
Mensagem de Natal de Dom José Ornelas 
 

 “Acolher e cuidar das fragilidades” 

 
O quadro que nos habituámos a contemplar nos nossos presépios e que conhecemos pe-
las tradições bíblicas evoca a realidade de uma família simples, à volta de um bebé 
recém-nascido. O ambiente que se respira é de penúria e até de drama, pela situação des-
protegida do casal, longe da sua terra e temendo perseguições, que hão de fazer deles 
refugiados e exilados. Mas revela igualmente uma imensa ternura, no carinho dos pais, 
na atenção dos visitantes, que chegam de perto e de longe, para felicitar o casal de es-
trangeiros, ver o menino e ajudar de algum modo a minorar as carências. No meio do 
ambiente agreste e preocupado, eles criam uma atmosfera improvisada de conforto aco-
lhedor para esta vida que começa a abrir-se num vagido que pede atenção, ternura e pro-
teção. 
 

É assim a vida humana: no luxo das famílias abastadas ou na perigosa miséria dos cam-
pos de refugiados, nenhuma criança sobreviveria e cresceria como pessoa, sem o carinho 
e o cuidado daqueles que a cercam. O Natal aponta precisamente para a família como 
berço da vida, da ternura, do cuidado para com aqueles (todos!) que são fracos. Jesus 
não teria sobrevivido neste mundo sem o aconchego, o carinho, a diligente entrega de 
Maria e de José. Foi a eles, em primeiro lugar, que Deus confiou o cuidado do seu Filho, 
o Salvador do Mundo. 
 

Mas o Natal revela também o outro lado da medalha: Na realidade, nesse menino frágil e 
dependente, revela-se a prodigiosa força de Deus que vem cuidar da radical fragilida-
de humana. Deus, o Senhor poderoso do universo, não tem medo de se aproximar, de 
partilhar a fragilidade humana, com os dramas da pobreza, da injustiça, do desamparo, da 
solidão e do desânimo. Aos braços ternos, mas igualmente débeis de Maria e José, Ele 
confia o dom precioso do seu Filho. A força, a grandeza e a nobreza não se revelam no 
dominar, humilhar e destruir, própria de predadores, mas no acarinhar, apoiar, levantar e 
construir que distingue os cuidadores. Assim começa a revelar-se o mundo novo! 
 

Neste ano, experimentámos dramaticamente a fragilidade da natureza, da vida, da 
sociedade e da humanidade, na catástrofe dos incêndios, das guerras, atentados e tantas 
outras calamidades. Muitos se moveram também solidariamente, para estar próximos dos 
mais atingidos, para cuidar dos que não podem bastar a si próprios em tais situações. 
Muitos outros incêndios de ódios, destruição, injustiça e indiferença ficaram por atender. 
 

Neste Natal, Deus confia-nos uns aos outros, para cuidarmos, nas nossas famílias, das 
nossas fragilidades e mágoas, dos nossos sonhos e esperanças. Na Família-Igreja, confia-
nos a pequenez de um Reino que é sempre semente a desenvolver-se e fermento a leve-
dar, apelando ao cuidado e ao amor de todos, iluminados e aquecidos pelo sol perene do 
Seu Espírito que nunca nos abandona. No país, na sociedade e no mundo, feridos por 
desastres naturais, guerras, fome e injustiças, o Pai de todos os humanos convida-nos a 
ser cuidadores da paz, feita de justiça, dignidade e solidariedade na diversidade, pois, aos 
seus olhos, nenhuma pessoa é estrangeira, mas irmão ou irmã. O Criador do Universo 
confia-nos este maravilhoso planeta, para admirarmos e usufruirmos, mas igualmente 
para respeitarmos e cuidarmos das suas fragilidades, de modo que continue a ser a terra-
mãe para todos os seus habitantes, hoje e no futuro. 
               + Bispo de Setúbal 

  Folha Dominical           Montijo, 24 de Dezembro de 2017                    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

 DOMINGO IV DO ADVENTO 
                         Ano B 

Ev  Lc 1, 26 - 38 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi 

enviado por Deus a uma cidade da 

Galileia chamada Nazaré, a uma 

Virgem desposada com um homem 

chamado José. O nome da Virgem 

era Maria. Tendo entrado onde ela 

estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de 

graça, o Senhor está contigo; bendi-

ta és tu entre as mulheres». Ela ficou perturbada com estas palavras e pen-

sava que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, por-

que encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a 

quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altís-

simo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; e o seu reinado 

não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço 

homem?» O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força 

do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer 

será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um 

filho na sua velhice porque a Deus nada é impossível». Maria disse então: 

«Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra». 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz: Na noite de 24 de Dezembro, acenda  

 uma Vela pela Paz, que pode ser adquirida na Igreja Matriz. 
 

4º Domingo do Advento: Domingo, 24 - Não há Missa das 19:00. 

INFORMAÇÃO 

CRISMA 
 

Estão a decorrer as inscrições no Centro Paroquial do Montijo.  A Formação decor-

rerá aos Sábados, das 17:30 ás 18:30  ou às Quartas, das 21:30 às 22:30, conforme 

Calendário afixado no Centro. 

1º Ensinamento 
 

Sábado, 20 de Janeiro       e        Quarta, 24 de Janeiro 

 

 NATAL DO SENHOR 
 
 

                  Domingo, 24 - Missa do Galo - 23:30 
 

                   Segunda, 25 - Missas - 9:00  -  11:30  -  19:00 

          DIA DE ANO NOVO 
 

Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 
 

    Oitava do Natal do Senhor e dia Mundial da Paz 
 
 
 
 

                    Segunda-feira 1 - Missas  -  9h00  -  11h30  -  19h00 
 

 

 

 

        Domingo, 31 de Dezembro não há Missa das 19:00 

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ     

Domingo 31, na Missa das 11:30 
 

                                RENOVAÇÃO DO MATRIMÓNIO  
 

                                              Bênção dos Casais 

DOMINGO, 31 - NOITE DE ORAÇÃO E PASSAGEM DE ANO 

SANTUÁRIO DA ATALAIA 

 22h00: Santa Missa 
 

 23h00: Adoração ao Santíssimo Sacramento 
 

  23h45: Te Deum e oração de ação de graças pelo ano que termina 
 

  24h00: Oração e Bênção no início do ano com consagração do ano 
              a Nossa Senhora. 
 

       Após o momento de oração, todos estão convidados para um momento de convívio à volta de  
       uma refeição partilhada, para a qual o Santuário conta com a generosidade dos participantes. 

TA-

O ESPIRITO SANTO NO ADVENTO 
 

4ª SEMANA 

 
 

“Encarnado por obra do Espírito Santo por meio da Virgem Maria” 
 
 

No momento do nascimento de Jesus, o mundo não era menos agitado do que hoje, 
mesmo que tudo acontecesse num círculo mais restrito….Duas únicas pessoas, Maria 
e José, tinham consciência do acontecimento mais importante, não somente daquele 
tempo, mas de todos os tempos. 
 

A situação se renova, espiritualmente, em cada Natal. As notícias de atos de terroris-
mo, de guerras, de massas obrigadas, como então, a deixar as próprias casas e para os 
quais, como para Maria e José, "não há lugar na hospedaria", se acumulam e nos che-
gam já em tempo real.  
 
 

     Natal, mistério "por nós" 
 

No Credo dizemos: "E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e 
encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem". 
 

O Natal não é uma celebração "no modo de aniversário"; é uma celebração "no modo 
de mistério" que exige, portanto, ser entendida no seu significado para nós.  
 

Na origem de tudo, existe o dado bíblico, concretizado, uma vez para sempre, em 
Maria: a Virgem torna-se Mãe de Jesus por obra do Espírito Santo. Tal mistério histó-
rico, como todos os fatos da salvação, se prolonga a nível sacramental na Igreja e a 
nível moral na própria alma crente. Maria, Virgem e Mãe, que gera o Cristo por obra 
do Espírito Santo, aparece como o "tipo", o exemplar perfeito, da Igreja e da alma 
do crente.  
 
 

   Por obra do Espírito Santo 
 

É obra do Espírito Santo o parto da Virgem... Não podemos, portanto, duvidar que 
seja criador aquele Espírito que sabemos ser o Fautor da encarnação do Senhor... Se 
portanto a Virgem concebeu graças à obra e ao poder do Espírito, quem poderia negar 
que o Espírito é criador? 
 

Ele é o "Spiritus creator" que age para levar os seres à existência, para criar uma 
nova e mais elevada situação de vida; é o Espírito "que é Senhor e dá a vida", como 
proclamamos no próprio símbolo de fé. 
 

O Espírito Santo nos convida, portanto, a "retornar ao coração", para celebrar nele um 
Natal mais íntimo e mais verdadeiro, que torne "verdadeiro" também o Natal que ce-
lebramos externamente, nos ritos e nas tradições. O Pai quer gerar em nós o seu Ver-
bo para poder pronunciar, sempre de novo, voltado a Jesus e a nós junto, aquela dul-
císsima palavra: "Tu és o meu filho; hoje eu te gerei".  
 

Jesus deseja nascer em nosso coração. É assim que devemos pensar nele na fé: co-
mo se, nestes últimos dias do Advento, ele passasse em meio a nós e batesse de porta 
em porta, como naquela noite em Belém, em busca de um coração  onde nascer espi-
ritualmente.                                       
       Catequeses do Padre Cantalamessa 
          (Pregador Oficial da Casa Pontifícia) 

http://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=435

