
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Natal: Papa convida todos a fazer o presépio, símbolo de fé e de paz 
Francisco dedica última audiência semanal de 2019 à celebração do nascimento de Jesus. 

O Papa Francisco pediu hoje no Vaticano que a celebração do Natal seja 
acompanhada pela construção do presépio, para recordar a centralidade da figura de Jesus. 

“O presépio é mais actual do que nunca, num momento em que todos os dias se 
fabricam no mundo tantas armas e tantas imagens violentas, que entram nos olhos e nos 
corações. O presépio, pelo contrário, é uma imagem artesanal de paz, e por isso é um 
Evangelho vivo”, indicou, na última audiência pública semanal de 2019, no auditório Paulo 
VI. 

Francisco recordou que no dia 1 de Dezembro assinou a carta ‘Sinal Admirável’, 
sobre o significado do presépio, tendo para isso viajada até à localidade italiana de Greccio, 
onde São Francisco de Assis fez o primeiro presépio vivo, com as pessoas do local. 

“É importante fazer um pequeno presépio sempre, porque nos recorda que Deus 
veio até nós, nasceu entre nós, acompanha-nos e fez-se homem como nós. Na vida de todos 
os dias, já não estamos sós. Ele habita no meio de nós. Não muda magicamente as coisas, 
mas, se o acolhermos, todas as coisas podem mudar”, afirmou o pontífice. 

O Papa deixou votos de que a presença do presépio em cada casa “seja a ocasião 
para convidar Jesus na vida”. 

A intervenção recordou a presença da Virgem Maria e São José, junto ao Menino 
Jesus, figuras que intercedem por todas as famílias, nas suas “alegrias e preocupações”. 

Francisco falou, de improviso, da oferta de um pequeno presépio, chamado 
“Deixemos a mãe descansar”, no qual se vê Maria a dormir, enquanto São José adormece o 
menino: “A ternura de uma família, de um casamento”. 

“Fazer o presépio é celebrar a proximidade de Deus: é redescobrir que Deus é real, 
concreto, vivo e palpitante. Não é um senhor distante ou um juiz desapegado, mas é Amor 
humilde, que desceu até nós”, acrescentou. 

O Papa desafiou todos a “contemplar” o mistério do nascimento de Jesus, num 
mundo em pressa constante, para recordar a “importância de parar”. 

“Se Jesus habita a vida, ela renasce. E se a vida renasce, é verdadeiramente Natal. 
Feliz Natal a todos”, desejou. 
 

*********************************************************************** 

N.B.: Crónica “Dia do Senhor” - Uma crónica da responsabilidade dos Párocos de Aguiar 
da Beira e Sátão.  

O amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até ao Céu, porque 
aproximar-se d’Ele é a melhor maneira de que o Homem dispõe para se aperfeiçoar. 

Este é o Dia do Senhor. 
Todos os Domingos às 9 da manhã, 5 da tarde e 8 da noite. 

(oiça em → http://alivefm.pt/noticias/category/podcasts/cronicas/dia-do-senhor) ou 89.9 FM. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I       Is 7, 10-14 
«A virgem conceberá» 

 

Leitura do Livro de Isaías 
Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: «Pede um 
sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas 
alturas». Acaz respondeu: «Não pedirei, não porei o Senhor à prova». Então 
Isaías disse: «Escutai, casa de David: Não vos basta que andeis a molestar os 
homens para quererdes também molestar o meu Deus? Por isso, o próprio 
Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu 
nome será Emanuel». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL      Salmo 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. 7c e 10b) 
Venha o Senhor: é Ele o rei glorioso. 
 
LEITURA II         Rom 1, 1-7 

Jesus Cristo, nascido da descendência de David, segundo a carne 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino, escolhido para o 
Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas 
Escrituras, acerca de seu Filho, nascido, segundo a carne, da descendência de 
David, mas, segundo o Espírito que santifica, constituído Filho de Deus em 
todo o seu poder pela sua ressurreição de entre os mortos: Ele é Jesus Cristo, 
Nosso Senhor. Por Ele recebemos a graça e a missão de apóstolo, a fim de 
levarmos todos os gentios a obedecerem à fé, para honra do seu nome, dos 
quais fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo. A todos os que 
habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem santos, a graça e a 
paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO        Mt 1, 18-24 

Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva de 
José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do 
Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, 
resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu 
num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, filho de David, não temas 
receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. 
Ela dará à luz um Filho e tu pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque Ele salvará o 
povo dos seus pecados». Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor 
anunciara por meio do Profeta, que diz: «A Virgem conceberá e dará à luz um 
Filho, que será chamado ‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus connosco’». Quando 
despertou do sono, José fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua 
esposa.  Palavra da salvação. 
 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo diz-nos, fundamentalmente, que Jesus 
é o “Deus-connosco”, que veio ao encontro dos homens para lhes 
oferecer uma proposta de salvação e de vida nova. Na primeira leitura, o 
profeta Isaías anuncia que Jahwéh é o Deus que não abandona o seu Povo e que 
quer percorrer, de mãos dadas com ele, o caminho da história… É n’Ele (e não nas 
sempre falíveis seguranças humanas) que devemos colocar a nossa esperança. Na 
segunda leitura, sugere-se que, do encontro com Jesus, deve resultar o testemunho: 
tendo recebido a Boa Nova da salvação, os seguidores de Jesus devem levá-la a 
todos os homens e fazer com que ela se torne uma realidade libertadora em todos os 
tempos e lugares. 

O Evangelho apresenta Jesus como a incarnação viva desse “Deus 
connosco”, que vem ao encontro dos homens para lhes apresentar uma proposta de 
salvação. Contém, naturalmente, um convite implícito a acolher de braços abertos a 
proposta que Ele traz e a deixar-se transformar por ela. Esse Jesus que esperamos é 
– de acordo com a catequese que a primitiva comunidade cristã nos apresenta por 
intermédio de Mateus – o “Deus que vem ao encontro dos homens”, para lhes 
oferecer a salvação. A festa do Natal que se aproxima deve ser o encontro de cada 
um de nós com este Deus; e esse encontro só será possível se tivermos o coração 
disponível para O acolher e para abraçar a proposta que Ele nos veio fazer. 
Frequentemente, o Natal é a festa pagã do consumismo, das prendas obrigatórias, 
da refeição melhorada, das tradições familiares que têm de ser respeitadas mesmo 
quando não significam nada… Devemos por isso questionar se o nosso Natal – este 
Natal que estou a preparar no meu coração – é uma celebração pagã ou um 
verdadeiro encontro com esse Deus libertador, cuja proposta de salvação estou 
interessado em escutar e acolher? 

A figura de Maria é uma figura incontornável para quem prepara o Natal: é 
a figura que está sempre disponível para escutar os apelos de Deus e que lhes 
responde com um “sim” de disponibilidade total… É esse “sim” e essa 
disponibilidade que tornam possível a presença salvadora de Deus no mundo. Estou 
na mesma atitude de disponibilidade aos desafios de Deus? Sou capaz de dizer 
todos os dias “sim”, de forma a que, através de mim, Deus possa nascer no mundo e 
salvar os homens?  

Outra figura que nos interpela e questiona neste tempo de Advento é a 
figura de José… Ele é o homem a quem Deus envolve nos seus planos – planos 
que, provavelmente, lhe parecem misteriosos e inacessíveis – mas que tudo aceita, 
numa obediência total a Deus. Sou capaz de acolher os projectos de Deus – mesmo 
quando eles desorganizam os meus projectos pessoais – com a mesma 
disponibilidade de José, na obediência total aos esquemas de Deus? 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, muitas vezes sou confrontado com situações que 

não compreendo e com as quais não concordo. Ajuda-me a ser 
recto de coração, não buscando a difamação das pessoas 
envolvidas nem a sua reprovação pública, mas sim procurando a 
justiça e a paz. Segundo o exemplo de José, faz com que eu aja 
sempre com bondade e respeito perante os mistérios dos outros. 
 


