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Carta Apostólica Admirabile Signum do Papa Francisco 

 sobre o significado e valor do Presépio 

   (Cont.) 5. Uma grande emoção deveria apoderar-se de nós, ao 

colocarmos no Presépio as montanhas, os riachos, as ovelhas e os 

pastores! Pois assim lembramos, como preanunciaram os profetas, 

que toda a criação participa na festa da vinda do Messias. Os anjos 

e a estrela-cometa são o sinal de que também nós somos chamados 

a pôr-nos a caminho para ir até à gruta adorar o Senhor. «Vamos a 

Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer» (Lc 2,15): assim falam os pastores, depois do 

anúncio que os anjos lhes fizeram. É um ensinamento muito belo, que nos é dado na simplicidade da 

descrição. Ao contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas outras coisas, os pastores tornam-se as 

primeiras testemunhas do essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. São os mais humildes e os mais 

pobres que sabem acolher o acontecimento da Encarnação. A Deus, que vem ao nosso encontro no Menino 

Jesus, os pastores respondem, pondo-se a caminho rumo a Ele, para um encontro de amor e de grata 

admiração. É precisamente este encontro entre Deus e os seus filhos, graças a Jesus, que dá vida à nossa 

religião e constitui a sua beleza singular, que transparece de modo particular no Presépio. 

6. Nos nossos Presépios, costumamos colocar muitas figuras simbólicas. Em primeiro lugar, as de 

mendigos e pessoas que não conhecem outra abundância a não ser a do coração. Também estas figuras 

estão, de pleno direito, próximas do Menino Jesus, sem que ninguém possa expulsá-las ou afastá-las de um 

berço de tal modo improvisado que os pobres, ao seu redor, não destoam absolutamente. Antes, os pobres 

são os privilegiados deste mistério e, muitas vezes, aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença 

de Deus no meio de nós. No Presépio, os pobres e os simples lembram-nos que Deus se faz homem para 

aqueles que mais sentem a necessidade do seu amor e pedem a sua proximidade. Jesus, «manso e humilde de 

coração» (Mt 11,29), nasceu pobre, levou uma vida simples, para nos ensinar a identificar e a viver do 

essencial. Do Presépio surge, clara, a mensagem de que não podemos deixar-nos iludir pela riqueza e por 

tantas propostas efémeras de felicidade. Como pano de fundo, aparece o palácio de Herodes, fechado, surdo 

ao jubiloso anúncio. Nascendo no Presépio, o próprio Deus dá início à única verdadeira revolução que dá 

esperança e dignidade aos deserdados, aos marginalizados: a revolução do amor, a revolução da ternura. Do 

Presépio, com meiga força, Jesus proclama o apelo à partilha com os últimos, como estrada para um mundo 

mais humano e fraterno, onde ninguém seja excluído e marginalizado. 

Muitas vezes, as crianças (mas os adultos também!) gostam de acrescentar, no Presépio, outras figuras 

que parecem não ter qualquer relação com as narrações do Evangelho. Contudo, esta imaginação pretende 

expressar que, neste mundo novo inaugurado por Jesus, há espaço para tudo o que é humano e para toda a 

criatura. Do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres com a bilha de água ao ombro às 

crianças que brincam... tudo isso representa a santidade do dia-a-dia, a alegria de realizar de modo 

extraordinário as coisas de todos os dias, quando Jesus partilha connosco a sua vida divina. (continua no 

próximo número)  
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Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

Depois de os Magos partirem,  

o Anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe:  

«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto  

e fica lá até que eu te diga,  

pois Herodes vai procurar o Menino para O matar». 

José levantou-se de noite,  

tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto  

e ficou lá até à morte de Herodes.  

Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo Profeta:  

«Do Egipto chamei o meu filho». 

Quando Herodes morreu,  

o Anjo apareceu em sonhos a José, no Egipto, e disse-lhe:  

«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe  

e vai para a terra de Israel,  

pois aqueles que atentavam contra a vida do Menino  

já morreram».  

José levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe  

e voltou para a terra de Israel.  

Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia,  

em lugar de seu pai, Herodes, teve receio de ir para lá.  

E, avisado em sonhos,  

retirou-se para a região da Galileia  

e foi morar numa cidade chamada Nazaré.  

Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos Profetas:  

«Há-de chamar-Se Nazareno».  

1ª Leitura | Sir 3, 3-7.14-17a 

«Aquele que teme a Deus honra os seus pais.» 

Salmo Responsorial | Sl 127 (128) 

Felizes os que esperam no Senhor e seguem os seus caminhos. 

2ª Leitura | Col 3, 12-21 

«Revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência.» 

Evangelho | Mt 2, 13-15.19-23 

«Toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste Domingo propõe-nos a família de Jesus, como exemplo e modelo das 
nossas comunidades familiares… As leituras fornecem indicações práticas para nos 
ajudar a construir famílias felizes, que sejam espaços de encontro, de partilha, de 
fraternidade, de amor verdadeiro. 

A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, algumas atitudes que os filhos 
devem ter para com os pais. É uma forma de concretizar esse amor de que fala, depois, a 
segunda leitura. Uma palavra sobressai: o verbo “honrar”. Ele leva-nos ao decálogo, onde 
aparece no sentido de “dar glória”. “Dar glória” a uma pessoa é dar-lhe toda a sua 
importância; “dar glória aos pais” é, assim, reconhecer a sua importância como 
instrumentos de Deus, fonte de vida. Ora, reconhecer que os pais são a fonte, através da 
qual Deus nos dá a vida, deve conduzir à gratidão; e essa gratidão tem consequências a 
nível prático. 

A segunda leitura sublinha a dimensão do amor que deve brotar dos gestos de todos 
os que vivem “em Cristo” e aceitaram ser Homem Novo. Esse amor deve atingir, de forma 
mais especial, todos os que connosco partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em 
determinadas atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço. 
Viver como “homem novo” implica cultivar um conjunto de virtudes que resultam da 
união com Cristo: misericórdia, bondade, humildade, paciência, mansidão. Lugar especial 
ocupa o perdão das ofensas do próximo, a exemplo do que Cristo sempre fez. Estas 
virtudes são exigências e manifestações da caridade, que é o mais fundamental dos 
mandamentos cristãos. 

O Evangelho apresenta uma catequese sobre Jesus e a missão que o Pai lhe confiou; 
mas, sobretudo, propõe-nos o quadro de uma família exemplar – a família de Nazaré. 
Nesse quadro há duas coordenadas que são postas em relevo: trata-se de uma família 
onde existe verdadeiro amor e verdadeira solidariedade entre os seus membros; e trata-
se de uma família que escuta Deus e que segue, com absoluta confiança, os caminhos por 
Ele propostos.  

É uma família unida e solidária, que não hesita em afrontar os perigos do deserto e as 
incomodidades do exílio numa terra estrangeira, quando um dos membros corre riscos. 
Na família de Nazaré manifesta-se, desta forma, esse amor até ao extremo que supera 
todos os egoísmos e que se faz dom ao outro.  

José – que continua a ser o protagonista desta história, o representante dessa dinastia 
davídica que leva a cabo o projecto salvador de Deus – desempenha um papel muito 
belo… É o homem permanentemente atento às indicações de Deus, que sabe discernir o 
que Deus quer, que acata na obediência a vontade de Deus, que tudo arrisca e sacrifica 
em defesa da vida daquele menino que Deus lhe confiou.  
 

A Sagrada Família é também uma família onde se escuta a Palavra de Deus e onde se aprende a ler os 
sinais de Deus… A nossa família é uma família onde se escuta a Palavra de Deus, onde se procuram 

ler os sinais de Deus, onde se procura perceber o que Deus diz? Encontramos tempo para reunir a 
família à volta da Palavra de Deus e para partilhar, em família, a Palavra de Deus? A nossa família é uma família que reza? 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 30 
9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:00 Eucaristia Rancosinho 
Terça-feira, 31 11:00 Eucaristia em honra de S. Silvestre Figueiró da Granja 

Quarta-feira, 1 
 

SANTA MARIA,  
MÃE DE DEUS – 

Solenidade 

9:00 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

10:00 Eucaristia Casal Vasco 
10:30 Eucaristia Maceira 
11:00 Eucaristia Infias 

11:45 Eucaristia Figueiró da Granja 
12:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

14:30 
Eucaristia Cortiçô 
Eucaristia Fuinhas 

15:30 Eucaristia Algodres 
16:00 Eucaristia Muxagata 

Quinta-feira, 2 
SS. Basílio Magno  

e Gregório de Nazianzo,  
bispos e doutores da Igreja – MO 

- - - - - - - - - 

Sexta-feira, 3 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
18:30 Eucaristia Algodres 

Sábado, 4 

16:00 Eucaristia Fuinhas 

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

17:00 Eucaristia Mata 
18:00 Eucaristia Vila Chã 

Domingo, 5 
EPIFANIA DO 

SENHOR – 
Solenidade 

9:00 Eucaristia Cortiçô 
9:15 Eucaristia  Maceira  
9:50 Eucaristia Infias 

10:00 Celebração da Palavra  Muxagata 
10:30 Eucaristia Sobral Pichorro 
10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Casal Vasco  
 

«  

 

30 dez 19 a 5 jan 20 

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