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SAGRADA FAMÍLIA  

DE JESUS, MARIA E JOSÉ 
 

(FAMÍLIA DE NAZARÉ) 

 

 

 

 
 

 

Sagrada Família  

de Jesus, Maria e José 
 
Neste dia de festa da Sagrada Família somos 

convidados a celebrar o amor de Deus que se exprime 

na beleza de uma família simples, amorosa, servidora e 

disposta a viver com ardente compromisso a vontade de 

Deus. Uma família que acolhe Deus, que vive da fé, que 

se centraliza em Cristo e com Ele se compromete total e 

plenamente. 

Celebrar a Eucaristia exige de nós as mesmas 

atitudes de Maria e de José. Temos de encontrar Jesus 

na casa e nas coisas do Pai. Temos de escutar a sua 

sabedoria e assumi-la em nossa vida. Temos de nos 

deixar contagiar por esse amor que nos leva ao seu 

Mistério Pascal. Temos de deixar que Ele desça 

connosco à vida simples do quotidiano e vê-Lo crescer 

em sabedoria, em estatura e em graça. Temos de ser 

testemunhas e repartir tudo o que o nosso coração 

guardou e guarda do dom da sua vida e da sua missão. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Lc 2, 16 

Os pastores vieram a toda a pressa 

e encontraram Maria, José e o Menino  

deitado no presépio. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

«Os filhos são um dom de Deus para o mundo, e 

são de todos.» Esta é uma frase que por vezes provoca 

o ciúme das mães, ciúme este sintomático de um amor 

possessivo pelo filho cada vez mais único, hiper 

protegido, hiper defendido. 

A família é o lugar privilegiado da formação e da 

educação, mas não é o único. Há uma comunidade 

onde o filho deve ser integrado para que este cresça, 

amadureça, encontre os irmãos e aprenda no 

acolhimento, a disponibilidade gratuita, a colaboração, a 

tolerância, o perdão. 

Restringir os horizontes, retirar-se satisfeitos no 

pequeno mundo dos afetos e dos interesses, fechar-se 

dentro de fronteiras apertadas que ignoram a 

fraternidade universal, é uma perigosa idolatria da 

instituição familiar. 

A família que Deus quer é aberta, é uma etapa em 

direção à meta final, é um trampolim de onde projetar-se 

na família do Pai celeste. 
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O momento da separação pode ser doloroso – disso 

tiveram experiência Maria e José quando foram 

deixados por Jesus – e pode ser interpretado como 

rejeição e exclusão. Na verdade, é um salto em direção 

à vida. 

– Os filhos são um dom que tu dás ao mundo, 

Senhor. Não os recusamos e não os retemos. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6.12-14) 

 

  

MONIÇÃO: 
 

A leitura faz-nos um convite a acumularmos um tesouro no 

céu. Para tal é essencial amar os pais em todas as etapas da 

sua vida e de forma incondicional. 

 

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 

desconto dos teus pecados. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 

A Leitura não é difícil de proclamar. Exige uma boa 

preparação com um tom exortativo que valorize as expressões 

que se repetem na leitura: «quem honra seu pai». 

Deves proclamar este texto como um sábio que transmite 

os seus conselhos sapienciais (com prudente sabedoria). 

Lê pausadamente, respeitando o ritmo binário das frases. 

Será ele o melhor guia para proclamar este texto. Isto requer 

preparação. Portanto, não corras, nem deixes cair a voz em 

cada ponto final. 

Exercitar algumas palavras, tais como: Ben-Sirá (pronuncia 

“Béne Sirá” e não “Bem Sirá”) / obtém / acumula / desgostes / 

enfraquece / indulgente / desprezes / converter-se-á / ou 

outras. 
 
 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

Esta leitura é extraída da Sabedoria de Jesus Ben 

Sira, título grego do livro do Antigo Testamento mais lido 

na Liturgia, depois do Saltério, o que lhe veio a merecer, 

na Igreja latina, o nome de Eclesiástico, como já lhe 

chamava no séc. III São Cipriano. O autor inspirado 

escreve pelo ano 180 a.C., quando a Palestina acabava 

de passar para o domínio dos Selêucidas (ano198). 

Então, a helenização, favorecida pelas classes 

dirigentes, começava a tornar-se uma sedução para o 

povo da Aliança, com a adoção de costumes totalmente 

alheios à pureza da religião. Perante tão perigosa 

ameaça, Ben Sira vê na família o mais poderoso 

baluarte contra o paganismo invasor. Assim, os seus 

ensinamentos vão insistentemente dirigidos aos filhos, e 

estes são continuamente exortados a prestar atenção às 

palavras do pai. 

O nosso texto é um belíssimo comentário inspirado 

ao 4.º mandamento do Decálogo (Ex 20, 12; Dt 5, 16), 

concretizando alguns deveres: o cuidado com os pais na 

velhice (v. 14a); não lhes causar tristeza (v. 14b); ser 

indulgente para com eles, se vierem a perder a razão (v. 

15a); nunca os votar ao desprezo (15b). 
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

Amar o Senhor enche a nossa vida daquelas dimensões 

humanas que a fazem florescer e lhe dão beleza. 
 

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. 

 

SALMO: 
 

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. 
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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. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Cl 3, 12-21 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Vestir-se interiormente com aquelas dimensões de 

misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Colossenses 
 

Irmãos: 12Como eleitos de Deus, santos e 

prediletos, 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 ação 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 do Senhor. 
 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 

As frases, carregadas de apostos (de acrescentos) e 

adjetivação, tornam-se um pouco longas e difíceis. Lê-as sem 

pressa e faz as cesuras necessárias (corte, pausa muito leve), 

particularmente, nas enumerações («sentimentos de 

misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência») 

e («com salmos, hinos e cânticos inspirados»). sem deixar cair 

o tom de voz. 

Faz a divisão do texto no versículo 18 (Esposas, sede 

submissas...). 

Esta leitura, não sendo demasiadamente difícil (se bem que 

não há leituras fáceis), deves, porém, exercitar palavras que 

notes maior dificuldade em pronunciar, tais como: prediletos (o 

“c” é mudo, não se pronuncia e agora já não se escreve) / 

misericórdia / vínculo / instruirdes / aconselhardes / submissas / 

aspereza / exaspereis / desânimo / ou outras. 
 

 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

A leitura é tirada da parte final da Carta, a parte 

parenética, ou de exortação moral, em que o autor 

fundamenta a vida moral do cristão na sua união com 

Cristo a partir do Batismo: trata-se duma «vida nova em 

Cristo». 

V. 12-15 – «A caridade, o vínculo 

da perfeição». 

Temos aqui a enumeração de uma série de virtudes 

e de atitudes indispensáveis à vida doméstica, diríamos 

nós agora, para que ela se torne uma imitação da 

Sagrada Família de Nazaré. Estas virtudes são 

apresentadas com a alegoria do vestuário, como se 

fossem diversas peças de roupa, que, para se ajustarem 

bem à pessoa, têm de ser cingidas com um cinto, que é 

«a caridade, o vínculo da perfeição». Na linguagem 

bíblica, «revestir-se» não indica algo de meramente 

exterior, de aparências, mas assinala uma atitude 

interior, que implica uma conversão profunda. 

V. 18-21 – «ser submisso» 

O autor sagrado não pretende indicar aqui os 

deveres exclusivos de cada um dos membros da família, 

mas sim pôr o acento naqueles que cada um tem mais 

dificuldade em cumprir; com efeito, o marido também 

tem de «ser submisso» à mulher, e a mulher também 

tem de «amar» o seu marido. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Aclamação ao Evangelho 

Cl 3, 15a.16a 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho convida-nos a celebrar o encontro com Jesus; 

a escutar a Palavra do verdadeiro Mestre; a ter consciência que 

somos discípulos; a guardar tudo no coração e a dinamizar a 

missão de cada dia. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 

Reine em vossos corações a paz de Cristo, 

habite em vós a sua palavra. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 2, 41-51a 

 

 

EVANGELHO: 
 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

41Os pais de Jesus iam todos os anos a 

Jerusalém, pela festa da Páscoa. 42Quando Ele 

fez doze anos, subiram até lá, como era 

costume nessa festa. 43Quando eles 

regressavam, passados os dias festivos, o 

Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que 

seus pais o soubessem. 44Julgando que Ele 

vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e 

começaram a procurá-l’O entre os parentes e 

conhecidos. 45Não O encontrando, voltaram a 

Jerusalém, à sua procura. 46Passados três dias, 

encontraram-n’O no templo, sentado no meio 

dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes 

perguntas. 47Todos aqueles que O ouviam 

estavam surpreendidos com a sua inteligência 

e as suas respostas. 48Quando viram Jesus, 

seus pais ficaram admirados e sua Mãe disse-   

-Lhe: «Filho, porque procedeste assim 

connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à 

tua procura». 49Jesus respondeu-lhes: «Porque 

Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia 

estar na casa de meu Pai?». 50Mas eles não 

entenderam as palavras que Jesus lhes 

disse. 51aJesus 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. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
No nosso comentário julgamos que não há razões 

suficientes para prescindir da realidade do facto 

narrado, mas pretendemos valorizar a teologia de Lucas 

no seu maravilhoso trabalho redaccional. É certo que 

Lucas não pretende, sem mais, relatar um episódio – 

curiosamente o único em cerca de três dezenas de anos 

passados em Nazaré. Ele visa, antes de mais e acima 

de tudo, por um lado, pôr em foco como toda a vida de 

Jesus estava radicalmente marcada pelo cumprimento 

da vontade do Pai, ao sublinhar o contraste – «teu pai e 

eu» (v. 48) e «meu Pai» –, deixando (como diz o 

Catecismo da Igreja Católica, nº 534) «entrever o 

mistério da sua consagração total à missão decorrente 

da sua filiação divina» (v. 49); por outro lado, deixa ver 

como o conhecimento do mistério de Jesus nunca é 

pleno para ninguém, nem sequer para Maria e 

José: «eles não entenderam…» (v. 50). 

Segundo a Mixnáh, (Niddáh, V, 6) depois dos 13 

anos, o rapaz israelita começava a ser «bar-

hamitswáh», «filho-da-lei», isto é, passava ter os 

deveres e direitos da Lei mosaica, incluindo o dever de 

peregrinar a Jerusalém, mas os pais piedosos 

costumavam antecipar um ano ou dois o cumprimento 

deste dever. Os judeus costumavam deslocar-se em 

caravanas e em grupos separados de homens e de 

mulheres, as crianças podiam fazer viagem em qualquer 

dos grupos; nas paragens do caminho, as famílias 

reuniam-se. É neste contexto que se desenrola o relato. 

A atitude de Jesus de ficar em Jerusalém é deveras 

surpreendente. Não deveria ter avisado os pais ou 

outros familiares? O que não faz sentido é buscar a 

explicação do sucedido numa rebeldia ou na 

irresponsabilidade dum adolescente – este rapaz é o 

Filho de Deus –, embora o relato evangélico possa 

fornecer luzes aos pais que se deparam com situações 

similares de filhos perdidos. 

A teologia de Lucas talvez nos possa dar alguma 

pista para a compreensão do episódio narrado.  

«Jerusalém» não é simplesmente o centro da vida 

religiosa de Israel. Para os evangelistas, e de modo 

singular para Lucas, Jerusalém representa o culminar 

de toda a obra salvadora de Jesus, por ocasião da 

Páscoa da Paixão, Morte e Ressurreição; é por isso que  
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Lucas, ao pôr em evidência a tensão de Jesus para a 

sua Paixão, apresenta grande parte do seu ensino «a 

caminho de Jerusalém», onde Jesus tem de padecer 

para ir para o Pai e entrar na sua glória (cf. Lc 24, 26). A 

teologia de Lucas não é abstrata e desligada da 

realidade. Ora a realidade é que Jesus não é apenas «o 

Mestre», Ele é «o Profeta» – especialmente Lucas gosta 

de apresentar Jesus como Profeta (cf. 7, 16; 9, 19; 13, 

33; 24, 19) –, e, por isso mesmo, Jesus não ensina 

apenas quando exerce a função de rabi, mas em todos 

os passos da sua vida atua como Profeta, ensinando 

através do seu agir, mormente através de ações 

simbólicas de profundo alcance, por vezes bem 

chocantes. O «Menino perdido» não aparece como um 

simples menino, é um Profeta que realiza uma ação 

simbólica para proclamar quem é e qual é a sua 

missão: «Não sabíeis que Eu devia estar na casa de 

meu Pai?» (v. 49). Ele é o Filho de Deus, e tem de 

cumprir a missão que o Pai lhe confiou, em 

Jerusalém, ainda que isto lhe custe bem e tenha de 

fazer sofrer aqueles que mais ama – «aflitos à tua 

procura» (v. 48). O episódio passa-se em Jerusalém, 

como prenúncio e paralelo de um sofrimento bem maior, 

também em Jerusalém. A lição é clara: não se pode 

realizar plenamente a vontade do Pai do Céu e, ao 

mesmo tempo, evitar todo o sofrimento próprio e dos 

seres mais queridos; subir a Jerusalém é subir à Cruz, e 

subir à Cruz é «elevar-se» ao Céu, também em 

Jerusalém (cf. Lc 24, 50-51). 

V. 41 e 48 – «Os pais de Jesus. Teu pai» 

Uma vez que Lucas tinha acabado de falar tão 

explicitamente da conceção virginal de Jesus, não tem 

agora qualquer receio de nomear São José como pai 

(virginal) do Senhor. 

V. 49 – «Eu devia estar na Casa de Meu Pai» 

A tradução de tà toû Patrós mou pode significar 

tanto «a casa de meu Pai», como «as coisas (assuntos, 

vontade) de meu Pai». A verdade é que o redator pode 

ter querido dar à resposta de Jesus uma certa 

ambiguidade: «Não sabíeis que Eu tenho de estar nas 

coisas de meu Pai» (e que, por isso, me deveria 

encontrar aqui no Templo)? 

V. 50 – «Eles não entenderam» 

 A resposta do Menino envolve um sentido muito 

profundo que ultrapassa uma simples justificação da sua 

«independência». Não alcançam ver até onde iria este 

«estar nas coisas do Pai», mas também não se atrevem 

a fazer mais perguntas, dada a sua extrema delicadeza 

e reverência, que uma profunda fé lhes ditava. Estamos 

postos perante o mistério do ser e da missão de Jesus; 

é mais um «sinal» e mais uma «espada» (cf. Lc 2, 34-

35). 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

 
 

 

Oração Universal 
 
 
 

 

1 
 

Para que a santa Igreja, nossa mãe, 

apresente o rosto de uma verdadeira família, 

onde se saiba amar, perdoar e acolher, 

oremos ao Senhor. 

 

2 
 

Para que em todas as famílias do nosso tempo, 

cresça o gosto e a procura da verdade 

e haja fome e sede do Deus vivo, 

Oremos ao Senhor. 

 

3 
 

Para que as famílias cristãs de toda a terra, 

façam da celebração da Páscoa, como no lar de 

Nazaré, 

a grande festa de todos os seus membros, 

oremos ao Senhor. 

 

4 
 

Para que os pais cristãos e os seus filhos, 

façam de suas famílias lares de paz 

e verdadeiras Igrejas domésticas, 

oremos ao Senhor. 

 

5 
 

Para que os nossos irmãos que Deus já chamou a Si, 

e que acreditaram no nome do seu Filho, 

D´Ele recebam tudo quanto desejarem, 

oremos ao Senhor. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

cf. Bar 3, 38 

Deus apareceu na terra  

e começou a viver no meio de nós. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Senhor que eu te procure sempre. Que te encontre 

como meu Mestre que me ensina o amor incondicional  
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ao Pai, e nesse amor, aprenda a dar-me sem medida 

numa confiança total. Que eu desça contigo para 

crescer, servir e amar. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Que eu sinta a urgência de percorrer todos os 

caminhos que me levam a Cristo; urgência de ser 

discípulo configurado na Páscoa de Jesus Cristo; 

urgência de iluminar a vida dos irmãos com a boa nova; 

urgência de trazer todos à casa do Pai onde abunda o 

amor, a verdade, a paz e o pão para todos. 

Virgem Maria ajudai-me a ter um coração de ternura 

e misericórdia. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 27 – S. João (Apóstolo e Evangelista). 

Dia 28 – Santos Inocentes (Mártires). 

 
 

 
 

 

 

Projeto de Amor  
 

Deus se revela como família. É Mistério de vida, de 

amor, relação e comunhão. As famílias são expressão 

do Mistério Trinitário. A palavra de Deus, na sua 

esmerada sapiência, faz o convite a um amor 

incondicional aos pais, aos filhos, aos esposos e a todos 

os membros da família. 

A família simples e bela de Nazaré soube acolher os 

projetos de Deus, comprometeu-se com Ele e caminhou 

sempre na fidelidade a Cristo. Também esta família se 

tornou discípula de Cristo percorrendo os caminhos da 

Páscoa, fazendo a experiência do terceiro dia, vivendo 

da Sua palavra, abandonando-se a um amor e a um 

querer maior, permitiu que Jesus descesse com eles e 

que o vissem crescer em todas as dimensões. Na esfera 

do discipulado uma das condições indispensáveis para 

anunciar e testemunhar Jesus Cristo é viver com Ele. 

Foi nesta família, na sua família, que Jesus passou a 

maior parte do tempo da sua vida. Foi a experiência da 

simplicidade, da beleza do quotidiano como expressão 

de santidade, da ternura, do trabalho, das refeições 

cheias de amor, da escuta, da entrega. 

Sabemos da situação atual do mundo: o 

indiferentismo, a secularização, o ateísmo, invasão de 

seitas e de ideologias que se difundiram de forma 

incrível em países inteiros, os constantes ataques ao 

cristianismo, tudo isso com consequências nefastas 

para a família… mas a longo prazo também nefastas 

para a sociedade, para a democracia e para a 

humanidade. E a família é a realidade mais sensível a 

todas estas movimentações e a mais violentada em 

tantas formas de ideologias e formas de vida que a 

angustiam, a sufocam ou a destroem. Mas onde há um 

ambiente de amor, de paz, de entrega, de oração, de 

presença viva de Cristo, há dinamismo de 

transformação, de luz e de vida. Por isso as nossas 

famílias cristãs têm o seu espaço imprescindível e 

urgente. 
 

 

 
 

 

 
Família: a melhor universidade 

 
As nossas famílias viveram tempos mais fáceis na 

vivência da fé. Os pais tinham a preocupação de educar 

os filhos nas dimensões cristãs e nos valores religiosos 

que acreditavam. Damo-nos conta de que os tempos 

mudaram, mudou a sociedade, mudou o ambiente 

familiar. Vive-se a lógica do ter, ocupar os primeiros 

lugares, ganhar mais, ser estrelas, pessoas de sucesso, 

cultura do bem-estar. Já não se investe tanto em 

adquirir aquelas virtudes que tornam as pessoas mais 

humanas: honestidade, lealdade, humildade, miseri-

córdia, partilha, humanidade. 

Sabemos que experimentamos dificuldades! Mas os 

nossos tempos exigem que as famílias continuem com 

aquela sabedoria que permite descobrir o sentido da 

vida, a beleza da entrega e da doação incondicional, o 

amor a toda a prova, o perdão, um rol de virtudes 

humanas e divinas que estruturam a pessoa numa 

resistência a toda a prova e numa fecundidade ímpar. 

É a hora decisiva para uma “nova evangelização”, 

para construir em Cristo uma sociedade justa, livre, 

reconciliada. A esperança é possível e realista. Dizemos 

não ao medo, à fuga, ao desespero, à evasão e ao 

pessimismo. Anunciamos e vivemos um evangelho da 

alegria e o dinamismo das vidas que exultam e se 

alegram. Não fugimos das dificuldades e acreditamos na 

graça de Deus, na força da sua Palavra, na eficácia 

sacramental, na oração pessoal / comunitária e no valor 

do sacrifício. Não fugimos do “mundo”. Somos 

convidados a ir às periferias e convivermos com todos, 

sabendo da força transformadora do amor. Esse amor 

que queremos que seja realidade na nossa família, 

realidade entre os nossos vizinhos, no nosso prédio, na 

nossa rua, no nosso bairro, na nossa aldeia, na nossa 

vila, na nossa cidade e realidade no mundo inteiro. 
 

 

 

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 procedeste 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? 
 

(Lc 2, 47-49)  
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A Missão evangelizadora 

da família 
 

Na celebração do casamento 

Na celebração do casamento, os esposos assumem 

perante Deus e a comunidade, a missão a educação 

dos filhos na fé: “Estais dispostos a receber das mãos 

de Deus os filhos e a educá-los segundo a lei de Cristo 

e da sua Igreja? 

Ao pedir o Batismo 

Ao pedir o Batismo: “Ao pedir o Batismo para o 

vosso filho tendes consciência do compromisso que 

assumis de o educar na fé cristã? E na bênção final: 

“Deus todo-poderoso, que dá a vida terrena e celeste, 

abençoe o pai desta criança para que juntamente com a 

esposa, pela palavra e pelo exemplo, seja para o seu 

filho a primeira testemunha da fé em Jesus Cristo Nosso 

Senhor”. 

Deus quis contar com os pais para a mais bela 

missão: acolher a vida e ajudá-la a crescer. São os 

melhores colaboradores no mistério da vida e da 

educação. Colaboradores de Deus no projeto de 

salvação, ajudando a crescer e a viver uma vida 

plenamente humana e cristã. 

A missão educadora da família 

A missão educadora da família exige que os pais 

partilhem aqueles conteúdos que são necessários para 

o amadurecimento da personalidade nas dimensões 

cristãs. Uma missão que irradia o evangelho da alegria, 

da ternura, da bondade e do testemunho coerente. Um 

testemunho do amor conjugal e de amor paternal e filial, 

vivido na fé e incarnado na normalidade do quotidiano. 

Um testemunho que se abre em diálogo simples e 

gradual, conforme o crescimento dos seus membros, 

possibilitando um sadio crescimento na fé e usando 

também aqueles meios, métodos e estratégias 

educativas proporcionais a cada um. 

Fazer caminho com os filhos num itinerário feito de 

exemplo vivo, alegre e contagiante. Um caminho feito de 

oração da vida e vida de oração. A oração em família é 

transformadora. Ensinar os filhos a rezar, desde a mais 

tenra idade. Que forte testemunho quando os filhos 

veem seus pais rezar de forma simples, verdadeira e 

convincente. 

Um caminho que é compromisso na edificação da 

Igreja. A educação na fé deve revelar-se na maneira 

alegre, contagiante como se fala a Deus e de Deus. Se 

fala da Igreja e de cada pessoa que para nós deve estar 

próxima, deve ser irmão. Suscitar a abertura do coração 

e da inteligência dos filhos a Deus. Deve ser uma fé que 

encontra também referência nos vários serviços na 

comunidade cristã: catequese familiar e paroquial; 

promoção das vocações; aceitação e colaboração nos 

vários movimentos da Igreja e em todas as suas 

instituições; atenção, serviço e partilha com os mais 

desfavorecidos e desprezados. 

Fazer caminho que é também um compromisso com 

a sociedade e o mundo. A família cristã não vive só para 

si, fechada em si mesma. Está ao serviço da construção 

do reino de Deus, na sociedade e no mundo. Está 

chamada a testemunhar o amor universal de Deus a 

toda a família humana. Chamada a partilhar a boa nova 

com a sociedade; chamada a participar de forma 

individual ou coletiva na escola, na política familiar, nos 

espaços mais variados; chamada a dar voz aos sem voz 

e sem vez; chamada a ter um coração aberto às 

necessidades dos irmãos.  
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

   
«Os traços típicos da Sagrada Família são: 

recolhimento e oração, 

compreensão mútua e respeito,  

espírito de sacrifício, trabalho e solidariedade.» 

 

No clima de alegria que é próprio do Natal, 

celebramos neste domingo a festa da Sagrada Família. 

[…] 

O Evangelho de hoje convida as famílias a descobrir 

a luz de esperança que provém da casa de Nazaré, na 

qual se desenvolveu com alegria a infância de Jesus, o 

qual — diz são Lucas — «crescia em estatura, em 

sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens» (2, 

52). O núcleo familiar de Jesus, Maria e José é para 

cada crente, especialmente para as famílias, uma 

autêntica escola do Evangelho. Aqui admiramos o 

cumprimento do desígnio divino de tornar a família uma 

especial comunidade de vida e de amor. Aqui 

aprendemos que cada núcleo familiar cristão é chamado 

a ser «igreja doméstica», para fazer resplandecer as 

virtudes evangélicas e tornar-se fermento de bem na 

sociedade. Os traços típicos da Sagrada Família são: 

recolhimento e oração, compreensão mútua e respeito, 

espírito de sacrifício, trabalho e solidariedade. 

Do exemplo e do testemunho da Sagrada Família, 

cada família pode obter indicações preciosas para o 

estilo e as escolhas de vida, e pode haurir força e 

sabedoria para o caminho de cada dia. Nossa Senhora 

e são José ensinam a acolher os filhos como dons de 

Deus, a gerá-los e educá-los cooperando de forma 

maravilhosa na obra do Criador e doando ao mundo, em 

cada criança, um novo sorriso. É na família unida que os 

filhos levam a sua existência ao amadurecimento, 

vivendo a experiência significativa e eficaz do amor 

gratuito, da ternura, do respeito recíproco, da 

compreensão mútua, do perdão e da alegria. 

Gostaria de meditar sobretudo acerca da alegria. A  
 
 

SAGRADA FAMÍLIA – 26-12-2021 – N.º 725       Pág. 7 / 9 –  .   

 



       

   – Pág. 8 / 9   .   SAGRADA FAMÍLIA – 26-12-2021 – N.º 725        

 
verdadeira alegria que se experimenta na família não é 

algo casual nem fortuito. É uma alegria fruto da 

harmonia profunda entre as pessoas, que faz apreciar a 

beleza de estar juntos, de nos apoiarmos reciproca-

mente no caminho da vida. Mas na base da alegria há 

sempre a esperança de Deus, o seu amor acolhedor, 

misericordioso e paciente para com todos. Se não 

abrirmos a porta da família à presença de Deus e ao 

seu amor, a família perde a harmonia, prevalecem os 

individualismos e apaga-se a alegria. Ao contrário, a 

família que vive a alegria, a alegria da vida, a alegria da 

fé, comunicando-a espontaneamente, é sal da terra e 

luz do mundo, é fermento para toda a sociedade. 

Jesus, Maria e José abençoem e protejam todas as 

famílias do mundo, para que nelas reinem a serenidade 

e a alegria, a justiça e a paz, que Cristo nascendo 

trouxe como dom à humanidade. 
 

 Papa Francisco, Ângelus, 

 Praça São Pedro, dezembro de 2015 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Jesus peregrina a Jerusalém 
 

O pai de um rapaz judeu tinha a missão de educá-lo 

no cumprimento das leis religiosas, entre as quais 

figurava a peregrinação anual a Jerusalém, obrigatória a 

partir dos 12 anos. 

A distância de Nazaré a Jerusalém era pouco mais 

de 120 km. Realizavam a viagem em caravana. Cada 

dia percorriam uns 30 km. O ambiente era festivo. À 

motivação religiosa uniam-se outros elementos que 

contribuíam para a coesão social dos peregrinos.  Pela 

noite narravam-se os feitos das grandes personagens 

de Israel e as intervenções de Javé em favor do povo. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (103) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, PERSISTIR, 
Agradecer, Avançar e Descomplicar. 

 

Oitavo verbo: “PERSISTIR” 
 

 

Tantos e tantos passos para chegar até aqui. A este 

dia em que descobres que nada foi em vão, que é 

possível tu seres tu, e que o coração fala por si. Não é 

preciso acrescentar nada nem esconder nada, só ser. E 

lembrar-te sempre de que o mundo pode tentar ensinar- 

-te a desistir, mas tu não precisas de aprender. Sobre as 

coisas, pessoas e portas que se fecham, e depois as 

que se abrem em consequência, sê agradecida pela 

razão que já existia sem tu saberes. Ou sabias… 

achamos que sabemos sempre o que esperar, mesmo 

quando achamos que não sabemos.  

A vida nunca vem para nos tirar nada, só nos ensina 

a viver sem o que (já) não nos faz falta.  
 

 – Às vezes, é preciso apagarmos as luzes 

para vermos com mais claridade. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Esperavam-Te como um rei, mas nasceste 

pequenino na humildade de uma simples família. 
 

Esperavam-Te dono de um reino, mas foste 

emigrante e exilado; no caminho em direção a 

outros países. 
 

Esperavam-Te como um sábio, mas foste o filho 

de uma família trabalhadora. 
 

Cresceste em estatura e sabedoria obedecendo a 

José e a Maria. 

Ensina-nos a viver em família com afeto e respeito, 

querendo-nos e ajudando-nos. 
 

Crescendo como Tu. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

A galinha da minha vizinha, 

 é mais gorda que a minha. 

2 

A carne de acém é pouca e sabe bem,  

mas não para quem filhos tem. 

3 

Abre o olho,  

que assam carne. 

4 

Boa é a cozinha, 

 quando há carne. 

5 

Carne, carne cria  

e peixe, água fria. 

6 

Carne de hoje, pão de ontem, vinho de outro verão  

fazem o homem são. 
 
 

 

 
 

SAGRADA FAMÍLIA – 26-12-2021 – N.º 725       Pág. 8 / 9 –  .   



 

       

   – Pág. 9 / 9   .   SAGRADA FAMÍLIA – 26-12-2021 – N.º 725        

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora pertencente à paróquia de 

Figueiró. É ela:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– JOANA SANTOS, amanhã, segunda-feira, dia 27 de 

dezembro.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Joana, um feliz 

aniversário. Parabéns. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
 

 Beleza 
 

— Mamã, porque é que o pai é tão feio? 

— Foi assim, filha. Conhecemo-nos numa fila do 

supermercado, tínhamos uma máscara e estávamos a 

dois metros de distância. As coisas, na altura, eram 

muito complicadas para os míopes. 

 

Paciência 
 

— Quando confinámos, eu não estava aborrecido 

em casa. Não estava mesmo. Só que ainda hoje 

continuo sem saber porque é que o pacote de arroz do 

Pingo Doce tem 2357 grãos e o do Continente só tem 

2194. 

 

Vírus 
 

— Pior que o Covid-19 é o Covid-dizer. 

— Pois é… e mais: Se este é o vírus chinês, 

imaginem o original...! 

— Pois… mas olha que é a primeira vez na História 

que o original vem da China e a cópia vem de Milão 

(Itália). 

— Não sei de onde ele veio. O que sei é que este 

vírus só pode ter sido criado por uma mulher. Conseguiu 

cancelar o futebol, fechar os bares e manter os maridos 

em casa. 

— Pois é… mas devido a esta treta do vírus, mais 

um dia sem ir ao ginásio… e com isto, já lá vão 37 dias. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

Sagrada Família – 26-12-2021  
 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

F U N Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Manuela Monteiro José M.ª Matos 

1.ª Leitura Glória Martins Martinho Matos 

2.ª Leitura Rosa Matos Joaquim Mendes 

Oraç. Univ. Manuela Monteiro José M.ª Matos 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

Sagrada Família – 26-12-2021   
 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Toni Moreira Inês Sousa 

Local - 2 Glória Martins Martinho Matos 

Local - 3 Rosa Matos Alzira Nunes 

Local - 4 Alexandra Brito José M.ª Matos 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

O sorriso custa menos que a eletricidade 

e dá mais luz. 
 

(Provérbio da Escócia) 
 

jornal concluído em 12 de dezembro. 
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