
Serviço Litúrgico
Domingo, 28 de dezembro — 08h30
— Sagrada Família
Segunda, 29 de dezembro — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael Costa
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros, cunhada

e sobrinhos
— Cecília Martins de Lima e filho
— Emília Joaquina, José Carlos Costa e família
— Juca Joaquim Araújo Vieira e filho
— Manuel Barbosa Rossas
— Manuel Marucho da Silva, esposa e genro
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria da Saúde Rocha e marido
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido e mãe
— Maria Teresa Pinheiro e pais
— Paulo César Monteiro, avós e tias
— Associados do Coração de Jesus
— Maria Celeste Pires e Alice Boaventura
— Maria Amélia da Fonte Azevedo
Quarta, 31 de dezembro — 17h30
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Jerónimo da Silva Couto, esposa e filho
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Maria Dias Couto
— Maria do Carmo Martins da Torre
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
Quinta, 01 de janeiro — 08h30
— Paroquianos
Sábado, 03 de janeiro — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 04 de janeiro — 08h30
— Sagrada Família
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Intenções das Missas
Sábado, 03 de janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 04 de janeiro – 08h30

Leitores:

    — Adolescentes do 10.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
do 6.º Ano da Catequese
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— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda

Sagrada Família:
um exemplo e um modelo
para as nossas famílias...
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28 de dezembro de 2014
a 04 de janeiro de 2015

Apesar de todas as crises por que possa atra-
vessar, a FAMÍLIA continua a ser a base da soci-
edade e toda a sua estrutura. É preciso retomar
os valores da família entre nós tal como o diálo-
go, o amor, a compreensão, o abraço, o beijo, o
carinho e darmos valor à família que nos acolhe
nos momentos difíceis da vida, quando ninguém
nos quer e nos abandona, quando estamos com
aquele problema difícil de resolver, na dor, no
sofrimento e na alegria, pois até o céu quis ter
uma família e é família.



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, 22-40.

A liturgia deste domingo dentro da Oitava
do Natal, – Festa da sagrada Família – apre-
senta-nos a família de Jesus como exemplo e
modelo das nossas comunidades familiares.
Como a família de Jesus, as nossas famílias
devem viver numa atenção constante aos
desafios de Deus e às necessidades dos ir-
mãos.

A primeira leitura apresenta, de forma
muito prática, algumas atitudes que os filhos
devem ter para com os pais. É uma forma de
concretizar o amor de que vai falar a segun-
da leitura.

A segunda leitura sublinha a dimensão do
amor que deve brotar dos gestos dos que vi-
vem em Cristo e aceitaram ser Homem Novo.
Esse amor deve atingir, de forma muito espe-
cial, todos os que connosco partilham o espa-
ço familiar e deve traduzir-se em atitudes de
compreensão, bondade, respeito, partilha e
serviço.

O Evangelho coloca-nos diante da Sagra-
da Família de Nazaré apresentando Jesus no
Templo de Jerusalém. A cena mostra uma
família que escuta a Palavra de Deus, que
procura concretizá-la na vida e que consagra
a Deus a vida dos seus membros.

A cena da apresentação de Jesus no Tem-
plo de Jerusalém apresenta uma catequese
bem amadurecida e bem reflectida, que pro-
cura dizer quem é Jesus e qual a sua missão
no mundo.

Antes de mais, o autor sublinha repetida-

Mordomo da Cruz
Terminando agora o seu mandato como

Mordomo da Cruz Hélder Renato de Le-
mos Couto, a quem a comunidade agradece
o serviço prestado, a escolha para este novo
ano recaiu em Manuel Boaventura e Sá.

Fazemos votos para que este cargo seja
desempenhado com a mesma dedicação e zelo
dos seus antecessores.

Zeladoras – Limpeza da Igreja
Agradecendo o contributo do grupo que

ao longo de 2014 desempenhou o “Ministério
da Limpeza da Igreja”, contituído por:

Maria Emília Martins
Carminda da Silva Barbosa
Cidália Miranda Gonçalves
Lurdes Miranda Gonçalves
Maria Amélia Silva Baltazar
Lúcia Lopes
Lúcia Branco
Maria Cristina Lima Jorge
Maria Alexandrina Gomes
Laurinda Martins Gomes

podemos apresentar agora o novo grupo que
vai desempenhar o mesmo “Ministério” ao
longo doano 2015.

Rosa Barbosa Brás
Maria Margarida Coutinho Rossas
Maria Doroteia Lopes Neto
Maria Emília da Silva Pires
Maria dos Anjos da Silva Rocha
Maria Margarida Couto Neiva
Maria Glória Pires Boaventura
Fernanda Neiva da Silva
Amélia Ferreira Ramos Silva
Lucia de Jesus Dias Lopes

mente a fidelidade da família de Jesus à Lei
do Senhor, como se quisesse deixar claro que
Jesus, desde o início da sua caminhada entre
os homens, viveu na escrupulosa fidelidade
aos mandamentos e aos projectos do Pai. A
missão de Jesus no mundo passa por aí – pelo
cumprimento rigoroso da vontade e do projecto
do Pai.

Simeão e Ana, os dois anciãos que aco-
lhem Jesus no Templo de Jerusalém, não são
pessoas desiludidas da vida, que vivem volta-
das para o passado sonhando com um tempo
ideal que já não volta; mas são pessoas volta-
das para o futuro, atentas ao Deus libertador
que vem ao seu encontro, que sabem ler os
sinais de Deus naquele menino que chega e
que testemunham diante dos seus
conterrâneos a presença salvadora e reden-
tora de Deus no meio do seu Povo. Os anciãos
– quer pela sua maturidade, sabedoria e equi-
líbrio, quer pelo tempo de que normalmente
dispõem – podem ser testemunhas privilegia-
das dos valores de Deus, intérpretes dos si-
nais de Deus, profetas credíveis que obrigam
o mundo a confrontar-se com os desafios de
Deus. É preciso que não vivam voltados para
o passado, refugiados numa realidade que ali-
ena, transformados em “estátuas de sal”, mas
que vivam de olhos postos no futuro, de espí-
rito aberto e livre, pondo a sua sabedoria e
experiência ao serviço da comunidade huma-
na e cristã, ensinando os mais jovens a distin-
guir entre o que é eterno e importante e o que
é passageiro e acessório.

Peçamos ao Senhor que todas as famílias
sejam exemplo de oração e santidade, onde
se aprenda a imitar a família de Nazaré, e
que os nossos idosos sejam amados e valori-
zados, ensinando os mais jovens com sua sa-
bedoria e experiência de vida.


