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NATAL DO SENHOR 

 

Jesus é a Luz 
Estamos no inverno: os dias são curtos, as 

noites são longas. Há muita escuridão! 

Tentamos, o melhor possível, trazer alguma 

luz e, por isso, iluminamos as casas, os 

jardins, as ruas, as janelas… A luz é uma 

necessidade humana universal. 

Segundo a Bíblia, precisamos da luz da 

verdade e da paz de Deus nas nossas vidas. 

Deus é o autor da luz e é a nossa luz. 

 

 

PARA FALARES EM FAMÍLIA… 
OU EM PEQUENO GRUPO… 

1) O que é o Natal para ti? 

2) Como celebras o Natal? 

3) No meio de tanta decoração e de tantos 

presentes, onde está Jesus? 

4) Nos problemas, desafios e dificuldades da 

vida, procuras a luz que vem de Jesus? 

Como? 
O áudio e o vídeo das mensagens 
desta série em paroquia.pt/luz 



LEITURAS DESTE DOMINGO 
 

LEITURA I 
Leitura do Livro de Isaías 
(Is 9, 1-6) 

O povo que andava nas trevas viu uma grande luz; 

para aqueles que habitavam nas sombras da morte 

uma luz começou a brilhar. Multiplicastes a sua 

alegria, aumentastes o seu contentamento. 

Rejubilam na vossa presença, como os que se 

alegram no tempo da colheita, como exultam os 

que repartem despojos. Vós quebrastes, como no 

dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o 

madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão 

do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e 

toda a veste manchada de sangue serão lançados 

ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque 

um menino nasceu para nós, um filho nos foi 

dado. Tem o poder sobre os ombros e será 

chamado «Conselheiro admirável, Deus forte, Pai 

eterno, Príncipe da paz». O seu poder será 

engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de 

David e sobre o seu reino, para o estabelecer e 

consolidar por meio do direito e da justiça, agora 

e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. 

 

LEITURA II 
Leitura da Epístola aos Hebreus 
(Hebr 1, 1-6)  

Muitas vezes e de muitos modos falou Deus 

antigamente aos nossos pais, pelos Profetas. 

Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu 

Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e 

pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho 

esplendor da sua glória e imagem da sua 

substância, tudo sustenta com a sua palavra 

poderosa. Depois de ter realizado a purificação 

dos pecados, sentou-Se à direita da Majestade no 

alto dos Céus e ficou tanto acima dos Anjos 

quanto mais sublime que o deles é o nome que 

recebeu em herança. A qual dos Anjos, com 

efeito, disse Deus alguma vez: «Tu és meu Filho, 

Eu hoje Te gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele um 

Pai e Ele será para Mim um Filho»? E de novo, 

quando introduziu no mundo o seu Primogénito, 

disse: «Adorem-n’O todos os Anjos de Deus».  

 

EVANGELHO 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João (Jo 1, 1-5.9-14) 

No princípio era o Verbo e o Verbo estava com 

Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava 

com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele 

nada foi feito. N’Ele estava a vida e a vida era a 

luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas 

não a receberam. O Verbo era a luz verdadeira, 

que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. 

Estava no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, 

não O conheceu. Veio para o que era seu e os seus 

não O receberam. Mas àqueles que O receberam e 

acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se 

tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do 

sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade 

do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne 

e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória 

que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio 

de graça e de verdade.  

Os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude vão 
começar a chegar a 26 de julho de 2023 e ficarão entre 
nós até 6 de agosto. Se tens um espaço em casa para 
acolher, pelo menos, dois jovens (pode ser na sala, pois 
eles trazem saco cama), então inscreve-te. 

O formulário de inscrição encontra-se em todas as igrejas 
desta Paróquia, junto à porta. 

 

 

FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO – JMJ LISBOA 2023 



NOTÍCIAS RÁPIDAS 
 

  
 

Muitas pessoas não vivem a vida para a qual 

foram criadas. Na Paróquia de Palhais/Santo 

António, ajudamos as pessoas a crescer na 

sua fé, para que possam viver segundo o 

sonho que Deus tem para cada um. 

Portanto, existimos para fazer discípulos-

missionários que amam Deus e que amam 

os outros. E todos nós temos de ser cada vez 

mais intencionais nisso! 

Cuidamos do rebanho existente, evitando 

alimentar uma mentalidade de consumidores 

de sacramentos; No entanto, não estamos 

somente focados no rebanho, pois 

trabalhamos para ter as portas abertas para 

convidar e acolher quem está fora e 

desconhece Jesus. Em cada momento, seja 

nas Eucaristias, na música, nas mensagens, 

nas redes sociais, no acolhimento, nos cursos, 

nos grupos de crianças, jovens ou adultos, 

vivemos cada vez mais atentos a quem não 

conhece Jesus. Não podemos nem queremos 

ser uma luz fechada em templos. Isso implica 

termos atenção à linguagem utilizada, aos 

métodos e ferramentas, e também aos 

horários que praticamos, para Jesus chegar a 

cada vez mais pessoas. 

Sabe mais sobre a Paróquia em 

paroquia.pt/sobre e descobre quem é Jesus 

em paroquia.pt/jesus. 

 

TARDE DE RETIRO 

Todos os voluntários e equipas da Paróquia, de 

todos os ministérios, grupos e movimentos vão 

estar em retiro no dia 8 de janeiro, para que 

todos se conheçam melhor, rezem e caminhem 

juntos, na mesma direção, orientados por 

Jesus, para uma Paróquia cada vez mais casa 

acolhedora, onde a Comunidade, como 

família, transformada pelo Espírito Santo, 

ame, reze, viva e sirva como discípulos de 

Jesus e missionários do Evangelho. 

 

CURTAS 
Peregrinações a Fátima… de autocarro 

dia 7 de janeiro e a pé no carnaval. 

Inscrições em paroquia.pt/fatima 

Batismos: As marcações serão feitas 

presencialmente ao longo de 2023, após 

um curso de 4 sessões. Informações no 

site paroquia.pt/batismo 

Confirmação (crisma): informações no 

site paroquia.pt/crisma 

Eucaristia (primeira comunhão): para 

crianças e jovens que caminham na 

Paróquia e estão presentes nas missas. 

Informações em paroquia.pt/eucaristia 

Matrimónio: informações em 

paroquia.pt/casamentos. 

Cartório Paroquial encerrado até janeiro 

Em janeiro iniciam Curso Bíblico online 

e Curso Seguir Cristo - inscrições em 

paroquia.pt 



AGENDA 
 

 

Há pressa no ar 
Leadership Youth Camp + 
Jornada Mundial da 
Juventude 
Uma semana de encontro para 
jovens de todo o mundo. 
Palestrantes internacionais, música, 
jogos, experiências de evangelização 
de rua, oração, workshops e... muita 
diversão! 

De 27 de julho a 6 de 
agosto de 2023 

No campo vais ter a 
oportunidade de conhecer 
líderes que estão a fazer a 
diferença na nova geração. 
É uma oportunidade 
incrível para escutar as 
suas histórias, aprender, 
receber inspiração e 
sonhar em grande! 

Inscrições de jovens em 
paroquia.pt/JMJ 

 

ÉS NOVO NA NOSSA PARÓQUIA? 

Muitas pessoas não vivem a vida para a qual foram criadas. Na Paróquia de Palhais/Santo António, ajudamos as pessoas a 

crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. E temos todo o prazer em dizer-te que 

somos diferentes: somos uma Comunidade que tem Jesus Cristo como centro. Quem é Jesus? Aqui vais conhecê-l’O melhor 

e entrar em amizade com Ele. Nesta Paróquia não serás julgado, nem condenado. Não vamos olhar para a roupa que vestes, 

nem para as tuas escolhas políticas. Não vamos apontar-te o dedo se tiveres dúvidas sobre Deus. A nossa Paróquia é feita de 

pessoas imperfeitas com histórias inimagináveis! Caminhamos juntos, para melhor! Não te preocupes com o teu passado ou 

com questões sobre Deus e a fé. Aqui vais encontrar o amor, a graça e o perdão de Jesus. Estamos todos de braços abertos 

para te acolher como parte da nossa família! E como prova de amizade e alegria, queremos oferecer-te um pequeno presente. 

Por favor, preenche o seguinte formulário e entrega-o na igreja (ou preenche-o em paroquia.pt/novo). 

NOME: 

 

 

ENDEREÇO DE EMAIL: 

 

 

COMENTÁRIOS SOBRE A TUA VISITA, SUGESTÕES, PERGUNTAS, PENSAMENTOS 

 

 

 

 

(os dados partilhados são protegidos pelo RGPD – disponível para consulta em paroquia.pt/rgpd) 

NÚMERO DE TELEMÓVEL: 

 

 

CONTACTO PREFERENCIAL 
tickets@paroquia.pt é o e-mail geral da Paróquia para qualquer assunto (catequeses, 

escuteiros, liturgia, padres, líderes de grupos, casamentos, batismos, sugestões, questões, etc.) 


