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EVANGELHO
 

DOMINGO DENTRO DA OITAVA DO NATAL
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ - FESTA

EVANGELHO Lc 2, 41-52

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela 
festa da Páscoa. Quando Ele fez doze anos, subiram 
até lá, como era costume nessa festa. Quando eles 
regressavam, passados os dias festivos, o Menino Jesus 
ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. 
Julgando que Ele vinha na caravana, fizeram um dia de 
viagem e começaram a procurá-l’O entre os parentes e 
conhecidos. Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, 
à sua procura. Passados três dias, encontraram-n’O no 
templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e 
a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que O ouviam 
estavam surpreendidos com a sua inteligência e as 
suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram 
admirados; e sua Mãe disse-Lhe: «Filho, porque 
procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos 
aflitos à tua procura». Jesus respondeu-lhes: «Porque 
Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa 
de meu Pai?». Mas eles não entenderam as palavras 
que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles 
para Nazaré e era-lhes submisso. Sua Mãe guardava 
todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus 
ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, 
diante de Deus e dos homens.

Palavra da Salvação

MEDITAÇÃO
SAGRADA FAMÍLIA

UM CONVITE A VALORIZAR A FAMÍLIA

O mistério da Encarnação do Verbo convida-nos 
e leva-nos ao encontro de uma família tão bela e 
humilde, exemplo e modelo de todas as famílias. 
Falo-vos da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, 
que celebramos neste domingo depois do Natal. Na 
verdade, a família é indispensável na vida humana 
porque todos nós nascemos e crescemos na estrutura 
familiar, como lugar de formação e de educação.

O Evangelho proposto para este domingo é o episódio 
sobre a Perda e Encontro de Jesus no Templo (Lc 2, 
41-52). Neste acontecimento aparecem de maneira 
muito viva os valores da família como a dedicação e a 
responsabilidade dos pais, o tesouro que é um filho, 
a religião na família, o deixar-se guiar pela vontade de 
Deus que se manifesta de maneira tão sublime nas 
palavras do Menino Jesus: “Não sabíeis que Eu me 
devo ocupar nas coisas de meu Pai?” (Lc 2,49). Jesus 
mostra-nos que toda a Sua vida e missão decorrem 
da sua relação filial com o Pai e que Ele é o Messias, 
o Filho de Deus.

A família deve ser uma escola de virtudes e o lugar 
habitual onde devemos encontrar a Deus. Por isso, 
afirmou o Santo Padre o Papa Paulo VI: “Nazaré é a 
escola onde se começa a compreender a vida de 
Jesus: a escola do Evangelho. Aqui se aprende a 
olhar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado, 
tão profundo e tão misterioso, dessa muito simples, 
muito humilde e muito bela manifestação do Filho 
de Deus entre os homens. Aqui se aprende até, 
talvez insensivelmente, a imitar essa vida” (Paulo VI, 
Alocução em Nazaré, 5/I/1964).

O Evangelho também nos abre os olhos sobre um 
aspeto necessário no seio da família: o dom do silêncio 
e da contemplação. A capacidade de ter tempo para 
ponderar as questões ou problemas antes de opinar. À 
imitação da Maria, aprendamos a guardar as virtudes 
no nosso coração e a vivê-las para a edificação e 
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MENSAGEM DE NATAL DO PÁROCO 
O Mistério da Encarnação é um encontro e uma 
comunicação. Deus que visita e fala com a Humanidade 
frágil e necessitada. Que o nascimento do Cristo renove 
o nosso compromisso em sermos a Igreja em saída, 
tocando o coração de tantos irmãos que necessitam do 
nosso apoio. Que aprendamos a viver na simplicidade 
e na humildade à imitação do Deus Menino. 

Votos de um Santo e Feliz Natal para todos! Que esta 
quadra traga a paz, a esperança, o amor, a felicidade 
e a amizade.

Pe. Andrew Prince



tranquilidade na vida familiar.  A obediência a Deus 
e a prática das virtudes são as únicas coisas capazes 
de gerar e manter unida uma família.

Que as nossas famílias possam imitar a Sagrada Família 
de Jesus, Maria e José no crescimento espiritual e 
nos valores familiares que criam unidade e paz. 

A paz esteja convosco!

Pistas de Reflexão

• Como resolvemos os conflitos e as discórdias nas 
nossas famílias modernas?

• Que valor dou à minha família?

Votos de muitas felicidades e saúde para todas as 
nossas famílias.

Pe. Andrew Prince

TEMÁTICA
CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO

Um decreto do imperador César Augusto que ordenava 
o recenseamento geral na localidade de nascimento, leva 
de Nazaré até Belém José e Maria, que se encontrava 
grávida. Procuram alojamento, mas não encontram, e têm 
de se abrigar num estábulo. É aqui que nasce o Criador do 
universo! O Natal é um grande apelo à humildade, caminho 
que nos conduz a Deus; e precisamente porque nos conduz 
a Deus, leva-nos também ao essencial da vida. O Menino 
nasce e um anjo foi anunciá-l’O aos pastores, pessoas 
humildes que no seu íntimo são conscientes da própria 
insuficiência e, por isso mesmo, confiam em Deus. São eles os 
primeiros a ver Deus feito homem e este encontro muda-os 
completamente. Dirigem-se ao presépio também os Magos, 
representando todos os que na história procuram Deus e 
se põem a caminho para O encontrar. Os Magos podiam 
até ser grandes, segundo a lógica do mundo, mas fazem-se 
pequenos, humildes, e assim conseguiram encontrar Jesus 
e adorá-l’O, reconhecendo n’Ele o seu Deus. Queridos 
irmãos e irmãs, o nascimento de Jesus é um acontecimento 
universal. Convido todos os homens e mulheres a virem à 
gruta de Belém, para adorar o Filho de Deus humanado. 
Os lugares da primeira fila pertencem aos pobres. Porém, 
há espaço para todos, incluindo os que não têm fé ou são 
contrários à religião. Ressoa lá o anúncio da paz.

Papa Francisco, Audiência Geral, 22 de dezembro de 
2021

NATAL NO VATICANO
Há 103 Presépios expostos no Vaticano. Uma centena está 
à sombra da Colunata de Bernini. Outro está na Sala Paulo 
VI, feito por jovens de Pádua. Um outro, ocupa o lugar 
do costume ao fundo da Basílica de S. Pedro. O grande, 
vindo diretamente do Peru, está ao ar livre, a ocupar o 
meio da Praça. Quem andar por Roma por estes tempos 
não pode perder a riqueza de tanta diversidade e a força 
simbólica da representação do nascimento de Jesus.

No Natal do Vaticano, a tradição ainda é o que era. Basta 
entrar na Praça para os olhos se encherem com o verde 
da enorme árvore de natal, vinda este ano das florestas 
a norte das terras por onde andou, viveu, morreu e 
se imortalizou Santo António. É um abeto trazido dos 
bosques de Andalo, no Trentino. Enorme, desafia os 
céus e faz concorrência ao obelisco que ocupa o ponto 
central da grande praça vaticana. As opiniões de quem 
o olham são divergentes: ‘ai, ai, andam a deitar árvores 
abaixo!’, ‘que beleza, temos que voltar aqui à noite para 
ver a iluminação!’. Também se escuta quem sai em defesa: 
‘É tudo muito ‘laudato si’, pois a árvore é retirada de 
florestas onde é preciso devastar’.

Saí da Praça e refugiei-me nas colunatas. Há sol, mas o 
frio e o vento são cortantes, algo normal nesta invernia 
romana. ‘Presepi in Roma’, está indicado em diversas faixas 
pregadas nas colunas. São 100, está dito. As pessoas 
acotovelam-se, de tantas que são, aproveitando o sol e 
a aparição do Papa Francisco à janela para o Angelus 
do domingo. Vale a beleza e diversidade dos Presépios, 
mas também o espanto dos comentários. E, desta feita, 
nem sequer são as numerosas crianças quem mais 
reage: ‘olha este presépio dos bombeiros!’. Sim, é um 
dos mais originais, pois está construído dentro de uma 
bomba de água de combate a incêndios. ‘E este aqui da 
ATAC!’- reação à parte da frente de um autocarro dos 
transportes públicos de Roma, também ele transformado 
num presépio. Há-os para todos os gostos, estilos, 
tamanhos e materiais. À saída está um cartaz enorme 
com um pedido do Papa Francisco: ‘Espero que esta 
tradição do Presépio não acabe nunca!’.

(...)

Tony Neves, Roma.

Leia o artigo na íntegra no Site da Paróquia.
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AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS 

• Realizar-se-á a reunião do Conselho Pastoral no 
próximo dia 07 de janeiro de 2022, às 21h00, no 
Salão Paroquial.

• Retomaremos a Catequese em modo presencial no 
dia 15 de janeiro de 2022, às 11h00 em Caparide e 
às 15h00 em Tires.


