DEZEMBRO

INFORMAÇÕES

2020 / JANEIRO

2021

Dia 27 FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ - Ano B
Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6. 12-14); Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 22-40
ou: Gen 15, 1-6; 21, 1-3; Sal 104; Hebr 11, 8.11-12.17-19; Lc 2, 22-40
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar)

27 de DEZEMBRO de 2020

REFLEXÃO

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - Festa dos Santos Inocentes, mártires
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 123; Mt 2, 13-18
Dia 29 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22-35
Dia 30 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 2, 12-17; Sal 95; Lc 2, 36-40
Dia 31 QUINTA-FEIRA - 1 Jo 2, 18-21; Sal 95; Jo 1, 1-18
Missas: 8h30 e 19h (Vespertina) (Sé)
Dia 01 SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS
Num 6, 22-27; Sal 66; 2 Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)
* 54º DIA MUNDIAL DA PAZ.

Dia 03 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano B
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)
* ANÚNCIO DAS FESTAS MÓVEIS.
* FESTA DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA.

EUCARISTIAS NA PARÓQUIA
(em contexto do Estado de Emergência
resultante da Pandemia)

31 dezembro
-Quinta-feira-

1 janeiro

-Quinta-feira-

2 janeiro
-Sábado-

Santa Maria, Mãe de Deus
8h30
19h

8h30
10h30
11h30

3 janeiro

À luz do Natal
O Natal é uma festa muito especial, que provoca no coração,
mesmo dos não crentes, os mais belos sentimentos. Para os
cristãos, porém, não se trata de mera festa sentimental, é
a revelação do novo ordenamento de toda a criação, porque
Jesus, o Filho Unigénito de Deus, ao entrar no mundo a
partir do ponto mais baixo, não deixa ninguém de fora e a
todos alcança pelo mesmo abraço de amor.
O Criador que tinha moldado o homem, no jardim, com o pó
da terra, faz-se ele próprio, no mistério da Encarnação,
argila do mesmo pó de que somos feitos, e, assim, Criador e
criatura se abraçam e unem para sempre na partilha da
humana natureza. Para que ninguém se sinta prejudicado
ou favorecido. Em dignidade somos todos iguais.
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Dia 02 SÁBADO - SS. Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, bispos e
doutores da Igreja
1 Jo 2, 22-28; Sal 97; Jo 1, 19-28
Missas: 8h30 e 12h (cumprindo o preceito dominical) (Sé) (não há missa
Vespertina em Santiago)

Nº 1723

Logo a seguir ao Natal, vem a festa da Sagrada Família, que
o Papa Leão XIII, em 1892, instituiu para levar as famílias
cristãs a olharem para a Família de Nazaré, a fim de imitarem
os seus exemplos, e, desse modo, contribuírem para a
santificação da sociedade, que já sentia fortes dificuldades
em torno da instituição familiar.
Cem anos passados, a situação não melhorou. Importa, pois,
mais que nunca, celebrar a Festa da Sagrada Familia de
Nazaré, invocar a Sua protecção e imitar o Seu exemplo,
porque o panorama familiar apresenta-se bem carregado e
mais sombrio.
P. Fausto

-Domingo-

Epifania do Senhor
8h30
12h

8h30
10h30
11h30
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Oração do Papa Francisco
à Sagrada Família

“Cada família, uma história de amor”
--Tempo de Natal -Oração:
SENHOR, recordamos todos os que
não têm que comer e passam frio,
os que não têm família ou estão
desempregados: que a nossa
confiança em Ti seja traduzida em
gestos fraternos e solidários para
que todos eles recuperem a
confiança e a esperança no futuro.
SENHOR, que a celebração do Natal
fortaleça a confiança do coração
para nele brotar a fé em Ti.
Pai Nosso…

Jesus, Maria e José
a vós, Sagrada Família de Nazaré,
hoje, dirigimos o olhar com
admiração e confiança;
em vós contemplamos a beleza da
comunhão no amor verdadeiro;
a vós confiamos todas as nossas
famílias;
para que se renovem nessas
maravilhas da graça.
Sagrada Família de Nazaré,
escola atraente do santo Evangelho:
ensina-nos a imitar as tuas virtudes
com uma sábia disciplina espiritual,
doa-nos o olhar claro que sabe
reconhecer a obra da providência nas realidades quotidianas da vida.
Sagrada Família de Nazaré, guardiã fiel do mistério da salvação:
faz renascer em nós a estima pelo silêncio, torna as nossas famílias cenáculo
de oração e transforma-as em pequenas Igrejas domésticas,
renova o desejo de santidade, sustenta o nobre cansaço do trabalho, da
educação, da escuta, da recíproca compreensão e do perdão.

Do Papa Francisco sobre o Natal
"O nascimento é sempre fonte de
esperança, é vida que desabrocha, é
promessa de futuro. E este Menino Jesus - "nasceu para nós": um "nós" sem
fronteiras, sem privilégios nem
exclusões."

Intenção do
Papa para o
mês de
Jane iro

Sagrada Família de Nazaré,
desperta na nossa sociedade a consciência do caráter sagrado e inviolável
da família, bem inestimável e insubstituível.
Cada família seja morada acolhedora de bondade e de paz para as crianças
e para os idosos, para quem está doente e sozinho,
para quem é pobre e necessitado.
Jesus, Maria e José
a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos.

"No Natal, celebramos a luz de Cristo
que vem hoje ao mundo e Ele vem para
todos: não só para alguns. Hoje, neste
tempo de escuridão e incertezas pela
pandemia, aparecem várias luzes de
esperança, como a descoberta das
vacinas."

A Equipa Sacerdotal e a
Equipa Redactorial do
“Diálogo” desejam a
todos os paroquianos e
amigos umas Boas
Festas !!!

Rezemos para
que o Senhor nos dê a graça
de viver em plena fraternidade
com os irmãos e irmãs de outras
religiões, rezando uns pelos
outros, abertos a todos.

