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Carta Apostólica Admirabile Signum do Papa Francisco sobre o significado e valor do Presépio 

   (Cont.) 3. Com a simplicidade daquele sinal, São Francisco realizou 

uma grande obra de evangelização. O seu ensinamento penetrou no coração 

dos cristãos, permanecendo até aos nossos dias como uma forma genuína 

de repropor, com simplicidade, a beleza da nossa fé. Aliás, o próprio lugar 

onde se realizou o primeiro Presépio sugere e suscita estes sentimentos. Greccio torna-se um refúgio para a 

alma que se esconde na rocha, deixando-se envolver pelo silêncio. Por que motivo suscita o Presépio tanto 

enlevo e nos comove? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura de Deus. Ele, o Criador do universo, 

abaixa-se até à nossa pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós, fascina-nos ainda mais ao 

vermos que Aquele que nasceu de Maria é a fonte e o sustento de toda a vida. Em Jesus, o Pai deu-nos um 

irmão, que vem procurar-nos quando estamos desorientados e perdemos o rumo, e um amigo fiel, que está 

sempre ao nosso lado; deu-nos o seu Filho, que nos perdoa e levanta do pecado. Armar o Presépio nas 

nossas casas ajuda-nos a reviver a história sucedida em Belém. Naturalmente os Evangelhos continuam a 

ser a fonte, que nos permite conhecer e meditar aquele acontecimento; mas a sua representação no Presépio 

ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afectos, convida a sentirmo-nos envolvidos na história da 

salvação, contemporâneos daquele evento que se torna vivo e actual nos mais variados contextos históricos 

e culturais. De modo particular, desde a sua origem franciscana, o Presépio é um convite a «sentir», a 

«tocar» a pobreza que escolheu para si mesmo o Filho de Deus na sua Encarnação, tornando-se assim, 

implicitamente, um apelo para O seguirmos pelo caminho da humildade, da pobreza, do despojamento, que 

parte da manjedoura de Belém e leva até à Cruz, e um apelo ainda a encontrá-lo e a servi-lo, com 

misericórdia, nos irmãos e irmãs mais necessitados (cf. Mt 25,31-46). 

4. Gostava agora de repassar os vários sinais do Presépio para apreendermos o significado que 

encerram. Em primeiro lugar, representamos o céu estrelado, na escuridão e no silêncio da noite. Fazemo-

lo não apenas para ser fiéis às narrações do Evangelho, mas também pelo significado que possui. Pensemos 

nas vezes sem conta que a noite envolve a nossa vida. Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus não nos 

deixa sozinhos, mas faz-se presente para dar resposta às questões decisivas sobre o sentido da nossa 

existência: Quem sou eu? Donde venho? Porque nasci neste tempo? Porque amo? Porque sofro? Porque 

hei-de morrer? Foi para dar uma resposta a estas questões que Deus se fez homem. A sua proximidade traz 

luz onde há escuridão, e ilumina a quantos atravessam as trevas do sofrimento (cf. Lc 1,79). 

Merecem também uma referência as paisagens que fazem parte do Presépio; muitas vezes aparecem 

representadas as ruínas de casas e palácios antigos que, nalguns casos, substituem a gruta de Belém 

tornando-se a habitação da Sagrada Família. Parece que estas ruínas se inspiram na Legenda Aurea, do 

dominicano Jacopo de Varazze (século XIII), onde se refere a crença pagã segundo a qual o Templo da Paz, 

em Roma, iria desabar quando desse à luz uma Virgem. Aquelas ruínas são sinal visível sobretudo da 

humanidade decaída, de tudo aquilo que cai em ruína, que se corrompe e definha. Este cenário diz que Jesus 

é a novidade no meio de um mundo velho, e veio para curar e reconstruir, para reconduzir a nossa vida e o 

mundo ao seu esplendor originário. (continua no próximo número)  
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Da Palavra… 

 

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.    

1ª Leitura | Is 7, 10-14 

«A virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel.» 

Salmo Responsorial | Sl 23 (24) 

Que alegria quando me disseram: Vamos para a casa do Senhor. 

2ª Leitura | Rom 1, 1-7 

Jesus Cristo, nascido da descendência de David. 

Evangelho | Mt 1, 18-24 

Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David. 
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… para a vida. 
 

 

O Advento é tempo de espera do Salvador que os profetas anunciaram e a Virgem Mãe esperou 
com inefável amor. Desde toda a eternidade, Deus escolheu, para ser a Mãe do seu Filho uma filha 
de Israel, uma jovem judia de Nazaré, Virgem que era noiva de um homem da casa de David. Todo o 
Advento está referido a Maria. Só Maria conhece o segredo da Vida que se esconde no seu seio. 
Como tantas mães, ela esperou com alegria o momento de dar à luz o Filho que Deus Pai havia 
formado no seu ventre. Só Maria é a mulher que traz nas suas entranhas o Salvador. 

Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que o nosso Deus que não abandona o seu Povo 
mas quer percorrer, de mãos dadas com ele, o caminho da história… É n’Ele que devemos colocar a 
nossa esperança. O “sinal” de Deus é este: «a virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome 
será Emanuel».  

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. Paulo define-se a si 
mesmo como servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino e eleito para anunciar o 
Evangelho. Para Paulo, o “Evangelho” é a proposta libertadora de Deus, que se tornou viva e 
presente no mundo através da pessoa de Jesus Cristo, o Messias, e que se destina à salvação de 
todos os homens.  

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. Segundo a narração de Mateus, José apercebeu-se que Maria estava grávida… Como sabia não 
ser o pai do bebé que estava para chegar, resolveu abandonar Maria, em segredo; mas um anjo do 
Senhor apareceu-lhe em sonhos e esclareceu o mistério: «o que nela se gerou é fruto do Espírito 
Santo». O que é que temos aqui? Uma reportagem? Neste episódio temos, não uma descrição de 
factos históricos, mas uma catequese sobre Jesus. Então, o que é que esta catequese procura 
ensinar? Procura mostrar que Jesus vem de Deus, que a sua origem é divina. Procura, ainda, ensinar 
qual será a missão de Jesus: o nome que Lhe é atribuído mostra que Ele vem de Deus com uma 
proposta de salvação para os homens (“Jesus” significa “Deus salva”). Também se diz que Ele é o 
Messias de Deus, da descendência de David, que os profetas anunciaram. De qualquer forma, a 
figura de José desempenha aqui um papel muito interessante… O anjo dirige-se a ele como “filho de 
David” e pede-lhe que receba Maria e que ponha o nome à criança. A imposição do nome é o rito 
através do qual um pai recebe uma criança como filho. Assim, Jesus passa a fazer parte da família 
de David e a ser, naturalmente, a esperança para a restauração desse reino ideal de paz e de 
felicidade pelo qual todo o Povo ansiava. Pela obediência de José, realizam-se os planos e as 
promessas de Deus ao seu Povo. 

O centro da história é Cristo como vamos professar no próximo dia de Natal. Mas quando se 
quer contemplar o Sol, a Aurora é o presságio gozoso do desfrute da luz, o Salvador. Por isso hoje, 
prestes a dar à luz o Messias esperado, Maria e Belém enchem a nossa contemplação. O Natal 
aproxima-se: Deus connosco.  

 

Quem não se sente, como que, mais perto de Deus nestes dias? Quem não se encontra mais aligeirado 
de preocupações, com uma verdadeira paz? Quem não experimenta uma grande alegria? 
Temos que nos dispor a acolher o Salvador, limpar o coração.  

Estes dias dão-nos a oportunidade de nos aproximarmos  
do sacramento da alegria, a confissão. 



Da Palavra… 

 

 
Segunda-feira, 23 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 24  - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 25 
NATAL DO SENHOR 

00:00 MISSA “DO GALO” 
Fornos de Algodres 

Figueiró da Granja 

9:00 Eucaristia Cortiçô  

9:15 Eucaristia Maceira 

10:00 Eucaristia Algodres 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 

11:00 Eucaristia Infias 

11:45 Eucaristia Figueiró da Granja 

12:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

14:30 
Eucaristia Vila Chã 

Eucaristia Fuinhas 

15:30 Eucaristia Casal Vasco 

16:00 Eucaristia Muxagata 

17:30 Eucaristia Mata 

Quinta-feira, 26  
Sto. Estêvão, Primeiro 

Mártir – FESTA 

17:00 Eucaristia Furtado 

17:45 Eucaristia Rancosinho 

18:30 Eucaristia Ramirão 

Sexta-feira, 27 
S. João,  

Apóstolo e 
Evangelista – FESTA 

17:00 Eucaristia Cortiçô 

17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 28  
Santos Inocentes,  
mártires – FESTA 

11:00 Baptizado Casal Vasco 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 

(Igreja da Misericórdia) 

18:00 Eucaristia Algodres 

19:00 Eucaristia Maceira 

Domingo, 29 
Sagrada Família de 

Jesus, Maria  
e José  

– FESTA 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia  Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Cortiçô 

10:15 Celebração da Palavra Algodres 

10:30 
Eucaristia Muxagata 

Celebração da Palavra Fuinhas 

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Infias 

15:00 
Eucaristia solene em honra da Sagrada 
Família, seguida de procissão 

Mata 
 

«  
 

23 a 29 dez | 19 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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