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A pandemia tem condicionado 
tantas coisas das nossas vidas. 
Não passa ao lado o Natal. Já 

sabemos que em várias dimensões este 
Natal será diferente. Recomendamos 
que todos possam vivê-lo com 
responsabilidade e simplicidade. 
Como Paróquia, no dia Natal 
queremos convidar as pessoas a 
trazerem a imagem do Menino Jesus 
para a Missa. 

Iremos realizar um breve rito de 
veneração da imagem do Menino 
Jesus, e depois benzeremos as imagens 
que cada um trouxer de sua casa. 
Esta será uma forma alternativa ao 
tradicional “beijar o Menino” que não 
se pode realizar este ano.
A partir das medidas anunciadas 
pelo Governo para os dias das festas 
natalícias importa anunciar o horário 
das Missas.

DESENHO DE NATAL
Agradecemos a participação de 

muitos meninos e meninas. O 
júri contituido pelos párocos e dois 
elementos convidados (Enf. Rosa e 
Armando César - Jornalista da FafeTV) 
escolheu os vencedores das 3 categorias 
e algumas menções honrosas. 
Podem consultar os 
vencedores no site da 
paróquia bem como 
a partilha de todos os 
trabalhos.

FAMILY TALENTS
Para esta quadra de natal lançamos 

um desafio a todas as famílias.Faça 
um vídeo em família a cantar uma 
música de natal ou a 
declamar um poema 
e envie até dia 23 de 
dezembro. Envie para o 
email da paróquia.

VISITA AOS 
DOENTES
A visita aos doentes que 

os párocos costumam realizar 
na proximidade ao Natal tem de ser 
ajustada e adaptada à circunstância 
da pandemia que vivemos. Por isso, 
ao invés de visitarem todos os doentes 
e idosos que estão identificados, 
os Párocos pedem às famílias que 
indiquem se pretendem que se faça a 
visita. Obviamente que terá de ser feita 
na salvaguarda de todas as medidas de 
segurança. 

LUZ PAZ DE 
BELÉM
O nosso agrupamento 

de escuteiros fará a distribuição 
desta pequena chama nas Eucaristias 
dos dias 19 e 20 de dezembro, para 
os interessados. Vamos manter esta 
chama acesa, com os necessários 
cuidados até à noite de Natal.

HORÁRIO 
EUCARISTIAS
DIA 24
NÃO HÁ MISSA DO GALO

DIA 25
8H - Igreja Matriz 
9H30 - Igreja Nova
10H30 - Sagrado Coração de Jesus
11H30 - Igreja Nova
19H - Igreja Nova

DIA 26
Missas vespertinas da Sagrada Família 
de Nazaré
18H - Igreja Matriz
19H - Igreja Nova

DIA 27
8H - Igreja Matriz 
9H30 - Igreja Nova
10H30 - Sagrado Coração de Jesus
11H30 - Igreja Nova

NATAL EM 
TEMPO DE 
PANDEMIA



ORAÇÃO DE 
NATAL PARA 
REZAR EM 
FAMÍLIA

ORAÇÃO DE CONSOADA
Onde há Amor, há um olhar
E tu, Deus que só és Amor,
Olhas-nos com grande carinho.
No menino Jesus, em Maria e em José
Vemos e acolhemos esse Amor.
Ao contemplar o presépio
Descobrimos o sinal admirável
Da tua bondade e ternura
Que nos dá paz e alegria.
Deus que és Amor,
Nesta noite santa,
Abençoa a nossa família 
e estes alimentos que vamos tomar.
Abençoa também todas as famílias do mundo, 
especialmente aquelas que mais precisam.
Neste tempo de pandemia, dá-nos serenidade, 
Conforta as famílias em luto
Fortalece os profissionais de saúde
E dá sabedoria aos que procuram a cura 
para tantas doenças que nos atormentam.
Deus que és Amor,
Bendito sejas agora e para sempre.
Amen!

SUBSÍDIOS PARA 
O NATAL

NATAL  
DO SENHOR
25 Dezembro

VOZ POÉTICA
NATIVIDADE

Abre os teus olhos
As nuvens não passarão 
Sem que as contemples 

Silencia o teu corpo 
O orvalho não descerá 
Sem que o pressintas 

Esvazia-te 
Colherás mais água, quanto 
mais vazio estiver o cântaro 

Hás de curvar-te 
À exaltação do canto 
E a luz de entre a neblina, 
Tão Humana quanto Divina, 
Surgirá sorrindo: 

Saberás então, 
Por um menino, 
Que é Natal.

[Bruno Pinto]

FAMÍLIA SAMARITANA:  
QUE AGRADECE!

Os membros da família terão 
um gesto de reconhecimento e 
agradecimento conjunto pelo melhor 
presente recebido da parte de Deus: 
o Menino Jesus do Presépio. Ele é o 
rosto do Amor do Pai.  

APP da

Caridade
Na APP da Caridade deixamos 
semanalmente propostas para a 
valorização do tempo, na oração 
pessoal e familiar e também no 
compromisso pessoal e familiar.
Consulte o site da paróquia para 
aceder a todas as propostas.

IV DOMINGO  
DO ADVENTO
VOZ POÉTICA
ANUNCIAÇÃO

Só o ombro do anjo 
permite a visão
da luz
o sinal

é na mulher
o rosto anuncia
o cortejo solene do sol
que lhe cresce 
no colo

o mistério

a flor 
do lírio acesa

[José Tolentino Mendonça]

FAMÍLIA SAMARITANA:  
QUE PARTILHA!

Os membros da família, ao longo 
desta semana, vão escrever um poster 
com uma mensagem de esperança 
ou um desenho/imagem alusiva ao 
Natal e vão colocá-la visível na janela 
ou varanda da sua casa. 

ORAÇÃO 
[Salesianos]

Deus fiel, com Maria, eu aprendo 
que é confiando em Ti, apostando a 
minha vida na tua Palavra, que me 
encontro e realizo. Eu te ofereço o 
que tenho e sou: faz-te presente nos 
meus gestos, nas minhas palavras, 
nos meus passos. Que a tua Palavra 
de esperança e misericórdia encontre 
em mim uma casa.

SINAL DA CRUZ
[Um familiar] Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo.
[Todos] Ámen.

PREPARAÇÃO
[Acender uma vela junto do Presépio e 
permanecer uns instantes em silêncio]

TEXTO BÍBLICO (LC 2, 4-11)
Do Evangelho segundo São Lucas
José, deixando a cidade de 
Nazaré, na Galileia, subiu até 
à Judeia, à cidade de David, 
chamada Belém, por ser da casa 
e linhagem de David, a fim de se 
recensear com Maria, sua esposa, 
que se encontrava grávida. E, 
quando eles ali se encontravam, 
completaramse os dias de ela dar à 
luz e teve o seu filho primogénito, 
que envolveu em panos e recostou 

numa manjedoura, por não haver 
lugar para eles na hospedaria. Na 
mesma região encontravam-se 
uns pastores que pernoitavam 
nos campos, guardando os seus 
rebanhos durante a noite. Um 
anjo do Senhor apareceu-lhes, e a 
glória do Senhor refulgiu em volta 
deles; e tiveram muito medo. O 
anjo disse-lhes: «Não temais, pois 
anuncio-vos uma grande alegria, 
que o será para todo o povo: Hoje, 
na cidade de David, nasceu-vos um 
Salvador, que é o Messias Senhor.
[Colocar a imagem do Menino Jesus no 
Presépio e permanecer uns instantes 
em silêncio]

RESPONSÓRIO
[Um familiar] Glória a Deus Pai, 
que nos envia o Seu Filho muito 
amado!
[Todos] Glória a Deus e paz na terra!

[Um familiar] Glória a Jesus Cristo, 
que se fez homem no seio de Maria 
e nasceu para nos salvar!
[Todos] Glória a Deus e paz na terra!

[Um familiar] Glória ao Espírito 
Santo que nos faz nascer de novo a 
partir da sua luz!
[Todos] Glória a Deus e paz na terra!

ORAÇÃO
Deus, fonte e origem de todo 
o amor, que confias o teu filho, 
Jesus Cristo, nascido de Maria pelo 
Espírito Santo, à nossa humanidade 
peregrina, na fragilidade do nosso 
tempo, abençoa a nossa família, 
que procura nascer na luz deste 
Natal, como verdadeiro lar onde 
tu habitas. Pedimos-te que cada 
família seja uma comunidade 
de fé, semente de esperança no 
mundo e sinal do teu amor que nos 
faz próximos de todos, no caminho 
que nos conduz a ti.
Ámen.

CÂNTICO
Cristãos, alegria que nasceu Jesus;
a Virgem Maria no-lo deu a luz.
Jesus! Jesus! Saudemos Jesus.
Jesus! Jesus! Saudemos Jesus.

BÊNÇÃO
[Um familiar] O Senhor nos 
abençoe, nos livre de todo o mal e 
nos conduza à vida eterna.
[Todos] Ámen.



LEITURA I  
2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16

Quando David já morava em sua casa 
e o Senhor lhe deu tréguas de todos 
os inimigos que o rodeavam, o rei 
disse ao profeta Natã: «Como vês, eu 
moro numa casa de cedro e a arca de 
Deus está debaixo de uma tenda». 
Natã respondeu ao rei: «Faz o que te 
pede o teu coração, porque o Senhor 
está contigo». Nessa mesma noite, 
o Senhor falou a Natã, dizendo: «Vai 
dizer ao meu servo David: Assim fala 
o Senhor: Pensas edificar um palácio 
para Eu habitar? Tirei-te das pastagens 
onde guardavas os rebanhos, para 
seres o chefe do meu povo de Israel. 
Estive contigo em toda a parte por 
onde andaste e exterminei diante de 
ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um 
nome tão ilustre como o nome dos 
grandes da terra. Prepararei um lugar 
para o meu povo de Israel; e nele o 
instalarei para que habite nesse lugar, 
sem que jamais tenha receio e sem que 
os perversos tornem a oprimi-lo como 
outrora, quando Eu constituía juízes 
no meu povo de Israel. Farei que vivas 
seguro de todos os teus inimigos. O 
Senhor anuncia que te vai fazer uma 
casa. Quando chegares ao termo dos 
teus dias e fores repousar com teus 
pais estabelecerei em teu lugar um 
descendente que há-de nascer de ti e 
consolidarei a tua realeza. Serei para 
ele um pai e ele será para Mim um filho. 
A tua casa e o teu reino permanecerão 
diante de Mim eternamente e o teu 
trono será firme para sempre».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 88 (89)

Cantarei eternamente as 
misericórdias do Senhor.         

Cantarei eternamente as misericórdias 
do Senhor 
e para sempre proclamarei a sua 

fidelidade. 
Vós dissestes: 
«A bondade está estabelecida para 
sempre», 
no céu permanece firme a vossa 
fidelidade.            
«Concluí uma aliança com o meu eleito, 
fiz um juramento a David meu servo: 
‘Conservarei a tua descendência para 
sempre, 
estabelecerei o teu trono por todas as 
gerações’».           
«Ele Me invocará: ‘Vós sois meu Pai, 
meu Deus, meu Salvador’. 
Assegurar-lhe-ei para sempre o meu 
favor, 
a minha aliança com ele será 
irrevogável».     

LEITURA II 
2 Romanos 16, 25-27

Irmãos: Seja dada glória a Deus, 
que tem o poder de vos confirmar, 
segundo o Evangelho que eu proclamo, 
anunciando Jesus Cristo. Esta é a 
revelação do mistério que estava 
encoberto desde os tempos eternos 
mas agora foi manifestado e dado 
a conhecer a todos os povos pelas 
escrituras dos Profetas segundo a 
ordem do Deus eterno, para que eles 
sejam conduzidos à obediência da fé. 
A Deus, o único sábio, por Jesus Cristo, 
seja dada glória pelos séculos dos 
séculos. Amen.

EVANGELHO 
Lucas 1, 26-38

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi 
enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia chamada Nazaré, a uma 
Virgem desposada com um homem 
chamado José, que era descendente de 
David. O nome da Virgem era Maria. 
Tendo entrado onde ela estava, disse 
o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor 
está contigo». Ela ficou perturbada 
com estas palavras e pensava que 
saudação seria aquela. Disse-lhe o 
Anjo: «Não temas, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. 
Conceberás e darás à luz um Filho, 
a quem porás o nome de Jesus. Ele 

será grande e chamar-Se-á Filho do 
Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará 
o trono de seu pai David; reinará 
eternamente sobre a casa de Jacob e o 
seu reinado não terá fim». Maria disse 
ao Anjo: «Como será isto, se eu não 
conheço homem?». O Anjo respondeu-
lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e 
a força do Altíssimo te cobrirá com 
a sua sombra. Por isso o Santo que 
vai nascer será chamado Filho de 
Deus. E a tua parenta Isabel concebeu 
também um filho na sua velhice e 
este é o sexto mês daquela a quem 
chamavam estéril; porque a Deus 
nada é impossível». Maria disse então: 
«Eis a escrava do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra».

Este é o domingo da disponibilidade. 
Deus vem ao encontro do humano, 
vem ao teu encontro. Ao longo da 
história, Deus sempre procurou 
e continua a procurar corações 
disponíveis. Estás disponível para 
acolher o Salvador, Jesus Cristo?

“Faça-se em mim segundo a tua 
palavra”

Maria é o modelo perfeito de 
disponibilidade à vontade divina. 
Maria é a expressão da humanidade 
aberta ao plano salvador de Deus. Ela 
é cheia de graça, que encontra graça 
diante de Deus, porque permitiu 
que nela se realizassem os desígnios 
divinos.

Como Maria, deixa-te envolver pela 
‘sombra’ divina que te quer tornar 
fecundo/a, na certeza de que é capaz 
de tornar tudo possível: ‘Faça-se em 
mim segundo a tua palavra’.

Esta ‘série’ de Advento e Natal motiva a 
estar recetivos aos planos de Deus, a ir 
‘em busca da vida’. O Quarto Domingo 
de Advento (Ano B) é explícito sobre o 

quanto é importante reconhecer que o 
Senhor está connosco e tem para nós 
uma missão neste mundo.

O evangelho diz que o mensageiro 
divino ‘entra’ no local onde estava 
Maria, quer dizer, torna-se presente no 
quotidiano daquela jovem. Não refere 
lugar ou ocasião especiais. «Tendo 
entrado onde ela estava» comunica-
lhe uma missão. Recorda: é nas 
‘anunciações’ quotidianas que Deus se 
faz presente para iluminar o curso da 
tua história. A Bíblia, tanto no Antigo 
como no Novo. 

Testamento, está pejada de pessoas 
eleitas para levar por diante os 
desígnios de Deus. A verdade é que 
todos somos eleitos para fazer parte 
desta bela história. Todos podemos 
ser uma ‘casa’ habitada por Deus. 
Maria mostra-nos que é possível dizer 
‘sim’, fazer do próprio ser a ‘casa’ de 
Deus.

Uma vida habitada por Deus sente o 
ardor da alegria, reveste-se daquele 
gosto de viver que enche o coração 
de esperança e transborda no brilho 
do olhar. É a alegria que permanece, 
mesmo face aos problemas e 
contrariedades, à dor e ao sofrimento.

Uma vida habitada por Deus não 
procura o sucesso e o poder, porque 
está em permanente disponibilidade 
para a mudança de mentalidade e de 
atitudes, segundo a vontade divina.

Uma vida habitada por Deus sabe que 
é como barro nas mãos do Oleiro, sabe 
que a sua identidade é obra das mãos 
de Deus, pelo que se mantém à escuta, 
acolhe o ’presente’ como oportunidade 
para construir uma identidade com 
projeção eterna. E como é que a minha 
vida pode ser habitada por Deus?

Escutar a Palavra

A nossa identidade descobre-se na 
escuta da palavra divina. A história 
bíblica revela-nos que nós, seres 
humanos, somos os destinatários 
da palavra de Deus. Mais ainda: 
somos criados pela Palavra e não nos 
podemos compreender, nem perceber 
a nossa missão, sem o diálogo com 
Deus. É uma conversa serena e 
cordial com o Deus da promessa e da 
esperança. Ele inicia a comunicação, 
mas precisa da nossa resposta livre 
e generosa. Sem este diálogo, todo o 
caminho de Advento seria uma coisa 
externa a nós, não chegaria ao nosso 
interior, à descoberta da missão. 
Nestes últimos dias do Advento, abre 
o teu coração à Palavra, para que Deus 
penetre profundamente na tua vida!

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“O SENHOR 
ESTÁ 
CONTIGO” 
IV DOMINGO   
ADVENTO | B



E U C A R I S T I A S
21 Dezembro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Albano Teixeira e esposa (a.n.)

19h - Igreja Nova
Cecília Fraga de Abreu
Custódia de Oliveira, João da Costa e filho Eduardo
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros
Maria Emília Alves (30º dia)

22 Dezembro | TERÇA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Emília Sousa Gonçalves, pais e irmãos

19h - Igreja Nova
António de Andrade Marinho (a.n.), pais e familiares falecidos
Maria Augusta Rodrigues e marido
Manuel da Costa (3.º a. f.) e Esposa Maria Eufémia Rodrigues
Águeda Castro Ribeiro (8.º a. f.)

23 Dezembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
José Manuel Soares e Damião Silva Soares
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos

18h - Capela de São Pedro de Pardelhas

19h - Igreja Nova
Adelino Martins
Elvira Marques dos Reis
Felismina Gonçalves de Castro e José Joaquim de Oliveira
Maria da Conceição Costa Oliveira e Anabela Freitas
Maria Celina Moura Martins

24 Dezembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Albano Antunes e Acção de Graças pelo 100º aniversário de Maria da Glória
Joaquim Costa Leite,esposa,genro,filho e neto
Maria das Dores Rodrigues (8º a.f.)
Maria Helena Leite Silva, marido e restante família
Álvaro Pereira Rocha (a. f. )
Delminda Moreira Neves e Intenção Particular
Rosinda Marinho
Maria Fernanda Cunha e José Michael da Cunha
José Alberto Leite Silva Lopes (18.º a. f.)
Jaime Jorge Rodrigues (a. n.)

25 Dezembro | SEXTA-FEIRA
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Joaquim Ribeiro e esposa
Pais e Sogra de Eulália Lameiras Salgueiro
Armando da Costa e Esposa e Afonso Pires Nogueira
José Pereira

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Adolfo Lemos e Carolina Moreira
Albino Castro Lopes, pais e sogros
António Pinto Lopes, Beatriz Aguiar e familia
Bernardino da Cunha e Francelina da Costa, filhos e netos
Emilia Teixeira Ribeiro e pais
Euféma Mendes,marido e pais
José Leite Oliveira
Júlia Fonseca (a.f) e marido Armando Antunes
Luis Mário Aguiar Pinto Lopes
Maria Adelaide dos Anjos Almeida
Rogério Filipe da Costa Nogueira

11h30 - Igreja Nova
Joaquina Rosa Rodrigues (a.f) e Agostinho Rodrigues Ribeiro
José Carvalho Teixeira
Fernando Paulo, esposa, filho, pais e sogros

19h - Igreja Nova
António Óscar Antunes Pereira Costa, sogros e cunhados
José Pereira Emília Ferreira e António Silva
Padre Manuel Fernandes
Raúl Abreu Oliveira, Zulmira Augusta de Matos de Abreu e Silva, João Gonçalves 

de Oliveira, pais e sogros
Abel Soares (a. n.)

26 Dezembro | SÁBADO
18h - Igreja Matriz

19h - Igreja Nova
António Freitas Maia e Maria da Glória Teixeira
José Silva Ferreira e Fernanda Elsa Silva
Júlio Novais Alves (27º a.f.) e Albino Marinho (a.n.)
Maria Helena Gonçalves
Prof.ª Alzira Augusta Martins (5.º a. f.)
Manuel da Costa e Esposa, Maria Eufémia Rodrigues

27 Dezembro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Albino Castro Oliveira
Leopoldina Cunha, pais e marido
Manuel Soares, esposa, filhos e netos

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Elvira Rodrigues Novais e pais
Maria Alice Pereira
Albino Gonçalves, pais, sogros, sobrinho e cunhado
Eduardo Lemos, pais, sogros e genros
Henrique Fernando Ribeiro Rocha
João Manuel Sousa Alves e Maria de Fátima A. Batista
Maria da Graça Castro e Adelina dos Anjos Teixeira
Maria Fidalgo e Laurentina Fidalgo

11h30 - Igreja Nova
Justiniano João Alves, esposa Maria e neta Sofia
António Marinho e Maria de Moura


