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Solenidade do Natal do Senhor
Isaías 9, 1-6

|

Salmo 95 (96)

|

Tito 2, 11-14

|

Lucas 2, 1-14

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………………………

Do Evangelho de São Lucas

Naqueles dias, saiu
um decreto de César
Augusto, para ser
recenseada toda a
terra. Este primeiro
recenseamento efectuou-se quando Quirino era governador
da Síria. Todos se
f o r a m r e c e n s e a r,
cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré,
à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da
descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que
estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à
luz, e teve o seu Filho primogénito. Envolveu-O em panos e deitou-O numa
manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria…
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..…………….…..

“Não havia lugar para eles…” (Lc 2, 7)

1. Naquele tempo, chegou o dia de Maria dar à luz e teve o seu filho
Jesus. Diz-nos Lucas, que Maria o envolveu em panos e o deitou numa
manjedoura, “porque não havia lugar para eles na hospedaria” (Lc 2, 7).
Não havia lugar para eles!? Como é possível!? Deus decide habitar no
meio da humanidade e a humanidade não arranja um lugarzinho para
Ele!?… Dizem que a hospedaria estava cheia e, por isso, já não havia
lugar. O Messias prometido, o Libertador esperado, o Salvador desejado
afinal não tem sequer onde nascer! Onde estava o espírito acolhedor e
hospitaleiro tão cultivado pelos hebreus durante séculos? Se a tradição
bíblica ensina que sempre se arranjou um espacinho para mais um, sem
nunca faltar a farinha na panela nem o azeite na almotolia dos que abriam
a sua porta e acolhiam os peregrinos, como foi possível que naquela hora
não houvesse lugar para eles?
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2. Diante de tudo isto, que terão pensado Maria e José? O anjo diz-lhes
para não temerem: Deus providenciará! Mas agora, que o Senhor está para
nascer, nem a Mãe encontra onde um lugar para reclinar a cabeça! Que
contradição! Deus faz-se homem, assume a natureza humana, mas a
humanidade não tem lugar para Ele! Deus vem para abrir a Porta, e não há
portas que se Lhe abram… Apesar dos contratempos e dúvidas, Maria e
José não deitam a toalha ao chão! Se não há um lugarzinho na hospedaria,
se os homens não abrem as suas portas, não faltarão outros lugares para
Deus nascer! Se não há lugar entre os homens, desviam-se os animais e
emprestam-Lhe as suas manjedouras! Se não há um tecto e uma lareira
para aquecer o Menino, encarregam-se os rebanhos de O aquecer! Apesar
das portas fechadas, Deus nasce. E renasce!

3. E não, não é Natal quando o homem quiser! É Natal porque Deus quer!
É Natal porque, mesmo com as nossas portas fechadas, Deus vem e
nasce… É Natal não porque nós queiramos, mas porque Ele quer! É
contradição? É! Mas é assim o nosso Deus! Por mais portas que fechemos,
Ele lá encontrará uma manjedoura para habitar! Resta perguntar se temos
espaço para Ele na nossa “hospedaria”, ou seja, na nossa vida, nos nossos
corações. Com tanta azáfama, ruídos, comidas, prendas, será que ainda
temos espaço para Ele nascer de novo este Natal? Quando andamos
ocupados com tantas coisas que nos distraem do essencial, será que não
estamos, de novo, a fazer com que Ele vá nascer a outro lado que não
nós? Assim Jesus queira nascer nos nossos corações e possa ser Natal!
Menino Jesus, vem! Vem habitar o meu coração e faz de mim teu
presépio! Vem transformar a minha vida e torna-a tua morada! Vem e
mostra-me aquele sorriso simples de criança que comove e enche de paz!
Vem! Vem, meu Menino Jesus, hoje e sempre, e será Natal! Amén
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“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 transforma. 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.”
Papa Francisco, Carta Apostólica Admirável Sinal, nº 8, 01.12.2019
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Natal/Missa do dia (11h00)
Isaías 52, 7-10
Salmo 97
Hebreus 1, 1-6
João 1, 1-18

Festa Sagrada Família (28.12)
Ben-Sirá 3, 3-7
Salmo 127 (129)
Colossenses 3, 12-21
Mateus 2, 13-15.19-23

Santa Maria, Mãe de Deus (01.01)
Números 6, 22-27
Salmo 66 (67)
Gálatas 4, 4-7
Lucas 2, 16-21

Santo triste… é um triste santo!
Descobre 7 diferenças:

Rir, ainda é o melhor remédio!
* Uma loira telefona para o Pai Natal:
– Muito bom dia. Eu queria falar com o
Pai Natal.
– Oh!Oh!Oh! É o próprio!
– Senhor Próprio, o senhor poderia
fazer o favor de chamar o Pai Natal?
* Como será que o Pai Natal consegue
entregar os presentes tão rápido?
– Sabes, é que ele trenó muito!
* Qual a bebida preferida do Pai Natal?
– Deve ser o Gin-Gobel!…
* Perto do dia de Natal um juiz estava a
interrogar um réu na sala do tribunal:
– De que é acusado o senhor?
– Oh, senhor doutor juiz, sou apenas
acusado de fazer as compras de Natal
antes do tempo…
– Mas isso não é crime nenhum!! Com
que antecedência estava o senhor a
fazer as suas compras?
– Meritíssimo, antes da loja abrir…
* Por que se revolta o peru no Natal?
– Porque ele é que faz a festa, mas a
missa é do galo!
* Um padre recém chegado à paróquia
pergunta a uma criança:
– Olá, bom dia. Podes dizer-me onde é
que fica a estação dos correios?
– Sim. Siga em frente, corte na segunda
transversal à direita, e é logo em frente.
– Obrigado menina. Olha, não te
esqueças de ir à catequese para eu te
ensinar o caminho do céu.
– Oh, senhor padre! Como é que o
senhor me vai ensinar o caminho do
céu, se nem sabe o caminho para a
estação dos correios?

Francisco incentiva a construir
o “Presépio”

O Papa Francisco pediu no passado dia
18, no Vaticano, que a celebração do
Natal seja acompanhada pela construção
do presépio, para recordar a centralidade
da figura de Jesus. “O presépio é mais
actual do que nunca, num momento em
que todos os dias se fabricam no mundo
tantas armas e tantas imagens violentas,
que entram nos olhos e nos corações”. O
presépio, pelo contrário, “é uma imagem
artesanal de paz”, e por isso é um
“Evangelho vivo”, indicou, na última
audiência pública semanal de 2019, no
auditório Paulo VI. O Papa Francisco
recordou que no dia 1 de Dezembro
assinou a carta apostólica “Sinal Admirável”, sobre o significado do presépio,
tendo para isso viajado até à localidade
italiana de Greccio, onde São Francisco
de Assis fez o primeiro presépio vivo,
com as pessoas locais, no século XIII. “É
importante fazer um pequeno presépio
sempre, porque nos recorda que Deus
veio até nós, nasceu entre nós, acompanha-nos e fez-se homem como nós.
Na vida de todos os dias, já não estamos
sós. Ele habita no meio de nós. Não
muda magicamente as coisas, mas, se o
acolhermos, todas as coisas podem
mudar”, afirmou o pontífice. Francisco
deixou ainda votos de que a presença do
presépio em cada casa “seja a ocasião
para convidar Jesus na vida”. “Fazer o
presépio é celebrar a proximidade de
Deus: é redescobrir que Deus é real,
concreto, vivo e palpitante. Não é um
senhor distante ou um juiz desapegado,
mas é Amor humilde, que desceu até
nós”, acrescentou.

Presépios ao vivo no Fundão

28.12.2019: Oração de Taizé

Os jovens da nossa paróquia vão organizar
mais uma oração ao estilo de Taizé, já no
próximo sábado, dia 28, pelas 17h30, na
Igreja Matriz do Fundão. Vindos de Lisboa,
estarão também connosco alguns elementos da Fundação “Ajuda à Igreja que Sofre”.

A Luz da Paz de Belém

O Agrupamento 120 do CNE da paróquia
do Fundão trouxe para a nossa cidade a
Luz da Paz de Belém. A chama ainda está
acesa na Igreja Matriz e pode ser levada
para sua casa…

CAT’Cromos: 2º SuperJOKER

Se tiveres todos os CAT’Cromos do primeiro
período escolar, já podes solicitar dois
JOKER’s Solidários! E não te esqueças de
conquistar também o 2º SuperJOKER! Basta
teres os quatro cromos desta época: Natal
(25.12), Sagrada Família (29.12), Ano Novo
(01.01) e Reis (05.01)!

Programa da paróquia na RCB

Ouça o seu “Estrela da Manhã” todos os
Domingos, entre as 10h00 e as 11h00. A
convidada da “Entrevista da Semana” do
próximo domingo é a Irmã Lucília Gaspar,
Superiora Geral da Congregação das Servas
de Nossa Senhora de Fátima. Também pode
ouvir o programa em podcast na página da
paróquia na internet, no seguinte endereço:
https://paroquiadofundao.weebly.com

Novo design para este Boletim

O concurso para a elaboração de uma
proposta de cabeçalho e design para este
Boletim Paroquial termina já no próximo
dia 31 de Dezembro. Participe!

Peça o seu Boletim Paroquial em:
boletim.estreladamanha@gmail.com

…………………………………………………………………………………………………………..

Um Santo Natal para toda a comunidade!
…………………………………………………………………………………………………………..

Nesta época natalícia pode contemplar o Boletim Paroquial Estrela da Manhã | Propriedade:
presépio ao vivo dentro da Igreja Matriz. Paróquia do Fundão | Director: Padre Tomás Lopes,
pároco | Distribuição gratuita e limitada.
E no Adro está o dos nossos Escuteiros!

