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Nº15  
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ 

27.dezembro.2020 

«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»  
 

Lc. 2, 29-32 



Comunidade 

Tweets do Papa Francisco 
 
 
 
Se a #pandemia nos obrigou a ficar mais dis-
tantes, Jesus, no presépio, mostra-nos o cami-
nho da ternura para estarmos próximos, para 
sermos humano. Sigamos este caminho. 
#Natal#AudiênciaGeral      

… 
 

Deus vem habitar perto de nós, pobre e neces-
sitado, para nos dizer que, servindo aos po-
bres, amá-Lo-emos a Ele. Desde aquela noite, 
como escreveu uma poetisa, «a residência de 
Deus é próxima da minha. O mobiliário é o 
amor» (E. Dickinson, Poems, XVII). #Natal       

… 
 

Um filho nos foi dado. Sois Vós, Jesus, o Filho 
que me torna filho. Amais-me como sou, não 
como eu me sonho. Vós que não me deixais 
sozinho, ajudai-me a consolar os vossos ir-
mãos, porque, a partir desta noite, são todos 
meus irmãos. #Natal    

… 
 

Graças a este Menino, todos podemos dirigir-nos a Deus chamando-Lhe «Pai», 
«Papá». Todos podemos chamar-nos e ser realmente irmãos: de continentes diversos, 
de qualquer língua e cultura, com as nossas identidades e diferenças, mas todos ir-
mãos e irmãs.  

… 
 

Em cada um vejo refletido o rosto de Deus e, nos que sofrem, vislumbro o Senhor que 
pede a minha ajuda. Vejo-O no doente, no pobre, no desempregado, no marginaliza-
do, no migrante e no refugiado.  

Papa convoca Ano dedicado 
 a São José  

 

O Papa anunciou a convocação de um Ano dedi-
cado a São José, para assinalar o 150.º aniver-
sário da sua declaração como padroeiro da 
Igreja universal. 
“São José lembra-nos que todos aqueles que 
estão, aparentemente, escondidos ou em se-
gundo plano, têm um protagonismo sem para-
lelo na história da salvação. A todos eles, dirijo 
uma palavra de reconhecimento e gratidão” 
“A Sagrada Família teve de enfrentar problemas 
concretos, como todas as outras famílias, como 
muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda 
hoje arriscam a vida acossados pelas desventu-
ras e a fome. Neste sentido, creio que São José 
é verdadeiramente um padroeiro especial para 
quantos têm de deixar a sua terra por causa 
das guerras, do ódio, da perseguição e da misé-
ria”.  



Informando 

 

MENSAGEM URBI ET ORBI 
DO PAPA FRANCISCO 

NATAL DE 2020 
Sexta-feira, 25 de dezembro de 2020 

 
Queridos irmãos e irmãs, feliz Natal! 
Gostava de fazer chegar a todos a mensagem que a Igreja anuncia nesta festa, 
com as palavras do profeta Isaías: «Um menino nasceu para nós, um filho nos foi 
dado» (Is 9, 5). 
Nasceu um menino: o nascimento é sempre fonte de esperança, é vida que desa-
brocha, é promessa de futuro. E este Menino – Jesus – «nasceu para nós»: um 
«nós» sem fronteiras, sem privilégios nem exclusões. O Menino, que a Virgem 
Maria deu à luz em Belém, nasceu para todos: é o «filho» que Deus deu à família 
humana inteira. 
Graças a este Menino, todos podemos dirigir-nos a Deus chamando-Lhe «Pai», 
«Papá». Jesus é o Unigénito; ninguém mais conhece o Pai, senão Ele. Mas Ele 
veio ao mundo precisamente para nos revelar o rosto do Pai celeste. E assim, 
graças a este Menino, todos podemos chamar-nos e ser realmente irmãos: de 
continentes diversos, de qualquer língua e cultura, com as nossas identidades e 
diferenças, mas todos irmãos e irmãs. 
Neste momento histórico, marcado pela crise ecológica e por graves desequilí-
brios económicos e sociais, agravados pela pandemia do coronavírus, precisamos 
mais do que nunca de fraternidade. E Deus no-la oferece, dando-nos o seu Filho 
Jesus: não uma fraternidade feita de palavras bonitas, ideais abstratos, vagos 
sentimentos... Não! Mas uma fraternidade baseada no amor real, capaz de encon-
trar o outro diferente de mim, de compadecer-me dos seus sofrimentos, aproxi-
mar-me e cuidar dele mesmo que não seja da minha família, da minha etnia, da 
minha religião; é diferente de mim, mas é meu irmão, é minha irmã. E isto é váli-
do também nas relações entre os povos e as nações: todos irmãos. 
No Natal, celebramos a luz de Cristo que vem ao mundo e vem para todos: não 
apenas para alguns. Hoje, neste tempo de escuridão e incerteza devido à pande-
mia, aparecem várias luzes de esperança como a descoberta das vacinas. Mas, 
para que estas luzes possam iluminar e dar esperança ao mundo inteiro, hão de 
ser colocadas à disposição de todos. Não podemos deixar que os nacionalismos 
fechados nos impeçam de viver como a verdadeira família humana que somos. 
Nem podemos deixar que nos vença o vírus do individualismo radical, tornando-
nos indiferentes ao sofrimento doutros irmãos e irmãs. Não posso passar à frente 
dos outros, colocando as leis do mercado e das patentes de invenção acima das 
leis do amor e da saúde da humanidade. Peço a todos, nomeadamente aos líderes 
dos Estados, às empresas, aos organismos internacionais, que promovam a coo-
peração, e não a concorrência, na busca duma solução para todos: vacinas para 
todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados em todas as regi-
ões da Terra. Em primeiro lugar, os mais vulneráveis e necessitados! 
Por isso, que o Menino de Belém nos ajude a estar disponíveis, a ser generosos e 
solidários, especialmente para com as pessoas mais frágeis, os doentes e quantos 
neste tempo se encontram desempregados ou estão em graves dificuldades pelas 
consequências económicas da pandemia, bem como as mulheres que nestes me-
ses de confinamento sofreram violências domésticas. 
Perante um desafio que não conhece fronteiras, não se podem erguer barreiras. 
Estamos todos no mesmo barco. Cada pessoa é um meu irmão. Em cada um vejo 
refletido o rosto de Deus e, nos que sofrem, vislumbro o Senhor que pede a mi-
nha ajuda. Vejo-O no doente, no pobre, no desempregado, no marginalizado, no 
migrante e no refugiado: todos irmãos e irmãs! 
(…) por favor, continuai a rezar também por mim. Bom almoço de Natal! Adeus. 
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R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA                                     Telf.: 217221350 - Fax: 217221355 
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Horários…  
 

   Horário das Confissões:         5as: 17h30. Outros dias, marcar na secretaria. 
 

   Horário do Cartório:          3as e 5as: 17h00 às 19h00  
 

   Horário da Receção:          2a a 6a: 8h00 às 19h00  

Links para a transmissão das Missas: 
 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 
Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  

LEITURAS  27 - FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ 

Sir. 3, 3-7. 14-17a   /  Sal. 127 (128)  /  Col. 3, 12-21  /  Lc. 2, 22-40  /  Semana I do Saltério  

 

1 - SANTA MARIA, MÃE DE DEUS 
Num. 6, 22-27   /  Sal. 66 (67)  /  2 Gal. 4, 4-7  /  Lc. 2, 16-21  

 

3 - DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR 
Is. 60, 1-6   /  Sal. 71 (72)  /  Ef. 3, 2-3a. 5-6  /  Mt. 2, 1-12  /  Semana II do Saltério  

Sal. 123 (124) 

Sal. 95 (96) 

Sal. 95 (96) 
Sal. 95 (96) 

Mt. 2, 13-18 

Lc. 2, 22-35 

Lc. 2, 36-40 
Jo. 1, 1-18 

1 Jo. 1, 5—2, 2 

1 Jo. 2, 3-11 

1 Jo. 2, 12-17 
1 Jo. 2, 18-21 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

28 

29 

30 
31 

Sal. 97 (98) Jo. 1, 19-28 1 Jo. 2, 22-28 - Sábado  - 2 

Horário das Missas em tempo do Estado de Emergência…   
 

 28 de Dez. às 19h 

 29 de Dez. às 19h 

 30 de Dez. às 19h 

 31 de Dez. às 19h 

 1 de Jan. às 9h e 11h 

 2 de Jan. às 12h 

 3 de Jan. às 9h e 11h 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

