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A unidade da tua família
depende de ti e é um dom de Deus.
Filho, filha, esposa, marido,
cada um é artífice
da unidade da sua família.
Que as tuas palavras e comportamentos,
os teus sentimentos e pensamentos
contribuam sempre
para a alegria do teu lar,
a paz e a compreensão.
A falta de unidade
é sofrimento profundo para toda a família.
Todos se dividem
e se distanciam entre si.
Acabar com o lar é sepultar
a maior das esperanças.
Pai, livrai-nos deste mal
e não nos deixeis cair em tentação. 
Amen.

Ano XXIV — n.º 35 — 19.12.29

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ
“Há de chamar-se Nazareno”

Herodes é um adversário (fracassado) dos propósitos de 
Deus. Por sua causa, José é advertido e convidado a fugir 
para o Egito.

O leitor recorda, no Egito, a figura de José, filho de Jacob. 
No caso, esse país foi pri meiro uma casa segura, mas depois 
converteu-se num lugar de escravidão para o povo israelita. 
Deus há de intervir para o libertar.

O Menino (com a sua família) revive a his tória do povo 
bíblico. O acontecimento anterior foi uma promessa, que 
agora será cumprida na vida do Menino nascido em Belém. 
Esta é a cidade de David. Mais uma profecia cumprida: o 
Mes sias é descendente de David.

Nova mensagem, em sonhos, indica a José que já pode 
voltar para Israel. A violência de Ar quelau, sucessor de 

Herodes, faz com que a famí lia se instale em Nazaré, na Galileia. Também as sim se 
cumpre a profecia, à boa maneira de Ma teus: «Há de chamar-se Nazareno.»

O mistério da Incarnação acontece na reali dade concreta de um povo e de uma 
família (humana). Este povo e esta família constituem o prelúdio da fraternidade 
universal, que todos somos chamados a construir e viver, especialmente os discípulos 
missionários. Em Jesus Cristo, somos todos irmãos.

A família de Nazaré nos inspire a pôr em prática, no seio das nossas famílias e 
paróquias, a mensagem paulina «revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bon-
dade, hu mildade, mansidão e paciência. [...] Perdoai-vos mutuamente [...]. Reine em 
vossos corações a paz de Cristo. [...] E vivei em ação de graças»(2.ª).



INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—30.º dia por José Joaquim da Costa, m.c. Rosa M.ª 

Gaspar.
19,30  ” — SANTUÁRIO—aniv. por José Guilherme Pereira da Silva, m.c. 

esposa e filhos; aniv. por Amândio Santos Silva, m.c. a esposa M.ª 
de Jesus Castro; aniv. por Antero Gomes, M.ª Pereira e Manuel 
Antunes, m.c. a esposa e filhos.

QUARTA
08,00 horas — aniv. por João da Costa e Silva, pais e cunhado, m.c. a família; 

por M.ª Alice Oliveira Fraga, m.c. a Minda; por José Manuel 
Viegas da Cruz, pais, sogros e cunhado, m.c. a esposa. 

09,00 ”  — VILELA—pelo povo.
10,30  ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de 

Porto de Ave; por José M.ª Rodrigues, Carlos de Araújo, pais e 
irmãos, m.c. Virgínia do Carmo Araújo.

QUINTA
19,30 horas —SANTUÁRIO—por José Rodrigues Magalhães, Ermelinda Rodri-

gues e António Joaquim Magalhães, m.c. a esposa M.ª Eufrásia 
Magalhães; pelas Almas, m.c. António Carlos Ferreira da Silva; 
pelas intenções de Virgínia da Silva, m.c. a Confraria.

SEXTA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Silvina Leite Gonçalves, pais e Horácio 

Lopes, m.c. Joaquim Lopes; aniv. por M.ª Glória Silva Ferreira, 
m.c. Custódia Carmo Ferreira Castro; aniv. por José Joaquim de 
Freitas e familiares, m.c. M.ª Conceição Sousa; aniv. por Manuel 
da Silva Guerra, m.c. a filha Manuela.

19,30  ” — SANTUÁRIO—pelos Associados do Sagrado Coração de Jesus; 
por Silvina de Jesus da Silva, m.c. a filha M.ª Emília; pelos pais 
e irmão de Dulcídio Soares.

SÁBADO
19,00 horas — QUINTELA—por Rosa de Jesus Rodrigues, m.c. uma pessoa 

amiga; por João Nogueira, Laura Rodrigues, Deolinda Rodrigues 
e M.ª do Carmo Fernandes Lima, m.c. M.ª Júlia Rodrigues. 

DOMINGO  
08,00 horas — aniv. por Manuel António Cunha Marques, m.c. a filha Assília 

Vale; por Cândida de Jesus Gonçalves Domingues, Francisco 
Duarte Vieira, António Domingues Pereira e Delfina Vieira, m.c. 
Jorge Vieira; em honra de N.ª Sr.ª de Fátima, m.c. uma devota.

09,00 ”  — VILELA—pelo povo.
10,30  ” — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora 

de Porto de Ave; por M.ª da Conceição Silva, irmãos, tios, avós, 
primos e M.ª Amélia Silva, m.c. os pais.

Que o ano 2020 seja 
carregado de bênçãos, 
cheio de boas surpre-
sas, decorrendo com  
equilíbrio e vivido em 
Paz, são os votos do       
P e. Augusto

De modo particular, desde a sua origem franciscana, o Presépio 
é um convite a «sentir», a «tocar» a pobreza que escolheu, para Si 
mesmo, o Filho de Deus na sua encarnação, tornando-se assim, im-
plicitamente, um apelo para O seguirmos pelo caminho da humildade, 
da pobreza, do despojamento, que parte da manjedoura de Belém 
e leva até à Cruz, e um apelo ainda a encontrá-Lo e servi-Lo, com 
misericórdia, nos irmãos e irmãs mais necessitados (cf. Mt 25, 31- 46).

No Presépio, representamos o céu estrelado na escuridão e no 
silêncio da noite.

Fazemo-lo não apenas para ser fiéis às narrações do Evangelho, mas 
também pelo significado que possui. Pensemos nas vezes sem conta 
que a noite envolve a nossa vida. Pois bem, mesmo em tais momentos, 
Deus não nos deixa sozinhos, mas faz-Se presente para dar resposta 
às questões decisivas sobre o sentido da nossa existência: Quem sou 
eu? Donde venho? Por que nasci neste tempo? Por que amo? Por 
que sofro? Por que hei de morrer? Foi para dar uma resposta a estas 
questões que Deus Se fez homem. A sua proximidade traz luz onde 
há escuridão, e ilumina a quantos atravessam as trevas do sofrimento 
(cf. Lc 1, 79).                                                                           Papa Francisco

   «Não vivas para que a tua presença 
seja notada, mas para que a tua falta seja 
sentida.» Bob Marley


