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Sagrada Família de Jesus, Maria e José
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palavra …

Festa da Sagrada Família de Nazaré
A Família:
«Uma das ideias mais maravilhosas que brotaram do
Amor de Deus».

Ó Deus, de Quem provém toda paternidade, nos céus como na terra, Tu, Pai,
que és amor e vida, pelo teu Filho Jesus Cristo, "nascido de uma mulher", faz
que na terra inteira cada família humana se torne verdadeiro santuário de vida
e amor, para as gerações que incessantemente se renovam. Faz, enfim, nós te
pedimos por intercessão da Sagrada Família de Nazaré que em todas as nações
da terra a Igreja possa realizar com fruto a sua missão, na família e pela família.
Tu, ó Pai, que és a vida, a verdade e o amor, na unidade do Filho e do Espírito
Santo. Ámen.
Sagrada Família de Nazaré: Rogai por Nós!

comunidade …

Festa da Sagrada Família de Nazaré:
Foi no quadro comum duma família humana que se realizou o mistério da encarnação, pelo qual Deus feito Homem habita entre os homens.
Daí que, a Comunidade Familiar, nascida da instituição divina que é o matrimónio, mantém todo o seu valor. Na Santa Família de Nazaré, encontramos
uma fonte inspiradora, um modelo perfeito de amor, de união e de paz.
É pela e na Sagrada Família de Nazaré, que todas as famílias da terra
se tornaram sagradas, pois ela, é o espaço privilegiado da vida e do amor.
Os tempos mudaram, mas o valor da família sempre será actual e eterno,
porque o próprio Deus é Família na Trindade. A Sagrada Família de Nazaré,
viveu ao ritmo desse Amor Trinitário, Amor Doxológico. Ela viveu por Cristo,
com Cristo, em Cristo, no Pai e no Espírito Santo.
Com a instituição em, 1893, da Festa da Sagrada Família de
Nazaré, a Igreja convida-nos a olhar atentamente o Presépio. Convida
-nos a olhar com o coração para este acontecimento que mudou a história
da humanidade. O Deus-Menino que vem ao nosso encontro, vem para nos
encontrarmos a nós próprios e para que sejamos capazes de encontrarmonos com Deus. Nesta Festa a Igreja desafia-nos a imitar o exemplo da
Sagrada Família de Nazaré, a fim de edificarmos um mundo melhor.
Na festa da Sagrada Família Pedimos a Deus:
-Que abençoe generosamente todas as famílias, principalmente aquelas que enfrentam
maiores turbulências, humanas, financeiras ou sociais;
-Que as famílias sejam espaços de serenidade, paz de amor;
-Que todos tenham uma família onde encontrem um porto seguro de abrigo;
-Que todas as famílias sejam espaços de solidariedade e confiança em Deus;
Que aprendam a praticar as virtudes familiares: O Perdão e a Solidariedade;
-Que saibam viver como uma verdadeira Igreja Doméstica e um espaço de Oração;

Vozes de Sempre sobre a Família;
* Encomendo a Maria, “Rainha da Família”, todas as famílias do mundo
especialmente aquelas que atravessam grandes dificuldades, e invoco sobre
elas a sua Protecção Maternal.
In Meditação Dominical de S.S. João Paulo II, Dezembro de 1997.

* Família, torna-te aquilo que és! No plano de Deus Criador e Redentor a
família descobre não só a sua «identidade», o que «é», mas também a sua
«missão», o que ela pode e deve «fazer» … Família, «torna-te aquilo que és»!
«A íntima comunidade de vida e de amor»
In Familiaris Consortio nº 17.

* Valores constitutivos da família: “A comunhão familiar só pode ser conservada e aperfeiçoada através de um esforço quotidiano de todos os membros da família. Exige, de facto, de todos e de cada um, a generosidade, a
disponibilidade para partilhar, a compreensão, a tolerância, o perdão, a contínua abertura à reconciliação, a solidariedade na ajuda mútua, a fidelidade
às pessoas e ao projecto comum, o respeito pela vida e pela dignidade de
cada elemento que integra a comunidade familiar, a intimidade construída
na ternura e na doação. Servida por estes valores, a família desempenhará
um papel preponderante na realização das pessoas que a integram e na
humanização da sociedade”.
In A Família, esperança da Igreja e do mundo, Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa nº 9

* Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus, é a
escola em que se inicia o conhecimento do Evangelho. Aqui se aprende a
observar, escutar, meditar e penetrar o significado tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de Deus, tão simples, tão humilde e tão bela.
Talvez se aprenda também, quase sem dar por isso, a imitá-la. Aqui se
aprende o método e o caminho que nos permitirá compreender facilmente
quem é Cristo. (...)
Alocução do Papa Paulo VI, em Nazaré, a 5 de Janeiro de 1964, in Liturgia das Horas.

Calendário Paroquial
Dia
Encontro de Leitores

Local

Hora

2 Janeiro

Sábado

Centro

17.00

5 e 7 Janeiro

Terça/
Quinta

Centro

21.30

Oração de Taizé

11 Janeiro

Segunda

Igreja

21.30

Reunião Pastoral da Saúde

13 Janeiro

Quarta

Centro Dia

16h30

Reunião de Preparação de
Baptismos

Acontece …
1 de Janeiro - Santa Maria, Mãe de Deus - Dia Mundial
da Paz
Horário das missas: 9h, 10h, 11h, 12h30 e 19h

LEITURAS
Sir. 3, 3-17a

27 - DOMINGO DENTRO DA OITAVA DO NATAL
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ
Sal. 127
Col. 3, 12-21
Lc. 2, 41-52
Semana I do Saltério

28 - 2ª Feira - 1Jo. 1, 5 — 2, 2
Sal. 123
Mt. 2, 13-18
Stos. Inocentes
29 - 3ª Feira - 1Jo. 2, 3-11
Sal. 95
Lc. 2, 22-35
30 - 4ª Feira - 1Jo. 2, 12-17
Sal. 95
Lc. 2, 36-40
31 - 5ª Feira - 1Jo. 2, 18-21
Sal. 95
Jo. 1, 1-18
1 - 6ª Feira - Num. 6, 22-27 Sal. 66
Gal. 4, 4-7
Lc. 2, 16-21 Sta. Maria, Mãe de Deus
2 - Sábado - 1Jo. 2, 22-28
Sal. 97
Jo. 1, 19-28
Ss. Basílio e Gregório
3 Is. 60, 1-6

Contactos:

Sal. 71

DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR
Ef. 3, 2-6

Mt. 2, 1-12

Semana II do Saltério

Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA
Telf. 217221350 - Fax 217221355
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org
Email: Pároco - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Cartório - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org

