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2 MENSAGEM DE NATAL IGREJA VIVA

Há momentos únicos na nossa vida, cheios de mística e de colorido, que activam 
a nossa memória colectiva e pessoal. Por vezes basta um momento, um gesto ou 
uma memória para transformar por completo o rumo da nossa existência. São 
precisamente as memórias colectivas que criam identidade, que nos unem como 
comunidade e que, na verdade, nos tornam mais humanos.
O Natal é, sem dúvida, um dos momentos mágicos. Não digo que é uma memória 
porque ele continua vivo e renova a sua vitalidade ano após ano. Porventura alguns 
podem achar que o Natal faz parte do passado, que é algo antiquado e que novas 
tradições deveriam tomar o seu lugar. Nada mais errado! O Natal é património da 
Humanidade, é um evento que nos emociona e que desperta em nós os melhores 
sentimentos de fraternidade. Bastaria que uma só criança mantivesse viva a 
crescente expectativa das doze badaladas para que o Natal tivesse razão de existir.
Jesus nasce e faz-se sobretudo esperança para a Humanidade. Jesus é a luz 
que ilumina todo o Homem e abre as portas à bondade de Deus. Há muito que 
esperávamos por este encontro. Estar com Ele face a face, abraçá-Lo, falar-Lhe de 
nós e daqueles que nos são próximos, pedir-Lhe a Sua bênção, significa encontrar 
a paz e percorrer um caminho de luta pela causa comum. Quando nos despimos 
de orgulhos, preconceitos e vontades próprias para entrar em sintonia com Ele, 
as nossas mãos derramam “sobre as feridas o óleo da consolação e o vinho da 
esperança”. Não seria bonito um dia sermos recordados como aqueles que levaram 
esperança onde havia desespero e vida onde havia morte?
Natal é, por isso, tempo de encontro, sobretudo em família. É com apreensão 
que vejo que o diálogo em família vai desaparecendo, ao mesmo tempo que os 
afectos perdem espaço. Sonho com um encontro, em todos os lares, capaz de 
acabar com as violências domésticas, com as dificuldades de convivência, conflitos, 
divisões e separações. Com famílias devidamente estruturadas, a esperança nunca 
desvanece. Reconhecendo a necessidade de oferecer esperança a muitas famílias, a 
Arquidiocese de Braga criou o Serviço Arquidiocesano de Apoio à Família. Que seja 
procurado pelas famílias que necessitam.
Sabemos também que o Natal e a esperança estão intimamente ligados. E, quando 
olhamos para a sociedade, é nos jovens que depositamos a nossa esperança. A eles 
pertence o presente e o futuro, a eles pertencem os nossos sonhos. Aumenta, por 
isso, a sua responsabilidade de assumir o compromisso de construir uma sociedade 
de valores. O seu olhar atento e gestos concretos têm o poder de derrubar os muros 
da inimizade e de transformar a realidade. Convido-os, por isso, a tomarem em 
mãos os mais frágeis, aqueles que carecem de pão, de afecto, de habitação e de 
dignidade. À sociedade peço que não desiluda a esperança dos jovens.
Não permitamos que o Natal perca o seu encanto. Ele possui uma força e uma 
energia que exigem compromissos reais. A esperança poderá voltar a sorrir este 
Natal se o encontro com Cristo tiver lugar. Encontremo-nos com Ele e com os 
outros e sejamos instrumentos de esperança. O sol raiará para todos e um mundo 
novo nascerá.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

“Natal, encontro 
gerador de esperança”:

Mensagem de Natal 
de D. Jorge Ortiga
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Mensagem de Natal 
de D. Jorge Ortiga

Iniciativas 
Solidárias

O Natal pode acontecer todos os dias.  
Vai oferecer presentes? Confira as nossas 
sugestões e transforme as prendas de uns 
em bênçãos de outros. Um gesto que está 

ao seu alcance todos os dias do ano.

Os 
apadrinhamentos são 

uma forma praticamente 
directa de ajudar crianças ou 
adultos. Permitem ajudar a 

custear estudos, necessidades 
básicas ou actividades culturais e 
sociais dos mais desfavorecidos. 

Em Portugal há várias instituições 
ou lojas que permitem diferentes 

apadrinhamentos, como 
o Centro Missionário 
Arquidiocesano, a Loja 

dos Abraços da Mundos 
de Vida, a The Big 

Hand ou a Helpo. 

A Make-A-Wish Portugal 

é uma fundação que realiza 

desejos de crianças e jovens entre 

os 3 e os 18 anos com doenças 

graves, progressivas, degenerativas 

ou malignas. O objectivo é 

proporcionar-lhes um momento 

de alegria e esperança. O doador 

tem a possibilidade de suportar 

na totalidade ou em parte os 
diferentes desejos.

Quem não gosta de receber 
postais, sobretudo no Natal? 

Ofereça estes presentes clássicos 
que em Portugal pode adquirir, 
por exemplo, através da Cruz 
Vermelha, Leigos para o 
Desenvolvimento ou Aldeia 
de Crianças SOS. Uma boa 
forma de partilhar não só o 

talento de quem os faz, mas 
também de ajudar quem 

realmente precisa. 

Já reparou que nesta 

época se multiplicam as Feiras, 

Mercados, Corridas e Concertos 

Solidários? Nos primeiros há de 

tudo! Roupa, bijuteria, compotas, 

livros, artesanato… é só escolher! 

À semelhança dos concertos e 

corridas, em que as entradas 

revertem para fins solidários, 

também nas Feiras e Mercados 

uma parte do valor das suas 

compras é destinado a 
causas sociais.

Sabia que existe 
um portal denominado 

Presentes Solidários — 
Dar a Duplicar? Aqui poderá 

oferecer presentes como o 
pagamento de propinas, uniformes 
ou almoços em cantinas da escola. 
Outra alternativa é a página 
Compra Solidária, que agrega 
vários produtos solidários que 

pode adquirir como peluches 
da Unicef, ou um cabaz da 

Ajuda de Mãe. 

Não faltam 
instituições para 

fazer um donativo, seja em 

dinheiro, roupa, brinquedos ou 

géneros alimentares. Por vezes, um 

pequeno gesto é suficiente, como 

entregar peças usadas em bom 

estado e permitir-lhes uma nova 

vida. A AMI, a Refood, a Ajuda 

de Berço, o Banco Alimentar 

e a Fundação Gil são bons 

exemplos. Faça um donativo 

em nome de um amigo ou 

familiar e entregue-lhe o 
comprovativo!
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Era o dia da Consoada. O tempo 
continuava muito frio. A neve 
tinha coberto os píncaros mais 
altos da serra da Sanabria, lá 
ao longe, e viam-se os campos 
todos brancos, das geadas. 
A relva até rangia quando se 
pisava. Parecia cacos de vidro. 

Luísa tinha saído de casa para se encontrar 
com a Marilinha, a sua grande amiga, que 
vivia mesmo em frente, do outro lado da rua 
da Misericórdia. Começaram ambas a saltar à 
corda para aquecerem e depois decidiram jogar 
à macaca. A certa altura, disse a Luísa para 
Marilinha:
– E se fôssemos ao Fistor, a ver se Nossa Senhora 
nos aparece!
O Fistor era um campo com dois grandes penedos 
redondos no meio, para onde costumavam ir 
brincar. A Luisinha tinha-se convencido de que 
Nossa Senhora lhe podia aparecer desde que, dias 
antes, na escola, tinha feito de mãe de Jesus num 
presépio vivo. Escolheram-na a ela por ter os olhos 
claros e duas trancinhas loiras. A Marilinha fizera 
de S. José, porque era morena e tinha o cabelo 
muito preto. Quem fez de Menino Jesus foi o filho 
da contínua, a senhora Aurora, mas pouco depois 
de começar a representação tiveram que tirá-lo 
do presépio porque desatou a chorar com toda a 
força e não havia meio de calar-se. De modo que 
também a Marilinha pensou que Nossa Senhora 
podia aparecer-lhe a ela. 
Quando já iam a caminho, encontraram o 
Francisco, também colega da escola, que andava 
a correr no largo da matriz com um cavalo de pau 
entre as pernas. 
– Francisco, queres ir connosco? – E explicaram- 
-lhe a razão da ida.
Aceitou imediatamente embora estivesse 
convencido de que Nossa Senhora não ia nada 
aparecer-lhes, nem a ele nem às amigas. O que ele 
queria era brincadeira.

O Natal 
da Luisinha
Luís da Silva Pereira

Entretanto, em casa, a mãe e a avó da Luisinha 
ultimavam os preparativos para a consoada. 
Fritavam orelhas-de-abade e bolinhos de 
jerimu, faziam aletria, lavavam o polvo e 
escolhiam cuidadosamente as couves que 
haviam de meter na panela. E davam os últimos 
retoques no presépio. Aconchegavam melhor o 
musgo, deitavam mais um pouquinho de serrim 
para avivar os carreiros e viraram em direcção 
à cabana os patos que nadavam placidamente 
sobre pedacinhos de espelho imitando charcos 
de água. As ovelhas pastavam pelos campos, 
umas tresmalhadas, outras em rebanho tocado 
pelos pastores de grossos cajados na mão e 
envergando croças amarelas.
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O Natal 
da Luisinha

– Já. São os castanhos, de fivela
– Estão limpinhos? – quis saber a mãe.
Entretanto, chegou o tio Reinaldo, que vinha 
consoar com a família. Viu a menina, pegou-lhe 
ao colo e cobriu-a de beijos. Gostava muito dela e 
ela também gostava muito dele porque lhe fazia 
cócegas e lhe trazia cartuchinhos de rebuçados.
Sentaram-se à mesa. Antes de começarem a 
consoada, rezaram uma oração pelo pai que não 
podia estar presente por ser encontrar em África, 
na guerra.
– Mãe, ainda falta muito para o pai voltar?
– Para o ano, por esta altura, já cá deve estar. Vá, 
agora vamos comer.
Provou um cibinho de tudo. Comia muito pouco. 
Era magrinha. Bastava uma batatinha, um 
rabinho de polvo e já não podia mais. Dos doces 
ainda provou uma colherzinha de aletria e um 
bolo de jerimu. Depois de conversarem algum 
tempo, deu um beijo ao tio, que se despediu, 
outro à avó e à mãe e foi-se deitar na cama dela. 
Estava cansada de um dia de brincadeira.
Fez-se um grande silêncio na casa. Na rua também 
não se ouvia ninguém. Através de janela, via-se ao 
longe uma luz. Podia ser uma estrela, um restinho 
de lua que viera espreitar. Luisinha imaginava que 
era o céu. Mas não. Era um candeeiro a cuja luz os 
vidros húmidos da janela davam formas estranhas. 
Quis ficar acordada muito tempo para ver se ouvia 
chegar o menino Jesus e surpreendê-lo a colocar 
os presentes no fogão. Nossa Senhora não lhe 
tinha aparecido no Fistor, mas podia ser que lhe 
aparecesse o Menino.
Quando acordou, de manhã, já o dia entrava 
pela janela. Ninguém ainda acordara. Então 
levantou-se de mansinho e subiu, pé ante pé, o 
lanço de escadas que levava à cozinha. Olhou à 
volta e, de repente, viu o Menino Jesus com uma 
coroa na cabeça e uma grande capa azul, toda 
cheia de estrelas, que cobria toda a parede junto 
ao fogão. Era Ele! Era Ele! Tinha vindo visitá-
-la. Que bonito! Ficou muda de espanto, sem 
conseguir dar um passo. Piscou os olhos para 
ver melhor e nesse piscar de olhos o Menino 
desapareceu. Então, Luisinha desceu as escadas 
a correr foi ao quarto da mãe a gritar:
– Mamã, mamã, vi o Menino Jesus, vi o Menino 
Jesus! – E dava pulinhos de alegria.
Foi um alvoroço. A mãe levantou-se de um salto 
e a avó apareceu à porta do quarto com o cabelo 
ainda solto a ver que agitação era aquela.
– Viste o Menino Jesus? Onde é que ele está?
– Lá em cima, na cozinha!
E subiram a escada atrás dela, com um sorriso 
nos lábios, acompanhando a maravilhosa 
inocência daquele sonho. Não viram o 
Menino Jesus, mas em cima do fogão, ao pé 
dos sapatinhos, estava um cavalinho de pau 
articulado e um açafate de avelãs e chocolates de 
pratas coloridas, com formas de gatos, de peixes 
e de garrafinhas. E sobre eles um fiozinho de 
prata, que reluzia como um raio de luar.

Chegados ao Fistor, os três amigos olharam 
atentamente para os penedos a ver se lá 
estaria Nossa Senhora em pessoa, à espera 
deles ou, ao menos, algum anjo. Como nada 
viram, ajoelharam-se e começaram a rezar 
Avé-Marias. Lembravam-se dos pastorinhos 
de Fátima e achavam que, rezando um pouco, 
começariam a ver alguma coisa. Como nada 
aconteceu, foram mas é brincar, bastante 
decepcionados.
– Por que será que Nossa Senhora não nos 
aparece?
– Sei lá – respondeu o Francisco, que era 
guicho como tudo. – É porque fazeis muitos 
pecados.
– Não faço nada. Tu é que fazes – respondeu-
-lhe a Marilinha. E virou-lhe as costas, toda 
zangada.
Como se aproximava o entardecer, decidiram 

regressar, até porque já começavam a 
sentir frio. Em pouco tempo chegaram 
à porta de casa. A mãe da Luisinha 
veio à janela e chamou:
– Luísa, anda cá para me ajudares. 
Sai da rua que está frio. Marilinha, tu 

vai também para casa que a tua mãe 
ainda há pouco perguntou por ti.

As amigas despediram-se. 
Luisinha começou a subir 

as escadas que levavam 
ao andar onde ficavam os 
quartos de dormir. Depois, 
subiu a correr mais um lanço 
até à cozinha.
– Já escolheste os sapatos 
que vais pôr no fogão? – 
perguntou-lhe a avó.
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domingo
da sagrada família

CONCRETIZAÇÃO: O Tempo de Natal é um tempo de verdadeiro encontro 
com Aquele que tanto esperávamos. O banco traduz o lugar onde nos 
sentamos, com o intuito de parar e de contemplar, escutar e receber tudo 
quanto nos têm a comunicar. Sentados na presença de Deus, encontramos 
a sua Palavra, encontramos a Família, as famílias. O banco recorda-nos a 
dimensão comunitária. O que esperávamos e o que agora somos convidados 
a encontrar é real. Num lugar visível onde colocámos o banco, poderá estar 
um cartaz com o título da caminhada, assim como a indicação: “Ao encontro 
dos que não têm família”.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Reunidos em Igreja - Somos família, M. Carneiro (NRMS 71-72)
— apres. dons: Desde o nascer do sol, M. Simões (NRMS 56)
— Comunhão: O Verbo fez-se carne, A. Azevedo ou M. Carneiro
— Final: Vamos a Belém, M. Faria (NRMS 4)

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias da Festa da Sagrada Família 
(Missal Romano, p. 143).
— Prefácio: Prefácio do Natal (Missal Romano, p. 457 [590-702] ou 458- 
-459).
— Oração Eucarística: Oração Eucarística III (Missal Romano, pp. 529ss).

Viver na Esperança
Para despertarmos em nós uma verdadeira atitude de esperança, como 
marca fundamental deste Tempo de Natal, vamos procurar rezar todos os 
dias em família, junto do “cantinho de oração” que fizemos em casa, onde 
haja a Bíblia, um banco e uma vela. Podemos recorrer ao momento de 
oração que está previsto para cada semana da Caminhada de Advento-
-Natal. Não nos podemos esquecer de ir ao encontro dos que não têm 
família.

“OS MEUS OLHOS VIRAM A VOSSA 
SALVAÇÃO, QUE PUSESTES AO 
ALCANCE DE TODOS OS POVOS”

LITURGIA da palavra

 
LEITURA  I Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6.12-14) 
Leitura do Livro de Ben-Sirá 
Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra 
seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem 
honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra 
seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara 
a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê 
indulgente para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua 
caridade para com teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus 
pecados.

salmo responsorial Salmo 127 (128)
Refrão: Felizes os que esperam no Senhor e seguem os seus 
caminhos.
Ou: Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus 
caminhos.

 
LEITURA II Col 3, 12-21 
Leitura Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos de sentimentos de 
misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos 
outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal como 
o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da 
caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual 
fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em acção de graças. Habite em vós com 
abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com 
toda a sabedoria; e com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a 
Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome 
do Senhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos 
maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com 
aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não 
exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo.

EVANGELHO Forma breve Lc 2, 22.39-40
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus 
a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor. 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.

ATITUDE
Encontrar
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elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]
Este é o Dia do Senhor, dia do ENCONTRO, dia da partilha da 
Palavra, dia da fracção do Pão. 
Sede bem-vindos: estimadas mães, estimados pais, filhas e 
filhos! Como famílias e em Família, queremos celebrar o Deus 
connosco. 
A Igreja é a casa-mãe de todas as famílias. Sendo mãe, a todos 
acolhe com docilidade e ternura. Ela é o ponto de encontro de 
todos os filhos. Nela, as famílias formam a grande família dos 
filhos de Deus que cultivam a maturidade humana e cristã.
Sintamo-nos em casa neste encontro com Deus e acolhamos 
a sua Palavra, para que, instruídos por ela, alimentados pelo 
Corpo e Sangue de Jesus, possamos testemunhar o verdadeiro 
amor familiar.

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Acolhimento inicial
Um acolhimento alegre e esperançoso, próprio do Tempo 
Litúrgico que vivemos. Não se usem muitas palavras. 

2. Preparação Penitencial
Propomos que, nesta celebração, se privilegie a terceira fórmula 
do momento de preparação penitencial, com a proposta dos 
seguintes tropos:
V/ Irmãos, para celebrarmos mais dignamente estes santos 
mistérios, reconheçamos que somos pecadores. 
(Guardam-se alguns momentos de silêncio. De seguida, o 
presidente diz:)
V/ Senhor, que vos dignastes nascer no seio materno da Virgem 
Maria. Kyrie, eleison.
R/ Kyrie, eleison.
V/ Cristo, que sois o enviado do Pai para nos oferecer a 
verdadeira salvação. Christe, eleison.
R/ Christe, eleison.
V/ Senhor, que instituístes a família como o modo mais perfeito 
de manifestar o amor do Pai. Kyrie, eleison.
R/ Kyrie, eleison.

3. Introdução à Palavra de Deus
Somos convidados agora a escutar um verdadeiro elogio 
da vida familiar. Nele devemos assemelhar os verdadeiros 
esforços, para que, à imagem da Sagrada Família de Nazaré, 
possamos tomar consciência de que o amor de Deus, em todos 
os membros de uma família, é condição fundamental para o 
crescimento, em paz, de todos os que nela nascem e vivem.

4. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] Tratando-se de um verdadeiro hino à família, 
requer que o leitor assuma uma atitude orante, mas com total 
convicção ao proclamar a Palavra de Deus. 
[Segunda Leitura] Este texto de São Paulo exprime verdadeiras 
e necessárias recomendações. Por isso, o leitor há-de ter a 
preocupação de ler cada frase devagar e com a convicção de 
Paulo.

5. Homilia 
Começar por introduzir no poste, junto ao banco da caminhada 
do Tempo de Natal, a indicação “Família”.

6. Pós-comunhão 
Fazer e ajudar a fazer um tempo de silêncio mais prolongado 
pelo reconhecimento da presença d’Aquele que habita em cada 
pessoa, que realiza a comunhão da Família.

 
LEITURA  I Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6.12-14) 
Leitura do Livro de Ben-Sirá 
Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra 
seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem 
honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra 
seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara 
a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sê 
indulgente para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida, porque a tua 
caridade para com teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em desconto dos teus 
pecados.

salmo responsorial Salmo 127 (128)
Refrão: Felizes os que esperam no Senhor e seguem os seus 
caminhos.
Ou: Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus 
caminhos.

 
LEITURA II Col 3, 12-21 
Leitura Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e predilectos, revesti-vos de sentimentos de 
misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos 
outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal como 
o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revesti-vos da 
caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, à qual 
fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em acção de graças. Habite em vós com 
abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com 
toda a sabedoria; e com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a 
Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome 
do Senhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos 
maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com 
aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não 
exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo.

EVANGELHO Forma breve Lc 2, 22.39-40
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus 
a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor. 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.

Os pastores vieram a toda a pressa  
e encontraram Maria, José e o Menino deitado no presépio.
Lucas 2, 16

A Sagrada Família é “modelo de vida”, lembra a oração colecta; e convida a imitar 
“as suas virtudes familiares”. Contudo, não é adequado reduzir a festa da Sagrada 
Família de Jesus, Maria e José (Ano B), celebrada dentro da Oitava do Natal, a um 
elogio da família cristã. O foco há-de ser a celebração do Natal, o encontro com 
Deus que vem ao nosso encontro. Hoje, nós somos os “pastores” que se dirigem 
“a toda a pressa” ao encontro do Menino, aconchegado pelo carinho de Maria e de 
José. Por isso, esta festa enquadra-se no contexto da incarnação de Deus na nossa 
carne, na nossa história, também na nossa vida mais concreta, dado que a família é 
uma realidade básica que constitui a nossa experiência vital.

“Os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de 
todos os povos”
O texto evangélico evoca, entre outros, a figura do velho Simeão, um “homem justo 
e piedoso, que esperava a consolação de Israel”. Com o Menino nos braços, entoa 
o terceiro cântico dos “relatos da infância” segundo Lucas, que passou a integrar a 
“Oração de Completas”, a oração da noite, antes de adormecer.
“A espera obediente de Simeão torna-se capacidade de acolher: recebido por 
Maria no seu seio, agora Jesus é recebido nos braços de Simeão, um dos pobres 
do Senhor, homem de espera e de fé. E, ao mesmo tempo que o acolhe nos braços, 
não o retém, mas declara-o dom de Deus, destinado não só a Israel, mas também a 
«todos os povos»” (Luciano Manicardi).
A referência ao Espírito Santo é significativa. Maria tinha concebido e dado à luz 
um filho por obra do Espírito Santo. Este habita e guia Simeão (e Ana) na espera 
confiante dos tempos messiânicos. Através do Espírito Santo, Deus conduz a 
história até à plenitude.
“Os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos”. 
Destacamos quatro pontos: Jesus Cristo é o Salvador em quem se cumprem as 
promessas divinas; Simeão esperou com confiança este acontecimento e, agora, 
pode “ir em paz” (morrer); este “agora”, colocado logo no início, enfatiza o 
presente do tempo da salvação; a salvação trazida pelo Messias é universal, está 
“ao alcance de todos os povos”.

Ao encontro… dos que não têm família
Simeão, “movido pelo Espírito”, vai ao encontro do Menino. A nós, feita a mesma 
experiência do encontro esperado com Emanuel, é-nos proposto ir ao encontro 
dos que não têm família, para lhes despertar esperança. Este ir ao encontro, por 
exemplo, como exorta o papa Francisco, é “acolher, com tanto amor, as mães 
solteiras, as crianças sem pais, as mulheres abandonadas que devem continuar a 
educação dos seus filhos, (…) as pessoas solteiras, separadas ou viúvas que sofrem 
a solidão, os idosos e os doentes que não recebem o apoio dos seus filhos” (A 
Alegria do Amor, 197).

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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Fale connosco no

Leitor de Código

21.12.2017
MERCADO DA PORTA ABERTA
10h00 / Largo S. João do Souto

CERIMÓNIA LUZ DA PAZ  
DE BELÉM
20h30 / São Mamede de Vermil 
(Guimarães)

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga.

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

22.12.2017
CONCERTO DE TERESA 
SALGUEIRO
21h00 / Igreja de S. Paio (Guimarães)

RABANADAS OU  
FATIAS DOURADAS

1. Numa tigela, junte as gemas com os ovos e o açúcar. Bata com a batedeira 
durante quinze minutos. Passados os quinze minutos, envolva a farinha com 
os ovos. 2. Coloque a massa numa forma redonda, previamente untada com 
manteiga e forrada com papel vegetal. 3. Leve ao forno pré-aquecido nos 220º 
e deixe cozer exactamente dez minutos. Depois, retire e deixe repousar durante 
quatro horas. Passado as quatro horas, retire o bolo da forma e mantenha o 
papel vegetal.

PÃO-DE-LÓ  
DE OVAR

1. Num tachinho, leve ao lume metade do leite, as casquinhas de limão, o pau de canela e as três colheres de sopa de açúcar. Mexa e deixe aquecer durante dez 
minutos em lume brando. 2. Passados os dez minutos, retire o pau de canela e as casquinhas de limão. Apague o lume e misture o restante leite frio.
Deixe arrefecer até que fique morno. 3. Regue as fatias de pão com o leite e vire-as. Deixe repousar durante cinco minutos para que fiquem bem embebidas. 
4. Passe bem as fatias de pão pelo ovo batido. Frite-as em óleo quente. Logo que coloque o pão a fritar, reduza o lume para médio. A meio da fritura, vire as 
rabanadas para que fiquem douradas por igual. 5. Depois das rabanadas fritas, retire-as para um prato com papel absorvente. Passe as rabanadas pela mistura 
do açúcar e da canela.

INGREDIENTES:
— 8 fatias com dois cm de espessura de pão 

de cacete ou pão de forma com três dias

— 600 ml de leite gordo 

— 3 casquinhas de limão

— 1 pau de canela

— 3 colheres de açúcar

INGREDIENTES:
— 12 gemas

— 4 ovos
— 250g de açúcar

— 125g de farinha de trigo sem 

fermento peneirada

Receita de natal

Receita de natal

— 3 ovos batidos

— 10 colheres de sopa de açúcar 

misturadas com 1 colher de sopa 

rasa de canela em pó 

— Óleo de girassol

Por Neuza Costa 
Sabor Intenso
www.saborintenso.com

28.12.2017
OFICINAS DE NATAL: RETRATO  
DE FAMÍLIA NO THEATRO
10h00 / Theatro Circo


