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Carta Apostólica Admirabile Signum do Papa Francisco 

sobre o significado e valor do Presépio 

  2. (Continuação) Na realidade, o Presépio inclui vários 

mistérios da vida de Jesus, fazendo-os aparecer familiares à 

nossa vida diária. Passemos agora à origem do Presépio, tal 

como nós o entendemos. A mente leva-nos a Greccio, na Valada 

de Rieti; aqui se deteve São Francisco, provavelmente quando vinha de Roma onde recebera, do 

Papa Honório III, a aprovação da sua Regra, em 29 de Novembro de 1223. Aquelas grutas, 

depois da sua viagem à Terra Santa, faziam-lhe lembrar de modo particular a paisagem de 

Belém. E é possível que, em Roma, o «Poverello» de Assis tenha ficado encantado com os 

mosaicos, na Basílica de Santa Maria Maior, que representam a natividade de Jesus e se 

encontram perto do lugar onde, segundo uma antiga tradição, se conservam precisamente as 

tábuas da manjedoura. 

As Fontes Franciscanas narram, de forma detalhada, o que aconteceu em Greccio. Quinze dias 

antes do Natal, Francisco chamou João, um homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a 

concretizar um desejo: «Quero representar o Menino nascido em Belém, para de algum modo ver com 

os olhos do corpo os incómodos que Ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo 

sido reclinado na palha de uma manjedoura, entre o boi e o burro». Mal acabara de o ouvir, o 

prestável amigo foi preparar, no lugar designado, tudo o que era necessário segundo o desejo do 

Santo. No dia 25 de Dezembro, chegaram a Greccio muitos frades, vindos de vários lados, e 

também homens e mulheres das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar aquela 

noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura com palha, o boi e o burro. À vista da 

representação do Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria indescritível, como 

nunca tinham sentido antes. Depois, o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a 

manjedoura, mostrando também deste modo a ligação que existe entre a Encarnação do Filho de 

Deus e a Eucaristia. Em Greccio, naquela ocasião, não havia figuras: o Presépio foi formado e 

vivido pelos que estavam presentes. Assim nasce a nossa tradição: todos à volta da gruta e 

repletos de alegria, sem qualquer distância entre o acontecimento que se realiza e as pessoas que 

participam no mistério. O primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, lembra que 

naquela noite, à simples e comovente representação se veio juntar o dom duma visão 

maravilhosa: um dos presentes viu que jazia na manjedoura o próprio Menino Jesus. Daquele 

Presépio do Natal de 1223, «todos voltaram para suas casas cheios de inefável alegria». 
(continua no próximo número)  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na prisão, das obras de Cristo 

e mandou-Lhe dizer pelos discípulos: 

«És Tu Aquele que há de vir ou devemos esperar outro?» 

Jesus respondeu-lhes: 

«Ide contar a João o que vedes e ouvis: 

os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, 

os surdos ouvem, os mortos ressuscitam  

e a boa nova é anunciada aos pobres. 

E bem-aventurado aquele que não encontrar em Mim 

motivo de escândalo». 

Quando os mensageiros partiram, 

Jesus começou a falar de João às multidões: 

«Que fostes ver ao deserto?  

Uma cana agitada pelo vento? 

Então que fostes ver?  

Um homem vestido com roupas delicadas? 

Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis.  

Que fostes ver então? Um profeta? 

Sim - Eu vo-lo digo - e mais que profeta.  

É dele que está escrito: 

'Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, 

para te preparar o caminho'. 

Em verdade vos digo: 

Entre os filhos de mulher,  

não apareceu ninguém maior do que João Baptista. 

Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele».  

1ª Leitura | Is 35, 1-6a.10 

«Deus vem salvar-nos.» 

Salmo Responsorial | Sl 145 (146) 

Vinde, Senhor, e salvai-nos. 

2ª Leitura | Tg 5, 7-10 

«Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima.» 

Evangelho | Mt 11, 2-11 

«És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?» 



… para a vida. 
 

 

Na caminhada de advento, este terceiro domingo configura-se com uma 
roupagem especial, pois ele introduz-nos na dinâmica da alegria que é grande 
novidade que a liturgia da Palavra nos traz: “Alegrem-se o deserto e o descampado”. 
Esta alegria não é um simples estado momentâneo, de passagem, mas sim um 
conquista duradoura que somos convidados a realizar, pois ela é fruto da chegada do 
nosso salvador que já está no meio de nós. 

Na primeira leitura, que o Profeta Isaías nos oferece, a mensagem é clara e desafiante para 
todos nós. Basta olharmos para os verbos que compõe a primeira frase: “alegrem-se”, 
“rejubile”, “cubra-se de flores”, “exulte”. É um claro convite a abrirmos os nossos corações ao 
projecto de amor de Deus, de um Deus que salva, que cuida, que liberta. Por isso, é hora de 
avançarmos com coragem e sem temor, pois está a chegar aquele que vai transformar a vida 
dos que sofrem em alegria. A leitura termina a dizer que “reinarão o prazer e o contentamento, 
e acabarão a dor e os gemidos”. 

São Tiago, na segunda leitura, propõe um pouco de prudência na alegria, pois a vinda do 
Senhor, que está próxima, pode ainda tardar, por isso é necessário esperar com paciência, tal 
como o agricultor espera que a semente lançada à terra germine e dê fruto. Mas esta espera 
tem que ser no trabalho de quem prepara a terra, tira as ervas daninhas, rega e cuida... “Sede 
pacientes, vós também, e fortalecei os vossos corações”. 

Neste domingo da Alegria, o Evangelho oferece-nos a confirmação que tanto aguardamos: 
já está no meio de nós Aquele que esperamos e até já O podemos contemplar com os nossos 
sentidos. João Baptista fez um serviço grandioso ao preparar a chegada do Messias e, na 
prisão, ao ouvir falar de Jesus e dos seus feitos descobriu que era Ele, mas para que outros O 
pudessem descobrir, enviou alguns dos seus discípulos para que eles também O encontrassem. 
É neste momento que Jesus se apresenta, não por si mesmo, mas pelas suas obras, pois, na 
verdade, em Jesus, as obras falam por si... “Ide dizer a João o que vedes e ouvis”. 

A vivência deste domingo, convida-nos a sermos também nós mensageiros desta Boa-Nova 
para os homens. Mostrar a todos que o Salvador está no meio de nós não é um trabalho 
exclusivo da nossa voz, é preciso que as nossas acções, e que as nossas atitudes diante da vida, 
sejam um verdadeiro apostolado. É a hora de todos nós, cristãos, agirmos na alegria... na 
alegria de quem acredita, de quem sabe que Aquele que faz justiça, que liberta, que ilumina os 
olhos, que dá força aos passos vacilantes, que protege e ampara os que sofrem, já está em nós 
e em nós deve ser manifestado. 

É a hora de sabermos onde está a nossa felicidade... 
É hora de mostrarmos ao mundo que Cristo é a vida nova para todos...  
É hora de, na alegria, construirmos um mundo novo... 
É hora de abrirmos o nosso coração à chegada do Salvador... 

 

Não esperes mais! Não te deixes cegar pelas fortes luzes que circulam em sentido contrário, 
pelo prazer do mundo, pelo pecado que escraviza... 

Aproveita para fazeres nascer em ti a verdade do Natal que é o Amor na Alegria de 
quem serve. Faz Natal no teu coração. 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 16 9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

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

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 18 
15:30 Confissões e Eucaristia às 17:00 Cortiçô 

18:00 
Eucaristia Ramirão (Lar) 

Eucaristia seguida de Confissões Maceira 

Quinta-feira, 19  
15:00 Confissões Vila Chã 

17:00 Eucaristia Rancosinho 

Sexta-feira, 20 

15:30 Confissões e Eucaristia às 17:00 Casal Vasco 

18:00 
Eucaristia Algodres 

Eucaristia seguida de Confissões Figueiró da Granja 

19:00 Eucaristia dos Cursilhistas 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

Sábado, 21 

10:00 Confissões Algodres  

15:00 Confissões  Infias 

16:30 
Eucaristia com partilha da Luz da 
Paz de Belém 

Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

18:15 Eucaristia Maceira  

19:00 Eucaristia Cortiçô 

Domingo, 22 
 

IV  
DOMINGO  

DO ADVENTO 

9:00 Eucaristia Vila Chã 

9:15 Eucaristia  Fuinhas 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 
Eucaristia Muxagata 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro  

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja  

14:30 Eucaristia Infias 
«  

 

16 a 22 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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