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SENHORA DA VISITAÇÃO/ MENSAGEM
Editorial
Olá estimadas famílias.
Saudações natalícias.
Chegamos a um dos
momentos mais belos da nossa caminhada: O Encontro /visitação de Maria a
sua prima Santa Isabel. Meditando neste
encontro brota em mim esta oração…
Ó Virgem, dócil à Palavra:
Vós acolhestes o Verbo da vida,
na profundidade da Vossa fé humilde,
em plena sintonia com a vontade do Pai.
Ajudai-nos hoje a dizer o nosso «sim»
para fazer ressoar a Boa Nova de Jesus,
e nenhuma periferia
fique privada da sua luz.
Ó Maria, Virgem à escuta,
abri os nossos ouvidos;
para que saibamos escutar
a Palavra do Vosso Filho,
no meio das mil palavras deste mundo;
fazei com que saibamos escutar
o grito de quem é pobre e necessitado,
e de quem se encontra em dificuldade.
Maria, Mulher da decisão,
iluminai a nossa mente e o nosso coração,
para obedecermos à vossa Palavra.
Dai-nos a coragem da decisão,
para que a Palavra do vosso Filho,
penetre o nosso coração
e se faça carne e vida em nós
e se faça carne e vida em nós!

Maria, Mulher da ação,
cheia da presença de Cristo,
levastes a alegria a João Batista,
fazendo-o exultar no seio de sua mãe.
Fazei que as nossas mãos e os nossos pés
se movam «apressadamente»
para levar a caridade do Vosso Filho
que é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo! Amén!
… E esta mensagem…
Natal é festa do encontro; é mistério dum
Deus-Trindade que Se revela na humildade da natureza humana; é alegria da família reunida; é luz de Deus que ilumina as
nossas almas; é paz dos corações que buscam a reconciliação.
Certamente que todos construístes o
vosso presépio e vos quereis reunir como
família à volta da mesa. No presépio dá-se
o maior encontro de Deus com os homens,
porque: O Verbo fez-se carne e habitou entre nós (Jo. 1,14) É um momento lindo,
esta noite de Natal! Dedicai um momento
de oração e encontro em família, junto do
vosso presépio. Desejai a todos os membros da família um santo Natal, e que para
todos seja uma noite de paz (feliz)
Que seja um momento de ternura.
Santo e Feliz Natal, com O Menino Jesus
no centro das nossas vidas.
Pe. Manuel Silva

23.12.2018
Leitura da Profecia de Miqueias
Eis o que diz o Senhor:
«De ti, Belém-Efratá, pequena entre as cidades de Judá,
de ti sairá aquele que há-de reinar sobre Israel.
As suas origens remontam aos tempos de outrora, aos dias mais antigos.
Por isso Deus os abandonará até à altura em que der à luz
aquela que há-de ser mãe.
Então voltará para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos.
Ele se levantará para apascentar o seu rebanho pelo poder do Senhor,
pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus.
Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra.
Ele será a paz».
Palavra do Senhor!
S. RESPONSORIAL: SENHOR NOSSO DEUS, FAZEI-NOS VOLTAR,
MOSTRAI-NOS O VOSSO ROSTO E SEREMOS SALVOS.
Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos:
Ao entrar no mundo, Cristo disse:
«Não quiseste sacrifício nem oblações, mas formaste-Me um corpo.
Não Te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado.
Então Eu disse: ‘Eis-Me aqui; no livro sagrado está escrito a meu respeito:
Eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade’».
Primeiro disse:
«Não quiseste sacrifícios nem oblações,
não Te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado».
E no entanto, eles são oferecidos segundo a Lei.
Depois acrescenta:
«Eis-Me aqui: Eu venho para fazer a tua vontade».
Assim aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo.
É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados
pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naqueles dias,
Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor».

Pensamento da semana
Sugestões de presentes para o Natal:
Para seu inimigo, perdão.
Para um oponente, tolerância.
Para um amigo, seu coração.
Para um cliente, serviço.
Para tudo, caridade.
Para toda criança, um exemplo bom.
Para você, respeito.
(Oren Arnold)

ANEDOTA DA SEMANA

Palavra da Salvação!

Comentário
A Palavra, evidentemente, está no centro da festa de Natal, pois “a Palavra de
Deus fez-se carne e habitou entre nós”. Dizemos “Palavra do Senhor”, “Palavra da
salvação”! Convite a anunciar a Palavra de Deus… Diz a sabedoria popular com razão: “A palavra é de prata, mas o silêncio é de oiro”.
Deus, melhor do que ninguém, conhece e põe em prática este provérbio!
Quando envia a Palavra aos homens, começa por um silêncio… Os anjos anunciam,
José e Maria fazem silêncio… assim como menino recém-nascido, após os normais
gritos do nascimento…
O coração do Natal é, acima de tudo, um grande silêncio. Aparte o episódio dos
12 anos de Jesus na sua adolescência, os Evangelhos não nos transmitem qualquer
palavra de Jesus durante cerca de 30 anos.
E, para terminar, o silêncio de Jesus na cruz… E agora, hoje, muitas vezes Deus
continua a calar-se… Deus quer, antes de mais, dar-nos o seu silêncio, estabelecer
entre Ele e nós um espaço de silêncio…
Falamos demasiado… Eis porque Deus começa por se calar, para que o seu próprio silêncio se torne mensagem, convite a nos tornarmos atentos à sua presença.
Nesta noite de Natal, procuremos estar unidos ao silêncio de José, de Maria e
de Jesus. Assim, talvez ouçamos, nós também, no fundo do nosso coração, uma
música muito doce, como um murmúrio de Deus que vem dizer-nos que, nesta
noite, é dentro de nós que Ele quer nascer!
(fonte: www.dehonianos.org)

Hoje aprendi que o Homem tem quatro idades:
- Quando acredita no Pai Natal.
- Quando já não acredita no Pai Natal.
- Quando assume o papel de Pai Natal.
- Quando se parece com o Pai Natal!

Avisos da Semana
1. BÊNÇÃO DOS MENINOS JESUS: será no dia 24.12 na missa das 23,00h.
2. HORÁRIO DAS MISSAS NO NATAL:
 24.12: 23,00h, Missa do Galo
 25.12: 09,00h e 11,00h

3. FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA: será no domingo dia 30 de dezembro (domingo
dentro da oitava do Natal
========================================
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- Um presépio
- Uma vela de Natal, bem bonita.
- Um coração (abraço/beijo) cheio de amor.
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Celebração do Natal em Família
24 e 25 de dezembro

Preparai

ACOLHIMENTO (diante do presépio)
2-

Pai/Mãe - Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, e Filho e Espírito
Santo, em nome de Deus que, na Trindade, se revela família.
Amén!
Todos: Somos da família de Deus, seus filhos e filhas amados, reunidos na
alegria, à volta da mesa, farta ou simples, da troca de presentes,
de afetos, de saudades...
Leitor - Mas o Natal pode e deve ser ainda mais. Nele celebramos a Vida
que nasce com Jesus. No Natal, Ele se faz um de nós.
Leitora - É tempo, portanto, de rever essa vida divina que nasce em nós,
todos os dias, pensar em como a vivemos e, em especial, como
convivemos, confirmar o caminho, melhorar a maneira de caminhar.
Leitor - Natal é tempo de:
Reatar laços; pelo encontro, pelo perdão; pela esperança,
Reabrir horizontes; pela fé, celebrar a alegria; pelo amor,
Semear no coração os sentimentos; que queremos fazer brotar
ao longo do ano e da vida: solidariedade, generosidade, carinho,
atenção, ternura, sensibilidade para com o outro.
Todos - Por tudo isso, celebramos, em família. Afinal, no Natal podemos
dizer, mais que em qualquer outro tempo e lugar: ELE ESTÁ NO
MEIO DE NÓS! Descobrindo Deus que nasce em todas as coisas,
e todas as coisas que renascem em Deus...
Pai/Mãe: “Que a Luz de Deus, que veio a nós por Jesus,
brilhe em nosso coração, em nossa família
e ilumine o mundo”.

2. Liturgia da Palavra
Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
Leitor 1
“Naqueles dias, o Imperador Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento em todo o Império. Todos deveriam ir registrar-se em sua terra natal. José, que era da família e descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, onde morava, até Belém, a cidade de Davi, para registrar-se com Maria, sua esposa,
que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram
os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela
o enfaixou e o colocou numa manjedoura, pois não havia lugar
para eles dentro da casa.
Leitor 2
Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos,
cuidando dos rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu a eles e a
glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito
medo. Mas o anjo disse aos pastores;
Leitor 3 (jovem ou criança)
Não tenham medo! Eu anuncio a vocês uma Boa Notícia que será
uma grande alegria para todos; hoje, na cidade de Davi, nasceu
para vocês um Salvador, que é o Messias, o nosso Senhor. Procurem por Ele. Vocês o reconhecerão quando encontrarem um recém-nascido, envolto em panos simples e deitado numa manjedoura.
Leitor 1
De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus dizendo:
Todos: GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS,
E PAZ NA TERRA AOS HOMENS POR ELE AMADOS!”
Leitor 1-PALAVRA DA SALVAÇÃO.
Todos: Glória a vós, Senhor!

3. PARTILHA
Aqui, fica aberto um breve tempo para os que se sentirem motivados comentarem sobre os SENTIMENTOS presentes em seu coração. Não é uma
interpretação intelectual do texto, mas uma partilha de vida a partir da
pergunta: “O que Deus está dizendo ao meu coração nesta noite de Natal? Que SENTIMENTOS estão presentes no meu coração?”
4. Cântico (Gravado ou cantado)
Noite Feliz (ou outro canto, à escolha da família)
5. Saudação natalícia
Pai/Mãe: - Na alegria do Natal, saudemo-nos uns aos outros, em
Cristo, dizendo:
“Que a Paz do Menino Jesus esteja em seu coração!”
6. Oração para antes da Ceia (na mesa da ceia)
Todos
Senhor, nosso Deus;
desde aquela Noite Santa,
quando o Deus do Céu se encontrou com os homens na nossa Terra,
a História humana tornou-se o Lugar do Sagrado
e a vossa presença acabou com a solidão de todos os Homens.
Hoje, a nossa mesa é altar.
O nosso coração é manjedoura,
pronta para acolher vosso Filho no meio de nós
e levá-lo ao mundo.
Nós vos pedimos que,
renovados por este encontro,
possamos também nós ser sinal da presença do Amor na nossa família
e pelos caminhos que percorremos juntos no dia-a-dia.
Abençoa esses alimentos que são sinal de festa, alegria e fartura.
Que essa fartura não nos deixe esquecer os necessitados do mundo.
Assim, Senhor,
dai o Pão de cada dia a quem tem fome
e fome de Justiça a quem tem Pão. Amén!

