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REINE EM VOSSOS CORAÇÕES A PAZ DE CRISTO.
NA EUCARISTIA
CÂNTICO ENTRADA
Os pastores vieram a toda a pressa
e encontraram Maria, José e o Menino deitado na manjedoura.
PRIMEIRA LEITURA Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6.12-14) «Aquele que teme a Deus honra os seus pais»
Leitura do Livro de Ben-Sirá
Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade 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 esquecida e converterse-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1)
Refrão: Felizes aqueles que reconhecem o Senhor.
Felizes, felizes, os que vão pelos seus caminhos.
Aleluia, aleluia.
SEGUNDA LEITURA Col 3, 12-21 «A vida doméstica no Senhor»
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportaivos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa
contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-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 outros com toda a
sabedoria; e com salmos, hinos e cânticos inspirados, 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 exaspereis os vossos
filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
EVANGELHO Mt 2, 13-15.19-23 «Toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto»
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Depois de os Magos partirem, o Anjo do Senhor apareceu em sonhos a José
e disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto e fica
lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o Menino para O matar». José
levantou-se de noite, tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto e ficou
lá até à morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo
Profeta: «Do Egipto chamei o meu filho». Quando Herodes morreu, o Anjo apareceu em sonhos a José, no Egipto, e disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino
e sua Mãe e vai para a terra de Israel, pois aqueles que atentavam contra a
vida do Menino já morreram». José levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe
e voltou para a terra de Israel. Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava

na Judeia, em lugar de seu pai, Herodes, teve receio de ir para lá. E, avisado
em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos Profetas: «Há-de
chamar-Se Nazareno». Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
CÂNTICO DE COMUNHÃO
O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Nasceu na terra o nosso Salvador! Aleluia, aleluia!

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto». Esteve a família de Nazaré
unida tanto nos momentos bons como nos momentos maus. A missão de acolher o Salvador exigiu muitos sacrifícios à família de Nazaré. Mas como sabiam
que tinham uma missão muito importante a cumprir enfrentaram as dificuldades com determinação. Foi assim na simplicidade de uma família humana que
sucedeu o mistério da encarnação do Verno de Deus. O amor que se vive no
seio do ambiente familiar é sacramento do amor de Deus. Ser testemunhas do
amor e da misericórdia divinas é a missão de todas as nossas famílias. Eis o
desafio para esta semana: recriar nas nossas famílias o ambiente da família
de Nazaré.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 02.05.2018
CATEQUESE IV – RITOS CENTRAIS
Prosseguindo a reflexão sobre o Batismo, hoje gostaria de meditar sobre os ritos
centrais, que têm lugar ao pé da pia batismal.
Consideremos antes de tudo a água, sobre a qual é invocado o poder do Espírito,
a fim de que tenha a força de regenerar e renovar (cf. Jo 3, 5 e Tt 3, 5). A água é
matriz de vida e de bem-estar, enquanto a sua falta provoca o esmorecimento
de toda a fecundidade, como acontece no deserto; mas a água pode ser também
causa de morte, quando submerge entre as suas ondas, ou em grande quantidade devasta tudo; por fim, a água tem a capacidade de lavar, limpar e purificar.
A partir deste simbolismo natural, universalmente reconhecido, a Bíblia descreve
as intervenções e as promessas de Deus através do sinal da água. No entanto, o
poder de perdoar os pecados não está na água em si, como explicava Santo Ambrósio aos neófitos: «Viste a água, mas nem toda a água cura: só sara a água

que tiver em si a graça de Cristo. [...] A ação é da água, mas a eficácia é do Espírito
Santo» (De sacramentis 1, 15).
Por isso, a Igreja invoca a ação do Espírito sobre a água, «a fim de que, aqueles que
nela receberem o Batismo, sejam sepultados com Cristo na morte e, com Ele, ressuscitem para a vida imortal» (Rito do Batismo das crianças, n. 60). A prece de bênção diz
que Deus preparou a água «para ser sinal do Batismo», recordando as principais
prefigurações bíblicas: sobre as águas primordiais pairava o Espírito, para as transformar em germe de vida (cf. Gn 1, 1-2); a água do dilúvio marcou o fim do pecado e o
início da nova vida (cf. Gn 7, 6-8, 22); através da água do Mar Vermelho, os filhos de
Abraão foram libertados da escravidão do Egito (cf. Êx 14, 15-31). A propósito de Jesus,
recorda-se o Batismo no Jordão (cf. Mt 3, 13-17), o sangue e a água derramados do
seu lado (cf. Jo 19, 31-37), e o mandato dado aos discípulos, para batizar todos os povos
em nome da Trindade (cf. Mt 28, 19). Revigorados por esta memória, pede-se a Deus
que infunda na água da pia batismal a graça de Cristo morto e ressuscitado (cf. Rito
do Batismo das crianças, n. 60). E assim, esta água é transformada em água que traz em
si a força do Espírito Santo. E mediante esta água, com a força do Espírito Santo,
batizamos as pessoas, os adultos, as crianças, todos.
Santificada a água da pia batismal, é preciso dispor o coração para aceder ao
Batismo. Isto acontece mediante a renúncia a Satanás e a profissão de fé, dois
gestos estritamente ligados entre si. Na medida em que digo “não” às sugestões
do diabo — aquele que divide — torno-me capaz de dizer “sim” a Deus, que me
chama a conformar-me com Ele nos pensamentos e nas ações. O diabo divide;
Deus une sempre a comunidade, as pessoas num único povo. Não é possível aderir a Cristo, impondo condições.

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

29 DEZ A 04 JAN

EUCARISTIAS DE ANO NOVO. No dia 31, às 18:30 horas, celebraremos Eucaristia vespertina na igreja paroquial. No dia 1, na igreja paroquial, celebraremos
Eucaristia às 11:30 e 18:30 horas. Na igreja de Nossa Senhora de Fátima,
celebraremos Eucaristia às 09:30 horas.
LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na igreja paroquial.
BANQUETE DE REIS. No dia 4 de janeiro, no Salão Paroquial (este ano com
climatização) faremos o Banquete de Reis. Estão abertas as inscrições - na
sacristia da igreja paroquial - até ao limite de 150 participantes e o preço
por pessoa é de 6€.

