
Ano Novo:
Início de uma nova caminhada

de mãos dadas com Deus...

Serviço Litúrgico
Domingo, 30 de dezembro — 08h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Segunda, 31 de dezembro — 18h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Alice Boaventura Afonso e família
— Albino Sampaio da Silva
— Celeste de Barros e Emília de Barros
— Cecília Martins de Lima
— António Pires da Silva e filho
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Manuel Pires Afonso
— Augusto Rafael , avós e tia
— Manuel da Silva Pires
— Olívia Barbosa da Silva e família
— Amélia Ferreira Pires e filho Aurélio
— Almerinda Sá Ramos
— Manuel Neto Gomes
— Maria Neto Afonso
Terça, 01 de janeiro — 08h30
— Paroquianos
Quarta, 02 de janeiro — 18h00
— Deolinda da Silva, marido, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio Pires Braga
— Emília Barbosa Miranda e família
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Pires Afonso
— Jerónimo da Silva Couto, esposa e filho
— Manuel Marrucho da Silva, esposa e filhos
— Manuel Gomes da Silva, pais e sogros
— Amélia Silva Couto e família
— Albino da Silva Pires e família
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Maria Alves Sampaio e marido
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— Almerinda Sá Ramos
— Manuel Neto Gomes
— Maria Neto Afonso
Sábado, 05 de janeiro — 17h30
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
Domingo, 06 de janeiro — 08h30
— Ana Gonçalves Ferreira (30.º Dia)
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30 de dezembro de 2012
a 06 de janeiro de 2013
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Intenções das Missas
Sábado, 05 de janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 2.º e 5.º Ano
Domingo, 06 de janeiro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade das catequistas
e crianças do 6.º Ano
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Ano da Fé
Em cada parcela da História

que transcorre, há sempre um
profundo apelo à descoberta do
plano salvífico que o Criador
prometeu e consolidou na
plenitude dos tempos, quando
Ele mesmo Se fez um de nós

no meio deste mundo de trabalhos e tormentas
que se apoia na esperança de tornar-se melhor
e mais activo pela vivência e testemunho.

Presença de Cristo na Igreja, que assim
mesmo faz dela o seu sinal para o mundo,
alargando uma comunhão autêntica que,
partindo de Deus, é agora o sentido da histó-
ria. Di-lo em linhas essenciais um dos mais
importantes textos conciliares: "A luz dos po-
vos é Cristo: por isso, este sagrado Concílio,
reunido no Espírito Santo, deseja ardentemen-
te iluminar todos os homens com a Sua luz,
que resplandece no rosto da Igreja, anunci-
ando o Evangelho a toda a criatura.» (Consti-
tuição Lumen Gentium, 1)

— Maria Laurentina Martins Vieira
— Maria Torres de Lemos
— Adolescentes do 10.º Ano



Outros assuntos
Domingo da Sagrada Família
1.ª Leit. – Sir 3, 3-7. 14-17a;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5
2.ª Leit. – Col 3, 12-21
Evangelho – Lc 2, 41-52.
 As leituras deste Domingo complementam-

se ao apresentar as duas coordenadas funda-
mentais a partir das quais se deve construir a
família cristã: o amor a Deus e o amor aos ou-
tros.

A primeira leitura apresenta, de forma muito
prática, algumas atitudes que os filhos devem
ter para com os pais.

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 determi-
nadas atitudes de compreensão, de bondade,
de respeito, de partilha, de serviço.

O Evangelho sublinha, sobretudo, a dimen-
são do amor a Deus: o projeto de Deus tem de
ser a prioridade de qualquer cristão, a exigên-
cia fundamental, a que todas as outras se de-
vem submeter.

Mais uma vez, nesta época natalina, e em
Dia da Sagrada Família, recordemos a Mensa-
gem de Natal do nosso Arcebispo, na altura em
que celebra as suas Bodas de Prata Episcopais
e em que, como “pai da família arquidiocesa-
na” nos diz: «no tempo de Jesus a família era
tudo (...) Fora da família, o indivíduo ficava
sem proteção nem segurança. Só na família
encontrava a sua verdadeira identidade. (...)
Perder ou abandonar a família de origem, sig-
nificava assim perder a segurança existencial.

Neste sentido, (...) celebrar o Natal é feste-
jar em família o nascimento do Salvador! Por
conseguinte, a imagem da janela aberta traduz
em si uma nova gramática do humano».

Ano Novo – Oitava do Natal
1.ª Leit. – Num 6, 22-27;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5- 6 e 8;
2.ª Leit. – Gal 4, 4-7;
Evangelho – Lc 2, 16-21.
 Neste dia, a liturgia coloca-nos diante de

evocações diversas, ainda que todas impor-
tantes. Celebra-se, em primeiro lugar, a sole-
nidade da Mãe de Deus: somos convidados a
olhar a figura de Maria, aquela que, com o
seu sim ao projecto de Deus, nos ofereceu a
figura de Jesus, o nosso libertador.

Celebra-se, em segundo lugar, o Dia Mun-
dial da Paz: em 1968, o papa Paulo VI quis
que, neste dia, os cristãos rezassem pela paz.

Celebra-se, finalmente, o primeiro dia do
ano civil – Ano Novo: é o início de uma cami-
nhada percorrida de mãos dadas com esse
Deus que nunca nos deixa, mas que em cada
dia nos cumula da sua bênção e nos oferece
a vida em plenitude.

Na primeira leitura, sublinha-se a dimen-
são da presença contínua de Deus na nossa
caminhada, como bênção que nos proporcio-
na a vida em plenitude.

Na segunda leitura, a liturgia evoca ou-
tra vez o amor de Deus, que enviou o seu
“Filho” ao nosso encontro, a fim de nos liber-
tar da escravidão da Lei e nos tornar seus
“filhos”. É nessa situação privilegiada de “fi-
lhos” livres e amados que podemos dirigir-nos
a Deus e chamar-lhe “papá”.

O Evangelho mostra como a chegada do
projeto libertador de Deus provoca alegria e
contentamento por parte daqueles que não têm
outra possibilidade de acesso à salvação: os
pobres e os débeis. Convida-nos, também, a
louvar a Deus pelo seu cuidado e amor e a
testemunhar a libertação de Deus aos ho-
mens.

Maria, a mulher que proporcionou o nosso
encontro com Jesus, é o modelo do crente.
Neste Ano da Fé, que Ela seja nosso Mode-
lo de Fé.

Programa Oficial
Dia 3 de Janeiro
15h00 – Assembleia Geral do Clero no Salão

de S. Frutuoso
17h30 – Eucaristia de Acção de Graças pelas

Bodas de Prata Episcopais na Sé Catedral.
19h30 – Jantar no Seminário Conciliar
21h30 – Concerto comemorativo  por

músicos da Arquidiocese ou interpretação
de obras de compositores arquidiocesanos,
na Sé Catedral.

Dia 5 de Janeiro
21h00 – Concerto "Cantos Medievais do

Ocidente para o Tempo de Natal" pela
Capella Duriensis – Ensemble Vocal, no
Auditório Vita.

Dia 6 de Janeiro, na Cripta do Sameiro
14h00 – Tomada de Posse dos Conselhos

Económicos Paroquiais
15h30 – Momento Musical e Saudação dos

Arciprestes ao Senhor Arcebispo
16h30 – Eucaristia com Te Deum, animada

pelo Coro de Nossa Senhora do Sameiro e
pela orquestra dos Arautos do Evangelho.




