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«Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de david»

e d i T o r i a l

Renascer com Jesus!

Jesus vai nascer! aleluia! Jesus vai nascer, e com ele po-

demos renascer nós também!

anunciado com o nascimento de uma criança, o 

milagroso resgate que nos promete Jesus é a luz que 

não cessa de nos procurar por entre mais densas trevas. 

Por Jesus, sabemos que o nosso deus não nos quer en-

quanto miseráveis escravos de obscuros desígnios, mas 

como as mais preciosas pedras do seu projecto de amor, 

refulgindo a sua luz nos mais diversos matizes em cada 

recanto do cosmos.

Nós não somos os descartáveis esbirros de falsos 

ídolos, entregues à fome, ao esquecimento e à morte 

assim que nos esmorecem as forças ou nos deparamos 

com um revez da fortuna. Nós não somos marionetas 

do acaso, afastando o medo do nada e a futilidade da 

vida entre bebedeiras e orgias. Nós não somos demónios 

procurando silenciar os uivos das trevas com os gemidos 

das vitimas que esmagamos nas mãos.

Não — nós somos, precisamente, os Filhos de deus 

nascendo no mesmo presépio em que se encontra Jesus! 

cada um de nós, com seu nome e no preciso sítio em 

que se encontra, é precioso para o Pai! Há dois mil anos 

atrás, ouvia-se pela primeira vez tal anúncio no mundo, 

e a Boa Nova ecoou nos quatro cantos da Terra. sem dú-

vida, foi essa consciência súbita que encheu de coragem 

os doze apóstolos e inundou de alegria os primeiros 

cristãos. em pouco tempo, o Novo Mundo do amor de 

Jesus se propagou entre os povos e lançava as sementes 

de um auspicioso futuro.

infelizmente, a fraqueza do homem bem cedo co-

meçou a esquecer a bênção que recebera dos céus, e 

os imperativos mundanos foram retomando o seu lugar 

nos nossos corações — não andaremos muito longe da 

verdade ao afirmar que é devido ao esmorecimento da 

alegria da vida cristã que a servidão do Velho Mundo 

tem vindo a retomar a primazia na Terra.

É esse processo que nos é impassivelmente relatado 

pelos media todos os dias — pais e mães abortando seus 

filhos e estes abandonando os mais velhos à sua sorte, 

maridos matando mulheres e mulheres envenenando a 

família, alunos e mestres aviltando-se mutuamente, tra-

balhadores e patrões em permanente guerra civil, doen-

tes processando médicos e estes negligenciando os mais 

pobres, cidadãos insultando os representantes que há 

pouco elegeram e políticos depredando quem podem, 

o sector privado desprezando o sector público e este 

atrofiando qualquer iniciativa particular, o regresso de 

velhos bairrismos, muitas vezes escorados num clubismo 

fanático, sem esquecer sequer os ancestrais ódios tribais 

e religiosos, espalhando centelhas mortais por todo o 

planeta, já de si esgotado por um saque que, afinal, a 

ninguém aproveita...

Para nós, é tempo de renascer com Jesus e voltar a 

espalhar a alegria entre os irmãos! É tempo de resgatar 

toda uma humanidade que esmorece no medo!

PM

Comentário
A mensagem deste Domingo é o anúncio a José. O Senhor já está perto e faz-se anunciar. Quem é Ele? 
“Descendente de David pela natureza humana”. O Messias prometido é da família de David, introduzido 
nela por José “esposo de Maria, da qual nasceu Jesus”. O “Sim” de José completa e assume o “Sim” de 
Maria. Cristo vem salvar o homem todo. “Emanuel, quer dizer Deus-connosco”. N’Ele Deus está presente 
e vive no meio de nós. “Porás o nome de Jesus”. Jesus quer dizer “Deus salva”. Jesus vem para salvar, 
libertando do pecado toda a criatura. Esperam a sua vinda todos os cativos do mal e da morte. “José , filho 
de David, não tenhas receio”. Não tenhamos medo de Cristo. Vamos acolhê-Lo na fé, como José e Maria, 
encarnando-O no coração e na vida por obra do Espírito Santo.

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.

guido reni, São José com o Menino Hesus, c. 1635

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.

Palavra da salvação

Pedras Vivas



o outro protagonista do evangelho de hoje 

é são José. o evangelista evidencia que José, sozi-

nho, não pode encontrar uma explicação do acon-

tecimento que vê verificar-se diante dos seus olhos, 

ou seja, a gravidez de Maria. Precisamente então, 

naquele momento de dúvida e inclusive de angústia, 

deus aproxima-se dele — também dele — mediante 

um seu mensageiro, esclarecendo-lhe a natureza 

daquela maternidade: «o Menino que nela foi con-

cebido vem do espírito santo» (v. 20). assim, diante 

deste acontecimento extraordinário, que certamente 

suscita muitas interrogações no seu coração, confia 

de maneira total em deus que se aproxima dele e, 

aceitando o seu convite, não rejeita a sua noiva, mas 

permanece com ela, desposando Maria. acolhendo 

Maria, José acolhe consciente e amorosamente 

aquele que nela foi concebido por obra admirável 

de deus, para quem nada é impossível. José, homem 

humilde e justo (cf. v. 19), ensina-nos a confiar sem-

pre em deus, que se aproxima de nós: quando deus 

se aproxima de nós, temos o dever de nos confiarmos 

a ele. José ensina-nos a deixar-nos orientar por ele 

com obediência voluntária.

estas duas pessoas, Maria e José, que foram as 

primeiras a receber Jesus mediante a fé, introduzem-

-nos no mistério do Natal. Maria ajuda-nos a colocar-

-nos em atitude de disponibilidade para receber o 

Filho de deus na nossa vida concreta, na nossa pró-

pria carne. José estimula-nos a procurar sempre a 

vontade de deus e a segui-la com plena confiança. 

ambos se deixaram aproximar por deus.

«eis que a Virgem conceberá e dará à luz um 

Filho que se chamará emanuel, que significa: deus 

connosco» (Mt 1,23). assim diz o anjo: «chamar-se-á 

emanuel, que significa: deus connosco», isto é, deus 

perto de nós. e a deus que se aproxima, abro a porta 

— ao senhor — quando sinto uma inspiração interior, 

quando sinto que me pede que faça algo mais pelo 

próximo, quando me convoca para a oração? deus 

connosco, deus que se aproxima.

Que este anúncio de esperança, que se rea-

liza no Natal, possa levar a cumprimento a expeta-

tiva de deus em cada um de nós, na igreja inteira e 

em numerosos pequeninos que o mundo despreza, 

mas que deus ama e dos quais deus se aproxima 

sempre. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Angelus

iV domingo do advento

Praça de são Pedro

18 de dezembro de 2016

«Maria ajuda-nos a colocar-nos em  
atitude de disponibilidade para receber  

o Filho de deus na nossa vida concreta. José 
estimula-nos a procurar sempre a vontade de 

deus e a segui-la com plena confiança»

a liturgia de hoje, que é o quarto e último domingo 

de advento, caracteriza-se pelo tema da proximi-

dade, a proximidade de deus à humanidade. o trecho 

do evangelho (cf.  Mt  1,18-24) mostra-nos as duas 

pessoas, as duas pessoas que, mais do que qualquer 

outra, participaram neste mistério de amor: a Virgem 

Maria e o seu esposo José. Mistério de amor, mistério 

de proximidade de deus à humanidade.

Maria é apresentada à luz da profecia, que reza: 

«eis que a Virgem conceberá e dará à luz um Filho» (v. 

23). o evangelista Mateus reconhece que isto acon-

teceu em Maria, a qual concebeu Jesus por obra do 

espírito santo (cf. v. 18). o Filho de deus «vem» ao 

seu ventre para se tornar homem e ela aceita-o. assim, 

de modo singular, deus aproximou-se do ser humano 

assumindo a carne de uma mulher: deus aproximou-se 

de nós e encarnou no seio de uma mulher. Também de 

nós, de outra maneira, deus se aproxima com a sua 

graça para entrar na nossa vida e para nos oferecer o 

dom do seu Filho. e nós, como reagimos? acolhemo-

-lo, deixamo-lo aproximar-se ou preferimos rejeitá-lo, 

afastá-lo? do mesmo modo como Maria, oferecendo-

-se livremente ao senhor da história, lhe permitiu 

mudar o destino da humanidade, assim também nós, 

recebendo Jesus e procurando segui-lo todos os dias, 

podemos cooperar no seu desígnio de salvação sobre 

nós mesmos e sobre o mundo. Portanto, Maria apa-

rece como modelo para o qual olhar e sustentáculo 

com o qual contar na nossa busca de deus, na nossa 

proximidade a deus, neste gesto de deixar que deus 

se aproxime de nós e no nosso compromisso a fim de 

construir a civilização do amor.
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Nova Época

Volta, Deus-Menino

Peço-te que voltes Deus-Menino
Às crises deste mundo a desabar,
Ouve os gemidos dos injustiçados
E diz-lhes que só Tu podes salvar.

Chora muito, Menino de Belém
Porque surdos andamos sem Esperança,
Fechados em egoísmos traiçoeiros,
Impedidos de ouvir uma criança.

Peço-te que voltes, meu Jesus
E nasças de novo em nossas vidas,
Tão vazias, tão frias, tão sofridas,
Tão sedentas de ver a Tua Luz.

Vem Menino de Luz vencer as trevas
Que nos cercam tão densas nesta hora,
Vem trazer-nos a luz da tua Esperança,
Vem dar-nos tua Paz, vem, sem demora!

Peço-te que voltes meu Jesus
Vem, vem depressa, Deus Menino

Feliz Natal de 2019, com um abraço amigo para 

todos, leitores e não leitores, são os votos da

Margarida Martins Alves
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a eucaristia. em greccio, naquela ocasião, não havia 
figuras: o Presépio foi formado e vivido pelos que esta-
vam presentes.[3]

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 como-
vente representação se veio juntar o dom duma visão 
maravilhosa: um dos presentes viu que jazia na man-
jedoura o próprio Menino Jesus. daquele Presépio do 
Natal de 1223, «todos voltaram para suas casas cheios 
de inefável alegria».[4]

3. com a simplicidade daquele sinal, são Francisco 
realizou uma grande obra de evangelização. o seu 
ensinamento penetrou no coração dos cristãos, per-
manecendo 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 sentimen-
tos. 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 miste-
rioso 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 em 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 afetos, convida a sentirmo -nos 
envolvidos na história da salvação, contemporâneos 

Valada de rieti; aqui se deteve são Francisco, prova-
velmente 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 deta-
lhada, 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».[2] 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 tam-
bém homens e mulheres das casas da região, trazendo 
flores e tochas para iluminar aquela noite santa. Fran-
cisco, 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 indes-
critível, como nunca tinham sentido antes. depois, o 
sacerdote celebrou solenemente a eucaristia sobre a 
manjedoura, mostrando também deste modo a liga-
ção que existe entre a encarnação do Filho de deus e 

carta apostólica 
admirabile s igNum 

do papa FraNcisco sobre o 
sigNiFicado e valor do presÉpio

1. o siNal adMiráVel do Presépio, muito amado 
pelo povo cristão, não cessa de suscitar maravilha e 
enlevo. representar o acontecimento da natividade de 
Jesus equivale a anunciar, com simplicidade e alegria, 
o mistério da encarnação do Filho de deus. de facto, o 
Presépio é como um evangelho vivo que transvaza das 
páginas da sagrada escritura. ao mesmo tempo que 
contemplamos a representação do Natal, somos con-
vidados a colocarmo-nos espiritualmente a caminho, 
atraídos pela humildade daquele que se fez homem, 
a fim de se encontrar com todo o homem, e a des-
cobrirmos que nos ama tanto, que se uniu a nós para 
podermos, também nós, unirmo-nos a ele.

com esta carta, quero apoiar a bonita tradição 
das nossas famílias de prepararem o Presépio, nos 
dias que antecedem o Natal, e também o costume 
de o armarem nos lugares de trabalho, nas escolas, 
nos hospitais, nos estabelecimentos prisionais, nas 
praças… Trata-se verdadeiramente dum exercício de 
imaginação criativa, que recorre aos mais variados 
materiais para produzir, em miniatura, obras-primas de 
beleza. aprende-se em criança, quando o pai e a mãe, 
juntamente com os avós, transmitem este gracioso 
costume, que encerra uma rica espiritualidade popu-
lar. desejo que esta prática nunca desapareça; mais, 
espero que a mesma, onde porventura tenha caído em 
desuso, se possa redescobrir e revitalizar.

2. a origem do Presépio fica a dever-se, antes de mais 
nada, a alguns pormenores do nascimento de Jesus 
em Belém, referidos no evangelho. o evangelista lucas 
limita-se a dizer que, tendo-se completado os dias de 
Maria dar à luz, «teve o seu filho primogénito, que 
envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por 
não haver lugar para eles na hospedaria» (2,7). Jesus é 

colocado numa manjedoura, que, em latim, se diz pra-
esepium, donde vem a nossa palavra “presépio”.

ao entrar neste mundo, o Filho de deus encon-
tra lugar onde os animais vão comer. a palha torna-se 
a primeira enxerga para aquele que se há de revelar 
como «o pão vivo, o que desceu do céu» (Jo 6,51). 
Uma simbologia, que já santo agostinho, a par dou-
tros Padres da igreja, tinha entrevisto quando escre-
veu: «deitado numa manjedoura, torna-se nosso 
alimento».[1] Na realidade, o Presépio inclui vários mis-
térios da vida de Jesus, fazendo-os parecer familiares 
à nossa vida diária.

Passemos agora à origem do Presépio, tal como 
nós o entendemos. a mente leva-nos a greccio, na 

“o Presépio é como um Evangelho vivo que 
transvaza das páginas da Sagrada Escritura

”
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daquele evento que se torna vivo e atual nos mais 
variados contextos históricos e culturais.

de modo particular, desde a sua origem fran-
ciscana, 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, implici-
tamente, 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 Pre-
sépio 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 existên-
cia: 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 ruí-
nas 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 recons-
truir, para reconduzir a nossa vida e o mundo ao seu 
esplendor originário.

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 prenunciaram 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 sim-

plicidade da descrição. ao contrário de tanta gente 
ocupada a fazer muitas outras coisas, os pastores tor-
nam-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 mendi-
gos 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 pro-
ximidade. 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 Pre-
sépio surge, clara, a mensagem de que não podemos 
deixar-nos iludir pela riqueza e por tantas propostas 
efémeras de felicidade. como pano de fundo, apa-
rece o palácio de Herodes, fechado, surdo ao jubiloso 
anúncio. Nascendo no Presépio, o próprio deus dá iní-
cio à única verdadeira revolução que dá esperança e 
dignidade aos deserdados, aos marginalizados: a revo-
lução 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 (e os adultos tam-
bém!) 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 inaugu-
rado 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.

7. a pouco e pouco, o Presépio leva-nos à gruta, onde 
encontramos as figuras de Maria e de José. Maria é 
uma mãe que contempla o seu Menino e o mostra 
a quantos vêm visitá-lo. a sua figura faz pensar no 
grande mistério que envolveu esta jovem, quando 
deus bateu à porta do seu coração imaculado. ao 
anúncio do anjo que lhe pedia para se tornar a Mãe de 
deus, Maria responde com obediência plena e total. 
as suas palavras — «eis a serva do senhor, faça-se em 
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mim segundo a tua palavra» (Lc 1,38) — são, para 
todos nós, o testemunho do modo como abandonar-
-se, na fé, à vontade de deus. com aquele «sim», 
Maria tornava-se mãe do Filho de deus, sem perder — 
antes, graças a ele, consagrando — a sua virgindade. 
Nela vemos a Mãe de deus que não guarda o seu Filho 
só para si mesma, mas pede a todos que obedeçam à 
palavra dele e a ponham em prática (cf. Jo 2,5).

ao lado de Maria, em atitude de quem pro-
tege o Menino e sua mãe, está são José. geralmente, 
é representado com o bordão na mão e, por vezes, 
também segurando um lampião. são José desempe-
nha um papel muito importante na vida de Jesus e de 
Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a 
sua família. Quando deus o avisar da ameaça de Hero-
des, não hesitará em pôr-se a caminho, emigrando 
para o egito (cf. Mt 2,13-15). e depois, passado o 
perigo, reconduzirá a família para Nazaré, onde será o 
primeiro educador de Jesus, na sua infância e adoles-
cência. José trazia no coração o grande mistério que 
envolvia Maria, sua esposa, e Jesus; homem justo que 
era, sempre se entregou à vontade de deus e pô-la 
em prática.

8. o coração do Presépio começa a palpitar, quando 
colocamos lá, no Natal, a figura do Menino Jesus. 
assim se nos apresenta deus, num menino, para fazer-
-se acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e 
fragilidade, esconde o seu poder que tudo cria e trans-
forma. Parece impossível, mas é assim: em Jesus, deus 
foi criança e, nesta condição, quis revelar a grandeza 
do seu amor, que se manifesta num sorriso e nas suas 
mãos estendidas para quem quer que seja.

o nascimento de uma criança suscita alegria 
e encanto, porque nos coloca perante o grande mis-
tério da vida. Quando vemos brilhar os olhos dos 
jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, 
compreendemos os sentimentos de Maria e José que, 
olhando o Menino Jesus, entreviam a presença de 
deus na sua vida.

«de facto, a vida manifestou-se» (1Jo 1,2): 
assim resume o apóstolo João o mistério da encarna-
ção. o Presépio faz-nos ver, faz-nos tocar este aconte-
cimento único e extraordinário que mudou o curso da 
história e a partir do qual também se contam os anos: 
antes e depois do nascimento de cristo.

o modo de agir de deus quase cria vertigens, 
pois parece impossível que ele renuncie à sua glória 
para se fazer homem como nós. Que surpresa ver deus 
adotar os nossos próprios comportamentos: dorme, 
mama ao peito da mãe, chora e brinca, como todas 
as crianças. como sempre, deus gera perplexidade, é 
imprevisível, aparece continuamente fora dos nossos 
esquemas. assim o Presépio, ao mesmo tempo que 
nos mostra deus tal como entrou no mundo, desa-
fia-nos a imaginar a nossa vida inserida na de deus; 
convida a tornarmo-nos seus discípulos, se quisermos 
alcançar o sentido último da vida.

9. Quando se aproxima a festa da epifania, colocam-
-se no Presépio as três figuras dos reis Magos. Tendo 
observado a estrela, aqueles sábios e ricos senhores 
do oriente puseram-se a caminho rumo a Belém 

para conhecer Jesus e oferecer-lhe de presente ouro, 
incenso e mirra. estes presentes têm também um sig-
nificado alegórico: o ouro honra a realeza de Jesus; o 
incenso, a sua divindade; a mirra, a sua humanidade 
sagrada que experimentará a morte e a sepultura.

ao fixarmos esta cena no Presépio, somos cha-
mados a refletir sobre a responsabilidade que cada cris-
tão tem de ser evangelizador. cada um de nós torna-se 
portador da Boa-Nova para as pessoas que encontra, 
testemunhando a alegria de ter conhecido Jesus e o seu 
amor; e fá-lo com ações concretas de misericórdia.

os Magos ensinam que se pode partir de muito 
longe para chegar a cristo: são homens ricos, estran-
geiros sábios, sedentos de infinito, que saem para 
uma viagem longa e perigosa e que os leva até Belém 
(cf. Mt 2,1-12). À vista do Menino rei, invade-os 
uma grande alegria. Não se deixam escandalizar pela 
pobreza do ambiente; não hesitam em pôr-se de joe-
lhos e adorá-lo. diante dele compreendem que deus, 
tal como regula com soberana sabedoria o curso dos 
astros, assim também guia o curso da história, derru-
bando os poderosos e exaltando os humildes. e de cer-
teza, quando regressaram ao seu país, falaram deste 
encontro surpreendente com o Messias, inaugurando 
a viagem do evangelho entre os gentios.

10. diante do Presépio, a mente corre de bom grado 
aos tempos em que se era criança e se esperava, com 
impaciência, o tempo para começar a construí-lo. 
estas recordações induzem-nos a tomar consciência, 
sempre de novo, do grande dom que nos foi feito, 
transmitindo-nos a fé; e ao mesmo tempo fazem-
-nos sentir o dever e a alegria de comunicar a mesma 
experiência aos filhos e netos. Não é importante a 
forma como se arma o Presépio; pode ser sempre 
igual ou modificá-la cada ano. o que conta é que 
fale à nossa vida. Por todo o lado e na forma que for, 
o Presépio narra o amor de deus, o deus que se fez 
menino para nos dizer quão próximo está de cada ser 
humano, independentemente da condição em que 
este se encontre.

Queridos irmãos e irmãs, o Presépio faz parte 
do suave e exigente processo de transmissão da fé. a 
partir da infância e, depois, em cada idade da vida, 
educa -nos para contemplarmos Jesus, sentirmos o 
amor de deus por nós, sentirmos e acreditarmos que 
deus está connosco e nós estamos com ele, todos 
filhos e irmãos graças àquele Menino Filho de deus 
e da Virgem Maria. e educa para sentirmos que nisto 
está a felicidade. Na escola de são Francisco, abra-
mos o coração a esta graça simples, deixemos que 
do encanto nasça uma prece humilde: o nosso «obri-
gado» a deus, que tudo quis partilhar connosco para 
nunca nos deixar sozinhos.

dado em greccio, no santuário do Presépio, a  

1 de dezembro de 2019, sétimo do meu pontificado.

Papa Francisco

[1] saNTo agosTiNHo, Sermão 189, 4.

[2] Fontes Franciscanas, 468.

[3] cf. ToMás de celaNo, Vita Prima, 85: Fontes Franciscanas, 469.

[4] Ibid., 86: o.c., 470.
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Papa abre caminho à beatificação do 

Padre Américo, fundador da Obra da Rua

Decreto reconhece «virtudes heróicas» do 

sacerdote que viveu entre 1887 e 1956

 

Cidade do Vaticano, 12 dezembro 2019 (Ecclesia) – o Papa Fran-
cisco aprovou a publicação do decreto que reconhece as “vir-
tudes heróicas” do Padre américo, fundador da obra da rua, 
anunciou hoje o Vaticano. américo Monteiro de aguiar, conhe-
cido como padre américo, institui a obra da rua em janeiro de 
1940, com a fundação da primeira casa do gaiato; o sacerdote 
nasceu em galegos, Penafiel, a 23 de outubro de 1887, e faleceu 
no Hospital de santo antónio, Porto, a 16 de julho de 1956, 
tendo sido sepultado na capela da casa do gaiato de Paço de 
sousa, Penafiel.

o reconhecimento das “virtudes heroicas” é um passo cen-
tral no processo que leva à proclamação de um fiel católico como 
beato, penúltima etapa para a declaração da santidade; para a 
beatificação, exige-se o reconhecimento de um milagre atribuído 
à intercessão do agora venerável.

o fundador da obra da rua, uma das figuras mais conhe-
cidas da igreja católica em Portugal no século xx, dedicou a sua 
vida aos mais pobres, especialmente os jovens em risco, acolhi-
dos nas casas do gaiato, e aos doentes incuráveis. o processo de 
beatificação do Padre américo foi introduzido em 1986. Numa 
nota divulgada pelo cinquentenário da morte do sacerdote, a 
conferência episcopal Portuguesa sublinhava a “conversão ra-
dical a deus e ao serviço dos pobres” que o levou a ordenar-se 
padre aos 36 anos, “entregando -se desde logo a visitar cadeias, 
hospitais e os tugúrios de famílias marginalizadas”. “Para estas, 
lança a cadeia de construção que foi o ‘Património dos Pobres’ e 
para o amparo de doentes incuráveis cria o recolhimento do ‘cal-
vário’. a sua genial iniciativa, porém, foi a ‘obra da rua’, destina-
da a acolher e promover rapazes desamparados”, refere o texto.

Na obra “o Padre américo e a obra da rua” (aletheia 
editores), Marcelo rebelo de sousa, presidente da república 
Portuguesa, evoca um “cidadão atento aos dramas da infância 
excluída ou em exclusão”, em particular as crianças. a beatifica-
ção representa, na igreja católica, a confirmação, por parte da 
igreja, que um fiel católico é digno de culto diocesano e pode ser 
dado aos fiéis como intercessor, enquanto que a canonização e 
reconhecimento de santidade abre ao culto universal e o novo 
santo é apresentado como modelo de vida.

a tramitação do processo relativo a um católico morto com 
fama de santo passa por etapas bem distintas. aos bispos dioce-
sanos compete o direito de investigar acerca da vida, virtudes ou 
martírio e fama de santidade ou de martírio, milagres aduzidos, 
e ainda, se for o caso, do culto antigo do servo de deus, cuja ca-
nonização se pede. este levantamento de informações é enviado 
à santa sé: se o exame dos documentos for positivo, o “servo de 
deus” é proclamado “venerável”.

a segunda etapa do processo consiste no exame dos mila-
gres atribuídos à intercessão do “venerável”; se um deles é con-
siderado autêntico, o “venerável” é considerado “beato”. Quan-
do, após a beatificação, se verifica outro milagre reconhecido, o 
beato é proclamado “santo”. a canonização, ato reservado ao 
Papa, é a confirmação por parte da igreja de que um fiel católico 
é digno de culto público universal e de ser dado aos fiéis como 
intercessor e modelo de santidade.

OC
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AgenDA PARA DezeMbRO  
e JAneiRO

Dia 24 · Missa do galo · 24h
Dia 25 · dia de Natal
Dia 01 de Janeiro · santa Maria Mãe de deus
Dia 05 · epifania do senhor, “dia de reis”
Dia 12 · Baptismo do senhor
Dia 26 · Palavra do senhor

enCOntROs De  fORMAçãO e  ORAçãO

Domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00 
(interrompe as actividades depois de 15 de 
dezembro e retoma-as a 5 de Janeiro)
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
segunda terça-feira do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00

euCARist iAs

Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
sábado · 8h00 e 19h00
Capela do bairro s. João de Deus · segundo 
domingo do mês · 11h00

AtenDiMentO PelO PáROCO

segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
sábado · 17h00–18h00

COntACtOs

igreja – secretaria e Cartório Paroquial
rua da igreja da areosa, 91
4200-323 PorTo
225 499 333 · Fax.: 225 404 722
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00
secretaria@paroquia-areosa.pt
www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa

inst ituições DA PARóQuiA

Centro social Areosa · 225 484 821
www.centrosocialareosa.pt
Jardim infantil e salas de estudo Pio Xii · 
225 490 515
www.pioxii.pt
escola de Música santa Cecília · 225 488 003
www.musicasantacecilia.net
escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
Pavilhão gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 
multiusosparoquiaareosa@gmail.com

CORPO nACiOnAl De esCutAs

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt
www.agr740areosa.org/

•

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

EvangElho sEgundo são MatEus
(Mt 2,13-15.19-23)

«toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto»

TexTos l iTúrgicos

sAgrADA FAmílIA De Jesus, mArIA e José · Ano A · 29–12–2019
Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6.12-14) — Salmo 127,1-5 Carta aos Colossenses 3,12-21 — S. Mateus 2,13-15.19-23

Comentário
O mundo é o campo de opressões e discórdias. À vista da grandeza dos problemas e da fragilidade dos nos-
sos esforços, sentimo-nos servos inúteis. “Senhor, aumenta em nós a fé”. É o grito que se levanta de todo 
o cristão inquieto e responsável. Falta de fé é hoje a grande crise da Igreja e da família cristã. Tudo à nossa 
volta parece ruir para só ficar a desolação e o cansaço. E quando a fé entra em crise, perdemos o sentido 
de Deus e o gosto da oração, ficando a alma vazia sem motivações e rumo certo. A vida da fé vive-se de 
joelhos. Fé é a força de Deus. A fé mostra-se nas obras. Exige entrega e doação absoluta. A fé é que tem 
sempre razão. A fé é um dom gratuito. “Somos servos inúteis”. Na hora em que O reconhecermos é que 
o Senhor há-de vir encher a barca. É Deus que em nós começa e leva a cabo a sua obra. Depois de tudo o 
que Deus faz em nós, somos servos inúteis.

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».

Palavra da salvação

agnolo di cosimo, chamado Bronzino,  

A Sagrada Família com Sta. Ana e São João Menino, 

1545–1546
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