
DOMINGO Domingo dentro da Oitava do Natal. Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Sir 3, 3-7. 14-17a (gr. 
2-6. 12-14); Col 3, 12-21; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22. 39-40 ou: Gen 15, 1-6; 21, 1-3; Hebr 11, 8. 11-12. 17-19; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 
22. 39-40   SEGUNDA Festa dos Santos Inocentes, mártires. 1 Jo 1, 5 – 2, 2; Mt 2, 13-18   TERÇA-FEIRA 1 Jo 2, 3-11; Lc 2, 
22-35   QUARTA-FEIRA 1 Jo 2, 12-17; Lc 2, 36-40   QUINTA-FEIRA 1 Jo 2, 18-21; Jo 1, 1-18   SEXTA-FEIRA Solenidade 
de Santa Maria, Mãe de Deus, Dia Mundial da Paz. Num 6, 22-27; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21   SÁBADO SS. Basílio Magno 
e Gregório de Nazianzo, bispos e doutores da Igreja. 1 Jo 2, 22-28; Jo 1, 19-28    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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UM SANTO NATAL.
As nossas sociedades não podem esquecer que o valor primeiro 
é a vida, estarmos vivos é o primado. 
Em volta da vida, nós devemos ajoelhar-nos, oferecer os nossos 
dons, sentir a grande alegria. 
Porque se deixamos de sentir alegria, quer dizer que um 
apagamento aconteceu dentro de nós, que deixamos de ter a 
capacidade de espanto, de fraternidade e de acolhimento.
CARDEAL TOLENTINO DE MENDONÇA

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Forma longa Lc 2, 22-40

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: «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 Espírito. 
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, porque 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». 

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-59 
REFRÃO: 
Felizes os que esperam no Senhor
 e seguem os seus caminhos.

HORÁRIOS DAS MISSAS : ANO NOVO
31 de Dezembro
19h00 - Igreja Paroquial
01 de Janeiro
10h30 - Igreja da Sagrada Família, Caselas
11h30 - Igreja Paroquial
02 de Janeiro
11h30 - Igreja Paroquial
03 de Janeiro
09h00 - Igreja Paroquial
10h30 - Igreja da Sagrada Família, Caselas
11h30 - Igreja Paroquial

Matthias_Stomer, Natividade

PEDITÓRIOS PARA A IGREJA  No próximo 
fim-de-semana, o primeiro do mês de Janeiro, 
os peditórios destinam-se a amortizar a dívida 
contraída com a construção da Igreja Paroquial. 
Sede generosos, como sempre.

CONTRIBUTOS podem ser feitos directamente 
para a seguinte conta bancária: 
SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 06

RIFAS DE NATAL O prémio, um cabaz de Natal do 
Supercor e um jarro de cristal, saiu ao nº 065.

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 espada 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 vivido 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 todos 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 
robusto e enchia-Se de sabedoria. 
E a graça de Deus estava com Ele



GUIAS GUIADOS
Papa Francisco,

GUARDADORES DO ESPANTO
Ermes Ronchi, in Avvenire 

Com os olhos da mente, fixemos o ícone da Virgem 
Mãe, Maria, que caminha com o Menino Jesus nos 
braços. Introdu-Lo no templo, introdu-Lo no povo, 
leva-O para encontrar o seu povo. Os braços da Mãe 
são como que a escada pela qual o Filho de Deus 
desce até nós, a escada da condescendência de 
Deus. É duplo o caminho de Jesus: desceu, fez-Se 
como nós, para subir ao Pai juntamente connosco, 
fazendo-nos como Ele.
Podemos contemplar o âmago deste movimento, 
imaginando a cena evangélica de Maria que entra 
no templo com o Menino nos braços. Nossa Senhora 
caminha, mas o Filho caminha antes d’Ela. Ela leva-O, 
mas é Ele que A leva neste caminho de Deus que 
vem a nós para podermos ir até Ele.
Jesus percorreu a nossa própria estrada para nos in-
dicar a via nova, um «caminho novo e vivo» que é 
Ele próprio. E, para nós consagrados, esta é a única 
estrada, sem alternativa, que, em concreto, devemos 
percorrer com alegria e perseverança.
O Evangelho alude cinco vezes à obediência de Ma-
ria e José à «Lei do Senhor». Jesus não veio para fazer 
a sua vontade, mas a vontade do Pai; e isso – disse 
Ele – era o seu «alimento». De igual modo, quem 
segue Jesus, abraça a via da obediência, imitando a 
«condescendência» do Senhor, abaixando-se e assu-

mindo a vontade do Pai até ao aniquilamento e à hu-
milhação de si mesmo. Para um religioso, progredir 
significa abaixar-se no serviço, isto é, fazer o mesmo 
caminho de Jesus, que «não considerou como uma 
usurpação ser igual a Deus».
O Espírito Santo, na sua criatividade infinita, exprime-
-o também nas várias regras de vida consagrada que 
nascem, todas, da «sequela Christi», isto é, deste ca-
minho de abaixar-se servindo. Através desta «lei», os 
consagrados podem alcançar a sabedoria, que não é 
uma aptidão abstracta mas é obra e dom do Espírito 
Santo. Um sinal evidente de tal sabedoria é a alegria. 
Na narração da Apresentação de Jesus no Templo, a 
sabedoria é representada por dois anciãos, Simeão 
e Ana: pessoas dóceis ao Espírito Santo, conduzi-
das por Ele, animadas por Ele. O Senhor concedeu-
-lhes a sabedoria através dum longo caminho pela 
via da obediência à sua lei; obediência, que, por um 
lado, humilha e aniquila, mas, por outro, acende e 
guarda a esperança, fazendo-os criativos, porque 
estavam cheios de Espírito Santo. Os dois celebram 
uma espécie de liturgia à volta do Menino que entra 
no Templo: Simeão louva o Senhor e Ana «prega» a 
salvação. Como no caso de Maria, também o velho 
Simeão toma o Menino nos seus braços, mas, na rea-
lidade, é o Menino que o agarra e conduz. 
É curioso notar que neste caso, criativos, não são os 
jovens mas os anciãos. Os jovens, como Maria e José, 
seguem a lei do Senhor pela via da obediência; os 
anciãos, como Simeão e Ana, vêem no Menino o 
cumprimento da Lei e das promessas de Deus. E são 
capazes de fazer festa: são criativos na alegria, na sa-
bedoria. Mas é o Senhor que transforma a obediên-
cia em sabedoria, por acção do Espírito Santo.
Às vezes, Deus pode conceder o dom da sabedoria 
mesmo a um jovem inexperiente; basta que esteja 
disponível para percorrer a via da obediência e da 
docilidade ao Espírito. 
Hoje também nós queremos, como Maria e como 
Simeão, tomar Jesus nos braços para que Ele Se en-
contre com o seu povo; mas de certeza só o conse-
guiremos, se nos deixarmos arrebatar pelo mistério 
de Cristo.

Apresentação, códice medievalApresentação, Pintor bizantino

Maria e José levaram o Menino a Jerusalém, para o 
apresentar ao Senhor. Um casal jovem, com a sua 
primeira criança, chega levando a pobre oferta dos 
pobres, duas rolas, e o mais precioso dom do mundo: 
uma criança.
No limiar, dois anciãos à espera, Simeão e Ana. Que 
aguardavam, diz Lucas, «porque as coisas mais im-
portantes do mundo não são para procurar, mas 
para esperar» (Simone Weil). Porque quando o discí-
pulo está pronto, o mestre chega.
Não são os sacerdotes a acolher o Menino, mas dois 
leigos, que não desempenham qualquer papel ofi-
cial, mas são dois enamorados de Deus, olhos vela-
dos pela velhice, mas ainda acesos de desejo.
Ela, Ana, é a terceira profetiza do Novo Testamento, 
depois de Isabel e Maria. Porque Jesus não pertence 
à instituição, não é dos sacerdotes, mas da humani-
dade. É Deus que se encarna nas criaturas, na vida 
que acaba e naquela que floresce.
Jesus «é nosso, de todos os homens e de todas as 
mulheres. Pertence aos sedentos, aos sonhadores, 
como Simeão; àqueles sabem ver para além, como 
Ana; àqueles capazes de se encantar diante de um 
recém-nascido, porque sentem Deus como futuro e 
como vida» (M. Marcolini).
Simeão pronuncia uma profecia de palavras imensas 
sobre Maria, três palavras que atravessam os séculos 
e chegam a cada um de nós: o Menino está aqui 
como queda e ressurreição, como sinal de contradi-
ção para que sejam desvelados os corações.

Queda é a primeira palavra. Cristo, que arruínas 
não o homem mas as suas sombras, a vida insuficien-
te, a vida moribunda, o meu mundo de máscaras e 
mentiras, que arruínas a vida iludida.
Sinal de contradição, a palavra segunda. Ele que 
contradiz as nossas vidas com a sua vida, os nossos 
pensamentos com os seus pensamentos, a falsa ima-
gem que alimentamos de Deus como rosto inédito 
de um paizinho de braços grandes e coração de luz, 
contradição de tudo aquilo que contradiz o amor.
Ele está aqui para a ressurreição, é a terceira pala-
vra: para Ele ninguém é dado por perdido, ninguém 
está acabado para sempre, é possível recomeçar e 
ser novo. Será uma mão que te tomará pela mão, que 
repetirá a cada aurora aquilo que disse à filha de Jai-
ro: menina, levanta-te! Jovem vida, levanta-te, ergue-
-te, aparece, resplandece, retoma a estrada e a luta.

Três palavras que dão respiração à vida. Festa da 
Apresentação. O Menino Jesus é levado ao templo, 
perante Deus, porque não é simplesmente o filho de 
José e Maria: «Os filhos não são nossos» (Kalil Gibran), 
pertencem a Deus, ao mundo, ao futuro, à sua voca-
ção e aos seus sonhos, são a frescura de uma profecia 
“biológica”. A nós cabe proteger, como Simeão e Ana, 
pelo menos o espanto.


