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NATAL ÉS TU,
QUANDO...

No Natal costuma haver muito barulho
Mas é necessário fazer silêncio para
ouvir a voz do AMOR
O Natal és tu, quando decides nascer de novo
em cada dia e deixar Deus entrar na tua alma.
¶ A árvore de Natal és tu, quando resistes vigoroso aos ventos e dificuldades da vida. ¶ Os
enfeites de Natal és tu, quando as tuas virtudes são cores que enfeitam a tua vida. ¶ O
sino de Natal és tu, quando chamas, congregas
e procuras unir. ¶ És também luz de Natal,
quando com a tua vida iluminas o caminho dos
outros com a bondade, a paciência, a alegria e a
generosidade. ¶ Os anjos de Natal és tu, quando cantas ao mundo uma mensagem de paz,
justiça e amor. ¶ És também os reis magos,
quando dás o melhor que tens sem teres em
conta a quem o dás. ¶ Os cânticos de Natal
és tu, quando conquistas a harmonia dentro de
ti. ¶ Os presentes de Natal és tu, quando és
um verdadeiro amigo e irmão de todos os seres
humanos. ¶ Os desejos do Natal és tu, quando
perdoas e restabeleces a paz, mesmo sofrendo.
¶ A consoada és tu, quando sacias com pão e
esperança o pobre que te é próximo. ¶ Tu és a
noite de Natal, quando, humilde e consciente,
recebes no silêncio da noite o Salvador do mundo, sem ruído nem grandes celebrações; tu és
sorriso de confiança e ternura na paz interior
de um natal constante estabelecendo o reino
dentro de ti.
Papa Francisco
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2. TEMA DO MÊS
Ternura e misericórdia. É Natal.
O pintor surrealista René Magritte dizia: “Tudo quanto vemos, esconde alguma coisa”. Palavras de artista que enxerga novos significados para o que nós, humanos simples,
chamamos de realidade. Não é somente a arte, no entanto,
que interpreta o que os olhos veem e que aproxima novas
realidades. Os olhos da fé perscrutam ainda mais profundamente o que os acontecimentos da vida podem revelar.
Uma mensagem que não pode ser ignorada é a permanente
encarnação da divindade na humanidade. É bom lembrar
que o Rei dirá tanto aos justos quanto aos que não merecem
o prêmio: “Em verdade vos digo que quanto fizestes a um
destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes (Mateus,
25,40). ¶ Hoje, por causa de guerras, fome, perseguições,
injustiças, milhões de pessoas fogem de sua terra, abandonam tudo, em fuga, diante da ferocidade dos herodes atuais.
Homens, levando o quase nada que sobrou da destruição de
suas casas, mães, carregando os filhos: todos, José que leva
uma trouxa de roupa e Maria, com Jesus ao colo, emigrantes
que fogem de Herodes. A perseguição aos filhos de Deus
continua: todos à procura de um abrigo... Haverá uma hospedaria para eles? (“Deu à luz o seu primogênito, envolveu-o
em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria - Lucas, 2,7). ¶ Podemos
oferecer um abrigo às “sagradas” famílias que procuram alguém que as acolha? O Natal, festa da família, está a chegar:
o coração amolece e colocamos em ação emoções e poesia,
essenciais, mais do que a razão e a filosofia, para a vida. ¶
Ao remexer em recordações, lembro uma mensagem islamita que diz muito sobre Deus, “o Clemente, o Misericordioso” (como repete insistentemente o Alcorão). ¶
A o fiel que lhe pede para que o guarde do pecado,
Alá/Deus diz: “Ó Ibrahim, pedes-me que
eu te guarde do pecado, e isso é o que
todos os meus servos me pedem. Mas
se eu te preservar do pecado, todos estariam privados da minha misericórdia.
Se todos os homens fossem inocentes,
a quem poderia conceder a minha
graça?”. ¶ Na manjedoura, entre a mãe, Maria, e José, uma
criança. Antiga sabedoria diz:
“Sempre que nasce, uma
criança é sinal de que Deus
ainda acredita no ser humano”. Mas, como nos alerta
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Leonardo Boff, aquela criança é
especial: “Todo menino quer ser
homem. Todo homem quer ser rei. Todo
rei quer ser ‘deus’. Só Deus quis ser menino”. E Fernando Pessoa: ¶ “Ele mora comigo
na minha casa a meio do outeiro. ¶ Ele é a
Eterna Criança, o deus que faltava. ¶ Ele é o
humano que é natural, ¶ Ele é o divino que sorri
e que brinca. ¶ E por isso é que eu sei com toda a certeza
¶ Que ele é o Menino Jesus verdadeiro”. ¶ As palavras
do poeta descortinam horizontes com a afetuosidade que
não encontramos nas palavras de muitos teólogos, mas que
encontramos no salmo 8 da Bíblia: “A força do nosso Deus
é a mesma força da candura da criança, diante da qual até
os mais violentos ficam desarmados”. Aproximarmo-nos de
uma criança deitada numa manjedoura não intimida, antes
nos aproximamos surpreendidos: como pode Deus renunciar à sua omnipotência? Ele mesmo nos confidencia: a sua
omnipotência não resiste à misericórdia. A criança que tem
por berço a manjedoura é o Deus que se deixou condicionar
pelo seu amor. Por isso, a sua infinita misericórdia. ¶ Há
algum pecado que vença a misericórdia de Deus? Talvez: “A
culpa mais grave é a de não querer ser amado. Disso depende todo o mal. “A omnipotência de Deus está na decisão de
amar; o poder do homem começa quando aceita ser amado” (Raniero La Valle). ¶ É o que Natal nos indica: Deus
pede permissão para que o seu amor chegue até mim e, por
mim, chegue aos outros. ¶ Seremos porta-vozes de Deus,
ajudando nessa missão?
Giuseppe Bertazzo

3. COMUNIDADE(S)
EM MOVIMENTO(S)
Início do Percurso de Preparação para
os Sacramentos da Iniciação Cristã
(Baptismo, Eucaristia e Crisma)
Vamos iniciar mais um Percurso de Preparação para os Sacramentos da Iniciação Cristã. ¶ Tal como os Discípulos de
Emaús vamos: iniciar um caminho, com muitas dúvidas e
incertezas, com interrogações; vamos abrir o coração, numa
atitude de disponibilidade, para conhecer melhor Jesus Cristo m, através da Palavra, dos Gestos e das Atitudes; aprender
a conversar com Ele na Oração; aprender a reconhecer Jesus
no partir e repartir do Pão. E, tal como os discípulos, quando o Reconhecermos Ressuscitado vamos, imediatamente,
Anunciá-lo com Alegria! ¶ Inscrevam-se pelo site da paróquia ou na secretaria da Igreja de São Mamede.

4. BÊNÇÃO DO MÊS
DIA 8 BENÇÃO DAS GRÁVIDAS
Missas das 12h e das 18h30

DIA 23 BENÇÃO DOS “MENINOS JESUS”
dos nossos presépios de casa.
(último domingo do advento )
Missas das 12h e das 18h30
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5. CONCERTO DO MÊS
CONCERTO DE NATAL
8 DEZEMBRO 16H

Coro Comsonante e Re:Canto, grupo coral

6. AGENDA LITÚRGICA
DIA 1 e 2 Domingo da partilha

Recolha de géneros : arroz, massa,
azeite, atum e outras conservas.
Donativos em dinheiro no ofertório das missas.

I Domingo do Advento

DIA 2
DIA 6

Eucaristia seguida de adoração
18h30 até as 19H40

DIA 8

DIA 9
DIA 11
DIA 12

DIA 13
DIA 16
DIA 20
DIA 22
DIA 23

DIA 24

DIA 25
DIA 30

Imaculada Conceição
12h e 18h30: Missas
Benção das grávidas
16h Concerto de Natal com dois coros:
Re:canto & Consoante.
II Domingo do Advento
18h30 e as 20h CPB: Curso de
Preparação para o Batismo
21h30 Celebração Penitencial de Advento
com a paróquia de Santa Isabel,
na Igreja de Santa Isabel
Eucaristia seguida de adoração
18h30 até as 19H40
III Domingo do Advento
Eucaristia seguida de adoração
18h30 até as 19H40
Parar pelo Natal : Tarde de Retiro
14h30, termina com a missa das 18h30
IV Domingo do Advento
Benção dos meninos Jesus dos nossos
presépios (trazer para a missa)
Missa do Galo 23h
Tragam Sinos e campainhas
para esta missa.
Natal do Senhor: missa 12h e 18h30
Sagrada Família de Jesus, Maria e José

INFORMAÇÕES
Seja solidário com a comunidade
IBAN Millenium: 0033 0000 0001 8050 4400 5

Ajude nas obras da nossa igreja
IBAN Santander: 0018 0003 4585 3496 0200 5

Os nossos contactos
213 838221

secretariasmamede@gmail.com

