
NATAL SOLIDÁRIO 
 
Aproxima-se o Natal. 
Que fazer para que o meu Natal seja uma festa 
cristã? Sim, porque eu posso deixar-me conduzir 
pelas preocupações que toda a gente tem com as 
prendas, os arranjos para a casa, a ceia a reunião de 
família e passar ao lado da  grande festa que 
devemos celebrar e que é o nascimento de Jesus. 
Que fazer, então, para além de tudo isso que até é 
positivo?  
É necessário pensar na preparação espiritual para 
celebrar esta festa com um coração purificado. 
Depois encontrar uma forma de chamar a atenção 
para o essencial, talvez com a figura de Jesus ou 
com o presépio. E , claro, participar na Missa com 
alegria. Pôr  as crianças a construir o seu presépio. 
E há ainda o aspecto da partilha. 
O padre Werenfried, fundador da “Ajuda a Igreja 
que Sofre” dizia: 
«Continua a não haver lugar para Cristo porque 
as pessoas continuam a deixar-nos conduzir pelo 
seu próprio egoísmo». E ainda: «Cristo chora nos 
pobres, nos sem-abrigo, nos doentes, nos mais 
sós». 
Então vamos procurar aliviar esse sofrimento. 
Olhando à nossa volta vamos descobrir alguém 
que precisa de um pouco mais de  atenção e de 
carinho. E há quem precise da nossa generosidade 
para vestir uma roupa nova ou ter mais uns 
miminhos na sua mesa de Natal. 
Gestos concretos. 
Se pensarmos mais ao largo, podemos pôr os olhos 
no Sudão tão falado pela guerra sangrenta que 
enche aquele país de sofrimento, de luto, de fome, 
de medo. 
A fundação “Ajuda a Igreja que Sofre” faz lá um 
trabalho maravilhoso com as nossas dádivas. 
Bom Natal! 
 

III DOMINGO DO TEMPO DO ADVENTO ANO A 
DIA  16 DE DEZEMBRO 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São 
Mateus  (Mt. 11, 2-11)   

 
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 vêem, 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 filhos de 
mulher, não apareceu ninguém maior que João Baptista. 
Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele». 
 
COMENTÁRIO 
Celebrar o Advento é caminhar na alegria. Vamos ao 
encontro do Senhor com o coração em festa. A busca já é 
encontro. Vai connosco o Senhor colaborando na busca, 
escondido na ânsia de O encontrar. A alegria é o Senhor 
presente. Aquele –que-esperamos já está no meio de nós. 
 
 

VI DOMINGO DO TEMPO DO ADVENTO  ANO A 
DIA 23 DE DEZEMBRO 
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São 
Mateus (Mt. 1, 18-24)  
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. 
COMENTÁRIO 
A mensagem deste Domingo é o anúncio a José. Já o 
Senhor está perto e se faz anunciar. Já não são apenas 
sinais do Messias,  mas é Ele em pessoa que bate à 
porta. Quem é Ele? 
O Menino que vai nascer é Filho de Deus e “filho do 
homem”. 
O Menino que vai nascer é o “Emanuel”, que quer dizer 
“Deus connosco”. 
O Menino que vem é um Cristo encarnado salvador do 
mundo e dos irmãos. 



CELEBRAÇÃO DO NATAL EM FAMÍLIA 
 

 
Estando Maria e José em Belém, chegou o 
tempo de ela dar à luz, e teve o Seu filho 
primogénito. Envolveu-O em panos e 
recostou-O numa manjedoira, por não terem 
lugar na hospedaria. 
Na mesma região, havia pastores, que viviam 
nos campos e guardavam de noite o rebanho. 
O anjo do Senhor, aproximou-se deles, e a 
glória do Senhor cercou-os de luz, e eles 
tiveram muito medo. Disse-lhes o anjo: “Não 
temais, pois venho trazer-vos uma boa –nova, 
que será grande alegria para todo o povo: 
nasceu-vos hoje na cidade de David, um 
Salvador, que é o Messias Senhor. Isto vos 
servirá de sinal: achareis um Menino envolto 
em panos e deitado numa manjedoira”. 
De súbito, juntou-se ao anjo a multidão do 
exército celeste que louvava a Deus e dizia: 
“Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens que Ele ama”.  

 
O Natal é um gesto  
divino de  amor, de  
reconciliação  
e de paz 
 
 
 
 

Um Santo e Feliz Natal 
Paróquia Nª Srª da Areosa 
 

V I D A   P A R O Q U I A L 
VAI ACONTECER: 
 
Dias 22 e 29 de Dezembro pelas 11h – Formação 
dos Acólitos 
 
Catequese:  e Eucaristia das 10,00h 
 
Dia 16 de Dezembro – animação pelo 3º ano 
Fim do 1º período de catequese – Férias de 
Natal 
 
Dia 6 de Janeiro – animação pelo Grupo de 
pais  
Início do 2º período de catequese 
 
 
. Encontros de Formação e Oração     
  todas as quartas - feiras  às 21,15h 
 

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS 
Igreja 
Semana – 8.00h e 19.30h 
Sábado – 8.00h e 19.00h 
Domingo – 8.00h,10,00h,12.00h e 19.00h 
Capela do Bairro S. João de Deus 
Domingo – 11.00h 
Universidade Lusíada 
Sábado – 17.00h  
 

 CONTACTOS 
Igreja - Secretaria 
Tel. 225499333 Fax: 225404722 
Horário: 2ª a 6ª feira dos 9,30-12.00h e das 14.30h às 18.00h 

    www.paroquia-areosa.pt 

 

 
 
 
 
 


