
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e 
dirigiu-se apressadamente para a monta-
nha, 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 mu-
lheres 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 quan-
to lhe foi dito da parte do Senhor».
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EVANGELHO DESTE DOMINGO
LC 1, 39-45

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo  Is 12, 2-3.4bcd.5-6
REFRÃO: 
Exultai de alegria, porque é grande no meio d 
e vós o Santo de Israel.

HORÁRIO DAS MISSAS NO NATAL 
E ANO NOVO  A Missa do Galo na Igreja Pa-
roquial é este ano às 23h30. Neste dia não se 
celebra a Missa das 18h30 na Igreja Paroquial.

NATAL 
24 de Dezembro
22h00: Missa do Galo em Caselas
23h30: Missa do Galo na Igreja Paroquial

25 de Dezembro
10h30: Missa do Natal do Senhor em Caselas
12h15: Missa do Natal do Senhor na Igreja 
Paroquial
18h30: Missa do Natal do Senhor na Igreja 
Paroquial

ANO NOVO 
31 de Dezembro
18h30: Missa Vespertina na Igreja Paroquial

01 de Janeiro
10h30: Missa de Ano Novo em Caselas
12h15: Missa de Ano Novo na Igreja Paroquial
18h30: Missa de Ano Novo na Igreja Paroquial 

HORÁRIO DAS CONFISSÕES PREPARATÓ-
RIAS DO NATAL Entre 20 e 23 de Dezembro, 
há confissões todos os dias na Paróquia de São 
Francisco Xavier entre as 17h00 e as 18h30. 
No dia 24, véspera de Natal, haverá confissões 
na Igreja dos Jerónimos das 10h30 às 12h00 e 
das 16h00 às 19h00.

PEDITÓRIO PARA A CONFERÊNCIA 
VICEN TINA Neste fim-de-semana, de 18-19 
de Dezembro, realiza-se o habitual peditório 
para a Conferência de S. Vicente de Paulo, no 
final das Missas. Ajudem as Vicentinas a ajudar 

DOMINGO   Domingo IV do Advento. Miq 5, 1-4a; Hebr 10, 5-10; Lc 1, 39-45   SEGUNDA-FEIRA   Is 7, 10-14; Lc 1, 26-38   
TERÇA-FEIRA  Cânt 2, 8-14 ou Sof 3, 14-18a; Lc 1, 39-45   QUARTA-FEIRA  Sam 1, 24-28; Lc 1, 46-56   QUINTA-FEIRA  
Mal 3, 1-4. 23-24; Lc 1, 57-66   SEXTA-FEIRA  2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Lc 1, 67-79 | Natal do Senhor:  SEXTA-FEIRA À 
TARDE. Is 62, 1-5; Act 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25 ou Mt 1, 18-25   SÁBADO  Natal do Senhor:  MISSA DA NOITE. Is 9, 1-6; 
Tito 2, 11-14; Lc 2, 1-14 | MISSA DA AURORA. Is 62, 11-12; Tito 3, 4-7; Lc 2, 15-20 | MISSA DO DIA. Is 52, 7-10; Hebr 1, 1-6; Jo 
1, 1-18 ou Jo 1, 1-5. 9-14   PRÓXIMO 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, 41-52 ou (próprias do Ano C):1 Sam 1, 20-22. 24-28; Jo 
3, 1-2. 21-24; Lc 2, 41-52
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O “estremecimento” de alegria de João Baptista no seio de Isabel é o sinal de 
que o mundo espera com ânsia uma proposta verdadeiramente libertadora. 
Nós, os cristãos, somos verdadeiramente o veículo desta mensagem?
A proposta libertadora de Deus para os homens alcança o mundo através 
da fragilidade de uma mulher que aceita dizer “sim” a Deus. É necessário ter 
consciência de que é através dos nossos limites e da nossa fragilidade que 
Deus alcança os homens e propõe o seu projecto ao mundo.
Maria parte ao encontro de Isabel e fica com ela, solidária com ela, até ao 
nascimento de João. Temos consciência de que acolher Jesus é estar atento 
às necessidades dos irmãos, partir ao seu encontro, partilhar com eles a nossa 
amizade e ser solidário com as suas necessidades? DEHONIANOS
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Dorothy Webster Hawksley,
Mary and Elisabeth

quem mais precisa de ajuda na nossa Paróquia. 
Bem-hajam.

BAZAR DE NATAL O Bazar de Natal da Paró-
quia de São Francisco Xavier fecha as portas 
neste Domingo, com o sorteio das rifas. 
Neste fim-de-semana funciona das 17h00 às 
20h00. 
Em Caselas, vai estar aberto no Domingo de-
pois da Missa das 10h30.
A todos quantos contribuíram, fazendo no Ba-
zar as suas compras de Natal e a todos quantos 
colaboraram na montagem e funcionamento, 
o nosso Bem-Haja.



Maurice Denis, Magnificat

A LIÇÃO DO MAGNIFICAT
Papa Francisco, 2017, Mensagem para as JMJ

Maria, depois de ter acolhido o anúncio do 
anjo respondendo «sim» à vocação de Se tor-
nar mãe do Salvador, levanta-Se e vai, apres-
sadamente, visitar a prima Isabel, que está no 
sexto mês de gravidez (cf. 1, 36.39). Maria é 
muito jovem; aquilo que Lhe foi anunciado é 
um dom imenso, mas inclui também desafios 
muito grandes; o Senhor garantiu-Lhe a sua 
presença e o seu apoio, mas há ainda muitas 
coisas obscuras na sua mente e no seu cora-
ção. No entanto, Maria não Se fecha em casa, 
não Se deixa paralisar pelo medo ou o orgulho. 
Vendo que servia uma mão à sua prima idosa, 
Ela não perde tempo e põe-Se imediatamente 
a caminho. Certamente as jornadas de viagem 
ajudaram-Na a meditar sobre o acontecimento 
maravilhoso em que estava envolvida.

O encontro entre as duas mulheres, a jovem e 
a idosa, é repleto da presença do Espírito Santo 
e cheio de alegria e maravilha (cf. Lc 1, 40-45). 
As duas mães, bem como os filhos que trazem 
no ventre, quase dançam de felicidade. (...) um 

dos grandes dons recebidos pela Virgem foi o 
dom da fé. Acreditar em Deus é um dom ines-
timável, mas requer também ser acolhido. (...)
Podemos definir revolucionária esta oração 
de Maria (Magnificat): o cântico duma jovem 
cheia de fé, consciente dos seus limites mas 
confiante na misericórdia divina. A fé é o cora-
ção de toda a história de Maria. O seu cântico 
ajuda-nos a compreender a misericórdia do 
Senhor como motor da história, tanto a história 
pessoal de cada um de nós como a da huma-
nidade inteira.

Quando Deus toca o coração dum jovem, 
duma jovem, estes tornam-se capazes de ac-
ções verdadeiramente grandiosas. As «maravi-
lhas» que o Todo-poderoso fez na existência de 
Maria falam-nos também da viagem da nossa 
vida, que não é um vagar sem sentido, mas 
uma peregrinação que, não obstante todas as 
suas incertezas e tribulações, pode encontrar 
em Deus a sua plenitude. (...)Quando o Senhor 
nos chama, não Se detém naquilo que somos 
ou no que fizemos. Pelo contrário, no mo-
mento em que nos chama, Ele está a ver tudo 
aquilo que poderemos fazer, todo o amor que 
somos capazes de desencadear. Como a jovem 
Maria, podeis fazer com que a vossa vida se tor-
ne instrumento para melhorar o mundo. Jesus 
chama-vos a deixar a vossa marca na vida, uma 
marca que determine a história, a vossa história 
e a história de muitos.

A nossa história pessoal insere-se numa longa 
esteira, no caminho comunitário dos séculos 
que nos precederam. Como Maria, pertence-
mos a um povo. E a história da Igreja ensina-
-nos que, mesmo quando ela tem de atraves-
sar mares borrascosos, a mão de Deus guia-a, 
fá-la superar momentos difíceis. A Igreja traz 
consigo uma longa tradição, que se transmi-
te de geração em geração, enriquecendo-se 
ao mesmo tempo com a experiência de cada 
indivíduo. Fazer memória do passado é útil 

também para acolher as intervenções inédi-
tas que Deus quer realizar em nós e através de 
nós. E ajuda a abrir-nos para sermos escolhidos 
como seus instrumentos, colaboradores dos 
seus projectos salvíficos. Também vós, jovens, 
podereis fazer maravilhas, assumir responsabi-
lidades enormes, se reconhecerdes a acção mi-
sericordiosa e omnipotente de Deus na vossa 
vida. (...)

Como é que «salvais» na vossa memória os 
acontecimentos, as experiências da vossa vida? 
(...) A alguns, particularmente feridos pelas cir-
cunstâncias da vida, poderia vir a vontade de 
valer-se do direito ao esquecimento. Mas que-
ria lembrar-vos que não há santo sem passa-
do, nem pecador sem futuro. Com o seu amor, 
Jesus pode curar os nossos corações, trans-
formando as nossas feridas em verdadeiras 
pérolas. O Senhor pode manifestar a sua força 
através das nossas fraquezas. Tarefa difícil, mas 
necessária, é descobrir o fio condutor do amor 
de Deus que une toda a nossa existência.
Nestes nossos tempos, há necessidade de re-
cuperar a capacidade de reflectir sobre a pró-
pria vida e projectá-la para o futuro. (...) Quantas 
(recordações) são significativas para os nossos 
corações e ajudam a dar um sentido à nossa 
existência? 

Diz-se, de Maria, que guardava todas as coisas, 
meditando-as no seu coração.
No fim de cada dia, podemos deter-nos alguns 
minutos a lembrar os momentos belos, os de-
safios, o que correu bem e o que correu mal. 
Assim, diante de Deus e de nós mesmos, po-
demos manifestar os sentimentos de gratidão, 
arrependimento e entrega, inclusivamente  
anotando-os num caderno, uma espécie de 
diário espiritual. Isto significa rezar na vida, com 
a vida e sobre a vida, e ajudar-vos-á certamente 
a perceber melhor as maravilhas que o Senhor 
faz em favor de cada um de vós. 
Ao ler o Magnificat, damo-nos conta do grande 

conhecimento que Maria tinha da Palavra de 
Deus. A jovem mãe de Jesus conhecia bem as 
orações do seu povo. Maria reúne o património 
de fé do seu povo e recompõe-no num cânti-
co todo seu. (...) Daí a importância de conhecer 
bem a Bíblia, lendo os acontecimentos diários 
à luz daquilo que o Senhor vos diz nas Sagra-
das Escrituras. Na oração e na leitura orante da 
Bíblia, Jesus abrasará os vossos corações, ilumi-
nará os vossos passos, mesmo nos momentos 
sombrios da vossa existência. Na dinâmica da 
vida, as súplicas de hoje tornar-se-ão motivos 
de agradecimento amanhã. 

Saber fazer memória do passado não significa 
ser nostálgicos ou ficar presos a um período 
determinado da história, mas saber reconhe-
cer as próprias origens, para voltar sempre ao 
essencial e lançar-se com fidelidade criativa na 
construção de tempos novos. Seria um mal e 
não beneficiaria ninguém cultivar uma memó-
ria paralisante, que levasse a fazer sempre as 
mesmas coisas da mesma maneira. É um dom 
do céu poder ver que muitos de vós, com as 
vossas dúvidas, sonhos e perguntas, vos opon-
des àqueles que dizem que as coisas não po-
dem ser diferentes.

Uma sociedade que valoriza apenas o presen-
te, tende também a desvalorizar tudo aquilo 
que se herda do passado, como, por exemplo, 
as instituições do matrimónio, da vida consa-
grada, da missão sacerdotal. Estas acabam por 
ser vistas como sem sentido, como formas ul-
trapassadas. (...)Deus veio ampliar os horizon-
tes da nossa vida, em todas as direcções. Ele 
ajuda-nos a dar o devido valor ao passado, para 
melhor projectar um futuro de felicidade: mas 
isto só é possível, se se viverem experiências 
autênticas de amor, que se concretizam na 
descoberta da vocação do Senhor e na adesão 
a ela. 
E isto é a única coisa que nos torna verdadeira-
mente felizes.


