
DOMINGO DENTRO DA OITAVA DO NATAL 
(Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José) 

 
As leituras deste domingo complementam-se ao 
apresentar as duas coordenadas fundamentais a partir 
das quais se deve construir a família cristã: o amor a 
Deus e o amor aos outros, sobretudo a esses que 
estão mais perto de nós – os pais e demais familiares.  
A primeira leitura apresenta, de forma muito prática, 
algumas atitudes que os filhos devem ter para com os 
pais. É uma forma de concretizar esse amor de que 
fala a segunda leitura. 
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 
determinadas atitudes de compreensão, de bondade, 
de respeito, de partilha, de serviço. 
O Evangelho que nos é proposto é o final do 
“Evangelho da infância” de Lucas. Ora, já sabemos que 
a finalidade do “Evangelho da infância” não é fazer 
uma reportagem sobre os primeiros anos da vida de 
Jesus, mas sim fazer catequese sobre Jesus. 
A chave do episódio narrado está, nas palavras 
pronunciadas por Jesus quando, finalmente, se 
encontra com Maria e José: “porque me procuráveis? 
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?”. 
O significado da resposta à pergunta de Maria é que 
Deus é o verdadeiro Pai de Jesus. Daqui deduz-se que 
as exigências de Deus são, para Jesus, a prioridade 
fundamental, que ultrapassa qualquer outra exigência. 
A sua missão – a missão que o Pai Lhe confia – vai 
obrigá-lO a romper os laços com a própria família. 
Assim como para Jesus o projecto de Deus tem de ser 
a prioridade de qualquer cristão, a exigência 
fundamental, a que todas as outras se devem 
submeter. A família cristã constrói-se no respeito 
absoluto pelo projecto que Deus tem para cada 
pessoa. 
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AGENDA 

Passagem de Ano com Jesus 
Sexta-feira, 31, das 21h às 22h30, haverá uma Vigília de 
oração e adoração para agradecer pelo ano que passou 
e pedir a bênção para o novo ano. Participe e venha 
fazer a passagem de ano com Jesus. 
 
Horário das Missas: 
 

Dia 31.Dez - Véspera do Ano Novo: 
(Missa Vespertina de Ação de Graças) 
- Igreja da Natividade, 17h 

- Salão das Mercês, 18h  

- Igreja de Algueirão, 19h 

 

Dia 1.Jan - Dia de Ano Novo: 
- Salão das Mercês, 10h30  

- Igreja da Natividade, 10h30 

- Igreja de Algueirão, 11h30 e 19h00 

 

Dia 2.Jan - Domingo: 
As Missas nos três núcleos serão no horário normal de 
domingo. 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O Pároco, juntamente com a Equipa Pastoral, deseja 

a todos os paroquianos os melhores votos de um 

Feliz Ano Novo 2022, cheio de graças e bênçãos do 

Senhor. 



“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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Domingo da Sagrada Família de Jesus, Maria e José - 26 de Dezembro de 2021 

A PASTORAL FAMILIAR 
 

Por ocasião da Festa da Sagrada Família, 
apresentamos os objetivos da pastoral familiar 
diocesana e paroquial. 
 

Pastoral Familiar (PF) é toda a acção ou intervenção da 
Igreja em favor da família, enquanto comunidade base 
da Igreja e da sociedade, acompanhando-a passo a 
passo nas diversas etapas da sua formação e 
desenvolvimento, através das suas estruturas e dos 
seus responsáveis e agentes. 
A Pastoral Familiar incidirá nas diversas etapas da 
formação e crescimento da realidade familiar: 
«Compete-lhe elaborar e dinamizar programas de 
pastoral específica, orientados para a evangelização 
da família, em convergência com outros sectores, tais 
como o da Catequese e da Pastoral Juvenil, com as 
estruturas de pastoral territorial e com os movimentos 
familiares.» 
 

O Sector da Pastoral da Família, enquadrado no 
Departamento de Animação comunitária, orienta os 
seus serviços na evangelização da família num 
alargado âmbito da realidade humana e cristã: «… 
defesa e promoção da cultura da vida, preparação das 
famílias para o baptismo das crianças, visão cristã do 
namoro e preparação para o matrimónio, 
acompanhamento dos jovens casais e apoio às 
famílias que atravessam crises, especial ajuda às 
pessoas que ficam sós, evangelização da família, 
coordenação da acção dos movimentos e associações 
de famílias, acolhimento e acompanhamento das 
pessoas separadas ou divorciadas e dos casais 
“recasados” com impossibilidade de realizarem o 
casamento canónico.» 
 

Site PF do Patriarcado 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA 
 

O dia da Sagrada Família 
celebra-se no domingo 
seguinte ao Natal, dentro 
da oitava do Natal. 
 
É uma festa muito antiga 
que vai além do século 
XVII, tendo surgido para 
exaltar a Sagrada Família 

como um modelo de vida familiar para todas as 
famílias cristãs, destacando-se dela as suas virtudes 
de simplicidade, amor, humildade, dedicação um 
ao outro, trabalho e, particularmente, a sua vida de 
fé e fidelidade à vontade de Deus. 
 
É na família que aprendemos a viver em sociedade, 
partilhando as mesmas esperanças e as mesmas 
angústias. É na família que encontramos a nossa 
identidade, a nossa verdade e esta verdade nos 
liberta. Não escolhemos as nossas famílias, por isso 
devemos amá-las como dom de Deus concedido a 
cada um de nós. 
 
Por esta razão, com a Igreja, celebrando esta Festa 
da Sagrada Família de Nazaré, queremos pedir sua 
intercessão pelas nossas famílias, com suas 
alegrias, esperanças e também seus limites e 
inseguranças, de modo particular  neste tempo de 
pandemia, para que no nosso meio reinem as 
virtudes e atitudes vividas no Lar de Nazaré. 
 
 

http://www.familia.patriarcado-lisboa.pt/

