
JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE - decorrerão dia 18 e 
19 de janeiro, uma terça e uma quarta feira. O programa completo  
e o link para inscrição está nos nossos sites e no site da diocese. 
Como se pode deduzir pelo cartaz, o tema é de extrema atualidade 
e muito importante para as nossas comunidades paroquiais. Seria 
muito bom que pudéssemos estar em grande número: para aqueles 
que já estão livres de responsabilidades laborais, é mais fácil; para 
os restantes, sobretudo aqueles que servem na paróquia - conselho 
pastoral e económico, catequistas, membros das células e dos gru-
pos corais, etc - gostaríamos de os desafiar a tirar um ou dois dias de 
férias para participar nestas jornadas.
Destacamos, do programa, as palestras:
Terça de manhã, com o Prof. João Lourenço:
10h00 - Jesus caminha com os Apóstolos; 11h20 - A Igreja nascente
Terça de tarde, com a Prof. Isabel Varanda: 14h30 - Re-imaginar a 
comunhão, a participação e a missão na Igreja de Jesus Cristo, hoje; 
15h50 - A ecologia integral profunda como coração sinodal da Igreja.
Quarta de manhã, com o Pe Nuno Santos: 10h00 - Leitura do mundo 
atual como desafio à sinodalidade; 11h20 - Sinodalidade na reflexão 
eclesiológica pós-conciliar.
Quarta de tarde, com D. Armando Domingues: 14h30 - O dinamismo 
do Reino de Deus; 15h50 - Desafios e propostas pastorais.
PRIMEIRA SEMANA DE JANEIRO - como será do conhecimento de 
todos, o governo fez conhecer uma série de medidas a implementar 
na primeira semana de janeiro com o intuito de quebrar eventuais 
cadeias de transmissão do vírus. Nesse período, as missas decorre-
rão nos horários habituais, com um esforço redobrado de observân-
cia de todas as medidas sugeridas pelas autoridades de saúde; todas 
as outras atividades e encontros, ou se realizarão via Zoom ou não 
se realizarão: não haverá Percurso de São Lucas (adiado para 12 Jan), 
nem Oração de Cura e Misericórdia (protelada para fevereiro), nem 
Noite de Louvor Jovem (protelada para fevereiro), e o Encontro de 
Pais e Catequistas de São José decorrerá apenas online por Zoom.
CADERNETA E SELOS AMORIS LAETICIA PARA MIÚDOS E GRAÚ-
DOS - crianças e famílias, não se esqueçam do selo desta semana.
CONSELHO DE PASTORAL DA FAMÍLIA DA UNIDADE PASTORAL 
- reunirá pela 1ª vez segunda, dia 20.
GRUPO DE ORAÇÃO - quarta, dia 22, 21h30 em SJBaptista
DIA JMJ - dia 23 de cada mês, às 21h30 na Sé Velha

REUNIÃO ADOLESCENTES E JOVENS - 3ªF, 21, 21h30, online.
PARTILHANDO A CEIA DE NATAL - neste Domingo, 19 Dez, es-
tamos a recolher bacalhau, bolo-rei e broinhas.
PRESÉPIO AO VIVO - alguns jovens da paróquia estão a prepa-
rar uma dramatização do presépio que querem apresentar na 
noite de 29 Dez, 4ªfeira, pelas 21h00, na igreja de SJBaptista. 
CATEQUESE - PARTILHA DE ADVENTO - 19 Dez: prod. higiene.
ASJ - ADVENTO SOLIDÁRIO - 18-19 Dez, material escolar.
PEDITÓRIO VICENTINOS - neste fim de semana de 18/19 Dez, 
as CV e o CAJP II fazem o peditório mensal à porta da igreja.
EQUIPA ALPHA - reúne quarta, 21h30, online.

NATAL DO SENHOR - missas da noite: 23h00 em SJBaptista; 00h00 
em SJosé; missas do dia: dodas as missas habituais do Domingo, in-
cluindo a das 21h15 em SJBaptista.
DOMINGO DIA 26 - FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA - convidamos 
com entusiasmo as famílias a virem inteiras a uma das missas. Às 
vezes, por conveniência da família, uns vão a uma hora, e outros a 
outra; mas neste dia, se puderem organizar-se para virem juntos, 
seria um belo sinal. Nesta missa haverá a bênção das famílias.
A próxima folha sairá no dia de Natal, mas aproveitamos já para de-
sejar a todos os paroquianos um Santo Natal. Que o menino Deus 
nos ajude e nos livre de tudo aquilo que nos separa: o pecado e a 
pandemia.
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LEITURA I ( Miq 5, 1-4a )
Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-Efratá, pequena entre 
as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há-de reinar sobre 
Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, 
aos dias mais antigos. Por isso Deus os abandonará até à 
altura em que der à luz aquela que há-de ser mãe. Então 
voltará para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. Ele 
se levantará para apascentar o seu rebanho pelo poder do 
Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á 
em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da 
terra. Ele será a paz».
SALMO RESPONSORIAL: 
Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,

mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. 
LEITURA II  ( Hebr 10, 5-10 ) 
Irmãos: Ao entrar no mundo, Cristo disse: «Não quiseste sacri-
fícios nem oblações, mas formaste-Me um corpo. Não Te agra-
daram holocaustos nem imolações pelo pecado. Então Eu dis-
se: ‘Eis-Me aqui; no livro sagrado está escrito a meu respeito: 
Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade’». Primeiro disse: 
«Não quiseste sacrifícios nem oblações, não Te agradaram ho-
locaustos nem imolações pelo pecado». E no entanto, eles são 
oferecidos segundo a Lei. Depois acrescenta: «Eis-Me aqui: Eu 
venho para fazer a tua vontade». Assim aboliu o primeiro culto 
para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que 
nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, 
feita de uma vez para sempre.

EVANGELHO ( Lc 1, 39-45 ) 
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apres-
sadamente para a montanha, em direcção a uma cidade de 
Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando 
Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no 
seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta 
voz: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do 
teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe 
do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ou-
vidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no 
meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cum-
primento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor».

SJBaptista
SJosé

SJ
Ba

pti
st
a

SJ
os
é



REFLEXÃO
Porque será que S. Lucas nos diz que Maria se dirigiu 

apressadamente para a montanha? Num tempo onde tudo 
se vivia com calma, em que não havia aviões e comboios 
para apanhar, tudo se fazia com tempo, porque vai ela 
apressadamente?

Tinha acabado de receber a visita do anjo Gabriel, diz sim 
a Deus, e o Espírito Santo vem sobre ela e, nesse momento, 
«O verbo fez-se carne e habitou entre nós».

Uma primeira razão será porque o amor de Deus que se 
revela a ela «a absorve completamente» e a impele a ir ao 
encontro de quem dela pode precisar. S. Paulo, na segun-
da Carta aos Coríntios, relatando a sua experiência da fé, 
diz que “o amor de Cristo nos impele” ao pensar que um 
só morreu por todos. Maria também se sente impelida a ir 
apressadamente porque tem um evangelho para partilhar 
com Isabel e leva-O consigo. O Evangelho é Jesus, o bendito 
fruto do seu ventre. Quem tem uma boa e grande notícia 
para contar vai lenta e vagarosamente ou vai saltando pelas 
montanhas e pulando pelas colinas?

Poderemos ainda acrescentar outra razão: quando Maria 
pergunta ao anjo - Como será isso?  Ser mãe sem a inter-
venção de um homem?, o anjo responde-lhe: «O Espírito 
Santo vira sobre ti e a força do altíssimo te cobrirá com a 
sua sombra, por isso o que vai nascer será chamado Filho 
do Altíssimo. Também a tua parenta Isabel concebeu um 
filho na sua velhice e já está no sexto mês, ela, a quem cha-
mavam estéril, porque nada é impossível a Deus» (Lc 1, 36).

Ela vai apressadamente não só porque leva uma Boa 
Nova a Isabel, mas porque vai também confirmar com os 
seus olhos a Palavra do anjo e, diante de tantas maravilhas 
de Deus, poderem ambas apresentar-lhe o seu sacrifício 
de louvor. E esta palavra sacrifício, por vezes tão mal com-
preendida, leva-nos à 2ª leitura da carta aos Hebreus.  Ela 
explica que, com a vinda de Cristo, o que diz respeito aos 
sacrifícios muda totalmente de sentido, despojando-se, 
pouco a pouco, dos significados arcaicos para se tornar «o 
sacrifício de louvor». Deus dá, nós recebemos. O reconhe-
cimento, a gratidão para com Deus é o verdadeiro sacrifício 
que lhe agrada. 

Que acontece no encontro com estas duas mulhe-
res? Um jorro de reconhecimento da parte de Isa-
bel e uma explosão de louvor da parte de Maria. 
Uma dupla ação de graças. É este o verdadei-
ro e autêntico sacrifício. Chamamos a esta 
passagem do evangelho de «visitação». 
Para além da visita que Maria faz a Isa-
bel, há a visita de Deus que, como arca 
da Aliança, Maria leva consigo. Estas 
duas mulheres são figura da huma-
nidade que acolhe Deus. 

Quando, como Maria, fazemos a 
experiência do amor de Deus e da 
sua misericórdia, o Espírito nos im-
pele em visita aos irmãos que pre-
cisam para os servir. Hoje há tantos 
irmãos, idosos e sós, que passam o 
dia todo sozinhos e não esperam 
ninguém, pois não estão habitua-
dos. Cada visita nossa é uma sur-
presa alegre que 

passa a ser visitação, pois Deus vai connosco. É bom dar ca-
bazes de Natal aos pobres quando eles os vêm buscar, mas 
é ainda melhor ir ao seu encontro, bater-lhes à porta para 
estar com eles e fazer-lhes sentir a presença fraterna levan-
do-lhes uma ajuda material, como um cabaz de Natal para 
ajudar a minorar as suas muitas dificuldades. Deus está lá, 
precede-nos, e esse encontro é uma visitação.

Estamos a tentar criar, a partir de janeiro, um grupo de 
visitadores a idosos que estejam sozinhos e queiram rece-
ber a palavra amiga de alguém ou pelo telefone ou, ain-
da melhor, presencialmente.  Alguns casos que já estão a 
acontecer, tanto em S. João Baptista como em S. José, têm-
-nos mostrado que podemos e devemos ir mais longe neste 
apoio.  

Os ministros extraordinários da comunhão, quando vão 
a casa dos doentes e idosos levar-lhes a comunhão, fazem 
autênticas visitações. Pois não é só a sua visita que é boa 
e o conforto da sua palavra e presença amiga, mas levam 
consigo o próprio Cristo. Também eles são verdadeiras ar-
cas da Aliança que levam consigo o próprio Deus feito carne 
e pão vivo. Pena é que sejam cada vez menos os pedidos de 
visitas aos doentes. Devemos trabalhar mais neste campo.

Alguns idosos e doentes, quando lhes dizemos: «Porque 
não pede para receber a comunhão aos Domingos em sua 
casa?», respondem: «Ah, dá-vos muito trabalho e  não que-
ro  atrapalhar a vossa vida!» Não tenham medo, pois é com 
alegria que os ministros vão ao vosso encontro, pois rece-
bemos mais do que damos.

Termino com um último pensamento: Damo-nos conta da 
alegria, da festa, do reconhecimento e do louvor que estes 
dois meninos, João e  Jesus,  deram a tanta gente? Vemos 
o louvor que brotou do coração destas duas crentes que 
reconhecem que tudo aquilo vem do Deus Santo que faz 
maravilhas?

E como vivemos nós a festa do nascimento dos filhos? 
Reconhecemos nós, como Maria e Isabel, que eles são um 
fruto do amor de Deus? Todos os filhos, de certa forma, são 
«divinos», pois nos são dados por Aquele que é o Senhor da 

vida e a fonte de toda a paternidade nos céus e 
na terra. O Batismo dos bebés é uma ocasião 

que os pais crentes têm para compartilhar 
com os amigos a alegria e a festa do nas-

cimento de um filho, mas, mais do que 
isso, é a ocasião do louvor efusivo, do 
reconhecimento e de gratidão eterna a 
Deus Senhor da vida que na sua bon-
dade nos faz participantes da vida. In-
felizmente, o batismo muitas vezes é 
visto mais como um almoço com os 
amigos do que como um ato religio-
so celebrativo do dom de Deus, uma 

grande ação de graças pelos dons de 
Deus: dom da vida biológica e o dom 
da vida eterna recebida no batismo 
pela participação em Jesus Cristo.

Nesta celebração quase natalícia, 
entremos jubilosos no louvor de Maria 
e Isabel pelas maravilhas que Deus faz  
em cada um de nós e na história huma-
na e imitemo-las na nossa pressa de 
ir ao encontro dos que precisam para 
lhes levar Jesus.


