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SANTA MARIA, MÃE DE DEUS

SOLENIDADE

EVANGELHO: Lc 2, 16-21 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os pastores dirigiram-se 
apressadamente para Belém e encontraram Maria, 
José e o Menino deitado na manjedoura. Quando 
O viram, começaram a contar o que lhes tinham 
anunciado sobre aquele Menino. E todos os que 
ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. 
Maria conservava todos estes acontecimentos, 
meditando-os em seu coração. Os pastores 
regressaram, glorificando e louvando a Deus por 
tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha 
sido anunciado. Quando se completaram os oito 
dias para o Menino ser circuncidado, deram-Lhe 
o nome de Jesus, indicado pelo Anjo, antes de 
ter sido concebido no seio materno.
Palavra da Salvação.

SANTA MARIA, MULHER DE MEDITAÇÃO E DE PAZ

REFLEXÃO DOMINICAL 
Hoje é o primeiro dia do ano civil e celebramos a 
Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, sendo 
também o Dia Mundial da Paz. Este ano o tema 
escolhido pelo Papa Francisco é “Ninguém pode 
salvar-se sozinho. Juntos, recomecemos a partir 
do covid-19 para traçar sendas de paz”. O Papa 
Francisco convida-nos a tirar lições das nossas 
experiências durante a pandemia para promover a 
paz nas nossas sociedades. Assim, o Santo Padre 
lança-nos muitos desafios à reflexão: O que é que 
aprendemos com esta situação de pandemia? 
Quais são os novos caminhos que deveremos 
empreender para romper com as correntes dos 
nossos velhos hábitos, estar mais bem preparados, 
ousar a novidade? Que sinais de vida e esperança 
podemos fomentar para avançar e procurar tornar 
melhor o nosso mundo? Peçamos a Santa Maria, 
Rainha da Paz, que interceda por nós e pelo fim 
da guerra. Para construir a paz, temos de seguir 
o caminho da não-violência.

O Evangelho contemplado neste domingo relata a 
experiência feita pelos pastores junto da Sagrada 
Família em Belém. Depois de terem recebido o 
anúncio do Nascimento do Salvador, eles foram 
a Belém e encontraram José, Maria e o Menino 
que estava deitado na manjedoura. Ao iniciarmos 
o Ano Novo, a Igreja convida-nos a honrar a Mãe 
de Deus. Assim como a vida humana começa 
no ventre de nossas mães, também comecemos 
mais um ano com a Mãe de toda a Humanidade, 
a Virgem Santa Maria. No Evangelho, diante do 
assombro, alegria e maravilhas que aconteceram 
com o Nascimento de Jesus, sobressai uma atitude 
profunda de Maria, isto é, ela guardava e meditava 
todos os acontecimentos no seu coração. Gostaria 
de salientar esta atitude na Mãe de Deus. É a 
primeira atitude de quem se encontra com o 
menino recém-nascido. Contemplar esta beleza e 
as maravilhas que Deus concedeu à Humanidade. 
Devemos acolher a Palavra de Deus como fonte 
da vida e da paz. Maria guardou a Palavra no 
seu ventre. Maria, é a mulher do silêncio, da 
contemplação e da admiração e, no seu coração, 
tudo organizava com amor e confiava tudo a Deus. 
Que possamos irradiar a paz, o amor e a alegria 
com o Nascimento de Jesus. Sejamos verdadeiras 
testemunhas e anunciadores da mensagem 
natalícia: Nasceu para nós o Salva-dor do 
Mundo. Vivamos como os pastores, louvando 
e agradecendo a Deus por tudo o que vemos e 
temos.
Pistas de Reflexão
1. Será que sei olhar com o coração? (meditar 
profundamente nos acontecimentos maravilhosos 
de Deus)
2. De que maneira posso promover a paz na 
minha sociedade? Pense em vários instrumentos/
atitudes para promover a paz e avalie se vive isso.
3. Será que corro com pressa para assumir 
compromissos na paróquia ou procuro dar 
desculpas? (atitude dos Pastores)
Votos de um bom e fecundo ano de 2023 para 
todos e que Deus nos abençoe para a concretização 
dos nossos sonhos. 
Pe. Andrew Prince Fofie-Nimoh.
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O NATAL COM SÃO FRANCISCO DE SALES

CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO

Estes dias convidam-nos a refletir sobre o mistério 
do nascimento de Jesus e queremos fazê-lo na 
companhia de São Francisco de Sales, porque, 
hoje mesmo, completam-se 400 anos da sua 
morte. O Papa São João Paulo II chama-lhe o 
«Doutor do amor divino»; e bem o comprova o 
livro estupendo que nos deixou: Tratado do Amor 
de Deus. Escreve ele no Prefácio: «Na santa Igreja, 
tudo pertence ao amor, vive no amor, faz-se por 
amor e vem do amor». Esta certeza do Santo nascia 
da contemplação da própria vida de Jesus. A 26 
de dezembro – dois dias antes da sua morte – em 
colóquio com as Irmãs Visitandinas, dizia-lhes: 
«Vedes o Menino Jesus na manjedoura? Recebe 
todas as agruras do tempo, o frio e tudo aquilo 
que o Pai permite que Lhe aconteça. Não recusa 
as pequenas consolações que sua Mãe Lhe dá, 
mas também não está escrito que estendesse 
as mãozinhas para ter o peito da Mãe; deixara 
tudo ao cuidado e previsão d’Ela. De igual modo 
não devemos desejar nada nem recusar nada». 
Aqui temos, queridos irmãos e irmãs, um grande 
ensinamento que nos vem do Deus-Menino através 
da sabedoria de São Francisco de Sales: não 
devemos desejar nada nem recusar nada, mas 
aceitar tudo aquilo que Deus nos manda. Mas 
atenção! Sempre e só por amor, porque Deus nos 
ama e quer sempre e só o nosso bem.
Papa Francisco, Audiência Geral, Sala Paulo VI, 
quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

BENTO XVI (1927-2022)

CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA EVOCA 
TRABALHO DE "PURIFICAÇÃO E REFORMA DA IGREJA"
Bento XVI fica para sempre na história da 

Igreja pela receção e 
aplicação das orientações 
do Concílio Vaticano II,” 
e “pelo despertar para a 
purificação e reforma da 
Igreja em coerência com 
os princípios eclesiais”, 

sublinha a nota, enviada à Agência ECCLESIA.
O Papa emérito faleceu na manhã deste último 
dia de 2022, aos 95 anos de idade, na sequência 
do agravamento do seu estado de saúde nos 
últimos dias.
A CEP sublinha o papel de Bento XVI em 
“aspetos fundamentais do percurso da vida 
da Igreja, com a sua solidez teológica aliada à 
dimensão pastoral evangelizadora”, o “vasto e 
profundo magistério apostólico, nomeadamente 
a primeira encíclica ‘Deus Caritas Est’ a pautar 
todo o seu pontificado” e “o diálogo entre 
razão e fé, fomentando o constante diálogo 
com a cultura”.

O Papa Francisco profere: “Obrigado, Bento, 
querido pai e irmão, obrigado pelo teu 
testemunho credível, obrigado pelo teu olhar 
continuamente dirigido para o horizonte de 
Deus. Obrigado”. 
Agência Ecclesia
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AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS 

• Com início no mês de fevereiro, realizaremos 
um ofertório para obras paroquiais no segundo 
domingo de cada mês. Obrigado pela Vossa 
generosidade e oração. 
• A Pastoral da Família do Patriarcado de 
Lisboa está a organizar um encontro, com 
o tema ‘A Família como o lugar da Pastoral’, 
que pretende refletir sobre a questão ‘Quais 
os desafios do Papa Francisco para uma 
Pastoral Familiar?’. O encontro terá lugar no 
Seminário da Torre d´Aguilha no dia 07 de 
janeiro de 2023, com início às entre as 9h30 
e as 17h15. As inscrições estão abertas até dia 
1 de janeiro de 2023, através do site https://
familia.patriarcado-lisboa.pt.
• Retomaremos a catequese paroquial no 
próximo fim de semana, dias 07 e 08 de janeiro 
de 2023, em Tires e Caparide.


