Vespertina na Igreja Paroquial 
6ª feira - 1 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  

Solenidade de  
Santa Maria 

10.00h    Missa na Igreja Paroquial  

Mãe de Deus 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Sábado - 2     Não há missas vespertinas por motivo de confinamento 

Domingo  - 3  08.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Epifania do 10.00h    Missa na Igreja Paroquial 

Senhor 11.30h    Missa na Igreja Paroquial 

* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18.00h 

HORÁRIO DAS MISSAS DIAS 1, 2 E 3 DE JANEIRO 
 

Devido às novas regras para os dias 1, 2 e 3 de Janei-
ro emitidas pelo Conselho de Ministros alterámos os 
horários das missas: 
Dia 1 - Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus:  
8.30h,  10.00h  e 11.30h 
Dia 2—Não há missas vespertinas 
Dia 3— Epifania do Senhor: 8.30h,  10.00h e 11.30h 

A Paróquia da  
Benedita deseja a todos um 

Bom Ano 2021  
Muito Abençoado ! 

Celebração da Primeira Comunhão 
 

As crianças do 4º ano de catequese irão celebrar a 
Primeira Comunhão no dia 10 de Janeiro nas missas 
das 11.00h e 15.00h.  Neste dia receberão também a 
Biblia. 

Reunião para quem quiser ajudar 
na Festa dos Padroeiros, no Cen-
tro Comunitário dia  6 de janeiro 
às 21.15h. Todos os de boa vonta-
de da comunidade estão convida-
dos a colaborar. 

(Continuação) 
Porque para ele todos são filhos muito ama-
dos, todos têm um lugar à sua mesa mesmo 
que nos consideremos indignos. Porém 
nunca nos esqueçamos: o prato principal 
que Ele mesmo nos serve chama-se Carida-
de. Porque onde há Caridade, aí habita 

Deus, e mesmo que não tenhamos uma 
família biológica que nos possa amar e 
assim ensinar, temos sempre a família de 
Deus. Aí, tu terás sempre um lugar e apren-
derás connosco a amar e a ser verdadeira-
mente amado.  Que a Sagrada Família de 
Nazaré vos abençoe e vos proteja. 
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