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DOMINGO dentro da OITAVA DO NATAL
FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ

Mt 2, 13-15.19-23
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus
Depois de os Magos partirem, o Anjo do Senhor apareceu
em sonhos a José e disse-lhe: «Levanta-te, toma o
Menino e sua Mãe e foge para o Egipto e fica lá até que
eu te diga, pois Herodes vai procurar o Menino para O
matar». José levantou-se de noite, tomou o Menino e
sua Mãe e partiu para o Egipto e ficou lá até à morte de
Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara
pelo Profeta: «Do Egipto chamei o meu filho». Quando
Herodes morreu, o Anjo apareceu em sonhos a José,
no Egipto, e disse-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e
sua Mãe e vai para a terra de Israel, pois aqueles que
atentavam contra a vida do Menino já morreram». José
levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe e voltou para a
terra de Israel. Mas, quando ouviu dizer que Arquelau
reinava na Judeia, em lugar de seu pai, Herodes, teve
receio de ir para lá. E, avisado em sonhos, retirou-se para
a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada
Nazaré. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos
Profetas: «Há-de chamar-Se Nazareno».
Palavra da salvação.

MEDITAÇÃO DOMINICAL
A FAMÍLIA DE NAZARÉ, MODELO DA VIDA FAMILIAR

Depois da grande celebração do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus em que enchemos o nosso coração
com alegria e contemplamos
o amor de Deus para com a
humanidade, a liturgia deste
domin g o c onv ida - n o s a
celebrar a Festa da Sagrada
Família de Jesus, Maria e José.
Todos nascemos no seio de
uma família e ela desempenha
um papel impor tantíssimo
no crescimento de qualquer
pessoa. A família é a célula
básica da sociedade humana
e muitas vezes vem definir o
nosso comportamento e a nossa educação na sociedade.
Ao celebrar, hoje, a Sagrada Família, a Igreja quer
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destacar o ambiente humano, concreto, em que se criou
o Filho de Deus. A Sagrada Família como qualquer família
do ontem, do hoje e do amanhã defronta-se com crises,
dificuldades e obstáculos. Assim Mateus ajuda-nos neste
domingo a contemplar a condição humana de Jesus.
A Sagrada Família de Jesus é um modelo para a vida
de todas as famílias cristãs e de todas as comunidades.
Ensina-nos a comunhão de vida e comunhão de amor,
local onde as vidas se fundem em um só coração e em
uma só alma.
O Evangelho deste domingo narra a fuga da Sagrada
Família para Egipto por causa da ameaça de Herodes
ao menino e o regresso à terra de Israel. José recebe
em sonho as indicações e segue o caminho que o Anjo
do Senhor lhe indicou. A Sagrada Família é também
uma família onde se escuta a Palavra de Deus e onde se
aprende a ler os sinais de Deus. É na escuta da Palavra
que esta Família consegue encontrar as soluções para
vencer as contrariedades e para ajudar os seus membros
a vencerem os riscos que correm; é na escuta de Deus
que esta família consegue descobrir os caminhos a
percorrer, a fim de assegurar a cada um dos seus
membros a vida e o futuro. A Família de Nazaré mostranos uma grande lição de obediência.
Jesus assumiu a nossa condição de servo para realizar
connosco o êxodo para a liberdade.
Rezemos para que a Sagrada Família nos ensine a viver
um ambiente de amor, de concórdia, de amizade nas
nossas famílias e para que os conflitos deem lugar à paz.
Maria, Rainha da Família, Rogai por nós!
Pistas de Reflexão
• Quais são as luzes e as sombras da minha família?
• Como posso servir como instrumento da união na
minha família?
O Vosso amigo,
Pe. Andrew Prince

A FAMÍLIA
COMUNHÃO DE PESSOAS

No matrimónio e na família constitui-se um complexo
de relações interpessoais - vida conjugal, paternidadematernidade, filiação, fraternidade - mediante as quais
cada pessoa humana é introduzida na «família humana»
e na «família de Deus», que é a Igreja.
O matrimónio e a família dos cristãos edificam a Igreja:
na família, de facto, a pessoa humana não só é gerada
e progressivamente introduzida, mediante a educação,
na comunidade humana, mas mediante a regeneração
do batismo e a educação na fé, é introduzida também
na família de Deus, que é a Igreja.
A família humana, desagregada pelo pecado, é
reconstituída na sua unidade pela força redentora da
morte e ressurreição de Cristo. O matrimónio cristão,
partícipe da eficácia salvífica deste acontecimento,
constitui o lugar natural onde se cumpre a inserção da
pessoa humana na grande família da Igreja.
O mandato de crescer e de multiplicar-se, dirigido desde
o princípio ao homem e à mulher, atinge desta maneira
a sua plena verdade e a sua integral realização.
A Igreja encontra assim na família, nascida do sacramento,
o seu berço e o lugar onde pode atuar a própria inserção
nas gerações humanas, e estas, reciprocamente, na
Igreja.
Papa João Paulo II, Exortação Apostólica “Familiaris Consortio” sobre

a função da Família Cristã no mundo de hoje, Vaticano, 1981, no 15

PAPA FRANCISCO
10 FRASES PARA TODAS AS FAMÍLIAS DO MUNDO

Neste domingo em que celebramos a festa da Sagrada
Família de Jesus, Maria e José, transcrevemos nesta
edição do boletim paroquial algumas frases do Papa
Francisco na sua viagem a Irlanda no ano passado.
Depois de sua viagem à Irlanda em 25 e 26 de agosto
por ocasião do Encontro Mundial das Famílias, o Papa
Francisco deixou várias frases para todas as famílias
do mundo, que valem a pena ser recordadas pelo seu
sentido evangélico e formativo.
1. Sempre encontramos Jesus na família: “O Evangelho
da família é, verdadeiramente, alegria para o mundo, visto
que lá, nas nossas famílias, sempre se pode encontrar
Jesus; lá habita, em simplicidade e pobreza, como fez
na casa da Sagrada Família de Nazaré”.
2. A família é o lugar mais importante para transmitir a
fé: “O primeiro lugar, e o mais importante, para transmitir
a fé é o lar, através do exemplo calmo e diário de pais
que amam o Senhor e confiam na sua palavra”.
3. A família é o lugar privilegiado para difundir o
Evangelho: "Suas famílias são um lugar privilegiado e
um meio importante para difundir estas palavras como
‘boas notícias’ para cada um, especialmente para quantos
desejam deixar o deserto e a ‘casa da escravidão’ a
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fim de irem para a terra prometida da esperança e da
liberdade”.
4. A base da família deve ser o perdão: “Gestos
humildes e simples de perdão, renovados dia a dia,
são o fundamento sobre o qual se constrói uma vida
familiar cristã sólida. Os filhos aprendem a perdoar
quando veem que seus pais se perdoam entre si. Se
compreendermos isto, poderemos apreciar a grandeza
da doutrina de Jesus sobre a fidelidade no matrimônio”.
5. A família manifesta toda a sua beleza se estiver
"ancorada" no amor de Deus: “O matrimônio cristão e a
vida familiar são compreendidos em toda a sua beleza e
fascínio, se estiverem ancorados no amor de Deus, que
nos criou à sua imagem para podermos dar-Lhe glória
como ícones do seu amor e da sua santidade no mundo”.
6. A família é a esperança do mundo: “Vós, famílias,
sois a esperança da Igreja e do mundo. Com o vosso
testemunho do Evangelho, podeis ajudar Deus a realizar
o seu sonho. Podeis contribuir para aproximar todos os
filhos de Deus, para que cresçam na unidade e aprendam
o que significa, para o mundo inteiro, viver em paz como
uma grande família”.
7. A família gera paz: "Em cada sociedade, as famílias
geram paz, porque ensinam o amor, o acolhimento e o
perdão, que são os melhores antídotos contra o ódio,
o preconceito e a vingança que envenenam a vida de
pessoas e comunidades”.
8. A família que reza unida permanece unida: "Como
ensinava um bom sacerdote irlandês, 'a família que reza
unida permanece unida' e irradia a paz. Uma família
assim pode ser um apoio especial para outras famílias
que não vivem em paz".
9. A família não deve considerar as redes sociais um
problema: "As redes sociais não são necessariamente um
problema para as famílias, mas podem contribuir para
a construção de uma ‘rede’ de amizade, solidariedade
e apoio mútuo”.
10. A igreja é "uma família de famílias": “Na realidade,
a Igreja é uma família de famílias e sente a necessidade
de apoiar as famílias nos seus esforços por responder
fiel e jubilosamente à vocação que Deus lhes deu na
sociedade”.
Fonte: acidigital

AGENDA PAROQUIAL
- O Cartório Paroquial estará encerrado nos dias 02 e
03 de janeiro de 2020. Para qualquer assunto urgente
é favor ligar para o Pároco.
- No fim de semana de 11 e 12 de janeiro estarão na nossa
Paróquia as Irmãzinhas dos Pobres para fazerem o seu
peditório anual. Apelamos à generosidade de todos.
- O Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa
2022 abriu, no dia 20 de dezembro, as inscrições para a
“Peregrinação a Roma para a entrega dos símbolos da
JMJ”, que vai decorrer entre 3 e 6 de abril do próximo
ano. As inscrições são realizadas através do site www.
jmjlisboa2022.org e vão decorrer até dia 27 de janeiro
ou 27 de fevereiro, conforme a modalidade escolhida.

