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Escala para 01 de Janeiro 
Santa Maria Mãe de Deus 

 (Missa Vespertina) 
 

CARVALHOSA 
 
Função Leitor 
 

Responsável - - - - - - - 
Avisos - - - - - - - 
1.ª Leitura - - - - - - - 
2.ª Leitura - - - - - - - 
Oração Fiéis - - - - - - - 
 

EIRIZ 
 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Fernanda Gomes 
2.ª Leitura Maria José Pinheiro 
Oração Fiéis Nelson Costa 
 

SANFINS 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura Beatriz Nunes 
2.ª Leitura José Pedro 
Oração Fiéis Aurora Silva 
 

FIGUEIRÓ 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura - - - - - - - 
2.ª Leitura - - - - - - - 
Oração Fiéis - - - - - - - 
 

Sabias que… 
O cruel rei Herodes... 
 

Herodes era judeu. Foi nomeado rei 
pelos romanos quarenta anos antes de 
nascer Jesus.  

Tentou ganhar a simpatia do povo: 
reconstruíu o Templo, projectou cidades, 
abriu aquedutos e fortalezas... No entanto o   

Escala para 01 de Janeiro 
Santa Maria Mãe de Deus 

 (Missa do Dia) 
 

CARVALHOSA 
 
Função Leitor 
 

Responsável Rafaela Costa 
Avisos - - - - - - - 
1.ª Leitura Fernanda Costa 
2.ª Leitura João Miguel 
Oração Fiéis Rui Cardoso 
 

EIRIZ 
 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Assunção Matos 
2.ª Leitura Paula Meireles 
Oração Fiéis Mónica Gonçalves 
 

SANFINS 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura Diana Araújo 
2.ª Leitura Adelino Sousa 
Oração Fiéis Brazinda Fernandes 
 

FIGUEIRÓ 
 
Função Leitor 
 

1.ª Leitura Elisabete Dias 
2.ª Leitura Fernando Neto 
Oração Fiéis Lurdes Almeida 
 

 
povo nunca o apreciou. Ele ere cruel. No 
seu testamento tinha ordenado que no dia 
da sua morte se reuniria, no hipódromo de 
Jericó, uma pessoa de cada uma das 
famílias mais elevadas da cidade... e ali 
mesmo dar-lhes a morte. Desta forma 
ninguém se alegraria  da morte de Herodes: 
em cada família haveria um defunto por 
quem chorar.  

A ordem não de cumpriu. 

Aniversário 
 

Esta semana estão de parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

– Nelson Gomes, da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira, dia 4 de 
Janeiro (Quinta-feira); 

– Cristóvão Neto, da Paróquia de 
Figueiró, dia 6 de Janeiro, Dia de Reis, 
(Sábado). 

Ao Cristóvão e ao Nelson, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades.  
____________________________________________ 

És insubstituível  (35) 
 

Contudo, é provável que hoje ao ver os 
obstáculos tu te tenhas tornado um 
especialista em protestar e não em 
agadecer. Por isso, não consegues deixar 
de falar da crise finanaceira, das pessoas 
que te magoam e das frustrações da vida.  

Talvez tu gastes uma energia excessiva 
com as críticas que te fazem e com coisas 
que prejudicam o teu encanto pela vida. 

Acorda! 
       
  – Continua no Jornal 486 publicação (36) 

____________________________________________ 

Humor 
 
Na escola, a professora para o aluno: 
– Pedrito, tu és o merceeiro e eu sou a 

cliente. Vou comprar-te uma alface a l euro, 
um quilo de laranjas a 3 euros, um grande 
pedaço de queijo a 1,50 euros e 6 litros de 
leite a 4,50 euros. Quanto é que te devo? 

O Pedrito põe-se a pensar, a pensar e 
responde: 

– Não se preocupe, senhora professora, 
pode pagar-me amanhã! 
____________________________________________ 

Um ano 2018 próspero e feliz 
 

Sagrada Família  
de Jesus, Maria e José 

 
Respiramos ainda as alegrias do Natal. 

O Anjo tinha anunciado aos Pastores a boa 
nova do Nascimento do Salvador do mundo. 
São Lucas diz-nos que os pastores foram a 
toda a pressa ao presépio e encontraram 
Maria, José e o Menino deitado na 
manjedoura.  

Juntamente com os Pastores entremos 
nós também na gruta para prestarmos a 
nossa homenagem ao Deus Menino que 
veio habitar entre nós, no seio de uma 
família pobre e humilde 
___________________________________ 

1.ª Leitura  
(Ben Sirá 3, 3-7.14-17a) 

 
Monição: 
 

 Deus, através desta página bíblica do livro da 
Sabedoria, oferece-nos um conjunto de conselhos 
práticos para que a família seja um berço de paz. Ao 
amor dos nossos pais devemos nós corresponder com 
amor filial que se há-de manifestar em atitudes de 
respeito, dedicação, serviço e veneração. 
  
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Ben Sirá 
 

3Deus quis honrar os pais nos filhos 
e firmou sobre eles a autoridade da mãe. 
4Quem honra seu pai obtém o perdão dos 
pecados 5e acumula um tesouro quem 
honra sua mãe. 6Quem honra o pai 
encontrará alegria nos seus filhos e será 
atendido na sua oração. 7Quem honra 
seu pai terá longa vida, e quem lhe 
obedece será o conforto de sua mãe. 
14Filho, ampara a velhice do teu pai e não 
o desgostes durante a sua vida. 15Se a 
sua mente enfraquece, sê indulgente 
para com ele e não o desprezes, tu que 
estás no vigor da vida, 16porque a tua 
caridade para com teu pai nunca será 
esquecida 17ae converter-se-á em descon-
to dos teus pecados. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores:  
 

Esta Leitura não é difícil de proclamar.  
Ler pausadamente, respeitando o ritmo 

binário das frases. Será ele o melhor guia para 
proclamar este texto. 

Não correr, nem deixar cair a voz em cada 
ponto final. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1) 

 
Monição: 
 

O salmo 127 canta a felicidade familiar. A família 
dos nossos dias enfrenta graves problemas. Mas os 
crentes, desde os longínquos tempos bíblicos, sabem 
que ao amor fiel e santo dos esposos, corresponde 
Deus com uma bênção fecunda. Os filhos são essa 
bênção divina que enchem de alegria as nossas 
famílias. 
  
Refrão: 
 
FELIZES OS QUE ESPERAM NO SENHOR, 
E SEGUEM OS SEUS CAMINHOS. 
 
Ou: 
 
DITOSOS OS QUE TEMEM O SENHOR, 
DITOSOS OS QUE SEGUEM OS SEUS CAMINHOS. 
  
Feliz de ti, que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 
serás feliz e tudo te correrá bem. 
  
Tua esposa será como videira fecunda 
no íntimo do teu lar; 
teus filhos serão como ramos de oliveira 
ao redor da tua mesa. 
  
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 
De Sião te abençoe o Senhor: 
vejas a prosperidade de Jerusalém 
todos os dias da tua vida. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  (Col 3, 12-21) 

 
Monição:  
 

São Paulo convida-nos a vivermos uma vida nova, 
revestindo-nos de sentimentos de misericórdia, 
bondade e paciência.  

Se a Palavra de Cristo habita em nós com 
abundância, o nosso coração estará em paz e os 
nossos lábios cantarão salmos e hinos de louvor e de 
acção de graças ao nosso Deus. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses 
 

Irmãos: 12Como eleitos de Deus, 
santos e predilectos, revesti-vos de 
sentimentos de misericórdia, de 
bondade, humildade, mansidão e 
paciência. 13Suportai-vos uns aos outros 
e perdoai-vos mutuamente, se algum 
tiver razão de queixa contra outro. Tal 
como o Senhor vos perdoou, assim 
deveis fazer vós também. 14Acima de 
tudo, revesti-vos da caridade, que é o 
vínculo da perfeição. 15Reine em vossos 
corações a paz de Cristo, à qual fostes 
chamados para formar um só corpo. E 
vivei em acção de graças. 16Habite em 
vós com abundância a palavra de Cristo, 
para vos instruirdes e aconselhardes uns 
aos outros com toda a sabedoria; e com 
salmos, hinos e cânticos inspirados, 
cantai de todo o coração a Deus a vossa 
gratidão. 17E tudo o que fizerdes, por 
palavras ou por obras, seja tudo em 
nome do Senhor Jesus, dando graças, 
por Ele, a Deus Pai. 18Esposas, sede 
submissas aos vossos maridos, como 
convém no Senhor. 19Maridos, amai as 
vossas esposas e não as trateis com 
aspereza. 20Filhos, obedecei em tudo a 
vossos pais, porque isto agrada ao 
Senhor. 21Pais, não exaspereis os vossos 
filhos, para que não caiam em desânimo. 
 

Palavra da Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

As frases, carregadas de apostos e 
adjectivação, tornam-se um pouco longas e 
difíceis. Lê-as sem pressa e faz as cesuras 
necessárias (especialmente nas enumerações), 
sem deixar cair o tom de voz. 
____________________________________________ 

Antífonas 
 

Os pastores vieram a toda a pressa e 
encontraram Maria, José e o Menino 
deitado no presépio. 

Deus apareceu na terra e começou a 
viver no meio de nós.  
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Aclamação ao Evangelho  

(Col 3, 15a.16.a) 
 

Monição:  
 

Jesus inseriu-se totalmente na vida humana. 
Obedecendo às leis humanas e religiosas, seus pais 
foram ao Templo de Jerusalém para cumprirem a Lei 
de Moisés, que ordenava a apresentação a Deus de 
todos os Primogénitos. 
  
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

Reine em vossos corações a paz de Cristo, 
habite em vós a sua palavra. 

_______________________________________ 

Evangelho (Lc 2, 22-40) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

 

22Ao chegarem os dias da purificação, segundo a 
Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a 
Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor, 23como 
está escrito na Lei do Senhor: «Todo o filho 
primogénito varão será consagrado ao Senhor», 24e 
para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou duas 
pombinhas, como se diz na Lei do Senhor. 25Vivia em 
Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo 
e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o 
Espírito Santo estava nele. 26O Espírito Santo revelara-
lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor 
27e veio ao templo, movido pelo Espírito. Quando os 
pais de Jesus trouxeram o Menino para cumprirem as 
prescrições da Lei no que lhes dizia respeito, 28Simeão 
recebeu-O em seus braços e bendisse a Deus, 
exclamando: 29«Agora, Senhor, segundo a vossa 
palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, 30porque os 
meus olhos viram a vossa salvação, 31que pusestes ao 
alcance de todos os povos: 32luz para se revelar às 
nações e glória de Israel, vosso povo». 
33O pai e a mãe do Menino Jesus estavam admirados 
com o que d’Ele se dizia. 34Simeão abençoou-os e 
disse a Maria, sua Mãe: «Este Menino foi estabelecido 
para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para 
ser sinal de contradição – 35e uma espada trespassará 
a tua alma – assim se revelarão os pensamentos de 
todos os corações». 36Havia também uma profetiza, 
Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade 
muito avançada 37e tinha vivido casada sete anos após 
o tempo de donzela e viúva até aos oitenta e quatro. 
Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e 
dia, com jejuns e orações. 38Estando presente na 
mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a 
falar acerca do Menino a todos os que esperavam a 
libertação de Jerusalém. 39Cumpridas todas as 
prescrições da Lei do Senhor, voltaram para a Galileia, 
para a sua cidade de Nazaré. 40Entretanto, o Menino 
crescia e tornava-Se robusto, enchendo-Se de 
sabedoria. E a graça de Deus estava com Ele. 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Para que os avós sejam profetas de Jesus, 

e a exemplo de Ana e Simeão 
falem d’Ele a seus netos e a toda a gente,  
oremos, irmãos. 

 

2 –  Para que os pais consagrem ao Senhor 
os seus filhos, os seus lares e as suas vidas, 
como José e Maria, pais de Jesus, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que as crianças pensem nos meninos       

     abandonados, 
cheios de fome, maltratados e sem amor, 
e dêem graças a Jesus pelos pais que têm, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que todos os jovens namorados 

saibam amar-se e respeitar-se mútuamente 
e opor-se ao paganismo que os rodeia, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que todos os cristãos da nossa         
            comunidade paroquial 

pensem naqueles para quem o ano foi difícil 
e se empenhem em acções de entre-ajuda, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Santa Maria 

Mãe de Deus 
(Oitava do Natal do Senhor) 

Dia 1 de Janeiro 
(Dia Mundial da Paz) 

 
A vida é um dom maravilhoso e bênção 

generosa de Deus. O encontro com Deus 
torna a vida mais bela, com sentido, com 
fundamento, cheia de esperança e feita 
partilha. 

A Mãe de Deus é referência da vida, 
oferta da vida, apelo da vida e defesa da 
vida. Cada pessoa humana é a razão da 
Sua presença, maternidade, intercessão, 
ajuda e consolo.  

Cada dor, cada sofrimento, cada vítima, 
cada morte é grave atentado ao ser humano 
e a Deus. No itinerário da História, esta 
Mulher admirável, aí está a interceder na 
defesa dos mais débeis e pequeninos. 

A ausência de paz revela um mundo de 
morte e das suas manifestações.  

Maria é a Mulher da Vida e por isso da 
Paz. Não pode haver paz sem aceitação, 
respeito e serviço à vida.  

Que o nosso mundo acolha os pedidos 
de Maria na construção da paz que passa 
pelo amor à vida, eloquentemente presente 
em Cristo Filho de Deus vivo. 
____________________________________________ 

A humildade e 
simplicidade de Maria 
 
Hoje celebramos várias festas: o 

começo do ano civil; a oitava do Natal; o dia 

em que Jesus foi circuncidado e recebeu o 
seu nome; a jornada mundial de oração pela 
paz...  

Mas a festa mais importante deste dia é 
a solenidade de Maria, mãe de Deus. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Nm 6, 22-27) 
(Santa Maria Mãe de Deus) 

 – 1 de Janeiro – 
 
Monição:  
 

A bênção de Deus é a tradução da sua bondade e 
misericórdia. A bênção é um canto à vida e à paz. 
  
 
Leitura: 
 

Leitura do Livro dos Números 
 

22O Senhor disse a Moisés: 23«Fala a 
Aarão e aos seus filhos e diz-lhes: Assim 
abençoareis os filhos de Israel, dizendo: 
24‘O Senhor te abençoe e te proteja. 25O 
Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e 
te seja favorável. 26O Senhor volte para ti 
os seus olhos e te conceda a paz’. 
27Assim invocarão o meu nome sobre os 
filhos de Israel e Eu os abençoarei». 
 

Palavra do Senhor. 
  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 66 (67), 2-3.5.6 e 8 (R. 2a) 

 

(Santa Maria Mãe de Deus) 
 – 1 de Janeiro – 

 
Monição: 
 

Cantemos a presença de Deus no meio do seu 
povo, manifestada em tantos sinais da vida e da paz. 
 
 
Refrão: 
 
DEUS SE COMPADEÇA DE NÓS 
E NOS DÊ A SUA BÊNÇÃO. 

 
 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 
Na terra se conhecerão os seus caminhos 
e entre os povos a sua salvação. 
  
Alegrem-se e exultem as nações, 
porque julgais os povos com justiça 
e governais as nações sobre a terra. 
  
Os povos Vos louvem, ó Deus, 
todos os povos Vos louvem. 
Deus nos dê a sua bênção 
e chegue o seu temor aos confins da terra. 
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2.ª Leitura  (Gal 4, 4-7) 

(Santa Maria Mãe de Deus) 
 – 1 de Janeiro – 

 
Monição: 
 

Em Cristo manifesta-se a vitalidade dos 
filhos de Deus, libertos e possuidores do Espírito 
Santo, Senhor que dá a vida. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Gálatas 
 

Irmãos: 4Quando chegou a plenitude 
dos tempos, Deus enviou o seu Filho, 
nascido de uma mulher e sujeito à Lei, 
5para resgatar os que estavam sujeitos à 
Lei e nos tornar seus filhos adoptivos. 6E 
porque sois filhos, Deus enviou aos 
nossos corações o Espírito de seu Filho, 
que clama: «Abbá! Pai!». 7Assim, já não 
és escravo, mas filho. E, se és filho, 
também és herdeiro, por graça de Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Hb 1, 1-2) 
 

(Santa Maria Mãe de Deus) 
 – 1 de Janeiro – 

 
Monição:  
 

Deus Menino é o grande Dom para a 
Humanidade: revelação de Deus e do Homem. Que 
maravilhoso Deus que se faz tão próximo! E quem é o 
Homem para que Deus se faça semelhante a ele?  

O Deus da Vida manifestou-se em rosto humano. 
Escutemos. 
 
Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
  

Muitas vezes e de muitos modos 
falou Deus antigamente aos nossos pais     
     pelos Profetas. 
Nestes dias, que são os últimos, 
Deus falou-nos por seu Filho. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 2, 16-21) 

(Santa Maria Mãe de Deus) 
 – 1 de Janeiro – 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 
Naquele tempo, 16os pastores dirigiram-se 

apressadamente para Belém e encontraram Maria, 
José e o Menino deitado na manjedoura.  17Quando  O  
 

Pastores de Belém 
 
Deus procura sempre os humildes para 

lhes oferecer a sua salvação. Foi o que 
sucedeu com os pastores de Belém. Os 
sábios da época consideravam-nos 
ignorantes ew incapazes de cumprir a lei 
rewligiosa. Jesus é o Bom Pastor adorado 
pelos humildes pastores. 
____________________________________________ 

Maria  e  José 
 
Maria e José não era um casal de 

nobres, mas de gente simples. Mas Maria 
tinha muita fé, guardava estes (todos) 
acontecimentos no seu coração, alegrava-   
-se e dava graças a Deus. 
____________________________________________ 

Nome “Jesus” 
 

E puseram-Lhe o nome de Jesus. 
Naqueles tempos, o nome significava a 

missão. “Jesus” é a abreviatura do hebraico 
“Yehoshua”, a junção de “Yahvé” + “Oseas” 
=  (Deus é salvação). 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Passado) 

 
O que foi pecado e injustiça também 

precisa de ser abençoado com o perdão, o 
arrependimento e a reparação. 

 (Homilia do Sr. Arcebispo 
 na Solenidade do Corpus Christi. 09-06-2007) 

____________________________________________ 

Basílica da Natividade 
 

A basílica da Natividade está em Belém. 
Nela se venera a gruta onde a tradição 
coloca o nascimento de Jesus. 

 Está construída sobre uma igreja do 
século I e é uma das mais antigas. Foi 
construída em 529.  

Os persas, em 614, destruíram todas as 
basílicas cristãs da Palestina. Ao chegar a 
esta basílica observaram os mosaicos que 
representavam os Magos do Oriente, 
vestidos com trajes persas. Os persas, ao 
verem aqueles personagens, vestidos como 
eles, não a destruíram.  
____________________________________________ 

Antífona de Entrada 
 

Salvé, Santa Mãe, 
 que deste à luz o Rei do céu e da terra. 

____________________________________________ 

Visita-nos: www,paroquiascesf.com 

viram, começaram a contar o que lhes tinham 
anunciado sobre aquele Menino. 18E todos os que 
ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. 
19Maria conservava todas estas palavras, meditando-as 
em seu coração. 20Os pastores regressaram, 
glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham 
ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. 
21Quando se completaram os oito dias para o Menino 
ser circuncidado, deram-Lhe o nome de Jesus, 
indicado pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio 
materno. 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

(Santa Maria Mãe de Deus) 
 – 1 de Janeiro – 

 
 
1 –  Para que o Senhor dê aos fiéis da sua Igreja 

e aqueles que os dirigem e apascentam 
um ano cheio de bençãos e graças do Céu, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que o Menino encontrado pelos    
            pastores, 

ensine aos homens que trabalham pela paz 
a construí-la em fidelidade ao Evangelho, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que a Virgem, que deu à luz o nosso      
            Deus, 

venha em socorro de todas as mulheres 
que vão ser mães e são pobres como ela, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que o nome de Jesus dado ao Menino 

esteja no coração de todos os que sofrem 
e nos lábios dos moribundos, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que Deus volte para nós o seu olhar, 

nos dê a paz, nos abençoe e nos proteja, 
e faça crescer em santidade a nossa      
     Paróquia, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

Sê optimista! Procura subir, e espera 
sempre que o melhor te aconteça. Embora 
as aparências, às vezes, sejam contrárias, 
confia em Deus, que está dentro de ti, 
porque n´Ele existe a solução para todos os 
teus problemas. Olha para o lado certo da 
vida, para a felicidade e o progresso, e não 
detenhas jamais a tua subida. Sê optimista, 
e hás-de vencer! 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 02 – SS. Basílio Magno e Gregório de 
Nazianzo (Bispos e Doutores da Igreja);  

Dia 03 – Santíssimo Nome de Jesus. 
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