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20 DEZEMBRO 2020 – N.º 722

A Palavra _________________________________________
Ano B - Festa da Sagrada Família – 27 de Dezembro
Primeira Leitura – Livro de Ben-Sirá 3.3-7; 14-17ª
Segunda Leitura – Carta aos Colossenses 3.12-21
Evangelho – São Lucas 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». 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.»

A Comunidade______________________________________
SEMANA DE NATAL (20-26 de Dezembro)
Cartório Paroquial – Terça e Quarta-feira (dias 22 e 23): das 17 às 19 horas.
Celebrações de Missas – Domingo, dia 20: Missa às 11 horas.
– Quarta-feira, dia 23, Missa às 18.30 horas.
- Quinta-feira, dia 24, às 22 horas (dez horas da noite): “Missa do Galo”.
- Sexta-feira, dia 25, dia de Natal: Missa às 11 horas.
- Sábado, dia 26, Missa às 19 horas.

SEMANA DE ANO NOVO (27 de Dezembro – 2 de Janeiro)
Cartório Paroquial – Terça e Quarta-feira (dias 29 e 30): das 17 às 19 horas.
Celebrações de Missas – Domingo, dia 27, Missa às 11 horas.
– Quarta–feira, dia 30, Missa às 18.30 horas.
- Quinta-feira, dia 31, Missa às 17 (dezassete) horas.
- Sexta-feira, dia 1, Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus: Missa às 11 horas.

A Bíblia____________________________________________
694. Segundo o evangelho de São Lucas, quem tomou a iniciativa de dar o nome de João e
não o de seu pai, Zacarias?
SOLUÇÕES – 693. Sandália (Sl 59-60).

IV Domingo do Advento
1ª Leitura – Profeta - 2.º Livro de Samuel 17,1-5.8b-12.14a.16
"Faz o que te pede o teu coração, porque o Senhor está contigo."
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Romanos 16,25-27
“ A Deus seja dada glória pelos séculos dos séculos. Ámen."
Evangelho – São Lucas 1,26-38
"Eis a escrava do Senhor: faça-se em mim segundo a tua palavra,"

Celebramos o Quarto Domingo do Advento.
A liturgia centra-se no projecto de vida feliz e verdadeira que Deus tem para oferecer a
cada um de nós, o que tem tudo a ver com a Encarnação de Jesus, o Verbo Eterno. Daí, a
importância da missão de Maria que encontrou um eco profundo na ternura e devoção universal
dos cristãos.
Na primeira leitura - do Segundo Livro de Samuel -, Deus promete a David, através do
profeta Natã, que estará sempre presente junto do seu Povo para o conduzir pelo caminho certo e
seguro. A promessa tornar-se-á realidade na descendência de David, como garantia de paz,
segurança e felicidade.
Da Carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura da liturgia cita Jesus como Aquele
que vem ao mundo para trazer a salvação a todos os povos. Sendo assim, nós somos criaturas
para quem Deus reserva um plano eterno de vida e de felicidade cujo primeiro objectivo é
alcançar a salvação.
O Evangelho de São Lucas fixa o momento em que Jesus encarna na história dos homens
para lhes tornar possível a salvação. Esse momento concretiza-se quando Maria diz “sim” à
suprema vontade de Deus. Tal como ela, também nós devemos aceitar esse projecto, acolhendo-o
na disponibilidade de todo o nossa espírito.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor, fizeste de cada homem um templo de Deus. Sou eu o templo
anunciado a David pelo profeta. Sou eu o templo vivo que é mais valioso do que
aquele que foi construído por Salomão. Tudo isto que alcançaste na cruz, para mim e
para todos os meus irmãos, só foi possível porque Te fizeste um de nós.
2.ª Leitura – Senhor, que a minha fé não busque apenas um alento na dúvida e na
incredulidade, mas que se apoie na procura da luz do entendimento que o vosso
Espírito concede aos que tudo submetem à vontade do Céu. A vós, Senhor, toda a
glória, porque sois a manifestação de Deus aos homens para todo sempre.
Evangelho – Senhor, se Tu fosses um simples ser humano, tão débil e limitado em
tudo como eu próprio, imagino que muito deverias ter pensado antes de Te decidires
enviar o Arcanjo Gabriel a Nazaré! E não Te dirigiste a uma personagem famosa da
sociedade de então, mas, sim, a alguém desconhecido: Maria de nome e esposa de
José. Dela própria fizeste tua mãe. Maria, ó cheia de graça! O Senhor está contigo! Foi
o teu “sim” que fez com que Jesus ficasse para sempre connosco. Gostaria de
responder sempre como Tu ao Senhor: tudo se faça em mim segundo a sua Palavra.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

CATEQUESE

TPC: TEMPO PARA CRISTO

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Lc 1, 26-38.
Lê a passagem e procura compreendê-la. De seguida vê se consegues preencher as letras em
falta:

O A N  O D I Z : « A L  G R  -T E M A   A ,
SERÁS A M  DE J SUS!»
Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima.

Agora já falta mesmo pouco tempo para o Natal de Jesus.
Reza assim com a tua família:

Maria, Mãe de Jesus,
Tu q u e d i s s e s t e “ S i m ”
para que se fizesse em ti
a vo n t a d e d e D e u s ,
ajuda-nos a acolhermos todos os dias
o Seu projecto de Amor para as
nossas vidas.
Reacende a fé da nossa família,
p a r a q u e p o s s a m o s v ive r o N a t a l d e
Jesus em alegria e testemunhar ao
m u n d o q u e E l e é o n o s s o S a l va d o r !

CATEQUESE

TPC: TEMPO PARA CRISTO
O Sector da Catequese do Patriarcado de Lisboa, em parceria com o Departamento da
Pastoral da Família, lança a iniciativa Presépio Laudato Si’ através da qual propõe às
famílias uma caminhada para a vivência dos tempos de Advento e de Natal, com base
na Encíclica sobre o cuidado da casa comum.
Nesta semana vamos aprender a estar atentos à vontade de Deus.
Os elementos do presépio são MARIA E JOSÉ

Vídeo da Semana:

https://www.youtube.com/c/CatequesedeLisboa/featured
(a divulgar brevemente no canal acima indicado)

Palavra de Deus:
Leitura do Evangelho segundo São João (Lc 1, 26-38) AQUI
O Evangelho apresenta-nos a Anunciação do Anjo a Maria. Apesar de não compreender tudo o que
lhe era dito e pedido, Maria colocou-se ao serviço de Deus e respondeu SIM. Foi em sua casa, no meio das
suas tarefas do dia a dia, que Maria acolheu os sinais de Deus e a Sua vontade. E foi capaz de tornar as
escolhas de Deus as suas próprias escolhas. Na tradição judaico-cristã, dizer «criação» é mais do que dizer
natureza, porque tem a ver com o projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado.
A natureza entendese habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gere; mas a criação é
um dom que vem das mãos abertas do Pai e que nos pede para vivermos em verdadeira comunhão uns com
os outros. Abrir-se à vontade de Deus é reconhecer o mistério do Seu amor presente em cada criatura. Há um
mistério a contemplar numa folha, numa vereda, no orvalho, no rosto do pobre. O ideal não é só passar da
exterioridade à interioridade para descobrir a ação de Deus na alma, mas também chegar a encontrá-lo em
todas as coisas (Cf. LS 76.233).

Pistas para diálogo à mesa:

 É necessário procurar Deus através da Escuta da sua Palavra;
 A importância de parar e contemplar, como São Francisco de Assis, para conhecer e





respeitar a natureza e toda a criação de Deus;
A importância de dizer “Sim” quando sentimos que é vontade de Deus;
Desafiar a louvar o mundo que nos rodeia, a família, os amigos e todos os outros;
Verificar como é que está o nosso desafio em família de promover o cuidado com o ambiente;
Programar o desafio da semana: uma atividade, em família, para anunciar o nascimento do
Salvador no prédio, na nossa rua.

Após a refeição

Oração em Família

Senhor Jesus,
Ajuda-nos a sermos fiéis mensageiros da Tua
palavra e que cada momento da nossa vida seja
oportunidade para a realizar na alegria de
sermos família de Deus.
Ajuda-nos a sermos justos uns com os outros e
todos para com a nossa casa comum para que
os nossos filhos compreendam o valor de cada
criação e os filhos dos nossos filhos possam
desfrutar, também eles, das Tuas maravilhas.
Louvado sejais Senhor! Amén.

Junto ao Presépio

Senhor, nosso Pai, todos somos obra das
vossas mãos. Criastes o pequeno e o grande
e fazeis nascer o sol sobre bons e maus.

(acender a vela)

Iluminai a nossa casa e o nosso coração para
que, reconheçamos os dons imensos que a
natureza nos dá a cada dia e cuidando dela
prepararmo-nos para receber Jesus que foi
anunciado por João Batista como aquele que
batiza no Espírito Santo Ele que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.

Será que vais conseguir concretizar o desafio da semana?
Programar uma atividade, em família, para anunciar o nascimento do
Salvador no prédio, na nossa rua.

CATEQUESE

TPC: TEMPO PARA CRISTO

As crianças do 3º catecismo e as suas famílias foram desafiadas a construir a coroa do Advento na
primeira semana deste tempo. Foi-lhes proposto igualmente fazerem um calendário semanal usando
uma estrela com sete pontas para poderem escrever os sete dias da semana, aplicando os temas que
foram falados semanalmente na catequese.
Trabalhos elaborados pela Diana, Inês, Matilde e Nicole.

Presépio
feito com
material
reciclado
construído
pelo
Rodrigo
Marinho
do 4º
Catecismo

Partilhem as vossas fotos enviando-as aos catequistas ou por e-mail para paroquia.reboleira@gmail.com

Noite da Solenidade do Natal do Senhor
1.ª Leitura – Profeta – Livro de Isaías 9, 2-7
"Será chamado «Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe
da paz."
2.ª Leitura – Apóstolo – Epístola de São Paulo a Tito 2,11-14
"Manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens."
Evangelho - São Lucas 2,1-14
“Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado
numa manjedoura.”

A missa da noite de Natal - por tradição designada "missa do galo" - respira a alegria dos
raios de luz, que é Jesus Cristo Salvador e vencedor das trevas do mal. Os cristãos fixaram o dia
e a hora do nascimento de Jesus recorrendo à data da festa pagã em honra do sol, que a partir
desta época do ano começa a raiar, cada vez mais, acima do horizonte.
Neste sentido, a primeira leitura - do profeta Isaías – fala-nos do "povo que andava nas
trevas" mas, quando da vinda do Messias, receberá a luz como fonte da paz, do direito, da justiça,
a libertação do jugo dos que dominam este mundo.
Dirigindo-se ao seu discípulo Tito, o apóstolo Paulo proclama que Jesus Cristo é a plena e
perfeita manifestação de Deus no meio dos homens. E aponta o nascimento de Cristo como
condição para a redenção operada na Páscoa da ressurreição.
A leitura do Evangelho é preenchida pela narrativa do nascimento de Cristo segundo São
Lucas. Se João Baptista pertencia a uma família sacerdotal protegida pela autoridade da Lei, do
Templo e da Liturgia judaica, Jesus não teve sequer um lugar na hospedaria para nascer neste
mundo dos homens.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura - «Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz!» Nós
somos o povo muitas vezes andamos mergulhado nas trevas recusando a tua luz! Mas
queremos viver a alegria única que só um Deus que se fez um de nós nos pode dar. Fomos
libertos do cativeiro do pecado porque “um menino nasceu para nós”.
2.ª Leitura - Grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, Tu vieste para nos salvares da
iniquidade do pecado. Tu és a manifestação da presença do Deus Todo Poderoso no
presente para nos garantires a glória e a bem-aventurança que não terá fim. Que vivamos
na pureza da tua Graça e na prática das boas obras.
Evangelho - Glória a Deus, nosso Salvador, Cristo Senhor, da descendência de
David: não temos palavras para descrever este acontecimento tão admirável, quando
um outro acontecimento na Judeia prendia a atenção das autoridades deste mundo.
Nós Te pedimos, ó Deus, que não nos afastemos do que é importante na vida que
quiseste abençoar e participar por intermédio de teu Filho, nosso irmão. Que sejamos
nós, hoje, os pastores atentos à tua voz para Te louvar, para Te agradecer, para Te
implorar a graça de sermos dignos da oferta do teu Filho que nos leva à eternidade.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen

Dia da Solenidade do Natal do Senhor
1.ª Leitura – Profeta – Livro de Isaías 52, 7-10.
"Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus."
2.ª Leitura – Apóstolo – Epístola aos Hebreus 7,1-6.
"Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância,
tudo sustenta com a sua palavra poderosa."
Evangelho - São João 1,1-18.
“No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era

Cerca de quatro séculos depois do nascimento de Jesus, os cristãos sentiram a necessidade
de fixar uma data para a sua celebração. Escolheram o dia em que os pagãos prestavam adoração
ao sol que começava a permanecer mais tempo acima do horizonte. Para nós, cristãos, Jesus Cristo
é o verdadeiro sol, que nasceu em Belém, da Virgem Maria, para nos libertar das trevas do pecado.
O profeta Isaías descreve, extasiado, o novo mundo que se volta para Jerusalém, a cidade
santa, graças ao "mensageiro da paz". Para nós, trata-se de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que veio

dissipar todas as divisões entre os homens que O queiram aceitar, na fé, até aos dias de hoje.
Por sua vez, o autor da Carta aos Hebreus mostra que todos os profetas da Antiga Lei foram
ultrapassados por uma nova realidade, por uma nova mensagem vinda de Deus. Esse novo
mensageiro é Jesus Cristo, "esplendor da glória de Deus e imagem da sua substância".
O início do evangelho de São João afirma que Jesus Cristo - o Verbo de Deus - existiu desde
sempre no seio de Deus Pai. Ele veio como a "luz verdadeira" que venceu as trevas, obra do
pecado. Muitos não O aceitaram, mas a verdade é que "o Verbo fez-se carne e habitou entre nós."

Lectio
Divina

Leitura Orante
1.ª Leitura - Senhor, Pai Santo, enviaste o teu Filho e nosso irmão como mensageiro
da paz. Por isso, todos nós exultamos de alegria como uma cidade outrora em ruínas
e agora encontrou uma nova vida reconstruindo as suas muralhas. Sejamos nós as
sentinelas da alegria anunciando e vivendo a boa nova da salvação.
2.ª Leitura - Senhor, Pai Santo, enviaste o teu Filho e nosso irmão depois da
proclamação da mensagem, em teu nome, de tantos profetas no meio do teu Povo.
Sendo Ele a tua imagem, que todos nós, apesar das nossas infidelidades, estejamos
atentos ao mundo que nos rodeia para lhe dar a perceber e sentir a tua presença.
Alegres e jubilosos, bendizemos-Te, Pai Santo, porque hoje é Natal, o
nascimento de Cristo. Ele é Deus connosco, Ele é a tua oferta de salvação para todos
os homens. Louco por nós, queres ganhar o nosso amor esquivo; por isso, Jesus
aparece como uma frágil criança, para o cobrirmos de ternura. Faz, Senhor, que a
revelação deste mistério assombroso da encarnação de Deus nos encha de amor por
todos os homens. Como crianças, à imagem de teu Filho e nosso irmão, para um
futuro que é de Deus, saibamos encontrar um projecto de vida com um sentido de
eternidade.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen

CATEQUESE

TPC: TEMPO PARA CRISTO

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Lc 2, 1-14.
Lê a passagem e procura compreendê-la.
Nas linhas que se seguem, escreve um pensamento sobre Jesus, que se faz presente no meio de nós.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima.

Marcadores-Estrela para a Ceia de Natal
1

3

5

Numa folha, desenha os
contornos de uma estrela e
recorta-a. Em seguida, pega num
pedaço grande de plasticina.

Coloca o molde de papel sobre a
plasticina e, utilizando uma faca,
recorta a estrela. Repete a operação
várias vezes.
Depois já podes usar as estrelas como marcador de
lugar para a ceia de Natal.

2
4

Estende
a
plasticina
sobre a mesa com a ajuda
de uma garrafa de vidro.

Quando as estrelas estiverem secas,
pinta-as com têmpera amarela. Também
podes escrever nas estrelas os nomes dos
membros da tua família. Deixa secar a
tinta e recobre-a com verniz com brilho.

