
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jeru-
salém, pela festa da Páscoa. Quando Ele fez 
doze anos, subiram até lá, como era costu-
me nessa festa. Quando eles regressavam, 
passados os dias festivos, o Menino Jesus 
ficou em Jerusalém, sem que seus pais o 
soubessem. Julgando que Ele vinha na 
caravana, fizeram um dia de viagem e co-
meçaram a procurá-l’O entre os parentes e 
conhecidos. Não O encontrando, voltaram 
a Jerusalém, à sua procura. Passados três 
dias, encontraram-n’O no templo, senta-
do no meio dos doutores, a ouvi-los e a 
fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que 
O ouviam estavam surpreendidos com a 
sua inteligência e as suas respostas. Quan-
do viram Jesus, seus pais ficaram admira-
dos; e sua Mãe disse-Lhe: «Filho, porque 
procedeste assim connosco? Teu pai e eu 
andávamos aflitos à tua procura». Jesus 
respondeu-lhes: «Porque Me procuráveis? 
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de 
meu Pai?». Mas eles não entenderam as 
palavras que Jesus lhes disse. Jesus des-
ceu então com eles para Nazaré e era-lhes 
submisso. Sua Mãe guardava todos estes 
acontecimentos em seu coração. E Jesus 
ia crescendo em sabedoria, em estatura e 
em graça, diante de Deus e dos homens.
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EVANGELHO DESTE DOMINGO
LC 2, 41-52

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

HORÁRIO DAS MISSAS DE FIM DE ANO
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 

PRIMEIRO SÁBADO EM SÃO FRANCISCO 
XAVIER – JANEIRO 2022
Dada a impossibilidade das Irmãs da Aliança 
de Maria, não vai haver a celebração do Primei-
ro Sábado de Janeiro, no dia 01 de Janeiro de 
2022. 
Contudo, as irmãs recomendam que cada um, 
em sua casa, não deixe de cumprir o Primeiro 
Sábado, adaptando-o. 
A celebração do Primeiro Sábado será retoma-
da no mês de Fevereiro, no dia 05.

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   
SEGUNDA-FEIRA   Festa de S. João, Apóstolo e 
Evangelista. 1 Jo 1, 1-4; Jo 20, 2-8   
TERÇA-FEIRA  Festa dos Santos Inocentes, 
mártires.  1 Jo 1, 5 – 2, 2;Mt 2, 13-18   
QUARTA-FEIRA 1 Jo 2, 3-11; Lc 2, 22-35   
QUINTA-FEIRA 1 Jo 2, 12-17; Lc 2, 36-40   
SEXTA-FEIRA 1 Jo 2, 18-21; Jo 1, 1-18   
SÁBADO Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, 
Dia Mundial da Paz. Num 6, 22-27; Gal 4, 4-7; Lc 2, 
16-21   
PRÓXIMO DOMINGO Domingo da Epifania do 
Senhor. Is 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12

26 Dezembro 2021

Um Natal de novo vivido em pandemia, com muitas pessoas e até famílias inteiras em isola-
mento, é muito mais exigente, mas pode ser igualmente belo e profundo.
Podemos vivê-lo sentindo-nos um pouco mais identificados com Jesus, o Filho de Deus feito 
Menino, porque o seu próprio Nascimento aconteceu no maior despojamento e em grande 
pobreza.
Se viermos a estar privados da presença física de alguns dos membros das nossas famílias, 
impedidos de nos acompanharem, ou de alguns componentes festivos a que estamos habi-
tuados, não ficamos, no entanto, privados do essencial: aclamado pelos Anjos e adorado pelos 
pastores, Cristo nasceu em Belém, e quer continuar a nascer nas nossas almas, a habitar nas 
nossas casas, em todos os tempos e momentos, que, por isso, podem ser sempre tempos de 
alegria, de festa e de acção de graças. 
À nossa volta haverá sempre alguém que precisa de ajuda, material ou espiritual, alguma insti-
tuição dedicada aos mais necessitados que podemos apoiar, e haverá sempre forma de dirigir 
uma palavra amiga àquele que está sozinho, ao que está triste ou desalentado. 
E no espaço da comunidade cristã, e em particular no âmbito da nossa paróquia, iremos cele-
brar com todo o júbilo a Missa de Natal, tanto na Noite como no Dia, e ali poderemos voltar a 
ter e a reconhecer a presença sacramental d’Aquele que se quis fazer, e será para sempre, Deus 
connosco.
Neste espírito, desejo a todos os paroquianos de S. Francisco Xavier, por intercessão da Santa 
Mãe de Deus feito homem, a graça de viverem este tempo ainda mais profundamente, e com 
essa alegria íntima que não vem de nós, mas do Menino do Presépio, que é também, como 
antecipadamente cantou um grande Profeta, “Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, 
Príncipe da paz”.
Com os mais sinceros votos de Santo Natal, do Prior de S. Francisco Xavier
CÓNEGO JOSÉ MANUEL DOS SANTOS FERREIRA
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A ORAÇÃO SABE AMANSAR A INQUIETAÇÃO
Papa Francisco, Novembro 2020

Quando o mundo ainda ignora Maria, quando 
é uma simples jovem noiva de um homem da 
casa de David, Maria reza. Podemos imaginar a 
jovem de Nazaré recolhida no silêncio, em con-
tínuo diálogo com Deus, que lhe confiou a sua 
missão. Ela já é cheia de graça e imaculada des-
de a concepção, mas ainda não sabe nada da 
sua surpreendente e extraordinária vocação, e 
do mar tempestuoso que terá de sulcar.

Uma coisa é certa: Maria pertence à grande fi-
leira daqueles humildes de coração que os his-
toriadores oficiais não inserem nos seus livros, 
mas com os quais Deus preparou a vinda do 
seu Filho. Maria não dirige autonomamente a 
sua vida: espera que Deus tome as rédeas do 
seu caminho e a guie para onde Ele quer. 
É dócil, e com esta disponibilidade predispõe 
os grandes acontecimentos que envolvem 
Deus no mundo.

Maria está em oração, quando o arcanjo Ga-
briel vai levar-lhe o anúncio a Nazaré. O seu 
«eis-me aqui», pequeno e imenso, que nesse 
momento faz sobressaltar de alegria toda a 
criação, tinha sido precedido na História da 
salvação por tantos outros «eis-me aqui», por 
tantas obediências confiantes, por tantas dis-
ponibilidades à vontade de Deus.
Não há maneira melhor de rezar do que colo-
car-se, como Maria, numa atitude de abertu-
ra: «Senhor, aquilo que Tu queres, quando 
queres e como queres» - ou seja, o coração 
aberto à vontade de Deus, e Deus responde 
sempre. Quantos crentes vivem assim a sua 
oração! Aqueles que são mais humildes de co-
ração rezam assim. Com humildade, digamos 
assim, essencial. Com humildade simples. Ao 
rezar desta maneira, não se enfurecem por-
que os dias estão cheios de problemas, mas 
vão ao encontro da realidade, sabendo que 
no amor humilde, oferecido em cada situação, 

tornamo-nos instrumentos da graça de Deus. 
«Senhor, aquilo que Tu queres, quando queres 
e como queres»: uma oração simples, mas que 
coloca a nossa vida nas mãos do Senhor. Todos 
podem rezar assim. 

A oração sabe amansar a inquietação, que-
remos sempre as coisas antes de as termos; 
queremo-las já; e a vida não é assim. Esta in-
quietação faz-nos mal. A oração sabe transfor-
mar a inquietação em disponibilidade. Estou 
inquieto, rezo, e a oração abre-me o coração, 
torna-me disponível à vontade de Deus.

A Virgem Maria, naqueles poucos instantes 
da anunciação, soube rejeitar o medo, mes-
mo pressentindo que o seu «sim» iria dar-lhe 
provações muito duras. Se na oração com-
preendemos que cada dia dado por Deus é 
um chamamento, então alargamos o coração 
e acolhemos tudo. Aprende-se a dizer: «Aqui-
lo que Tu queres, Senhor. Promete-me apenas 
que estarás presente a cada passo do meu 
caminho». Isto é importante: a presença do 
Senhor a cada passo do nosso caminho. Que 
não fiques só. Que não fiques abandonado 
na tentação. Que não fiques abandonado nos 
maus momentos – o final do Pai-nosso é assim: 
a graça que o próprio Jesus te ensinou a pedir 
ao Senhor.

Tudo aquilo que lhe acontece à volta acaba por 
ter um reflexo na profundidade do seu cora-
ção. Tudo acaba no seu coração, para que seja 
passado pelo crivo da oração, e por ela trans-
formado. Maria acompanha em oração toda 
a vida de Jesus, até à morte e à ressurreição; 
e, no fim, acompanha os primeiros passos da 
Igreja nascente. Reza com os discípulos que 
atravessaram o escândalo da cruz. Reza com 
Pedro, que cedeu ao medo e chorou de remor-
so. Maria está ali, com os discípulos, no meio 

dos homens e das mulheres que o seu Filho 
chamou a formar a sua comunidade. Maria não 
faz de sacerdote para eles; é a Mãe de Jesus 
que reza com eles, em comunidade, é uma da 
comunidade. Reza com eles e por eles. E, no-
vamente, a sua oração precede o futuro que 
está por cumprir-se: por obra do Espírito Santo 
tornou-se Mãe de Deus, e por obra do Espírito 
Santo torna-se Mãe da Igreja – isto é, rezando 
com a Igreja nascente, torna-se Mãe da Igreja. 
Acompanha os discípulos nos primeiros pas-
sos da Igreja. Em silêncio, sempre em silêncio. 
A oração de Maria é silenciosa.

O Evangelho narra-nos apenas uma prece de 
Maria: em Caná, quando pede ao seu Filho por 
aquela pobre gente, que está prestes a fazer 
uma figura triste na festa. E ela reza e pede ao 
Filho para resolver aquele problema. A presen-
ça de Maria é, por si mesma, oração, e a sua 
presença entre os discípulos no cenáculo, à es-
pera do Espírito Santo, é feita em oração. 
E assim Maria dá à luz a Igreja, é Mãe da Igreja. 
Na Virgem Maria, a natural intuição feminina 
é exaltada pela sua singularíssima união com 
Deus na oração. Por isso, lendo o Evangelho, 
notamos que ela parece, algumas vezes, desa-

parecer, para depois reflorescer nos momentos 
cruciais: é a voz de Deus que guia o seu cora-
ção e os seus passos quando há necessidade 
da sua presença. Presença silenciosa, de Mãe 
e de discípula. Maria está presente porque é 
Mãe, mas também porque é a primeira discí-
pula. Aquela que aprendeu melhor as coisas de 
Jesus. Maria nunca diz: «Eu resolvo as coisas»; 
mas: «Faz aquilo que Ele te disser». Sempre 
com o dedo a apontar para Jesus. Isto faz o dis-
cípulo, e ela é a primeira discípula. Reza como 
Mãe e reza como discípula.

«Maria guardava todas estas coisas, meditan-
do-as no seu coração.» Tudo aquilo que lhe 
acontece à volta acaba por ter um reflexo na 
profundidade do seu coração: os dias repletos 
de alegria, como os momentos mais sombrios, 
quando também ela tinha dificuldade em 
compreender quais os caminhos pelos quais 
devia passar a Redenção. Tudo acaba no seu 
coração, para que seja passado pelo crivo da 
oração, e por ela transformado. Quer se trate 
dos presentes dos magos, ou da fuga para o 
Egipto, até àquela tremenda sexta-feira da pai-
xão: tudo a Mãe guarda e leva para o seu diá-
logo com Deus.

Pinturrichio, Jesus entre os doutores


