
 

 

   

C 
elebrar Natal, um anseio comum a toda a 
humanidade, por influência da cultura cristã, 

no seio da qual desde há séculos começou a 
ser celebrado, dando origem ao surgir de inúmeras 

manifestações, no afã de encontrar por entre as 
culturas dos cinco Continentes a sua mais bela 

expressão nos múltiplos domínios da arte, como a 
pintura, a arquitetura, a escultura, a música e a poe-

sia. 

Diante deste fenómeno, cabe perguntar, MAS AFI-

NAL O QUE É O NATAL? Sem dúvida, tudo começou 
há dois mil anos, quando na cidade de Belém de 

Judá, um Menino era dado à luz e, envolto em pa-
nos, reclinado numa manjedoura.  

Em torno a este facto único na história da humani-
dade, céus e terra se unem a renderem homena-

gem a esta Criança. Com efeito, alguns séculos 
antes, nos Profetas (Is 7, 14 e Mq 5, 1-3) se podia ler 

já o anúncio deste prodígio, que na Noite Santa iria 
encher de alegria os pastores, a pernoitarem nos 

campos, na guarda de seus rebanhos, aos quais um 
anjo do Senhor aparece a dizer-lhes: «Não temais. 

Anuncio-vos uma grande alegria: Hoje, em Belém, 
cidade de David, nasceu-vos um Salvador, o Messias 

Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um 
Menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. 

De repente, se juntou ao anjo uma multidão do exérci-
to celeste, que, louvando a Deus, cantava: «Glória a 

Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa 
vontade.» (Lc 2, 10-14)  

C 
elebrar Natal é adorar este Menino, na com-
panhia de José, Esposo, de Maria, que, tendo-

O concebido pelo poder do Espírito Santo, na 

Noite Santa dá à luz em Belém.   

Q UE PODEMOS ESPERAR DA CELEBRAÇÃO 

DO NATAL? A alegria e a esperança. Com 
efeito, naquele Menino, Verbo de Deus encar-

nado, temos o Salvador, que o Pai envia à terra para 
a redenção do homem, a todos nos desafiando, para 

que, à semelhança de Maria, n’Ele confiemos, e, 
como S. José, pacientes saibamos perdoar, asse-

melhando-nos ao nosso Deus, “rico de misericórdia” 
para com todos os homens. 

Celebrar o Natal constitui um desafio a todos nós, 
para que, animados pelo Espírito de Jesus, nos de-

mos as mãos na edificação de um mundo mais 
fraterno, como o anseia o Papa Francisco, que des-

de Belém, animado pela luz da Esperança, deseja 
chegar a todos os recantos da terra, iluminando os 

corações de todos os homens de boa vontade! 

P. M. Ribeiro Alves     
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NATAL DO SENHOR 

O  plano eterno sobre a Obra da Criação 

tem na pessoa da Imaculada aquela per-

sonificação da forma de viver a que o 

homem, criado à imagem e semelhança de 

Deus, é chamado, afim de como uma 

‘pequena Maria’ alcançar a realização do 

ser, que o habita. 

Nem os anjos, nem as demais criatu-

ras, somente o homem é chamado ao 

cultivo do desenvolvimento do seu 

ser. Os anjos, espíritos puríssimos, 

são perfeitíssimos. Os animais, inca-

pazes de o fazer, por não serem dota-

dos de inteligência, nem vontade, pelo 

Criador.  

Desde a queda original, no jardim do 

Éden, os nossos primeiros Pais, Adão 

e Eva, seduzidos por Lúcifer, contraí-

ram o bacilo da desconfiança em Deus, 

a afectar o equilíbrio da humanidade, 

conduzindo-os à perda da harmonia 

com que era dotada a estrutura 

íntima da natureza humana, do 

interior da qual brotava uma 

relação sadia com o Criador e 

as demais criaturas, no seio do 

cosmos. 

No mistério da Imaculada Conceição temos o 

modelo da forma de viver, a que o homem é cha-

mado pelo cultivo da harmonia da relação consigo 

mesmo, com Deus e com os outros, na qual radica 

e se desenvolve a vida nova, recebida no Baptis-

mo, na qual é chamado a caminhar em Cristo, 

inserindo-o na relação filial com o Pai, movido 

pelo Espírito Santo, que o anima. 

Em Maria temos não só a Mãe de Deus, que na 

pessoa do seu Filho n’Ela por obra do Espírito 

Santo encarnou, fazendo-se homem, mas tam-

IMACULADA, E A REDENÇÃO DO HOMEM  
bém a Mãe da Igreja, em cada um dos seus filhos, 

a cujo cuidado Cristo desde o Calvário, na pessoa 

do Discípulo amado, nos confia: “Mulher, eis o teu 

filho! Eis a tua Mãe!”. (cf. Jo 19, 26-27)   

Maria, Mãe de Deus, é minha Mãe e Educadora. 

Pela Aliança de Amor com seus filhos, desem-

penha Maria a missão, a Ela confiada pelo 

seu Filho na hora suprema da 

Redenção, em que na Cruz dava 

a todos os homens a maior 

prova de amor, a que na última 

Ceia, véspera da sua morte, no 

meio dos Apóstolos, se referia: 

“Não há maior prova de amor, do 

que dar a vida pelo amigo.” (cf. Jo 15, 12)        

No mistério da Imaculada temos a 

garantia de que o plano eter-

no de Deus sobre a Obra da 

Criação se mantém intacto, 

desafiando o homem, para que em 

“Cristo Redentor do homem”, título da 

primeira Carta Encíclica de João 

Paulo II, se abra à sua divinização, 

que desde a Encarnação do Verbo 

no seio de Maria até à sua segunda 

vinda no fim dos tempos o Espírito San-

to dinamiza, se divisa no interior do processo evo-

lutivo em ordem à “cristificação do Cosmos”. Des-

de esta perspetiva cósmica Maria Imaculada se 

nos apresenta como penhor da plenitude do ho-

mem, que em Cristo e Maria nos desafia, para nela 

participarmos, dinamizados pelo Espírito, que em 

cada dia nos atrai a caminhar, movendo-nos in-

cessantemente a buscarmos repouso n’Aquele, 

que para Ele tudo criou, como o grande Doutor da 

Igreja, Santo Agostinho já desde fins do séc. IV 

desafia toda a humanidade.  
 



 

 

ORAÇÃO PARA  

A NOITE DE NATAL 

Senhor, nosso Deus, 

visita-nos sempre, 

em nossa casa que desejamos  

que seja a Tua. 

Senta-Te connosco para  

Te acolhermos em Menino, 

nesta noite em que a fuga 

faz de Ti o lugar da dádiva nascente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor, nosso Deus, 

visita-nos hoje, 

nesta noite que é a Tua. 

Porque querendo ser anfitriões do Teu amor, 

recebemos-Te sem desculpas, 

como sopros que Te aquecem 

e manjedouras que Te acolhem. 
 

Senhor, nosso Deus, 

visita-nos a todos, 

nos lugares menos comuns  

e a ritmos distantes, 

por caminhos de fraternidade, 

enquanto samaritanos das feridas humanas 

e como cuidadores daqueles  

a quem as portas se fecharam. 
 

Em nossa frágil tenda Te recebemos, 

com Teu ternurento mistério Te adoramos. 

Concede-nos a Tua bênção em toque de paz 

na lembrança dos que, como Tu, 

sofrem atrozes perseguições 

e, desfigurados,  

são transfigurados pelo Teu olhar. 

Ámen! 

 

 

 

TLin[formativo] 

CURSO SOBRE SINODALIDADE: Dirigido a todo o Povo de Deus, o curso pretende oferecer uma 

ampla preparação teológica e pastoral com o objetivo de proporcionar à comunidade cristã um 
modelo para o exercício comunitário do pensamento e da ação cristã. Tratar-se-á de temas relaci-

onados com o processo sinodal: O que é sinodalidade? Está de acordo com o que 
é expresso no Magistério da Igreja e no Direito Canónico? Como é possível vivê-

la na Igreja? As palestras serão proferidas na plataforma ZOOM. As aulas terão 
lugar em italiano, com tradução simultânea para espanhol, português e inglês. 

A inscrição no curso completo tem de ser realizada antes de 15 de janeiro de 
2023, no seguinte link:  

Eucaristias 

AVISOS 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 26 Igre 18h00 † 7.º Dia — José de Andrade Carneiro’  

TERÇA, 27 Cap 19h00 
† José de Abreu Vieira    

†  Avelino Martins Ferreira, Mãe, Irmãos e tios, Artur Ferreira e João Ferreira 

QUARTA, 28  † Aniv.— Manuel Teixeira, e esposa Maria dos Anjos Araújo 

QUINTA, 29 Cap 19h00 † Em açcão de graças a São Roque  e benfeitores da sua capela’ 

SEXTA, 30 Cap 19h00 † Todos os paroquianos falecidos ao longo deste ano de 2022 

SÁBADO, 31 Igre 16h00 

† José Leite Martins, Pais e Irmãos                               † Em Acção de Graças  

† José Fraga, João, Olívia e António Fraga                         † Joaquim da Silva 

† Constantino Rodrigues Macieira e Palmira Gomes Marques  

DOMINGO, 01 Cap 10h00 † Em Ação de Graças  e por todos os paroquianos 

 Sant 16h00 † Em Ação de Graças a Santa Maria, Mãe de Deus e Rainha da Paz 

Contatos 

Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES             Tel. 253 412 475 / 969 410 582 
www.paroquiadacosta.pt              geral@paroquiadacosta.pt               www.facebook.com/ParoquiaDaCosta 

Ofertório de Natal 
É tradição na nossa Comunidade Paroquial realizar o Ofertório de Natal, pelo qual os paro-

quianos partilham as suas ofertas para a manutenção da Igreja e Capela e despesas ineren-

tes ao bom funcionamento da vida paroquial. 

Este ano colocamos no centro das nossas atenções, a conservação e restauro de imagens 
que nos estão confiadas. A quantos colaborem, o nosso muito obrigado!... 

AÇÃO SOLIDÁRIA — Escutismo 
Em nome das famílias beneficiárias da Ação Solidária do Núcleo de Santa Marinha da Frater-

nidade de Nuno Álvares e do Agrupamento 199 do Corpo Nacional de Escutas, agradecem os 

organizadores e quantos colaboraram com a sua generosa partilha!... 

CANTAR dos REIS — Comissão de Festas a São Roque  
No ano que se vai iniciar, o tradicional Cantar dos Reis ou Janeiras na nossa Comunidade 

Paroquial estará entregue à Comissão de Festas a São Roque. 

As receitas angariadas revertem para a organização da Festa a São Roque do ano de 2023, 
sendo que a Comissão mantém estreita relação com a Paróquia (Fábrica da Igreja) na defini-

ção do programa da mesma. 

Este iniciativa tem o seu começo marcado para o dia 06 de Janeiro de 2023. Colabore!...  

SEMANA de 26 de DEZEMBRO de 2022 a 01 de JANEIRO de 2023 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


