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PARÓQUIA DE  NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE TIRES

NATAL DO SENHOR

EVANGELHO: Jo 1, 1-18 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
No princípio era o Verbo e o Verbo estava com 
Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava 
com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele 
nada foi feito. N’Ele estava a vida e a vida era a 
luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas 
não a receberam. Apareceu um homem enviado 
por Deus, chamado João. Veio como testemunha, 
para dar testemunho da luz, a fim de que todos 
acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas 
veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz 
verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o 
homem. Estava no mundo e o mundo, que foi feito 
por Ele, não O conheceu. Veio para o que era seu 
e os seus não O receberam. Mas àqueles que O 
receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes 
o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não 
nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o 
Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. Nós vimos 
a sua glória, glória que Lhe vem do Pai como Filho 
Unigénito, cheio de graça e de verdade. João dá 
testemunho d’Ele, exclamando: «É deste que eu 
dizia: ‘O que vem depois de mim passou à minha 
frente, porque existia antes de mim’». Na verdade, 
foi da sua plenitude que todos nós recebemos 
graça sobre graça. Porque, se a Lei foi dada por 
meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por 
meio de Jesus Cristo. A Deus, nunca ninguém O 
viu. O Filho Unigénito, que está no seio do Pai, é 
que O deu a conhecer.
Palavra da Salvação.

O VERBO (JESUS) É A LUZ DA VIDA

REFLEXÃO DOMINICAL 
É Natal porque nasceu Jesus, o Salvador da 
Humanidade. Alegremo-nos porque a luz eterna 
chegou ao Mundo. Neste domingo de Natal, o 
Evangelho convida-nos a contemplar a narração 
de São João sobre a presença eterna do Verbo no 
seio do Pai: O verbo se fez carne e habitou entre 
nós. Jesus enviado pelo Pai, fonte de vida, luz do 

Mundo, cheio de graça e de verdade, unigénito 
no qual se revela a glória do Pai. Ele é o Filho 
eterno do Pai, luz gerada da luz, Deus verdadeiro 
gerado eternamente do Deus verdadeiro, para 
salvar o Mundo com a Sua vinda. Celebramos o 
grande mistério de um Deus que, por amor, se 
fez Homem para que o Homem se possa tornar 
Deus, como afirma Santo Agostinho. 
O tema da luz/vida é um dos temas centrais do 
Evangelho segundo São João e contrapõe o 
tema das trevas. Acolher a Palavra é viver na luz 
e ter vida, mas recusar o acolhimento da Palavra 
é escolher as trevas sobre a luz. O caminho do 
Verbo ilumina a vida dos Homens e conduz-nos 
à paz e à felicidade sem fim, enquanto as trevas 
levam o Homem ao desanimo e ao sofrimento. 
Por isso, Ele veio habitar em nós, isto é, ergueu a 
Sua tenda no meio de nós para que esta luz nos 
transmita a vida.
A presença do Verbo no meio de nós deixa-nos 
com exemplos e sinais concretos para a nossa 
sociedade. Um dos primeiros gestos tem a ver 
com a palavra “pequenez”. Jesus mostra-nos que 
a vida é feita de serviço, humildade e ternura. 
A encarnação do Filho de Deus é a revelação 
da presença real, amorosa e terna, vivificante e 
eterna do Pai entre homens e mulheres, pequenos 
e humildes.
Além disso, o prólogo ensina-nos que quem recebe 
o Verbo, recebe igualmente uma nova dignidade 
e condição, isto é ser filho de Deus. Esta filiação 
concede-nos uma participação na vida divina de 
Cristo. É digno de nota que se Deus assumiu a 
carne humana significa que é através dela que 
havemos de encontrar o caminho da salvação. 
Portanto, o Natal é a afirmação da bondade e da 
dignidade da vida, a demonstração de que a fé 
cristã, desde a sua raiz, é uma fé incarnada.
Que Deus nos conceda a alegria e o entusiamo 
para acolhermos esta luz que está no meio de 
nós a fim de modelar a nossa vida segundo os 
preceitos do Verbo Encarnado. 
Pistas de Reflexão
• Como acolho o Deus-Menino na minha vida?
• Qual é a palavra que a Solenidade de Natal me 
transmite este ano? 
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Desejo-vos um santo e feliz Natal. Que o 
Nascimento de Jesus aqueça os nossos corações 
com o fogo do amor e da paz para que vivamos 
em harmonia e amizade. Um Natal repleto de 
saúde, compromisso e alegria para vós. 

Pe. Andrew Prince Fofie-Nimoh.

DISCERNIMENTO

CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO

Queridos irmãos e irmãs, a vida obriga-nos 
constantemente a fazer escolhas. Porém, o 
discernimento que as mesmas pressupõem não 
é simples e não se pode fazer apenas com as 
próprias forças. Daí a invocação inicial na Liturgia 
das Horas: «Deus vinde em nosso auxílio»! Ele está 
sempre connosco e torna o discernimento mais 
fácil, colocando ao nosso dispor algumas ajudas. 
Uma delas é a Palavra da Sagrada Escritura, com 
a qual podemos interpretar o que se passa no 
nosso coração, nele distinguindo a voz de Deus e 
identificando os impulsos que Ele mesmo lá deixou. 
Santo Ambrósio quando lia a Sagrada Escritura, 
sentia que Deus voltava a passear no paraíso 
terrestre: ler a Palavra de Deus é como caminhar 
com Ele. A Escritura consolida a nossa relação 
afetiva com Jesus, que é outra ajuda divina para 
o discernimento: na verdade, a vida com Cristo é 
uma amizade que cresce, dia após dia, e transforma 
o coração, fazendo-nos experimentar Deus como 
um Pai que nos ama e ajuda a superar as nossas 
dúvidas, medos e sensações de indignidade. Por 
fim, outra ajuda divina para o discernimento é o 
dom do Espírito Santo: presente em nós, dá novo 
significado à Palavra de Deus e indica caminhos 
de vida, até mesmo no meio da escuridão. Com 
estas ajudas não devemos temer.
Papa Francisco, Audiência Geral, Sala Paulo VI, 
quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

JMJ 2023

O COMITÉ ORGANIZADOR DIOCESANO VAI 
ORGANIZAR A PASSAGEM DE ANO JMJ, PARA 
JOVENS DOS 15 AOS 35 ANOS.

A iniciativa é organizada em parceria com o 
COV Lisboa II (Comité Organizador Vicarial) e vai 
decorrer no Seminário dos Olivais, no dia 31 de 
dezembro, a partir das 16h30, estando previsto 
terminar pelas 2h30 do dia 1 de janeiro de 2023.
“O programa ideal para começarmos o novo 
ano em festa e com o olhar no encontro mais 
importante de 2023: a JMJ”, refere a organização.
As inscrições, individual ou em grupo (até 8 
pessoas), são limitadas, têm um custo de 15 euros.
As inscrições poderão ser feitas através do seguinte 

link: https://bit.ly/passagemano23codlisboa
COD JMS 2023

O PRESÉPIO ONDE DEUS NASCE

TOLENTINO DE MENDONÇA

(...) Ora, exatamente 
partindo da irremovível 
h i s t o r i c i d a d e  d o 
acontecimento que o 
presépio representa, 
concluímos depois 
que cada Homem é o 
presépio onde Deus 
nasce. Os presépios 
que se armam e, depois, 
t r anqui lamente  se 
arrumam, os presépios 
a que reservamos um 
prazo determinado (e 

não mais do que isso), os presépios que apenas 
ilustram a inofensiva nostalgia dos símbolos não 
são presépios de verdade. O Presépio somos 
nós. É dentro de nós que um Deus nasce.
Dentro destes gestos que em igual medida a 
esperança e a sombra revestem. Dentro das 
nossas palavras e do seu tráfego sonâmbulo. 
Dentro do riso e da hesitação. Dentro do dom 
e da demora.
Dentro do calor da casa e do relento imprevisto.
Dentro do declive e da planura. Dentro da 
lâmpada e do grito. A nossa estirpe é a dos 
recém-nascidos.
Qualquer que seja a nossa idade ou a estação 
em que nos encontremos a viver, a verdade é 
que somos, até ao fim, uma coisa no seu começo. 
E o presépio confirma que o nascimento é 
estrutura fundante da vida.
Revista do Jornal Expresso (23.12.2022)
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AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS 

• Na próxima sexta-feira, 30 de dezembro, 
pelas 21h00 realizar-se-á uma vigília de oração 
em ação da graças para o ano que finda. 
• No próximo sábado, 31 de dezembro, haverá 
a missa vespertina da Solenidade da Santa 
Maria, Mãe de Deus às 19h00.
• As Eucaristias de Ano Novo terão os horários 
habituais do domingo: 09h00 em Tires, 10h00 
em Caparide e 11h15 em Tires.
• Durante os dias 28 e 30 de dezembro o 
Cartório Paroquial encontrar-se-á encerrado. 
Para qualquer assunto urgente, contacte a 
Paróquia pelos meios telemáticos disponíveis.


