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Domingo IV do Advento 
 
        Isaías 7, 10-14  |  Salmo 23 (24)   |   Romanos 1, 1-7  |  Mateus 1, 18-24 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………… 

Do Evangelho de São Mateus  
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. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..…………….….. 

“José, filho de David, não temas” (Mt 1, 20) 
1. O Evangelho deste Domingo poderia ser chamado “anúncio do anjo a 
São José”. José é uma das figuras bíblicas que nos ajudam a viver a recta 
final deste tempo do Advento. Mateus destaca este homem discreto e 
silencioso, quase imperceptível, mas sem o qual a história da salvação 
seria diferente. Neste texto, José aparece confuso, cheio de dúvida e 
decidido a repudiar Maria em segredo, isto é, a abandoná-la sem a acusar 
de lhe ter sido infiel. A gravidez de Maria gera, naturalmente, em José a 
incompreensão. Mas a sua decisão é estranha, pois se ele acha que Maria 
é culpável tem o dever de a denunciar publicamente. Se ele acha que 
Maria é inocente, então porque é que a repudia, mesmo que em segredo? 
Talvez o drama de José não seja somente pensar se Maria é, ou não, 
culpada… Que terá passado pela cabeça e pelo coração de José? 



2. Não saber gera medo e o medo retrai-nos. Talvez, por isso, José prefira 
sair de cena. Mas José é um homem justo. Não no sentido humano de 
justiça, mas no significado bíblico do termo. ‘Justo’ é aquele que crê nas 
promessas de Deus, mesmo quando estas parecem estranhas, improváveis, 
ou até incómodas. ‘Justo’ é aquele que permanece firme em Deus, apesar 
das dificuldades. José é, pois, ‘justo’ porque se ajusta à vontade de Deus, 
que no início não entende, mas à qual dá espaço. E é nesse espaço que 
aparece o ‘anjo do Senhor’, e Deus ganha voz: “José, filho de David, não 
temas receber Maria, tua esposa” (Mt 1, 20). O convite do anjo a não 
temer é a resposta ao sentimento experimentado por José. A grande virtude 
de José foi deixar Deus ser Deus, actuando nele, tal como aconteceu com 
Maria. Nessa abertura a Deus é que a sua fé se fortaleceu.  

3. “José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara” (Mt 1, 24). Sintonizado 
com Deus, torna-se agora capaz de aceitar o que antes temia. José supera 
a prova da fé, acolhe a missão que Deus lhe confia. Por isso, ele é modelo 
de obediência. Depois do seu ‘sim’, dispõe-se a acolher Maria em casa. 
Obedece, ainda que tudo mude na sua vida. E muda mesmo. O projecto 
de vida de José alarga-se ao projecto de Deus. A sua esposa que lhe é 
‘tirada’, é-lhe agora confiada de novo de modo ainda mais sublime. Antes 
tinha-lhe sido dada pelos sogros; agora recebe-a como dom de Deus. José, 
homem humilde e discreto, acaba por desempenhar um papel funda-
mental no cumprimento do plano de Deus: o Seu próprio Filho nascer e 
crescer numa família humana. Deus, ao assumir a nossa natureza humana, 
quis ser salvaguardado por aquilo que só uma família sabe dar: o amor! 

Senhor Jesus, ajuda-me a aprender de José a ser ‘justo’, a permanecer em 
Deus, mesmo nos momentos mais difíceis e escuros da vida, a fazer a 
vontade de Deus, até quando isso me obriga a abandonar as minhas 
seguranças humanas. Reforça em mim o dom da fé e dá-me a graça de 
viver a virtude da obediência como José. Amén. 
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

“Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o Menino e sua mãe, está São José. José 
desempenha um papel muito importante na vida de Jesus e Maria. Ele é o guardião que 
nunca se cansa de proteger a sua família.[…] 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.”                 Papa Francisco, Carta Apostólica Admirável Sinal, nº7, 2019 
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Natal/Missa da noite (23h00) Natal/Missa da aurora (09h15)  Natal/Missa do dia (11h00) 
Isaías 9, 1-6   Isaías 62, 11-12  Isaías 52, 7-10 
Salmo 95   Salmo 96   Salmo 97 
Tito 2, 11-14   Tito 3, 4-7   Hebreus 1, 1-6 
Lucas 2, 1-14   Lucas 2, 15-20   João 1, 1-18 



 

 

 
 

 

Santo triste… é um triste santo!    
SOPA DE LETRAS: Doces de Natal 
arroz-doce, azevias, bolo-rei, filhó,        
coscorões, papas, rabanadas, sonhos, 
pudim e tigelada…  Uhn, que bom! 

A nossa Manjedoura para Jesus 
Para terminarmos a manjedoura de Jesus 
escreva o seu nome numa das palhinhas 
disponibilizada na Igreja Matriz!  

CAT’Cromos: JOKER’s Especiais 
Se tiveres todos os CAT’Cromos do 
primeiro período, já podes solicitar dois 
JOKER’s Solidários! E não te esqueças de 
conquistar também o 2º SuperJOKER! 

A Luz da Paz de Belém 
O Agrupamento 120 do CNE, da paró-
quia do Fundão trouxe para a nossa 
cidade a Luz da Paz de Belém. A chama 
está acesa na Igreja Matriz e pode ser 
levada para sua casa no final das três 
missas deste IV Domingo do Advento.  

Oração para a noite de consoada  
Este Natal podemos juntar os desafios 
da Cáritas e dos Escuteiros. Na noite de 
Natal, podemos colocar a nossa vela da 
campanha “10 Milhões de Estrelas” 
acesa na “Luz da Paz de Belém”, numa 
das janela da nossa casa. Com este 
gesto estaremos a testemunhar a nossa 
vontade de ajudar a iluminar o mundo, 
com a Luz de Cristo, verdadeira Luz do 
mundo! Queremos semear a Paz num 
mundo ferido pela guerra, o terrorismo, 
as desigualdades e as injustiças. 
Sugerimos que reze, por exemplo, esta 
oração, em família, na noite de Natal: 

Senhor Jesus, Luz do Mundo, 
acende nos nossos corações o desejo  
de sermos construtores da Paz! 
Faz da nossa família e de toda a nossa 
comunidade cristã, um Presépio vivo, 
um lugar de amor e perdão,  
de solidariedade e inter-ajuda. Amén. 
Pai Nosso, Avé Maria, Glória ao Pai…

Soluções do Boletim nº 3 (de 13.12.2019):  
a) Pôs-lhe a mão no fundo do braço; b) Abrir os 
olhos; c) Faca de mesa; d) Alfinete do cabelo. 

Descubra as diferenças…

     AVISO MUITO URGENTE pub. 
Aceito animais para adopção: cordeiros, 

borregos, perus, polvos e bacalhaus! 
De preferência… antes do Natal! 

Telefone: 987 654 321
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António Guterres visitou Francisco 
António Guterres, Secretário-Geral da 
ONU, visitou esta semana o Papa 
Francisco. Numa entrevista concedida à 
Vatican News, Guterres afirmou: 
“Queria encontrar o Santo Padre para 
exprimir a minha admiração pelo seu 
trabalho. É uma voz forte sobre a crise 
climática, a pobreza e a desigualdade, o 
multilateralismo, a protecção dos refu-
giados e migrantes, o desarmamento e 
sobre muitas outras questões impor-
tantes. Com o seu trabalho, o Papa está 
a contribuir para alcançarmos muitos 
dos nossos objectivos, inclusive para o 
desenvolvimento sustentável, a luta 
pelas mudanças climáticas e a promo-
ção de uma nova cultura de paz. 
Construir pontes é uma boa analogia e, 
enquanto discutimos os problemas 
mencionados, espero descobrir como 
podemos aumentar a nossa colaboração 
para fazer exactamente isto: construir 
pontes para melhores resultados para as 
pessoas que mais necessitam.” (12.12.2019) 

Programa da paróquia na RCB 
Ouça o seu “Estrela da Manhã” todos os 
Domingos, entre as 10h00 e as 11h00. 
Ou em podcast no site da paróquia: 
https://paroquiadofundao.weebly.com  

Novo design para este Boletim 
Informações sobre este concurso junto 
do pároco, até dia 31 de Dezembro. 

Receba o seu Boletim Paroquial 
Solicite o seu Boletim digital no site da 
Paróquia do Fundão, ou por e-mail: 
boletim.estreladamanha@gmail.com 
…………………………………………….………………………………. 

Boletim Paroquial Estrela da Manhã | Proprieda-
de: Paróquia do Fundão | Director: Padre Tomás 
Lopes, pároco | Distribuição gratuita e limitada.

Homenagem ao Padre Jorge 
A paróquia do Fundão participou na 
homenagem que a Diocese da Guar-
da organizou ao Padre Jorge Colaço 
pelos seus 25 anos de vida sacerdo-
tal. Cerca de cem pessoas desta 
cidade deslocaram-se à Igreja de São 
Miguel da Guarda para participar na 
Missa de Acção de Graças presidida 
pelo Bispo Diocesano e concelebra-
da por muitos sacerdotes. A nossa 
paróquia ofereceu-lhe um conjunto 
de alva, cíngulo, estola e casula 
apropriado para festas e solenidades.  
O Padre Jorge integrou a equipa do 
Seminário do Fundão entre 1995 e 
1998, e foi pároco da cidade do 
Fundão entre 2006 e 2019. 

      25 anos  
       de Vida  
           Sacerdotal

Parabéns  
Padre Jorge
Parabéns  
Padre Jorge
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