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2021

ANO C  
NATAL

SAGRADA FAMÍLIA

1Samuel 1, 20-22.24-28; 
Salmo 83 (84)

1 João 3, 1-2.21-24
Lucas 2, 41-52

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Viver como filhos 
de Deus, no amor 

uns aos outros; 
e acender as 

velas da coroa 
florida de Natal

Em tempo de Natal, somos 
convidados a contemplar a Sagrada 
Família, dada por Deus como «um 
modelo de vida». Somos desafiados 
a imitar a confiança de Maria e de 
José, a docilidade deles à Palavra, 
ao Espírito, aos ‘acontecimentos’ que 
os iam surpreendendo na sua vida 
pessoal e familiar. Maria «guardava 
todos estes acontecimentos em seu 
coração». Confia em Deus. Como Ana, 
Maria e José contam com o amor 
de Deus, um amor que gera vida: «O 
Senhor ouviu a minha súplica». Os dois 
são, de facto, «um modelo de vida»; 
com eles aprendemos a acolher a 
graça e a cantar: «O meu coração e 
a minha carne exultam no Deus vivo». 
Vivamos, portanto, como «filhos de 
Deus» e testemunhas missionárias 
do seu amor!

Deus fez-se filho dos homens para 
que os homens se tornassem filhos 
de Deus. Tudo começa no amor de 
Deus, a permuta de amor entre o Pai 
e o Filho: o Filho recebe do Pai o poder 
de nos unir a ele e de nos identificar 
com ele. O amor que chega a nós 
como dom, é dado como oferenda, o 
maior presente do verdadeiro Natal. É 
um presente a desembrulhar a pouco 
e pouco, na experiência relacional 
de cada dia, até à «altura em que se 
manifestar» por inteiro em Deus. Por 
agora, estamos em processo. Somos 
seres inacabados. O itinerário é este: 
acreditar no Filho e amarmo-nos uns 
aos outros (como ele nos amou). Fé 
e amor sempre de mãos dadas: pela 
fé tornamo-nos filhos de Deus; pelo 
amor, vivemos como filhos de Deus.

“Filhos “Filhos 
de Deus”de Deus”

‘Se não vos tornardes como este Filho’,  
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Tornar-se 
filho de Deus
A condição natural do cristão é saber-
se amado para amar. A consciência 
de ser amados como filhos no Filho de 
Deus é a grande notícia, que jamais 
podemos calar, seja Natal ou Páscoa, 
em qualquer altura do ano e da vida. 
Desta dádiva nasce a nossa plena 
dignidade como humanos e a força 
necessária para defender a dignidade 
de todos os seres humanos. Todos, 
mesmo sem consciência disso, somos 
salvos em Jesus Cristo e dignos da 
filiação divina.
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver

 A VidA 
d
nA GrAçA

ContaCtos e Informações: 
Padre Francisco Marcelino Monteiro Esteves | 964 434 453 | email: padimdagraca@arquidiocese-braga.pt  

 app: Kyrios ChMS (iPhone e Android) | site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

Terça, 28 / Dezembro >  19h / mosTeiro 

Quarta, 29 / Dezembro > 19h / P. Da Graça
7º dia de Maria de Lurdes Silva Gomes; 

Carlos Pinto m.c. Felicidade Pinto; 
Sezaltina Quintas de Sousa e filho 
m.c. família; Palmira Nogueira e 
marido m.c. filhos

QuinTa, 30 / Dezembro >  19h / mosTeiro

Sexta, 31 / Dezembro > 
 Não há Eucaristia

SANTA MARIA MÃE DE DEUS
SÁbaDo, 1 / Janeiro > 9h / P. Da Graça
 Pelo Povo e Pela Paz no Mundo

sÁbaDo, 1 / Janeiro > 10h30 / Cap.sra Do Ó

sÁbaDo, 1 / Janeiro > 17h / mosTeiro

SÁbaDo, 1 / Janeiro > 18h / CaP. Sra Graça
30º dia por Rosa Ferreira da Mota, 

m.c. Confraria de Nossa Senhora 
da Graça; Teresa de Jesus da Silva 
Ribeiro m.c. marido; Elisa Fernandes 
da Silva e em honra de São João Paulo 
II m.c. Joaquina Gomes

EPIFANIA DO SENHOR
- festa de reis -

DominGo, 2 / Janeiro > 9h/P. Da Graça
Maria Madalena Silva Beato m.c. 

filhos; Fernando Dias da Mota 
e sogros m.c. Francisco Mota; 
Domingos Alves Dias m.c. esposa; 
Manuel Joaquim Fernandes Coelho 
m.c. esposa e filhos

DominGo, 2 / Janeiro > 10h30 / Cap. sra Do Ó

DominGo, 2 / Janeiro > 17h / mosTeiro

CALENDÁRIO LITÚRGICO
27 | S. João, Apóstolo e Evangelista
28 | Santos Inocentes, mártires
1 de Jan. | Santa Maria, mãe de Deus
3 de Jan. | EPIFANIA DO SENHOR

LeitoreS
Dia 1 e 2 / Janeiro [Capela / iGreJa]

Leitores - a definir

além de que, nos faz bem à alma, pois 
a participação no Santo Sacrifício da 
Eucaristia purifica-nos e prepara-
nos para o último dia, esse encontro 
definitivo com o rosto de Deus.

Com a mensagem de Natal, será 
também distribuída a folha própria 
para a marcação das intenções de 
missa, no entanto também poderá 
fazê-lo através do email, indicando no 
rodapé deste boletim.

RÉVEILLON DA PAZ - 31 DE DEZ.  a  1 DE JAN.
- PASSAGEM DE ANO EM ADORAÇÃO -

Na passagem do 31 de Dezembro de 
2021 para o 1 de Janeiro de 2022, 
das 22h30 às 00h30, os Congregados 
e a Comunidade Shalom residente 
em Braga têm uma proposta para si: 
inaugurar o Ano Novo a cantar e a rezar. 

Diante de um ano atípico, em que 
muitos acontecimentos atropelaram 
sonhos, projetos e metas, o Réveillon 
da Paz, evento anualmente promovido 
pela Comunidade Católica Shalom, 
que tem a proposta de um ano novo 
diferente, vai levar esperança e amor 
aos corações.

PENSAMENTO DE NATAL
“Tenhamos coragem de olharmos 

para as feridas. Em Natal, paremos e 
falemos delas. Não nos apeguemos ao 
negativo mas reconheçamos que são 
precisos antídotos que podem mudar 
o rumo das coisas. (...) 

Precisa-se de estrelas nas relações 
familiares. Olhar para as nossas 
famílias é sinónimo de encontro 
com tantas situações de fragilidade, 
de sofrimento, de tantas feridas. 
As comunidades necessitam de se 
aproximarem mais das famílias para as 
acompanhar, de modo que se tornem 
capazes de superar as dificuldades que 
encontram no caminho. As feridas 
das famílias actuais são mais que 
evidentes. Com o compromisso de 
muitos a família voltará a brilhar na 
noite da sociedade e a mostrar que é 
aí que seremos felizes. (...)

Com a luz de Belém nas nossas 
intenções mudaremos muitas coisas. 
Não nos contentemos com as palavras. 
Apostemos nos gestos.”

Dom Jorge Ortiga, Administrador Apostólico

CAMINHADA ADVENTO - NATAL 
Gestação

- onDe hÁ amor nasCem GesTos -
caminho em FAMÍLIA

naTal/saGraDa Família - embaLar

O mistério do Natal do Senhor coloca-
nos em atitude de contemplação de 
uma mãe, de uma família, que embala 
o seu filho. Este gesto, revestido de 
ternura, torne os nossos corações dóceis 
ao nascimento do nosso Salvador, nos 
faça acolher a sua presença, não nos 
mantenha indiferentes ou apáticos ao 
seu amor por nós. 

Afirmar “Creio em Jesus Cristo” é dom 
divino e resposta humana, é aceitar 
Deus que se digna deixar ser embalado 
nos braços da humanidade, que pela 
nossa voz n’Ele acredita. 

Em família: 
- Trocar a imagem do presépio de Nossa 

Senhora grávida pelas habituais: 
Nossa Senhora e o Menino Jesus. 
Acender uma vela ao longo da semana 
no momento da oração familiar. Fazer 
um momento de adoração ao Menino.

MARCAÇÃO DE INTENÇÕES PARA 2022
A pandemia parece que veio para 

ficar. Tentaremos, sempre que nos 
for permitido e possível, manter 
o esquema das Eucaristia. Dias e 
horários serão sempre ajustados às 
indicações e restrições decretadas 
pela autoridade da saúde e autoridade 
eclesiástica. Por isso, esteja atento 
ao boletim semanal da paróquia, no 
sítio:  https://www.diocese-braga.pt/
paroquiadepadimdagraca/ 

Marcar intenções para todo o ano 
continua ainda a ser um jogar na 
incerteza e imprevisibilidade. Por isso, 
continuamos a apelar à compreensão 
de todos e à tolerância nas falhas, 
de uns e outros. Um pouco mais de 
paciência faz-nos comunidade. 

No entanto, não queremos deixar de 
celebrar e rezar: por nós mesmos, 
pelo nosso tempo, e por aqueles 
que precisam das nossas orações 
para entrar no tempo da eternidade. 
Se mais não for, é ao menos um 
santo e piedoso pensamento rezar pelos 
que morreram, na esperança da sua 
ressurreição entre os eleitos de Deus;   Próspero, Feliz 

    e Fecundo 
      NOVO ANO

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
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