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LEITURA I ( Sir 3, 3-7.14-17 )
Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autori-
dade 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 es-
quecida e converter-se-á em desconto dos teus pecados.
SALMO RESPONSORIAL: 
Ditosos os que temem o Senhor, 
ditosos os que seguem os seus caminhos. 
LEITURA II ( Col 3, 12-21 ) 
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 mutuamen-
te, se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor 
vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, reves-
ti-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 ou-
tros com toda a sabedoria; e com salmos, hinos e cânticos inspira-
dos, 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 exaspe-
reis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo.
EVANGELHO ( Lc 1, 26-38 ) 
Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, Ma-
ria e José levaram Jesus a Jerusalém, para O apresentarem ao Se-
nhor, como está escrito na Lei do Senhor: «Todo o filho primogénito 
varão será consagrado ao Senhor», e para oferecerem em sacrifício 
um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na Lei do Senhor. 
Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e 
piedoso, que esperava a consolação de Israel; e o Espírito Santo 
estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes 
de ver o Messias do Senhor; e veio ao templo, movido pelo Espíri-
to. Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino, para cumprirem 
as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-O 
em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: «Agora, Senhor, 
segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, por-
que os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance 
de todos os povos: luz para se revelar às nações e glória de Israel, 
vosso povo». O pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados 
com o que d’Ele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua 
Mãe: «Este Menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se 
levantem em Israel e para ser sinal de contradição; – e uma es-
pada trespassará a tua alma – assim se revelarão os pensamentos 
de todos os corações». Havia também uma profetisa, Ana, filha de 
Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada e tinha vi-
vido casada sete anos após o tempo de donzela e viúva até aos 
oitenta e quatro. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite 
e dia, com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, 
começou também a louvar a Deus e a falar acerca do Menino a to-
dos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas 
as prescrições da Lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a 
sua cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino crescia, tornava-Se ro-
busto e enchia-Se de sabedoria. E a graça de Deus estava com Ele.

GRUPO DE ORAÇÃO - fará uma interrupção neste período de festas 
e voltará a encontrar-se, semanalmente, a partir de dia 6 de janeiro. 
SJBAPTISTA - ALMOÇO TAKE AWAY DE REIS - em vez do já tradi-
cional Almoço de Reis, a pandemia obriga ao Almoço de Reis Take 
Away. As doses pedidas serão distribuídas no final da missa das 11h: 
Tibornada de Bacalhau ou Arroz de Pato; Arroz Doce ou Mousse de 
Chocolate; 1 fatia de Bolo Rei. Informações + detalhadas no site. 
SJBAPTISTA - ADORAÇÃO - lembramos que na próxima quinta-feira 
dia 31 será suspensa a adoração ao santíssimo em SJBaptista. Recor-
damos que temos adoração das 8h00 às 23h00 às terças e quintas 
em SJBaptista e à quarta em SJosé. 
SJBAPTISTA - ALPHA - Começa com a sessão Vinde e vêde a 29 de 
Jan e depois permanece sempre  às sextas feiras, às 21:15, online.
SJOSÉ - CATEQUESE COMEÇA NO PRINCÍPIO DE JANEIRO - con-
tinuamos a recordar que a catequese nos primeiros 4 anos será fa-
miliar, isto é, pelo menos um dos pais que vem trazer o filho à cate-
quese fica com um animador com quem vai refletir sobre os mesmos 
assuntos que estão a ser tratados com os seus filhos. Se ainda não 
inscreveu o seu filho(a) no 1º ano, ainda o(a) pode inscrever.  
SJOSÉ - ALPHA - Começa com a sessão Vinde e vêde a 15 de Jan e 
depois permanece sempre  às sextas feiras, às 21:30, online.
ANO DE S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM MARIA - O Papa declarou 
que o ano de 2021 será dedicado a S. José, esposo da Virgem Maria
A Paróquia de S.José, que leva o seu nome e a sua intercessão, é cha-
mada, particularmente este ano, a descobrir melhor o seu padroeiro 
e a aprender com ele a escutar Deus e a fazer o que Ele lhe manda.
Diz o papa Francisco: “Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum 
Santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu 
esposo. Os meus antecessores aprofundaram a mensagem contida 
nos poucos dados transmitidos 
pelos Evangelhos para realçar 
ainda mais o seu papel central na 
história da salvação: o Beato Pio 
IX declarou-o «Padroeiro da Igre-
ja Católica» o Venerável Pio XII 
apresentou-o como «Padroeiro 
dos operários»; e São João Paulo 
II, como «Guardião do Redentor». 
O povo invoca-o como «padroeiro 
da boa morte».
Assim ao completarem-se 150 
anos da sua declaração como Pa-
droeiro da Igreja Católica, feita 
pelo Beato Pio IX a 8 de dezem-
bro de 1870, gostaria de deixar «a 
boca – como diz Jesus – falar da 
abundância do coração» (Mt 12, 
34), para partilhar convosco algu-
mas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima 
da condição humana de cada um de nós.”
E o papa depois afirma que foi a pandemia que o incitou mais for-
temente a declarar este ano por causa de tanta gente anónima que 
se dedicou aos outros durante a pandemia. «Quantas pessoas re-
zam, se imolam e intercedem pelo bem de todos». Todos podem en-
contrar em São José – o homem que passa despercebido, o homem 
da presença quotidiana discreta e escondida – um intercessor, um 
amparo e uma guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-
-nos que todos aqueles que estão, aparentemente, escondidos ou 
em segundo plano, têm um protagonismo sem paralelo na história 
da salvação. A todos eles, dirijo uma palavra de reconhecimento e 
gratidão.”
Durante este ano teremos ocasião de refletir melhor sobre esta figu-
ra ímpar e obter dele a sua intercessão e  auxílio.



REFLEXÃO
A LUZ QUE IRRADIA DA SAGRADA FAMÍLIA

Em que é que a Sagrada Família pode ser modelo para as nossas 
famílias de hoje e de sempre? 
Se nenhuma família hoje é igual a outra, a Sagrada Família é 
incomparavelmente desigual. Há, no entanto, traços comuns 
a muitas outras famílias cristãs. Há um homem e uma mulher 
que se amam e decidem viver sob o olhar de Deus a sua união. 
A partir de certa altura esta família recebe uma missão e têm 
consciência dela: dar ao mundo o Messias, criando para ele um 
lar de afeto onde não lhe falte o sustento, a educação para a 
vida, a integração na fé do povo de Israel e nas suas tradições, e 
o amor de um pai e de uma mãe para crescer bem. O texto do 
evangelho que lemos hoje termina dizendo: «O menino crescia 
em todas as dimensões: em estatura, em sabedoria e em gra-
ça.» Os pais esmeraram-se e o seu trabalho está a dar fruto. E 
o texto acrescenta ainda que ele era submisso aos seus pais. 
Se a família foi muito importante para o crescimento e desen-
volvimento harmonioso de Jesus de Nazaré, mais tarde, na sua 
missão de Messias, ele tem expressões em que parece desva-
lorizar a família. Por exemplo: “Minha mãe e meus irmãos são 
aqueles que escutam a Palavra de Deus e a põem em prática”.
Parece uma resposta de rejeição que nos pode chocar.  Porque 
a família é uma comunidade reunida pelo amor: os pais e os 
filhos. Amor de um homem e de uma mulher que se tornam 
esposos, dando-se um ao outro para toda a vida. Amor dos es-
posos, que floresce no acolhimento dos filhos. Amor dos filhos 
pelos pais que lhes deram a vida humana. Será que Jesus pre-
tende emancipar-se destes laços de amor e de sangue? Desva-
lorizará ele aquilo que é o mais fundamental na natureza huma-
na para o seu equilíbrio total? Ele mesmo não fundou nenhuma 
família e apresenta-se como um divisor da família: «Doravante 
numa família de cinco pessoas, estará dividido o pai contra os 
filhos, e os filhos contra os pais, a mãe contra a filha e a filha 
contra a mãe.» (Lc 12, 52) Mais ainda, ele pede aos que o qui-
serem seguir que rompam com todos os seus laços familiares: 
«Se alguém quiser seguir-me sem deixar o seu pai, a sua mãe, 
a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, irmãs, e até a sua 
própria vida, não é digno de mim» (Lc 14,26). No entanto, todos 
estes textos não desvalorizam nada a importância que Jesus dá 
à família, antes ajudam a compreender a verdadeira dimensão 
que Ele lhe quis dar. Jesus conhece muito bem a fragilidade e a 
ambiguidade do amor humano bem como dos laços familiares. 
Eles são muito importantes mas, mal vividos, podem ser des-
trutivos e tantas vezes o têm sido, infelizmente.
Olhemos de perto a família de Jesus de Nazaré: um pai, uma 
mãe, um filho. Vemo-lo no evangelho de hoje a cumprir um ato 
litúrgico no Templo de Jerusalém, lugar da Presença do Senhor. 
«Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, 
Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, para O apresentarem 
ao Senhor, como está escrito na Lei do Senhor». Fiéis na obser-
vância dos mandamentos de Deus, cumprem tudo o que a Lei 
lhes diz quando se tem um filho varão. Foi a Circuncisão aos 
oito dias de idade, a apresentação no templo, a peregrinação 
anual a Jerusalém.
José e Maria estão atentos às palavras proféticas em relação 
ao Filho: no Templo, é-lhes dito que Ele é luz das nações, mas 
também que será sinal de contradição, rejeitado pelo seu povo.
As relações familiares na Sagrada Família estão todas marcadas 
por esta atenção à Palavra de Deus. É ela que os guia em todos 
os seus caminhos e decisões. 
É verdade que a Família de Nazaré não é uma família como as 
outras. Mas é a verdadeira família.  Ela é constituída não só 
pelos laços do sangue e do amor humano, mas sobretudo pela 
Palavra de Deus recebida e posta em prática. 
As relações são o mais importante da nossa vida, e as relações 
de sangue, ou de família, são dentre todas as relações huma-
nas as mais importantes, pois dão-nos segurança, reconheci-
mento, amor e tudo o que precisamos para nos sentirmos em 

harmonia. Mas, para que as relações humanas funcionem bem 
e sejam fonte de alegria e felicidade, não podemos esquecer a 
relação fundamental e raiz de todas as relações que é a relação 
com Deus.
As nossas famílias naturais são chamadas a ser transfiguradas 
pela presença do Senhor e, por isso, o Matrimónio é um passo 
fundamental e fundante deste querer dos esposos de construí-
rem a sua relação a partir da relação com Deus. O Senhor vem 
curar e purificar o que pode haver de doentio, de sufocante, 
de frágil em certas famílias. Há desejos de posse de pais pelos 
filhos, de maridos pelas esposas e vice-versa, há ciúmes, inse-
guranças, faltas de respeito e de amor. As famílias que man-
têm viva a relação com Deus, são também frágeis como as ou-
tras, mas vão sendo transformadas pela graça, convertidas e 
aprendem, pouco a pouco, a amar à maneira de Jesus e com 
o amor de Jesus. A família, sendo a mais pequena unidade de 
vida social, é também a comunidade de base da Igreja. Com-
preendemos então que se os laços familiares são naturais, têm 
também uma dimensão sobrenatural. A Igreja é uma família 
santa, prolongamento da família de Nazaré às dimensões da 
humanidade. Compreendemos assim que, por vezes, esta famí-
lia sobrenatural pede a alguns que se consagrem inteiramente 
a ela como Jesus, não fundando eles próprios nenhuma famí-
lia natural, deixando atrás deles, por vezes de modo radical, os 
seus pais, irmãos e irmãs.
A vós a quem não hesito chamar irmãos e irmãs e eu, a quem 
costumais chamar padre (pai), somos todos chamados a aco-
lher a Palavra de Deus feita carne e a deixar que ela mude o 
nosso coração e todas as nossas relações de amizade, sociais 
e familiares. Deixemos e desejemos do fundo da alma que 
as nossas famílias sejam transformadas pela vinda de Jesus 
ao seu seio e vivam unidas à Sagrada família de Jesus Cristo. 
Ámen.

Senhor, Pai santo, que na Sagrada Família 
nos destes um modelo de vida,concedei que, imitando 

as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, 
possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos 

as alegrias eternas. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.


