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O novo culto

O texto da Carta aos Hebreus, escutado 
neste domingo, projeta-nos muito para 
além da evocação histórica do nascimento 
de Cristo e encaminha-nos para a nova 
religião, na qual o relacionamento com 
Deus não se centra, nem se limita ao cum-
primento de alguns preceitos e obrigações 
e o agir cristão tão pouco é apenas um có-
digo  de  moralidade.  A  vida cristã funda-
menta-se numa relação de amizade e de 
intimidade, em que o amor e a confiança 
substituem  o temor, e  as normas são en-
caradas como corolário dessa amizade. 
Por isso, o culto antigo, centrado na imola-
ção de animais em sacrifício, em Cristo dá 
lugar à oferta pronta e alegre de si mesmo: 
“eis-me aqui: eu venho para fazer a tua 
vontade”.
Como é importante que cada um(a) de nós 
descubra esta novidade do Cristianismo 
para passarmos de meros ‘praticantes’ e 
cumpridores de preceitos e obrigações 
para ‘amigos’ e confidentes de Jesus, e 
Deus se transforme no ‘nosso Pai do Céu’!
Com razão, o Papa Francisco afirma: “Não 
me cansarei de repetir estas palavras de 
Bento XVI que nos levam ao centro do 
Evangelho: ‘No início do ser cristão, não 
há uma decisão ética ou uma grande 
ideia,  mas o encontro  com um  aconteci-
mento, com uma Pessoa que dá à vida um 
novo horizonte e, desta forma, o rumo de-
cisivo’. Somente graças a este encontro – 
ou reencontro – com o amor de Deus, que 
se  converte  em  amizade  feliz, é que so-
mos resgatados da nossa consciência iso-
lada  e  da  autorreferencialidade.  Chega-
mos a ser plenamente humanos, quando 
somos mais do que humanos, quando 
permitimos a Deus que nos conduza para 
além de  nós mesmos, a  fim de alcançar-
mos o nosso ser mais verdadeiro”.
Esta mudança arrasta consigo também 
uma  inversão  nos  critérios  pelos  quais 
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pautamos a nossa existência, tal como 
aconteceu com Jesus: apesar de ser o 
Rei, nasceu pobre e de pais pobres, numa 
pequena aldeia, que só os especialistas 
conseguiram  identificar (Belém), sujeitou-
-se às  vicissitudes do exílio e cresceu nu-
ma localidade cuja fama ficou assim plas-
mada: “De Nazaré pode vir alguma coisa 
boa?” (cf. Jo. 1,46).
Maria, como não podia deixar de ser, apa-
rece-nos como a primeira mulher do novo 
culto, a  mulher da fé,  aquela que encon-
trou a sua  felicidade nesta entrega incon-
dicional e confiante nas mãos de Deus e 
ao serviço dos irmãos. Por isso a vemos, 
no texto  evangélico de hoje, pôr-se apres-
sadamente a  caminho, após  ter conheci-
mento da situação em que se encontrava 
sua prima Isabel. É a primeira viagem mis-
sionária de  Maria! É a viagem da disponi-
bilidade e  do  serviço. E é  também a via-
gem do louvor e da ação de graças – é a 
viagem do Magnificat!
Mas tudo isto acontece após a “viagem” 
ao coração de Deus, da viagem ao encon-
tro da vontade e do projeto de Deus. Não 
se trata de duas viagens, mas de uma só. 
De facto, a  viagem missionária ao encon-
tro dos homens só o será autenticamente 
se for  acompanhada  da  viagem ao cora-
ção de Deus. Aí é que está a fonte de toda 
a missão. É de lá que vem o Missionário, 
“Aquele que o Pai enviou”.
Por isso, a celebração cristã do Natal ape-
la a que também nós cresçamos na fé e 
nos tornemos ‘celebrantes’ do novo culto, 
não nos contentando com uma prática reli-
giosa ritualista, rotineira e entediada, mas 
que  encontremos a nossa  alegria e reali-
zação pessoal no cumprimento amoroso e 
alegre da vontade de Deus e imitemos 
Maria, na sua atitude de louvor a Deus e 
de missionária ao encontro dos que mais 
precisam de ajuda.
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Confissões

Acontece...
- Cartório Encerrado 
No período compreendido entre 24 e 31 de Dez., o cartório 
paroquial encontrar-se-á encerrado. A igreja, neste mesmo 
período, abrirá as suas  portas meia  hora antes  das celebra-
ções eucarísticas. Para a marcação de intenções de missa 
deverão dirigir-se à sacristia meia hora antes da celebração 
eucarística. 

- Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus - Ano Novo
Na segunda-feira, dia 31 dezembro: Missa Vespertina às 
18h30. Na terça-feira, dia 1 de janeiro: Missas às 09h00, 
11h30 e 18h30.

- Adoração Ss Sacramento
Quinta-feira, dia 3 de Janeiro de 2019, Adoração do Ssmo 
Sacramento entre as 15h30 e 18h15.

- Devoção dos Primeiros 5 Sáb.
Sábado, dia 5, após a celebração da manhã, haverá, como 
habitualmente, a devoção dos primeiros cinco sábados.

- Ofertório para obras
Os ofertórios dos dias 5 e 6 de Jan reverterão em favor das 
obras de requalificação das capelas mortuárias.

Santo e Feliz Natal!
A equipa  responsável pela  redação,  composição  e im-
pressão do  Boletim Paroquial deseja a todos os seus lei-
tores um  Santo e Feliz Natal na  companhia dos seus fa-
miliares e amigos. Voltaremos a estar convosco em 2019. 



«É esta a festa que agrada a Deus? Que 
Natal gostaria Ele?», pergunta o papa

Papa Francisco 
Daqui a seis dias será Natal. As árvores, 
os ornamentos e as luzes em todo o lado 
recordam que também este ano haverá 
festa. A máquina publicitária convida à tro-
ca de presentes sempre novos para fazer 
surpresa. Mas pergunto-me: é esta a festa 
que agrada a Deus? Que Natal gostaria 
Ele, que presentes e surpresas?
Olhemos para o primeiro Natal da história 
para descobrir os gostos de Deus. Esse 
primeiro Natal da história foi repleto de 
surpresas. Começa-se com Maria, que era 
noiva de José: chega o anjo e muda-lhe a 
vida. De virgem será mãe.
Prossegue com José, chamado a ser pai 
de um filho sem o gerar. Um filho que – 
golpe  de cena – chega  no momento me-
nos indicado, isto é, quando Maria e José 
eram noivos, e segundo a Lei não podiam 
coabitar. Diante do escândalo, o bom sen-
so do tempo convidava José a repudiar 
Maria e salvar o seu bom nome, mas ele, 
apesar do direito que tinha, surpreende: 
para não prejudicar Maria, pensa repudiá-
-la em segredo, com o custo de perder a 
reputação. Depois, outra surpresa: Deus, 
em  sonhos, muda-lhe  os planos  e pede-
-lhe para tomar consigo Maria. Nascido 
Jesus, quando tinha os seus projetos para 
a família é-lhe dito, igualmente em sonho, 
para se erguer e ir para o Egito.
Em  resumo, o Natal traz mudanças de vi-
da inesperadas (…). Mas é na noite de Na-
tal que chega a surpresa: o Altíssimo é um 
pequenino bebé. A Palavra divina é um 
infante, que literalmente significa “incapaz 
de falar”. (…) A acolher o Salvador não 
estão as autoridades do tempo (…), mas 
simples  pastores que,  surpreendidos pe-
los anjos enquanto trabalhavam de noite, 
acorrem sem demora. Quem esperaria 
que assim fosse?
Natal é celebrar o inédito de Deus, ou me-
lhor, um Deus inédito, que vira do avesso 
as nossas lógicas e as nossas expetativas.
Fazer Natal, então, é acolher na Terra as 
surpresas do Céu. Não se pode viver “ter-
ra a terra” quando o Céu trouxe a sua no-
vidade ao mundo. O Natal inaugura um 
tempo novo, onde a vida não se programa, 
mas dá-se; onde já não se vive para si, 
com base nos próprios gostos, mas para 
Deus; e com Deus,  porque desde o Natal 

Natal com Sentido

Rita Bruno
Há  dias dei por  mim  agastada com a mi-
nha filha mais velha porque queria que vis-
se o que ela já tinha ensaiado. Eu sei que 
parece mal a uma mãe não querer ir a cor-
rer sentar-se para ver o maravilhoso traba-
lho da filha, mas a quantidade de ensaios 
que as duas fazem deixaria qualquer um 
com nervoso miudinho nas pernas.
Ainda assim, perante o olhar reprovador 
de uma filha que sabe que hoje em dia os 
pais têm de dar toda a atenção às crias, 
sob pena de se verem sob a mira da briga-
da  dos “superpais” de serviço, lá me sen-
tei a ver tão importantes concretizações 
(das quais não me lembro para poder des-
crever). Mas a verdade é que elas estão 
em  preparações para o Natal desde o iní-
cio de novembro e não falámos sobre brin-
quedos. Elas são papéis com desenhos, 
listas de músicas, confirmação de casa 
onde  passar,  lugares de  mesa, entre ou-
tros. À data em que escrevo o texto, posso 
dizer que as músicas de Natal que lhes 
saem daquelas cordas vocais se tornaram 
numa quase aversão, que já desejei não 
lhes ter contado todas as peças de teatro 
que fazia com as minhas irmãs e que pen-
sei deixar o mais novo atirar os telemóveis 
ao chão  para eles  poderem  deixar de to-
car.
Ao mesmo tempo, e quando não me estão 
a sufocar de perguntas sobre o Natal, per-
mito-me um daqueles acessos de mãe ba-
bada, com os filhos mais bem educados 
(sem hífen, porque a ênfase não é no bom 
comportamento dos filhos e sim no bom 
trabalho dos pais) de que há memória por-
que são nossos e nós até somos umas 
pessoas competentes.
Brincadeiras  à parte , sinto-me  feliz  que 

Deus é o Deus-connosco.
Viver o Natal é deixar-se sacudir pela sua 
surpreendente novidade. O Natal de Jesus 
não oferece os reconfortantes calores da 
lareira, mas o frémito divino que sacode a 
história. O  Natal é a desforra da humilda-
de sobre a arrogância, da simplicidade so-
bre a  abundância, do silêncio sobre o ba-
rulho, da oração sobre o “meu tempo”, de 
Deus sobre o meu eu.
Fazer Natal é fazer como Jesus, vindo pa-
ra nós, necessitados, e descer para aque-
les que necessitam de nós. É fazer como 
Maria: confiar, dóceis a Deus, ainda que 
sem compreender o que Ele fará. É fazer 
como José: erguer-se para realizar o que 
Deus quer, mesmo que não seja segundo 
os nossos planos. S. José é surpreenden-
te: no  Evangelho  nunca fala (…), e o Se-
nhor fala-lhe precisamente no silêncio, no 
sono. Natal é preferir a voz silenciosa de 
Deus aos tumultos do consumismo. Se 
soubermos estar em silêncio diante do 
presépio, o Natal será também para nós 
uma surpresa, não uma coisa já vista. (…)
Infelizmente, no entanto, pode falhar-se a 
festa, e preferir às novidades do Céu as 
coisas  habituais da Terra. Se o Natal per-
manece  apenas uma  bela  festa tradicio-
nal, onde no centro estamos nós e não 
Ele, será uma ocasião perdida. Por favor, 
não mundanizemos o Natal. Não coloque-
mos de parte o Festejado, como então, 
quando «veio para entre os seus, e os seus 
não o acolheram» (João 1, 11).
Desde o primeiro Evangelho do Advento, o 
Senhor  alertou-nos,  pedindo para  não fi-
carmos pesados com «dissipações» e 
«afazeres da vida» (Lucas 21, 34). Nestes 
dias corre-se, talvez como nunca durante 
o ano. Mas assim faz-se o oposto daquilo 
que Jesus  quer. Culpamos  as muitas coi-
sas que enchem o dia, o mundo que vai 
depressa. E todavia Jesus não culpou o 
mundo, pediu-nos para não sermos arras-
tados, para vigiar em cada momento, oran-
do.
Então, será Natal se, como José, dermos 
espaço  ao silêncio;  se, como  Maria, dis-
sermos «eis-me aqui» a Deus; se, como 
Jesus, estivermos próximos de quem está 
só; se, como os pastores, sairmos dos nos-
sos redis para estar com Jesus.
Será Natal se encontrarmos a luz na pobre 
gruta de Belém.
Não será Natal se procurarmos os flashes 
ofuscantes  do mundo, se nos enchermos 

de presentes, almoços e jantares mas não 
ajudarmos pelo menos um pobre, que se 
assemelha a Deus, porque no Natal Deus 
veio pobre.
Queridos irmãos e irmãs, desejo-vos um 
bom Natal, um Natal rico das surpresas de 
Jesus!  Poderão  parecer  surpresas  incó-
modas, mas são os gostos de Deus. Se os 
desposarmos, faremos a nós mesmos 
uma esplêndida surpresa. Cada um de 
nós tem oculta no coração a capacidade 
de deixar-se surpreender. Deixemo-nos 
surpreender por Jesus!

elas tenham encontrado um sentido para o 
Natal; que não tenham aguentado de exci-
tação, tenham pedido para ir ao sótão bus-
car umas coisas de Natal e tenham trazido 
um presépio e umas luzes quando lhes 
disse que não era para trazer tudo, porque 
ainda era cedo. Fico feliz que estejam em 
desacordo porque uma quer ensaiar as 
danças, outra o canto, ou as peças de 
teatro, que se lancem numa discussão 
que deixa os pais à beira de um ataque de 
nervos, mas que lhes passa ao fim de dez 
minutos  para voltarem  a ensaiar (e volta-
rem a chatear-se).
Estão a  criar memórias  felizes e a apren-
der a valorizar o mais importante.
E por muito que me fizesse bem ao ego 
achar que  sou o  máximo  a educar crian-
ças, a verdade é que, aos poucos, as famí-
lias vão encontrando as suas maneiras de 
experimentarem um Natal com menos coi-
sas e  mais  sentido (mesmo que o consu-
mismo exista).
Do que vejo à minha volta, as pessoas co-
meçam a  ficar  saturadas  do lado comer-
cial do Natal e, mesmo que o lado crente 
não esteja presente para todos, os valores 
humanos que Jesus nos deixou estão pre-
sentes na vontade de estar com os outros, 
de  lhes agradar, de lhes fazer bem. O Na-
tal volta, cada vez mais, a ser um momen-
to de amor e união, de tolerância com o 
próximo e  de atenção às suas necessida-
des, um momento de convívio e reforço de 
laços.
No fundo, vale para o Natal o que acredito 
que vale para as pessoas no geral: têm os 
valores e as prioridades pela ordem certa.
O que desejo aos nossos leitores é que 
tenham um Natal com crianças exigentes 
de atenção que façam adormecer os mais 
velhos de exaustão com o espetáculo de 
músicas e teatro que preparam; um Natal 
que, por  outro lado, os faça  acordar e re-
zingar com o barulho de gritos felizes e de 
gargalhadas que não deixam ninguém 
descansar; um Natal com cheiro a canela, 
a fritos (mesmo que façam mal) e a lenha 
queimada;  um  Natal  com o  coração ha-
bitado de gente e de esperança; um Natal 
com o nariz a doer do frio, mas com os os-
sos quentes do sol que lhe conseguirmos 
arranjar.

Um santo Natal!



Dez mandamentos para viver um Natal cristão
Yoannis Lahzi Gaid | Secretário pessoal do papa

Sobre o Natal, cada um de nós tem muitas histórias para contar: presentes, árvore, 
presépio, luzes, pai natal, centros comerciais… Praças, casas, ruas e montras ilumina-
das atraem-nos e revelam a sua importância. Tantas são as atividades que se realizam, 
as preparações, as compras, que nos fazem esquecer o Festejado: Jesus Cristo, o 
Emanuel, o Deus connosco, que dividiu a história antes e depois dele.
Os intermináveis afazeres e as raízes pagãs da festividade que ocorria na data em que 
hoje se assinala o Natal ameaçam desde sempre o seu sentido, e por isso é importante 
recordar e esclarecer que ele significa o nascimento de Jesus. Por isso, desejando-nos 
Bom Natal, desejamo-nos “bom renascimento em Jesus”.

1. Prepara-te para o Natal
O tempo do Advento estimula-nos a prepararmo-nos para a chegada do Senhor através 
da vigilância, oração, conversão e caridade. Preparar-se para o Natal significa 
confessar-se, significa comprometer-se mais na oração e em realizar concretamente 
ações de caridade para com os mais necessitados.

2. Prepara o presépio
Deus não nasce nos corações fechados ou empedernidos. Deus bate e nunca entra se 
a Ele não se abre a porta desde o interior. É por isso que o verdadeiro presépio de Jesus 
está no teu coração quando é repleto de acolhimento, de perdão e de amor. 
«Prepara-me o presépio também na tua família porque, para mim, não existe um 
presépio mais belo do que uma família recolhida na oração, unida no amor, firme na 
fidelidade, onde cada um vê no outro o meu rosto.»

3. Honra a minha Mãe e o meu Pai
Maria e José são a minha família. Honra a minha Mãe que do alto da cruz te dei como 
mãe. Honra José que me protegeu e muito me ensinou, inclusive através do seu 
eloquente e orante silêncio. Recorda-te também que a verdadeira devoção que podes 
oferecer aos meus pais é a de honrares os teus pais e os teus avós, especialmente se 
são idosos.

4. Deixa-me um lugar livre à mesa
Sê generoso e não ocultes o teu medo e avareza por trás de preconceitos e falsas 
justificações. Aprende a ver-me em todo o faminto, sequioso, nu, recluso e doente. Por 
isso não adies o bem que podes fazer para aquele amanhã que nunca chegará e nunca 
fiques satisfeito se deixaste um irmão teu sem pão.

5. Vive o meu Natal com os teus
Detém a tua vida frenética e reordena a pirâmide das coisas de valor na tua vida. Não 
te deixes ficar escravo das coisas que perecem, do trabalho ou do supérfluo. Encontra 
tempo para brincar com os teus filhos, para falar com os teus, para sair juntamente com 
os teus. Eu nasci ao frio mas o calor da minha família salvou-me dele e do gelo que me 
rodeavam. Só o calor da família é capaz de aquecer-nos o coração.

6. Reconcilia-te com os outros
Sem perdão não há Natal. É inútil decorar a casa, o jardim e a rua com luzes e árvores 
de Natal se o rancor e os ressentimentos tomaram conta de ti. Liberta-te do ódio com o 
amor; do ressentimento com o perdão; da adversidade com a reconciliação; da 
hostilidade com a amabilidade. Ganha mais quem concede o perdão do que aquele que 
o recebe.

7. Não te envergonhes do meu Natal
Não nomeies o meu Natal em vão, transformando-o numa festa pagã. Aprende de João 
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Batista a ser uma voz que grita no deserto do mundo para preparar a minha chegada. 
Não tenhas medo de dizer que esta festa se chama Natal, e não pai natal. Tirar o meu 
nome nunca é sinal de respeito pelos não crentes mas de vergonha dos crentes. Fala-se 
muito do meu nascimento mas sem me recordar. Fico sem palavras ao ver como se 
explora comercialmente ao máximo a minha festa sem me nomear. Ao menos tu não o 
faças.

8. Não dês presentes impuros ou inúteis
A cultura do materialismo e do comércio transformou o meu aniversário em infinitas 
embalagens de presentes de todo o género. Diante das mil e uma possibilidades, o 
presente tornou-se um peso para quem o oferece e para quem o recebe. Quantas 
coisas inúteis enchem as nossas casas e ocupam lugar durante anos. Aprende a dar 
bem os presentes, escolhendo a simplicidade e não a marca, a utilidade e não o preço. 
Liberta-te também do supérfluo e partilha os objetos que não usas com aqueles que 
deles precisam. «Algumas sugestões para um presente de Natal: ao teu inimigo, 
perdoa; ao teu adversário, oferece tolerância; a um amigo, oferece o teu coração; a um 
cliente, o teu serviço. A todos, dá a caridade. A cada criança, dá um bom exemplo. A ti 
mesmo, oferece respeito» (Oren Arnold).

9. Recorda-te de santificar a vigília e o dia do meu nascimento
Faz mal ver os crentes absorvidos e agitados na preparação do jantar da véspera de 
Natal e ao mesmo tempo desinteressados em encontrar o tempo para santificar a minha 
chegada ao mundo. Sinto que devo lembrar-lhes: «Marta, Marta, andas preocupada e 
agitada com muitas coisas, mas uma só é a coisa que é necessária. Maria escolheu a 
melhor parte, que não lhe será tirada» (Lucas 10, 41-42).

10. Recorda-te dos idosos
O Natal é tempo de alegria mas é também tempo de memória, e a memória torna-se um 
chicote nas costas das pessoas que, após uma longa vida, se encontram sós, 
abandonadas e esquecidas até pelos próprios filhos. Empenha-te, por isso, em dar-lhes 
o calor que te deram em abundância quando dele precisavas. Oferece-lhes também um 
telefonema ou uma breve visita, será o presente mais belo que poderás dar-me.

Abre o teu coração à verdadeira luz: a luz que pode iluminar e transformar-nos, se 
nasce dentro de nós; a luz do bem que vence o mal; a luz do amor que supera o ódio; 
a luz da vida que derrota a morte.
Na realidade, estou a pedir-te para que transformes o meu Natal no teu natal para uma 
vida generosa e frutuosa.
É por isso que também Eu te desejo um Bom Natal!
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