
DOMINGO
Sagrada Família
Sir 3, 3-7. 14-17a (gr. 2-6. 
12-14)
Col 3, 12-21
Lc 2, 41-52
1 Jo 3, 1-2. 21-24
Lc 2, 41-52
SEGUNDA
1 Jo 2, 18-21
Jo 1, 1-18 
TERÇA
Solenidade de Santa Maria, 
Mãe de Deus – Dia Mundial 
da Paz 
Num 6, 22-27
Gal 4, 4-7
Lc 2, 16-21
QUARTA
SS. Basílio Magno e Gregório 
de Nazianzo, bispos e 
doutores da Igreja 
1 Jo 2, 22-28
Jo 1, 19-28 
QUINTA
Santíssimo Nome de Jesus
1 Jo 2, 29 – 3, 6
Jo 1, 29-34
SEXTA
1 Jo 3, 7-10
Jo 1, 35-42
SÁBADO
1 Jo 3, 11-21
Jo 1, 43-51
PRÓXIMO DOMINGO
Solenidade da Epifania do 
Senhor
Is 60, 1-6
Ef 3, 2-3a. 5-6
Mt 2, 1-12
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1076EVANGELHO deste domingo: 
Lc 2, 41-52
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e 
dirigiu-se apressadamente para a montanha, 
em direcção a uma cidade de Judá. 
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isa-
bel. 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 mulhe-
res 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 ouvidos a voz da tua saudação, 
o menino exultou de alegria no meu seio. 
Bem-aventurada aquela que acreditou no 
cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da 
parte do Senhor».

EUROMILHÕES - O grupo Euromilhões fez do-
nativos à Paróquia no valor de 2.974,12€ ao lon-
go deste ano de 2018 que agora termina. 
A verba destinou-se à manutenção da Igre-
ja e ao apoio a várias actividades da Paróquia.  
A reactivação e ampliação da cobertura da vi-
gilância (CCTV), a arrancar em 2019, é um dos 
projectos que beneficiou das verbas do Euro-
milhões. O exercício de 2018 termina com um 
saldo de 696,76€. Parte desta verba será utiliza-
da para ajudar a pagar o restauro do quadro da 
Imaculada Conceição, que se encontra na pare-
de da Igreja junto à Sacristia.
O grupo Euromilhões é constituído por paro-
quianos e não-paroquianos amigos de S. Fran-
cisco Xavier que contribuem mensalmente 
com 20,00€ para jogar no Euromilhões, rever-
tendo o saldo entre as quotizações e as despe-
sas semanais dos boletins para um fundo de 
apoio à Igreja. Assim, em 2018, o grupo doou à 
Paróquia 75,7% das quotizações.
Quem quiser colaborar e aderir ao grupo, basta 
falar com Manuel Orlando Pereira (917 056 132).

MISSA NA TVI  A missa dominical na TVI vai ser 
transmitida a partir da nossa Igreja no próximo 
dia 13 de Janeiro.
Por esse motivo, o horário terá de ser altera-
do: em vez de ser às 12h00, a Missa será às 
11h00.

OFERTÓRIOS - No próximo fim-de-semana, o 
primeiro do mês de Janeiro e do ano de 2019, 
os ofertórios das Missas destinam-se ao paga-
mento da dívida contraída com a construção 
da Nova Igreja. Sede generosos, como sempre.

DINHEIROS PARA A IGREJA
Caixas - 9,84€
Côngruas - 100,00€ 
Donativos - 3.200,00€

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5
REFRÃO: 
Felizes os que esperam no Senhor 
e seguem os seus caminhos.

PA R Ó Q U I A

Pedimos ao Pai que nos ajude a viver 
como a Sagrada Família, unida no respeito e no amor. 
Renovemos aqui o nosso compromisso a ser fermento 

de respeito e de amor no mundo que nos circunda.  

Papa Bento XVI, em  Nazaré, 2009

HORÁRIO DE FIM DE ANO
31 de Dezembro

18h30 
Igreja Paroquial (missa vespertina)

01 de Janeiro
10h30 

Igreja de Caselas
12h00 

Igreja Paroquial
18h30 

Igreja Paroquial

Sagrada Família. Painel de Azulejos da Igreja da Sagrada Família em Caselas.

PRIMEIRO SÁBADO - No próximo sábado, o 
primeiro do mês, haverá a habitual recitação do 
Terço, às 17h45, na Igreja Paroquial..



ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA
Papa Francisco

Sagrada Família (det.) | Rembrandt

Jesus, Maria e José, em Vós,
 contemplamos o esplendor 
do verdadeiro amor,
a Vós, com confiança, 
nos dirigimos.

Sagrada Família de Nazaré,
tornai também 
as nossas famílias
lugares de comunhão 
e cenáculos de oração,
escolas autênticas 
do Evangelho
e pequenas Igrejas domésticas.

Sagrada Família de Nazaré,
que nunca mais se faça, 
nas famílias, 
experiência de violência, 
egoísmo  e divisão:
quem ficou ferido 
ou escandalizado
depressa conheça consolação 
e cura.

Sagrada Família de Nazaré,
que o próximo Sínodo 
possa despertar, em todos, 
a consciência do carácter 
sagrado e inviolável 
da família, a sua beleza 
no projecto de Deus.

Jesus, Maria e José, escutai,
 atendei a nossa súplica.

SABER DAR TEMPO AO TEMPO
Jean Grou, In Interbible (adapt.)

Com a reforma do calendário litúrgico ocorri-
da após o concílio, a festa da Sagrada Família 
transitou para o coração do Natal, no Domin-
go a seguir ao dia 25 de Dezembro. Do ponto 
de vista pastoral, pode encontrar-se um certo 
interesse: o Natal é uma festa intimamente 
ligada à vida familiar, pelo que a escolha da 
data nada tem de incongruente, bem pelo 
contrário. Contudo, a perspectiva com que a 
narrativa é abordada não lhe faz justiça. Lem-
bremos que o texto centra-se, antes de tudo, 
na revelação de Cristo como Filho de Deus, e 
não tanto na sua família humana.
Ainda assim, é sempre possível reflectir sobre 
a família, sem perder de vista a questão da 
manifestação de Jesus. Com efeito, é interes-
sante sublinhar que o evangelista Lucas situa 
esta revelação no quadro de uma cena muito 
simples. José, Maria e o Menino participam 
na peregrinação anual, tal como hoje muitas 
pessoas saem de casa para visitar os familiares 
durante o período das festas. Nada de extra-
vagante como acontecimento: é quase uma 
rotina. Mas o ambiente da festa litúrgica cons-
titui, sem dúvida, uma condição favorável ao 
despertar espiritual...\
Se o contexto é relativamente modesto e, por 
assim dizer, comum, o mesmo não se pode 
dizer da maneira como Jesus manifesta a sua 
identidade profunda. Ele desaparece da vista 
dos seus parentes durante três dias. Quando 
o reencontram, está a conversar com os sá-
bios do Templo! Jesus acabava de desorientar 
a vidinha tranquila da sua família: a narrativa 
refere que os seus próximos “ficaram assom-
brados”.

Esta cena convida-nos a reconhecer que o Se-
nhor pode manifestar-se em todas as dimen-
sões da nossa vida, inclusivamente no meio 
familiar. E, por vezes, os efeitos da sua presen-
ça podem provocar espanto ou incompreen-
são. Em nome da sua fé, uma pessoa poderá 
fazer escolhas ou comprometer-se na socie-
dade de uma maneira que perturbe a célula 
familiar.
Como reagir numa situação semelhante? Lu-
cas propõe discretamente a figura de Maria: 
“Sua mãe guardava todas estas coisas no seu 
coração”. Esta frase curta comporta um ensina-
mento de grande riqueza e de duplo alcance.
Em primeiro lugar, a atitude de Maria está 
marcada pela sabedoria. Ela ilustra a aceita-
ção de que nem sempre se pode compre-
ender e controlar o que acontece na nossa 
vida, incluindo o que acontece no nosso con-
texto mais imediato. Maria toma consciência 
de que há alguma coisa no seu filho que lhe 
escapa. Não somente porque ele é Filho de 
Deus, mas também porque é inteiramente 
um ser humano.
Por outro lado, Maria nunca procura disfar-
çar, abafar ou desembaraçar-se destes acon-
tecimentos. Pelo contrário, dá-lhes um lugar 
privilegiado: “no seu coração”. O que acabou 
de suceder está longe de ser uma ocorrência 
banal: o seu filho fugiu e respondeu aos pa-
rentes em tom de censura.
Não se trata de curar as feridas, mas de re-
conhecer que, muitas vezes, é preciso um 
tempo de maturação para dar sentido a um 
acontecimento.


