



Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando Ele fez doze 
anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias 
festivos, o Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que Ele 
vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-l’O entre os parentes e 
conhecidos. Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura. Passados três dias, en-
contraram-n’O no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. 
Todos aqueles que O ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. 
Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados; e sua Mãe disse-Lhe: «Filho, porque pro-
cedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura». Jesus respondeu-lhes: 
«Porque Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?» Mas eles não 
entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes 
submisso. Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo 
em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. 

Para Jesus, a prioridade fundamental a que tudo se subjuga (até a família) é o projecto de Deus, o plano 
que Deus tem para cada pessoa.  
Anima-nos o mesmo entusiasmo de Jesus pela Palavra de Deus? Somos capazes de esquecer outros 
interesses legítimos para nos dedicarmos à escuta, à reflexão e à discussão da Palavra? Vemos nela um 
meio privilegiado de conhecer o projecto que Deus tem para nós? 
Maria e José não fizeram cenas diante da resposta “irreverente” de Jesus. Aceitaram que o jovem Jesus 
não lhes pertencia exclusivamente: Ele tinha a sua identidade e a sua missão próprias. É assim que nos 
situamos face àqueles com quem partilhamos a experiência familiar? 
A nossa família potencia o nosso crescimento, abrindo-nos horizontes e levando-nos ao encontro do 
mundo, ou fecha-nos num espaço cómodo mas limitado, onde nos mantemos eternamente dependen-
tes? | in site dos Dehonianos 
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DIA 1 DE JANEIRO | sábado 
SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS.

DIA MUNDIAL DA PAZ.

EUCARISTIAS: 9H30 | 11H30 | 19H | 
No dia 31, sexta-feira, omite-se a Eucaristia das 19H. 

10 FRASES DO PAPA FRANCISCO SOBRE A FAMÍLIA 
• O Evangelho da família é, verdadeiramente, alegria para o mundo, visto que lá, nas nossas famílias, sempre se pode 

encontrar Jesus; lá habita, em simplicidade e pobreza, como fez na casa da Sagrada Família de Nazaré. 
• O primeiro lugar, e o mais importante, para transmitir a fé é o lar, através do exemplo calmo e diário de pais que amam o 

Senhor e confiam na sua palavra. 
• As famílias são um lugar privilegiado e um meio importante para difundir estas palavras como ‘boas notícias’ para cada um, 

especialmente para quantos desejam deixar o deserto e a ‘casa da escravidão’ a fim de irem para a terra prometida da 
esperança e da liberdade. 

• Gestos humildes e simples de perdão, renovados dia a dia, são o fundamento sobre o qual se constrói uma vida familiar 
cristã sólida. Os filhos aprendem a perdoar quando veem que seus pais se perdoam entre si. Se compreendermos isto, 
poderemos apreciar a grandeza da doutrina de Jesus sobre a fidelidade no matrimónio. 

• O matrimónio cristão e a vida familiar são compreendidos em toda a sua beleza e fascínio, se estiverem ancorados no amor 
de Deus, que nos criou à sua imagem para podermos dar-Lhe glória como ícones do seu amor e da sua santidade no mundo. 

• Vós, famílias, sois a esperança da Igreja e do mundo. Com o vosso testemunho do Evangelho, podeis ajudar Deus a realizar o 
seu sonho. Podeis contribuir para aproximar todos os filhos de Deus, para que cresçam na unidade e aprendam o que 
significa, para o mundo inteiro, viver em paz como uma grande família. 

• Em cada sociedade, as famílias geram paz, porque ensinam o amor, o acolhimento e o perdão, que são os melhores 
antídotos contra o ódio, o preconceito e a vingança que envenenam a vida de pessoas e comunidades. 

• Como ensinava um bom sacerdote irlandês, ‘a família que reza unida permanece unida’ e irradia a paz. Uma família assim 
pode ser um apoio especial para outras famílias que não vivem em paz. 

• As redes sociais não são necessariamente um problema para as famílias, mas podem contribuir para a construção de uma 
‘rede’ de amizade, solidariedade e apoio mútuo. 

• Na realidade, a Igreja é uma família de famílias e sente a necessidade de apoiar as famílias nos seus esforços por responder 
fiel e jubilosamente à vocação que Deus lhes deu na sociedade. 

Mantenhamos a caminhada de Advento/Natal que iniciámos há umas semanas. 
Passemos pelo baptistério, onde está o Presépio, que vai sendo construído com as nossas contribuições. 

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

FALTAM 83 SEMANAS

LEITURAS | FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA  | Ano C 

• 1ª LEITURA: Sir 3,3-7.14-17a  
• SALMO: 127(128), 1-2.3.4-5 

REF: Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos 

• 2ª LEITURA: Col 3,12-21 
• EVANGELHO: Lc 2,41-52

AO 
ENCONTRO 

DE S. JOSÉ
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