
DOMINGO 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
SEGUNDA-FEIRA 2º dia dentro da Oitava  
do Natal. Festa de S. Estêvão, Primeiro Mártir.  
Act 6, 8-10; 7, 54-59; Mt 10, 17-22
TERÇA-FEIRA 3º dia dentro da Oitava do Natal. 
Festa de S. João, Apóstolo e Evangelista.  
1 Jo 1, 1-4; Jo 20, 2-8
QUARTA-FEIRA 4º dia dentro da Oitava  
do Natal. Festa dos Santos Inocentes, mártires.  
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Mt 2, 13-18
QUINTA-FEIRA 5º dia dentro da Oitava  
do Natal. 1 Jo 2, 3-11; Lc 2, 22-35 
SEXTA-FEIRA 6º dia 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; 
Mt 2, 13-15. 19-23 ou: Gen 15, 1-6; 21, 1-3;  
Hebr 11, 8. 11-12. 17-19; Mt 2, 13-15. 19-23
SÁBADO  7º dia dentro da Oitava do Natal.  
1 Jo 2, 18-21; Jo 1, 1-18
PRÓXIMO DOMINGO  Domingo da Oitava  
do Natal do Senhor. Solenidade de Santa Maria, 
Mãe de Deus. Dia Mundial da Paz. Num 6, 22-27; 
Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
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um menino nasceu para nós

¶  O poder deste Menino, Filho de Deus e de 
Maria, não é o poder deste mundo, baseado 
na força e na riqueza; é o poder do amor. 
É o poder que criou o céu e a terra, que dá 
vida a toda a criatura: aos minerais, às plantas, 
aos animais; é a força que atrai o homem e 
a mulher e faz deles uma só carne, uma só 
existência; é o poder que regenera a vida, 
que perdoa as culpas, reconcilia os inimigos, 
transforma o mal em bem. É o poder de 
Deus. Este poder do amor levou Jesus Cristo 
a despojar-Se da sua glória e fazer-Se  
homem; e levá-Lo-á a dar a vida na cruz e 
ressurgir dentre os mortos. É o poder do 
serviço, que estabelece no mundo o reino  
de Deus, reino de justiça e paz.      PAPA FRANCISCO

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com 
Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava 
com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele 
nada foi feito. N’Ele estava a vida e a vida era a luz 
dos homens. 
A luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. 
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado 
João.  Veio como testemunha, para dar testemunho 
da luz, a fim de que todos acreditassem por meio 
dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemu-
nho da luz. 
O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, 
ilumina todo o homem. 
Estava no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, 
não O conheceu. 
Veio para o que era seu e os seus não O recebe-
ram. Mas àqueles que O receberam e acreditaram 
no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem fi-
lhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem 
da vontade da carne, nem da vontade do homem, 
mas de Deus. 
E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. 
Nós vimos a sua glória, glória que Lhe vem do Pai 
como Filho Unigénito, cheio de graça e de verdade. 
João dá testemunho d’Ele, exclamando: «É deste 
que eu dizia: ‘O que vem depois de mim passou à 
minha frente, porque existia antes de mim’». 
Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós re-
cebemos graça sobre graça. 
Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés, a gra-
ça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 
A Deus, nunca ninguém O viu. 
O Filho Unigénito, que está no seio do Pai, é que O 
deu a conhecer.
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SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6
REFRÃO: Todos os confins da terra 
viram a salvação do nosso Deus.

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Jo 1, 1-18 (forma longa)

Adoração dos Pastores, .Matthias Stomer

HORÁRIOS DAS MISSAS. NATAL E ANO NOVO  
A Missa do Galo na Igreja Paroquial 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

OS CONTRIBUTOS para amortizar a dívida contraí-
da para a construção da Igreja Paroquial podem ser 
feitos directamente para a seguinte conta bancária:
SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 06

NATAL EM CASELAS A Comunida-
de de Caselas preparou 15 sacos com 
bens alimentares não perecíveis para 
tornar o Natal mais alegre e a melho-
rar a mesa de Natal dos que menos 
têm.
Esta iniciativa fica a dever-se à gene-
rosidade de todos quantos contri-

buíram, deixando as suas ofertas à porta da Igreja de 
Caselas.
Bem-hajam!



QUEM NOS PODE SALVAR?
Cón. José Manuel dos Santos Ferreira

¶   A vinda de Jesus ao mundo não foi uma decisão 
humana. Foi Deus que assim o quis, numa decisão 
absolutamente livre e movida apenas pela sua mi-
sericórdia. E a prova disso é a concepção virginal 
de Jesus no seio de sua Mãe, Santa Maria.
¶   O Evangelho de S. Mateus declara que Jesus foi 
concebido “por virtude do Espírito Santo” no seio de 
Maria. E quando S. José, esposo de Maria, tomou a 
decisão de se afastar, para não interferir com o mis-
tério divino, que já tinha começado a pressentir, foi 
então que ouviu nitidamente a voz do mensageiro 
de Deus, no seu coração: “José, Filho de David, não 
temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se 
gerou é fruto do Espírito Santo”.
S. José foi um servo fiel: fez “como o Anjo do Senhor 
lhe ordenara, e recebeu sua esposa”. Mais tarde reve-
lou grande valentia e fortaleza, mas a sua primeira 
virtude foi a fé, e com ela a obediência a Deus.
¶   Este anúncio do nascimento de Jesus tem a 
frescura de uma fonte que jorra do mais profundo 
segredo da montanha, e tem o encanto límpido da 
manhã, quando nasce o sol. Parece que o mundo 
vai começar de novo…
E assim foi, na verdade, quando Jesus nasceu! 
O mundo começou de novo. O Filho de Deus feito 
homem é o início de uma humanidade nova. 
Jesus veio para renovar, veio para nos salvar. 
A humanidade, sozinha, não se salva, passam os 
anos, passam os séculos, sucedem-se as gerações, 
e parece que os seres humanos estão sempre a re-
cair nos mesmos erros, nos mesmos pecados: com 
novas expressões e muitas vezes mais sofisticados, 
mas, no fundo, os mesmos.
¶   Quem nos pode salvar? 
Só Jesus, que nos traz o amor do Pai, nos pode sal-
var! Daí o nome que recebe: “Jesus”, que significa:  
“O Senhor salva”! Por isso, gostaríamos muito que 
todos os homens conhecessem Jesus, vivessem 
com Jesus, e experimentassem a sua salvação! 
¶   O Natal será dentro de poucos dias, e é preci-
so vivê-lo com a esperança de acolhermos a vida 
nova que Jesus nos veio dar. 

Vamos celebrar o Natal como quem respira o ar 
puro de uma nova manhã. 
¶   É importante que, quem ainda não o tiver feito, 
olhe para a sua vida, veja o que nela está mal, o que 
nela não é digno de acolher Jesus, e não deixe de 
se confessar, para receber o perdão de Deus. 
É tão bom poder começar de novo!
¶   E que todos nos decidamos a ser melhores, mais 
justos, mais puros, mais amigos, mais solidários, e 
não só por umas horas, nem por uns dias apenas, 
mas em cada instante da vida, porque Jesus é o 
Emanuel, Deus connosco, e nunca nos deixa sós.
¶   “Emanuel, Deus connosco”: Isaías anunciou que 
seria dado este nome ao menino que estava para 
nascer, e S. Mateus declara que este Menino é Je-
sus, Filho de Deus, que a Virgem Mãe gerou e deu 
à luz. É Ele o verdadeiro Emanuel, “Deus connosco”. 
E de facto o Evangelho de S. Mateus terminará 
com esta solene promessa de Jesus, que, depois 
da sua morte e ressurreição, poderá dizer com 
toda a verdade: “Eu estou convosco todos os dias, até 
à consumação dos séculos” (Mateus 28, 20).
¶   A Igreja é o espaço desta presença incessante 
de Jesus, “Deus connosco”, e por isso a Igreja é o ins-
trumento do encontro de todos e de cada um com 

Como receberíamos o mensageiro da boa 
nova se nos batesse à porta neste momento? 

Estarão os nossos corações verdadeiramente 
preparados para acolher a paz do Reino 
de Deus, ou haverá neles sombras que 
mantenham armas de guerra firmes nas 
nossas mãos? 

Estarão os nossos corações isentos da 
pólvora das palavras que nos saem prontas 
a ferir? 

Será que, como aconteceu com as sentinelas, 
soltaríamos brados de alegria ao vermos com 
os nossos próprios olhos a salvação que vem 
com o Reino de Deus? 

O povo de Deus viu beleza nos pés do 
mensageiro da paz porque se encontrava em 
desgraça, numa ruína provocada pelos reis 
terrenos. Mas conseguiríamos nós ver igual 
beleza nos pés do mensageiro da paz? 

Estaríamos dispostos a sermos salvos, com 
alegria, das armas que carregamos nas mãos 
e da pólvora que misturamos nas palavras?

No nosso dia-a-dia, encontramo-nos com 
diferentes mensageiros que nos trazem a 
paz, mas nem sempre são tão evidentes 
como o mensageiro que anunciou a boa 
nova do Reino de Deus. 

Em silêncio, pensa, com gratidão, numa 
pessoa que tenha sido mensageira da paz 
para ti. 

Pedimos-Te, Senhor, que abras os nossos 
corações aos mensageiros da paz e que nos 
ajudes a libertarmo-nos do que nos afasta 
de Ti.

Rembrandt. O sonho de São José

COMO SÃO BELOS SOBRE OS MONTES 
OS PÉS DO MENSAGEIRO  
QUE ANUNCIA A PAZ
Associação de Pais do Colégio São João de Brito

Cristo. Mas também num plano mais 
pessoal ou individual, é tão diferente 
viver com Jesus ou sem Ele!
¶   A Jesus, Filho de Deus feito homem, 
Emanuel, Deus connosco, gostaria de 
pedir hoje que, neste próximo Natal, 
esteja com todos os doentes e com to-
dos os que sofrem, para que ofereçam 
os seus sofrimentos pela salvação do 
mundo.
Peço pelas vítimas da guerra, especial-
mente na Ucrânia, para que o novo ano 
lhes devolva a paz; pelas famílias em di-
ficuldade, para que se unam ainda mais. 
¶   E peço também, de modo especial 
pelas crianças e pelos jovens, para que o 

seu coração não se torne egoísta, e o horizonte dos 
seus sonhos não se torne pequeno nem mesqui-
nho, mas tenha a grandeza do amor do Coração 
de Cristo.
¶   Peço ainda pelos casais, para que a sua vida seja 
um sinal do amor do próprio Jesus pela Igreja. 
Peço pelas pessoas solteiras e pelas viúvas, para 
que sejam generosas. Peço pelos namorados, para 
que cresçam interiormente. Peço pelos que de-
dicaram a Deus a sua vida, para que sejam muito 
alegres, e pelos sacerdotes, para que sejam um 
instrumento eficaz para a santificação e salvação 
de todos. 
¶   E peço pelos que não O conhecem: como seria 
bom que, neste Natal, os seus olhos se iluminas-
sem com a luz da fé!
¶   Que a Mãe de Jesus, Santa Maria, Nossa Senhora, 
nos sorria e nos atraia ao presépio, para oferecermos 
ao Filho de Deus, o nosso coração e a nossa vida 
inteira, e espalharmos à nossa volta, neste Natal, a 
alegria e a esperança de sermos salvos dos nossos 
pecados e podermos assim começar de novo.
¶   São estes os votos que formulo com amizade a 
todos os paroquianos, às vossas famílias e a quan-
tos vos são queridos. 
Bom Natal a todos vós!

O tríptico da Família Sedano,Gerard David


