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Carta Apostólica Admirabile Signum do Papa Francisco 

sobre o significado e valor do Presépio 

  1. O sinal admirável do Presépio, muito amado 

pelo povo cristão, não cessa de suscitar maravilha e 

enlevo. Representar o acontecimento da natividade de 

Jesus equivale a anunciar, com simplicidade e alegria, o 

mistério da Encarnação do Filho de Deus. De facto, o Presépio é como um Evangelho 

vivo que transvaza das páginas da Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que 

contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocarmo-nos 

espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade daquele que se fez homem, a fim de 

se encontrar com todo o homem, e a descobrirmos que nos ama tanto, que se uniu a nós 

para podermos, também nós, unirmo-nos a Ele. Com esta Carta, quero apoiar a bonita 

tradição das nossas famílias de prepararem o Presépio, nos dias que antecedem o Natal, 

e também o costume de o armarem nos lugares de trabalho, nas escolas, nos hospitais, 

nos estabelecimentos prisionais, nas praças... Trata-se verdadeiramente dum exercício 

de imaginação criativa, que recorre aos mais variados materiais para produzir, em 

miniatura, obras-primas de beleza. Aprende-se em criança, quando o pai e a mãe, 

juntamente com os avós, transmitem este gracioso costume, que encerra uma rica 

espiritualidade popular. Desejo que esta prática nunca desapareça; mais, espero que a 

mesma, onde porventura tenha caído em desuso, se possa redescobrir e revitalizar.  

 2. A origem do Presépio fica-se a dever, antes de mais nada, a alguns pormenores do 

nascimento de Jesus em Belém, referidos no Evangelho. O evangelista Lucas limita-se a 

dizer que, tendo-se completado os dias de Maria dar à luz, «teve o seu filho primogénito, 

que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na 

hospedaria» (2,7). Jesus é colocado numa manjedoura, que, em latim, se diz praesepium, 

donde vem a nossa palavra presépio. Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra 

lugar onde os animais vão comer. A palha torna-se a primeira enxerga para Aquele que 

se há-de revelar como «o pão vivo, o que desceu do Céu» (Jo 6,51). Uma simbologia, que já 

Santo Agostinho, a par doutros Padres da Igreja, tinha entrevisto quando escreveu: 

«Deitado numa manjedoura, torna-se nosso alimento».                        (continua no próximo número)  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus 

a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, 

a uma Virgem desposada  

com um homem chamado José. 

O nome da Virgem era Maria. 

Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: 

«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo».  

Ela ficou perturbada com estas palavras 

e pensava que saudação seria aquela. 

Disse-lhe o Anjo: 

«Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. 

Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus. 

Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. 

O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; 

reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». 

Maria disse ao Anjo: 

«Como será isto, se eu não conheço homem?». 

O Anjo respondeu-lhe:  

«O Espírito Santo virá sobre ti 

e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. 

Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. 

E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice 

e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril; 

porque a Deus nada é impossível». 

Maria disse então:  

«Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra».  

1ª Leitura | Gen 3, 9-15.20 

«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência e a descendência dela.» 

Salmo Responsorial | Sl 97 (98) 

Cantai um cântico novo: o Senhor fez maravilhas. 

2ª Leitura | Rom 15, 4-9 

« Cristo salva todos os homens.» 

Evangelho | Lc 1, 26-38 

«Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo.» 



… para a vida. 
 

 

Mais do que qualquer outro tempo do Ano Litúrgico, o Advento é tempo de Maria, pois é nele 
que a vemos em mais íntima relação com o Seu filho, ao Qual está unida «por vínculo estreito e 
indissolúvel» (LG. 53). Embora, na sua origem e no seu princípio, a Solenidade da Imaculada 
Conceição, que vem do século XI, não nos apareça em ligação com o Advento, contudo ela é uma 
verdadeira festa do Advento. Ela é a aurora que precede, anuncia e traz em si o Dia novo, que está 
para surgir no Natal. Enaltecendo a Virgem Maria, esta Solenidade, em vez de nos desviar do 
Mistério de Cristo, leva-nos, pelo contrário, a exaltar a obra da Redenção, ao apresentar-nos Aquela 
que foi a primeira a beneficiar dos seus frutos, tornando-se a imagem e o modelo segundo o qual 
Deus quer refazer o rosto da Humanidade, desfigurado pelo pecado. 

Na SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO somos convidados a equacionar o tipo de resposta que 
damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a 
acolher, com um coração aberto e disponível, os planos de Deus para nós e para o mundo. 

A primeira leitura mostra, recorrendo à história de Adão e Eva, o que acontece quando 
rejeitamos as propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, de orgulho e de auto-
suficiência... Viver à margem de Deus leva, inevitavelmente, a trilhar caminhos de sofrimento, de 
destruição, de infelicidade e de morte. O nosso texto deixa claro que prescindir de Deus e caminhar 
longe d’Ele leva o homem ao confronto e à hostilidade com os outros homens e mulheres. Nasce, 
então, a injustiça, a exploração, a violência. Os outros homens e mulheres deixam de ser irmãos 
para passarem a ser ameaças ao próprio bem-estar, à própria segurança, aos próprios interesses. 

A segunda leitura, da carta de São Paulo aos Romanos, convida todos os cristãos a viverem com 
esperança a Palavra das Escrituras, pois Cristo virá para salvar todos os homens. Porque somos 
escolhidos de Cristo, temos que realizarmo-nos na comunhão, vivendo a paciência e a consolação. 
“Acolhei-vos portanto uns aos outros, como Cristo vos acolheu….” 

O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao contrário de Adão e Eva, 
Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a auto-suficiência e preferiu conformar a sua vida, de forma 
total e radical, com os planos de Deus.  

Estamos diante do “relato de vocação” de Maria: a visita do anjo destina-se a apresentar à 
jovem de Nazaré uma proposta de Deus. Essa proposta vai exigir uma resposta clara de Maria. 

A Maria, Deus propõe que aceite ser a mãe de um “filho” especial... Desse “filho” diz-se, em 
primeiro lugar, que ele se chamará “Jesus”. O nome significa “Deus salva”. A resposta de Maria 
começa com uma objecção... É uma reacção natural de um "chamado", assustado com a 
perspectiva do compromisso com algo que o ultrapassa; mas é, sobretudo, uma forma de mostrar a 
grandeza e o poder de Deus que, apesar da fragilidade e das limitações dos "chamados", faz deles 
instrumentos da sua salvação no meio dos homens e do mundo.  

O relato termina com a resposta final de Maria: “Eis a serva do Senhor; faça-se em mim segundo 
a tua palavra”. Do seu "sim" total, resultou salvação e vida plena para ela e para o mundo. Desta 
forma, Maria reconhece que Deus a escolheu, aceita com disponibilidade essa escolha e manifesta a 
sua disposição de cumprir, com fidelidade, o projecto de Deus. 
 

Maria de Nazaré foi, certamente, uma mulher para quem Deus ocupava o primeiro lugar e era a 

prioridade fundamental. Maria de Nazaré foi, certamente, uma pessoa de oração e de fé, que 
fez a experiência do encontro com Deus e aprendeu a confiar totalmente n'Ele. No meio da 

agitação de todos os dias, encontro tempo e disponibilidade para ouvir Deus, para viver em comunhão com Ele, 
para tentar perceber os seus sinais nas indicações que Ele me dá dia-a-dia? 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 9 
16:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:00 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 10 
17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 11 
17:00 Eucaristia Casal vasco 

18:00 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 12  
 

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 13  

S. Luzia, virgem e mártir – MO 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:45 Hora Apostólica pelo Cursilho Infias 

Sábado, 14  
S. João da Cruz,  

presbítero e doutor da Igreja – 
MO 

11:00 Eucaristia 
Centro de Dia de 
Muxagata 

15:00 Eucaristia Lar de Maceira 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

18:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 15 
 

III  
DOMINGO  

DO ADVENTO 

9:00 

Eucaristia Infias 

Celebração da Palavra Vila Chã 

Celebração da Palavra Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 Eucaristia Figueiró da Granja 

15:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
 

 

 

«  

   

9 a 15 dez | 19 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 

In scr i çõe s  até 13  de Dezembro 
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