COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

Entrada
Salve, Estrela do mar – NCT.618
Apresentação dos Dons
Não me direis, Maria – CT.283
Comunhão
O pão que comemos – CPD.337
Depois da Comunhão
A minha alma glorifica o
Senhor – CT.863/OC.16.366
Final
Ah! Vinde todos – CT.267
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A Palavra _________________________________________
Ano A – Festa da Sagrada Família – 29 de Dezembro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Ben-Sirá 3,2-6.12-14.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Colossenses 3,12-21.
Evangelho – São Mateus 2,13-15.19-23: Depois de os Magos partirem, o Anjo do Senhor
apareceu em sonhos a José e disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e foge para
o Egipto e fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o Menino para 0 matar».
José levantou-se de noite, tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto e ficou lá até à
morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor anunciara pelo profeta: «Do Egipto
chamei o meu filho». Quando Herodes morreu, o Anjo apareceu em sonhos a José no
Egipto e disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e vai para a terra de Israel, pois
aqueles que atentavam contra a vida do Menino já morreram». José levantou-se, tomou o
Menino e sua Mãe, e voltou para a terra de Israel. Mas, quando ouviu dizer que Arquelau
reinava na Judeia, em lugar de seu pai, Herodes, teve receio de ir para lá. E, avisado em
sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré,
para se cumprir o que fora anunciado pelos Profetas: «Há-de chamar-Se Nazareno».

A Comunidade______________________________________

 Terça-feira, 24 de Dezembro, às 23h., missa da noite de Natal.
 Quarta-feira, 25, às 11h., missa da Solenidade de Natal.
 Segunda Feira, 23, Quinta-feira, 26, Sexta-feira, 27, às 19h., celebração da Palavra e
Comunhão Eucarística.

Horários
Entrada
Salve, ó Virgem Maria – CEC.I.65
Apresentação dos Dons
Recebestes um
Espírito – CEC.II.163/CDP.452

A Bíblia____________________________________________
653. Na narrativa bíblica do Livro do Génesis, em que dia Deus criou a terra e o mar?
SOLUÇÃO – 652. Segunda Carta (2 Ped 3, 15-16).

A Testemunha______________________________________

DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
Dois factos se singularizam neste esclarecimento: que todos os outros deuses não são Deus e
que toda a realidade onde vivemos se deve a Deus, é criada por Ele.
9. Antes de mais nada, temos a nova imagem de Deus. Nas culturas que circundam o mundo
Comunhão
O trigo que Deus semeou - CT.751 da Bíblia, a imagem de deus e dos deuses permanece, tudo somado, pouco clara e em si
mesma contraditória. No itinerário da fé bíblica, ao invés, vai-se tornando cada vez mais
claro e unívoco aquilo que a oração fundamental de Israel, o Shema, resume nestas
Depois da Comunhão
palavras: «Escuta, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor!» (Dt 6, 4). Existe um
Jesus Cristo ontem e
único Deus, que é o Criador do céu e da terra, e por isso é também o Deus de todos os
hoje – CEC.I.66/CDP.252
homens. Dois factos se singularizam neste esclarecimento: que verdadeiramente todos os
outros deuses não são Deus e que toda a realidade onde vivemos se deve a Deus, é criada
Final
Alegrai-vos, ó Virgem
por Ele. Certamente a ideia de uma criação existe também alhures, mas só aqui aparece
perfeitamente claro que não um deus qualquer, mas o único Deus verdadeiro, Ele mesmo, é
Maria – CPD.45
o autor de toda a realidade; esta provém da força da sua Palavra criadora. Isto significa que
esta sua criatura Lhe é querida, precisamente porque foi desejada por Ele mesmo, foi «feita»
PARÓQUIA DE
por Ele. E assim aparece agora o segundo elemento importante: este Deus ama o homem. A
NOSSA SENHORA força divina que Aristóteles, no auge da filosofia grega, procurou individuar mediante a
reflexão, é certamente para cada ser objecto do desejo e do amor — como realidade amada
DA BOA NOVA
esta divindade move o mundo —, mas ela mesma não necessita de nada e não ama, é
LARGO DA IGREJA
somente amada. Ao contrário, o único Deus em que Israel crê, ama pessoalmente. Além
2720-296 AMADORA
disso, o seu amor é um amor de eleição: entre todos os povos, Ele escolhe Israel e ama-o —
TELF.: 21 495 33 61
mas com a finalidade de curar, precisamente deste modo, a humanidade inteira. Ele ama, e
www.paroquia-reboleira.pt
este seu amor pode ser qualificado sem dúvida como eros, que no entanto é totalmente
paroquia.reboleira@gmail.com
agape também. Sobretudo os profetas Oseias e Ezequiel descreveram esta paixão de Deus
Se desejar receber o boletim por e-mail faça o seu
pedido para: paroquia.reboleira@gmail.com
pelo seu povo, com arrojadas imagens eróticas.

IV Domingo do Advento
1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 7,10-14
"A virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será
Emanuel."
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Romanos 1,1-7
"Ele é Jesus Cristo, Nosso Senhor."
Evangelho – São Mateus 1,18-24
"Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque
Ele salvará o povo dos seus pecados."

Celebramos o Quarto Domingo do Advento.
A liturgia da Palavra assume um carácter profundamente mariano e proclama Jesus, o
"Emanuel", Aquele que manifesta o próprio Deus no meio de nós e vem ao nosso encontro
com uma proposta de salvação e de mudança radical de vida.
Na primeira leitura – do Livro de Isaías –, o profeta assegura que Deus está
sempre presente no viver do seu Povo para o acompanhar com o seu amor infinito. Por isso,
devemos depositar n'Ele toda a esperança.
Na segunda leitura – da Epístola aos Romanos –, o apóstolo anuncia que Jesus vem ao
mundo com um projeto de salvação: importa dar testemunho da Boa Nova e proclamá-la a
todos os homens pela palavra e pela prática de vida.

No Evangelho de São Mateus, surge a figura de Maria como Aquela que está sempre
disponível para escutar e acolher o Senhor Deus. A seu lado, a figura e o exemplo de
humildade de José. Neste tempo de desafios, estejamos disponíveis para acolher o Senhor por
meio do nosso compromisso cristão.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor Jesus, o teu nascimento de uma Virgem ficou para sempre
como sinal para todos nós. Sinal de Maria, a criatura que colaborou o mais
diretamente possível na suprema obra divina: a encarnação do Filho de Deus, a
manifestação plena e perfeita do divino no humano. Nós Te damos graças!
2.ª Leitura – Senhor Jesus, é em Ti que radica a missão da Igreja! A missão é
anunciar o teu Evangelho a todas as criaturas. Como Paulo, Apóstolo dos gentios,
como a comunidade cristã de Roma, transforma as nossas comunidades em
testemunhos de alegria, de focos missionários no meio dos que de Ti vivem mais
afastados.
Evangelho – Nós Te damos graças, Deus nosso Pai, pela vinda misteriosa de Jesus à
nossa humanidade, como Filho de David. Nós Te louvamos pela acção do teu
Espírito em Maria, por esta nova criação, aurora de uma nova humanidade. Nós Te
pedimos pelas tuas comunidades: que elas acolham e partilhem a vida nova recebida
pela entrega do teu Filho. Faz-nos, Senhor, disponíveis, como José, para cumprirmos
a vontade de Deus a nosso respeito, ao mesmo tempo com o mais profundo
sentimento de caridade e de amor por todos os nossos irmãos.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

