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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
NATAL - Alegria que se renova 

 e comunica 

O Papa Francisco oferece-nos o mais 
valioso presente de Natal, a Exortação 
Apostólica EVANGELII GAUDIUM que 
começa por nos convidar à alegria que 
não se encontra no que nos oferece o 
mundo atual “com sua múltipla e 
avassaladora oferta de consumo”, onde 
cada um se fecha nos seus próprios 
interesses, sem espaço para os outros, 
numa busca desordenada de prazeres 
superficiais. “O não se ouvir a voz de 
Deus e não se gozar da doce alegria do 
seu amor é um risco que correm 
também os crentes, transformando-se 
em pessoas ressentidas, queixosas, sem 
vida”. 
O Papa convida-nos a renovar, neste 
momento e na situação em que nos 
encontramos, o nosso encontro pessoal 
com Jesus Cristo ou, pelo menos, a 
tomar a decisão de se deixar encontrar 
por Ele, de O procurar, dia a dia, sem 
cessar. O Menino do Presépio é a fonte 
desta alegria a que o Papa nos convida 
neste tempo de “tristeza individualista” 
porque “da alegria trazida pelo Senhor 
ninguém é excluído”. “Quem arrisca, o 
Senhor não o desilude; e, quando 
alguém dá um pequeno passo em 
direção a Jesus, descobre que Ele já 
aguardava de braços abertos a sua 
chegada”.  
Os livros do Antigo Testamento 
preanunciaram a alegria da salvação, 
que havia de tornar-se superabundante 
nos tempos messiânicos. O profeta 
Isaías dirige-se ao Messias esperado, 
saudando-O com regozijo: 
“Multiplicaste a alegria, aumentaste o 
júbilo”. ”Exultai de alegria!” “Sobe a um 
alto monte, arauto de Sião! Grita com 
voz forte, arauto de Jerusalém”. A 
criação inteira participa nesta alegria da 
salvação: “Cantai, ó céus! Exulta de 
alegria, ó terra! Rompei em 
exclamações, ó montes”!  
“O Senhor, teu Deus, está no meio de ti 
como poderoso salvador! Ele exulta de 
alegria por tua causa, pelo Seu amor te 
renovará. Ele dança e grita de alegria 
por tua causa”, diz o profeta Sofonias.  
E que mais poderemos desejar neste 
Natal? Que a alegria do Senhor 
transforme os nossos corações e, 
transformados, contagiemos os outros 
com esta alegria. 
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 14/12Dia 14/12Dia 14/12Dia 14/12 – 21.30h;   Concerto de NatalConcerto de NatalConcerto de NatalConcerto de Natal (Pav. Multiusos) pela Escola de Música  
Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12    – 15.30h;    Santa Cecília: “A Caixa MágicA Caixa MágicA Caixa MágicA Caixa Mágicaaaa” de Craig Cassils 
Dia 15/12 Dia 15/12 Dia 15/12 Dia 15/12 – 12.30h; Almoço Solidário no Centro Social    
Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12 – 15.30h; Festa de Natal da Catequese 
Dias 14 e 15/12 Dias 14 e 15/12 Dias 14 e 15/12 Dias 14 e 15/12 – Feira de Natal: Feira de Natal: Feira de Natal: Feira de Natal: Sábados de tarde e Domingos de manhã e de tarde 
Dia 18/12Dia 18/12Dia 18/12Dia 18/12 – 21.15h; Celebração Penitencial 
Dia 24/12Dia 24/12Dia 24/12Dia 24/12 – 24.00h; Missa do Galo 
Dia 25/12Dia 25/12Dia 25/12Dia 25/12 – Dia de NatalDia de NatalDia de NatalDia de Natal    
Dia 29/12 Dia 29/12 Dia 29/12 Dia 29/12 – Dia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada FamíliaDia da Sagrada Família    

Concurso “Uma Família Concurso “Uma Família Concurso “Uma Família Concurso “Uma Família ----    Um Presépio”Um Presépio”Um Presépio”Um Presépio”     
Inscrições    até    19/12 para ejovem@paroquia-areosa.pt  

Dê um  Natal … construa mais umDê um  Natal … construa mais umDê um  Natal … construa mais umDê um  Natal … construa mais um    sorriso!sorriso!sorriso!sorriso!    
Até ao dia 22/12 ajude esta causa contribuindo com Brinquedos, Agasalhos, Comida, 
Artigos de higiene 

Eucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da CatequeseEucaristias da Catequese    
Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12Dia 15/12 – 10.00h; animada pelo 5º Ano    
Férias de Natal: Férias de Natal: Férias de Natal: Férias de Natal: De 16/12/2013 a 04/01/2014. 

Encontros de Formação e Oração CariEncontros de Formação e Oração CariEncontros de Formação e Oração CariEncontros de Formação e Oração Carismáticasmáticasmáticasmática    
Todas as quartas-feiras das 15.00h às 16.30h. 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 
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És tu Aquele que háÉs tu Aquele que háÉs tu Aquele que háÉs tu Aquele que há----de vir ou devemos esperar outro?de vir ou devemos esperar outro?de vir ou devemos esperar outro?de vir ou devemos esperar outro?    

Evangelho 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 vêm, 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».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    
Celebrar o Advento é caminhar na alegria. Vamos ao encontro 
do Senhor com o coração alegre, com o coração em festa.  
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.  

João Batista convida-nos a esperar com paciência e constância, como o lavrador 
espera o fruto do seu trabalho. Ele personifica toda a esperança dos homens, 
cingida de renúncias, a preparar caminhos.  
Renunciar é esperar.  



ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    

Mais uma vez, vai realizar-se na nossa 
paróquia um concurso de presépios sob 
o lema “Uma Família Uma Família Uma Família Uma Família ----    Um PresépioUm PresépioUm PresépioUm Presépio”. 
Jesus deve ser e estar no centro do 
Natal, sem prescindir de tantas outras 
coisas que compõem e dão graça 
especial a este tempo. O presépio feito 
em família é uma oportunidade para os 
pais transmitirem catequese aos seus 
filhos, reavivando no próprio coração as 
lições aprendidas com Cristo.  
Curiosamente, está patente, na Praça de 
S. Pedro no Vaticano, um presépio com 
o título “Francisco 1223 Francisco 1223 Francisco 1223 Francisco 1223 ----    Francisco Francisco Francisco Francisco 
2013201320132013”, para marcar o primeiro Natal do 
Papa Francisco.  
Entre os dois “Francisco” decorreram 
790 anos e a data de 1223 faz-nos 
recuar à origem da tradição dos origem da tradição dos origem da tradição dos origem da tradição dos 
presépios.presépios.presépios.presépios. Esta nasce em 1223, quando, 
depois da aprovação da Regra dos 
Frades Menores, São Francisco de Assis 
foi para o eremitério de Greccio (Itália), 
com o propósito de ali celebrar o Natal 
do Senhor. O santo italiano disse a 
alguém que queria ver, com os olhos do 
corpo, como o Menino Jesus, 
escolhendo a humilhação, foi deitado 
numa manjedoura. Assim, entre o boi e 
o jumento, foi celebrada a Santa Missa 
de Natal.  
Esse acontecimento foi a inspiração 
para, mais tarde, o Natal ser 
representado por meio do presépio, que 
simboliza a Encarnação de Jesus Cristo, 
o Verbo de Deus, numa demonstração 
de arte nas suas mais diversas e 
interpelantes modalidades. O presépio 
torna-se assim um património da cultura 
e da fé popular. Esta retratação remete, 
pois, ao núcleo mais genuíno do sentido 
autêntico do Natal.  
Em Portugal, o presépio tem tradições 
muito antigas e enraizadas nos costumes 
populares. Uma das primeiras 
referências ao presépio, em Portugal, 
vem-nos de Alenquer onde, no século 
XIII, Frei Zacarias, enviado por São 
Francisco de Assis, encontra em 
Alenquer um cenário a que chama de 
autêntica Belém, terra onde nasceu 
Jesus. A presença franciscana liga esta 
terra portuguesa à origem do presépio, 
em Greccio (Itália) onde o Santo de 
Assis fez o primeiro presépio vivo. Ainda 
hoje Alenquer é conhecida por Vila 
Presépio. 
(A C R) 
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Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de DavidJesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de DavidJesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de DavidJesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David    

Evangelho 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.        

CCCCOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIOOMENTÁRIO    

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?  
“Descendente de David pela natureza humana, introduzido 

nela por José “esposo de Maria, da qual nasceu Jesus”. O Menino que vai nascer 
é Filho de Deus e “filho do homem”. Ele é o Deus-Connosco, o Emanuel.  
Nele Deus está presente e vive no meio de nós. Deus encarnado vive connosco a 
mesma história, comprometido e solidário nos nossos caminhos. 

                Participe !!         ColaborParticipe !!         ColaborParticipe !!         ColaborParticipe !!         Colabore !!e !!e !!e !!    
 A sua opinião éA sua opinião éA sua opinião éA sua opinião é    importanteimportanteimportanteimportante::::        

Se pretende dar-nos a sua opinião ou colaboração, por favor contacte-nos 
através do seguinte endereço electrónico  

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt  
Para o mesmo endereço pode enviar-nos o endereço eletrónico de uma pessoa 
amiga que saiba ter interesse em receber este Boletim, gratuitamente, por e-mail. 

 


