
Caros paroquianos,
Estamos a celebrar o ano da família e a viver um processo 

sinodal num apelo a caminharmos juntos.
Cristo fez-se homem e n’Ele tornámo-nos filhos de Deus 

e todos membros da mesma família - fratelii tutti. O Natal é 
um convite a derrubarmos no nosso coração e nos nossos 
atos todos os muros que levantamos entre nós. É um convi-
te ao perdão, à proximidade, ao diálogo e à confiança para 
aprendermos a caminhar juntos como irmãos e a ajudarmo-
-nos mutuamente. Que a nossa Unidade Pastoral cresça na 
dimensão familiar como Família de famílias e caminhe cada 
vez mais junta.

Votos de um Santo Natal e de um Ano Novo cheio das 
bênçãos do Deus cujo nome é Emanuel - Deus connosco.

Pe Jorge & Pe Francisco
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LEITURA I ( Is 52, 7-10 )
Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que 
anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação 
e diz a Sião: «O teu Deus é Rei». Eis o grito das tuas senti-
nelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de 
alegria, porque vêem com os próprios olhos o Senhor que 
volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas 
de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata 

Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de 
todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação 
do nosso Deus.
SALMO RESPONSORIAL: 
Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. 
LEITURA II  ( Hebr 1, 1-6 ) 
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos 
nossos pais, pelos Profetas. Nestes dias, que são os últimos, 
falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas 
e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplen-
dor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta 
com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purifi-
cação dos pecados, sentou-Se à direita da Majestade no alto 
dos Céus e ficou tanto acima dos Anjos quanto mais sublime 
que o deles é o nome que recebeu em herança. A qual dos 
Anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: «Tu és meu Filho, 
Eu hoje Te gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele um Pai e Ele 
será para Mim um Filho»? E de novo, quando introduziu no 
mundo o seu Primogénito, disse: «Adorem-n’O todos os Anjos 
de Deus».

EVANGELHO ( Jo 1, 1-18 ) 
No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Ver-
bo era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez 
por meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. N’Ele estava a vida e 
a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as tre-
vas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus, 
chamado João. Veio como testemunha, para dar testemunho 
da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele 
não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Ver-
bo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo 
o homem. Estava no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, 
não O conheceu. Veio para o que era seu e os seus não O re-
ceberam. Mas àqueles que O receberam e acreditaram no seu 
nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Es-
tes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem 
da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne 
e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que Lhe 
vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de graça e de verda-
de. João dá testemunho d’Ele, exclamando: «É deste que eu 
dizia: ‘O que vem depois de mim passou à minha frente, por-
que existia antes de mim’». Na verdade, foi da sua plenitude 
que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque, se a Lei 
foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por 
meio de Jesus Cristo. A Deus, nunca ninguém O viu. O Filho 
Unigénito, que está no seio do Pai, é que O deu a conhecer.

SAGRADA FAMÍLIA - dia 26, convidamos as famílias a virem juntas 
à missa e a ficarem no mesmo banco, sempre que possível. Durante 
a semana, celebraremos várias festas dentro desta oitava do Natal.
HORÁRIO DAS MISSAS DIA 1 E 2 - dia 1, solenidade de Santa Ma-
ria, Mãe de Deus, os horários serão os normais, como ao Domingo, 
incluindo a missa das 21h15 em SJBaptista. No dia 2, serão também 
os horários normais do Domingo, em ambas as paróquias.
PERÍODO DE CONTENÇÃO - perante as medidas recentemente 
decretadas pelo governo e que vigoram até dia 9 de janeiro com o 
intuito de quebrar e impedir novas cadeias de transmissão do vírus, 
manteremos todas as celebrações eucarísticas e a adoração nos ho-
rários previstos. Todas as outras atividades e encontros, ou se rea-
lizarão via Zoom ou não se realizarão: o Percurso de São Lucas foi 
adiado para 12 Jan, a Oração de Cura e Misericórdia e a Noite de 
Louvor Jovem form proteladas para fevereiro, e o Encontro de Pais e 
Catequistas de São José decorrerá apenas online por Zoom.



O Grupo de jovens da paróquia SJBaptista está a organizar, 
no dia 29 de dezembro às 21h, um Presépio ao Vivo (na pa-
róquia de S. João Baptista). Trata-se de um teatro que inicia 
no dia em que Zacarias fica mudo e finaliza com o regresso a 
casa dos reis magos. Será transmitido online para não haver 
concentrações de pessoas.
O objetivo do teatro é a angariação de fundos para a cons-
trução da Igreja e Centro Paroquial - Cada um oferece o 
valor que entender ser mais apropriado. Inscrevam-se no 
formulário seguinte para receberem os bilhetes: https://
forms.gle/BGpb4QSWeuivzNkK9
Para quem quiser fazer um donativo, o NIB é o seguinte: 
PT50 0035 0623 00001850130 43

REFLEXÃO
Falta-me a coragem para fazer o que me apetecia: ´Não di-

zer nada hoje depois das leituras; ficarmos todos, longamen-
te, em silêncio diante da imagem do Menino que é o Verbo de 
Deus. E celebrar o mistério da Liturgia deixando-nos conduzir 
pela sua beleza. Tenho receio, no entanto, que falte uma pala-
vra para nos ajudar a entrar no mistério do Natal.

Quem esteve na missa desta noite ouviu, a partir da pena de 
S. Lucas, o evangelho do nascimento de Jesus que encanta as 
crianças e todos os que guardaram em si esta alma de criança. 
Maria, que dá á luz o seu filho primogénito e o envolve em 
panos, deitando-o numa manjedoura. Ouvimos o anúncio dos 
anjos aos pastores e, com eles, cantámos o hino de glória e 
de louvor a Deus que habita nos céus e que enche de paz os 
homens que Ele ama.

As leituras desta missa do Dia podem parecer-nos a todos 
mais austeras. De repente, passamos do menino do presépio 
ao “Senhor que se senta à direita da majestade no alto dos 
céus”, contemplado desde a sua origem e mesmo antes da 
criação do mundo (2ª leitura). Mas, se um bebé no seu berço 
é sempre uma imagem bela e emocionante, e se o Menino 
de Belém, mesmo sendo o mais belo dos filhos dos homens 
(salmo), tudo isso não teria nada a trazer-nos  se fosse apenas 
uma bela criança entre muitas outras, portadora sem dúvida 
de grandes qualidades humanas, mas só isso. As leituras desta 
missa alongam-se a explicar-nos que não é o caso.

O autor da carta aos Hebreus diz-nos que Ele é a expressão 
perfeita do Pai, a imagem da sua substância. A Virgem Maria 
sabia-o desde a Anunciação do anjo: o Menino Jesus, sendo 
uma criança como as outras, trazia escondido um mistério 
que Ele próprio irá revelando. A Tomé, Ele dirá: «Quem me vê, 
vê o Pai»; e também: «Eu e o Pai somos um». A Deus jamais 
alguém o viu, e podemos fazer dele inumeráveis representa-
ções, das mais belas às mais perversas. Mas é Jesus quem nos 
diz quem é o Pai, e di-lo desde o seu nascimento: Ele é aquele 
que toma a condição de homem, fazendo-se pequeno para 
nossa salvação.

S. João leva-nos a meditar o grande mistério deste Menino 
que nasceu. Ele existe desde sempre como Palavra de Deus 
e toda a criação foi feita por meio d’Ele. Ele é a luz verdadei-
ra que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Todos nós 
pensamos que já conhecemos a luz, mas o que 
conhecemos são apenas ver- sões ténues e 

enfraquecidas, 

porque a Luz transmitida por Jesus é aquela que emana do 
próprio Deus, uma realidade de tal forma deslumbrante que 
Moisés se viu forçado a cobrir o rosto depois de ter estado 
com Deus no Sinai. Esta luz não acaba com a encarnação do 
Verbo e os demónios, quando Jesus se aproximava, tremiam 
com a sua Luz e fugiam. No Tabor, Jesus mostra por momentos 
toda a Luz eterna que o habita desde o princípio, e os discí-
pulos simplesmente não aguentam e adormecem. A tradição 
bíblica afirma que não podemos ver a Deus com o nosso corpo 
e continuar a viver, mas, em Jesus feito homem, sim, nós po-
demos ver a Deus e não só não morremos, mas participamos 
de uma vida abundante; e, recebendo a sua vida em nós, tam-
bém nós ficamos iluminados com a sua Luz. Quanto mais pró-
ximos d’Ele, mais luz a nossa vida irradia. Por isso, os santos 
são aqueles que de uma forma mais perfeita resplandecem a 
luz de Deus.

O Natal é dos pequeninos. Dos que o são pela idade e dos 
que o são pelo coração.  É que o Deus omnipotente fez-se pe-
queno e só se deixa encontrar pelos que têm um coração de 
criança. Que Ele nos ajude a despir-nos dos nossos orgulhos 
e autossuficiências para vivermos luminosamente o mistério 
do Natal.


