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são joão da madeira

Em Belém, todos nascemos!
Senhor Jesus,
Tu és a Luz que vem a este mundo,
e a todos nos ilumina.
Nasce de novo, em nós,
neste Natal de 2019.
Nasce em nós, bem dentro de nós, a partir de nós.
Nasce, não já na carne ou no sangue,
que Te deram Corpo
no seio da Virgem Maria.
Mas nasce fazendo-nos nascer de novo.
Senhor, acendemos esta vela,
e acendemos, a partir dela,
todas as luzes do nosso Presépio,
para recordarmos o dia do nosso Batismo,
em que todos fomos gerados de novo,
renovados pelo Teu imenso Amor.
Ajuda-nos a renunciar ao egoísmo e ao orgulho
do homem velho,
para nascermos de novo
e assim nos tornarmos um povo purificado,
capaz de fazer brilhar, pelas obras,
a luz terna e eterna do Teu Amor.
Ámen.
Obrigado(a), Jesus, por nasceres em nós.
Obrigado(a), Jesus, por nasceres por nós.
Obrigado(a), Jesus, por teres nascido para nós.
Ámen.

santo NATAL
2019

1

2

632

VEM AÍ O NATAL

GPS para Belém rumo ao Presépio
O papa Francisco foi a Gréccio, lá onde, segundo a história, S. Francisco de Assis fez o primeiro presépio, em 1223. E
neste lugar tão simbólico, assinou uma Carta, a 1 de dezembro, onde começa por dizer que ‘o Presépio é como um
Evangelho vivo que transvaza das páginas da Sagrada Escritura’. Pede o Papa que ‘esta prática nunca desapareça;
mais, espero que a mesma, onde porventura tenha caído em desuso, se possa redescobrir e revitalizar’.
Francisco aponta para a opção pelos mais pobres: ‘os pastores tornam-se as primeiras testemunhas do essencial,
isto é, da salvação que nos é oferecida. São os mais humildes e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento
da Encarnação’.
Na escola de Maria e José
Por isso, ‘do Presépio surge, clara, a mensagem de que não podemos deixar-nos iludir pela riqueza e por tantas propostas efémeras de felicidade’, uma vez que ‘do Presépio, com meiga força, Jesus proclama o apelo à partilha com
os últimos como estrada para um mundo mais humano e fraterno, onde ninguém seja excluído e marginalizado’.
Maria e José são figuras centrais: ‘a pouco e pouco, o Presépio leva-nos à gruta, onde encontramos as figuras de
Maria e de José. Maria é uma mãe que contempla o seu Menino e O mostra a quantos vêm visitá-Lo(…).São José
desempenha um papel muito importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a
sua família’.
Conclui o Papa: ‘Na escola de São Francisco, abramos o coração a esta graça simples, deixemos que do encanto
nasça uma prece humilde: o nosso «obrigado» a Deus, que tudo quis partilhar connosco para nunca nos deixar
sozinhos’.
A ternura do Menino
A Mensagem do Natal assenta neste Menino que nasce pobre, abandonado, desprezado, mas, ao mesmo tempo,
amado, visitado, aclamado, adorado. No Natal do ano passado, o Papa Francisco fez, na basílica de S. Pedro, uma
homilia muito profunda de onde retirei a minha mensagem de Natal para este ano: ‘Vamos a Belém(…). O caminho
ainda hoje é difícil: é preciso superar os cumes do egoísmo, evitar escorregar nos precipícios da mundanidade e do
consumismo. Quero chegar a Belém, Senhor, porque é lá que me esperas. E dar-me conta de que Tu, colocado numa
manjedoura, és o pão da minha vida’.
Solidários e fraternos
O Natal marca a entrada de Cristo encarnado na história e mostra as grandes opções de Deus que exige de todos
um estilo de vida simples e pobre, desprendido das coisas deste mundo, muito preso aos que vivem nas periferias e
margens das nossas sociedades. Por isso, a solidariedade e a fraternidade são valores grandes do Natal e, sem eles,
esta festa perderia boa parte do seu sentido e da sua profundidade de mensagem.
O Cardeal Tolentino, poeta e biblista, também escreveu um texto que me marca: ‘Natal presente’. Diz: ‘O Natal
envolve-nos tanto, porque no olhar frágil e terno de Jesus-Menino reencontramo-nos nós próprios e sentimos, mais
profundamente, aquilo que a nossa vida é chamada a ser. Ao olhar de um adulto, facilmente conseguimos escapar.
Mas quando este Deus-Criança nos olha, a verdade é que ficamos desarrumados das nossas certezas, pois percebemos
que temos andado longe, adiado e complicado o segredo da vida, que afinal é tão simples’.
Desejo um Natal cheio da Ternura do Menino. Haja Paz e haja GPS’s atualizados que nos levem diretamente ao
Presépio!
Tony Neves, em Roma
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PAPA FRANCISCO ESCREVE SOBRE

O significado e o valor do Presépio
1. O SINAL ADMIRÁVEL do Presépio, muito amado pelo povo cristão, não cessa de suscitar maravilha e enlevo.
Representar o acontecimento da natividade de Jesus equivale a anunciar, com simplicidade e alegria, o mistério
da encarnação do Filho de Deus. De facto, o Presépio é como um Evangelho vivo que transvaza das páginas da
Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade d’Aquele que Se fez homem a fim de Se encontrar com
todo o homem, e a descobrirmos que nos ama tanto, que Se uniu a nós para podermos, também nós, unir-nos
a Ele.
Com esta Carta, quero apoiar a tradição bonita das nossas famílias prepararem o Presépio, nos dias que antecedem o Natal, e também o costume de o armarem nos lugares de trabalho, nas escolas, nos hospitais, nos estabelecimentos prisionais, nas praças… Trata-se verdadeiramente dum exercício de imaginação criativa, que recorre
aos mais variados materiais para produzir, em miniatura, obras-primas de beleza. Aprende-se em criança, quando
o pai e a mãe, juntamente com os avós, transmitem este gracioso costume, que encerra uma rica espiritualidade
popular. Almejo que esta prática nunca desapareça; mais, espero que a mesma, onde porventura tenha caído em
desuso, se possa redescobrir e revitalizar.
2. A origem do Presépio fica-se a dever, antes de mais nada, a alguns pormenores do nascimento de Jesus em
Belém, referidos no Evangelho. O evangelista Lucas limita-se a dizer que, tendo-se completado os dias de Maria
dar à luz, «teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver
lugar para eles na hospedaria» (2, 7). Jesus é colocado numa manjedoura, que, em latim, se diz praesepium, donde
vem a nossa palavra presépio.
Ao entrar neste mundo, o Filho de Deus encontra lugar onde os animais vão comer. A palha torna-se a primeira
enxerga para Aquele que Se há de revelar como «o pão vivo, o que desceu do céu» (Jo 6, 51). Uma simbologia,
que já Santo Agostinho, a par doutros Padres da Igreja, tinha entrevisto quando escreveu: «Deitado numa manjedoura, torna-Se nosso alimento».[1] Na realidade, o Presépio inclui vários mistérios da vida de Jesus, fazendo-os
aparecer familiares à nossa vida diária.
Passemos agora à origem do Presépio, tal como nós o entendemos. A mente leva-nos a Gréccio, na Valada de
Rieti; aqui se deteve São Francisco, provavelmente quando vinha de Roma onde recebera, do Papa Honório III,
a aprovação da sua Regra em 29 de novembro de 1223. Aquelas grutas, depois da sua viagem à Terra Santa,
faziam-lhe lembrar de modo particular a paisagem de Belém. E é possível que, em Roma, o «Poverello» de Assis
tenha ficado encantado com os mosaicos, na Basílica de Santa Maria Maior, que representam a natividade de
Jesus e se encontram perto do lugar onde, segundo uma antiga tradição, se conservam precisamente as tábuas
da manjedoura.
As Fontes Franciscanas narram, de forma detalhada, o que aconteceu em Gréccio. Quinze dias antes do Natal,
Francisco chamou João, um homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um desejo: «Quero
representar o Menino nascido em Belém, para de algum modo ver com os olhos do corpo os incómodos que Ele
padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha duma manjedoura,
entre o boi e o burro».[2] Mal acabara de o ouvir, o fiel amigo foi preparar, no lugar designado, tudo o que era
necessário segundo o desejo do Santo. No dia 25 de dezembro, chegaram a Gréccio muitos frades, vindos de
vários lados, e também homens e mulheres das casas da região, trazendo flores e tochas para iluminar aquela
noite santa. Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura com palha, o boi e o burro. À vista da representação do
Natal, as pessoas lá reunidas manifestaram uma alegria indescritível, como nunca tinham sentido antes. Depois
o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura, mostrando também deste modo a ligação
que existe entre a Encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Em Gréccio, naquela ocasião, não havia figuras: o
Presépio foi formado e vivido pelos que estavam presentes.[3]
Assim nasce a nossa tradição: todos à volta da gruta e repletos de alegria, sem qualquer distância entre o acontecimento que se realiza e as pessoas que participam no mistério.
O primeiro biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, lembra que naquela noite, à simples e comovente repre-
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sentação se veio juntar o dom duma visão maravilhosa: um dos presentes viu que jazia na manjedoura o próprio
Menino Jesus. Daquele Presépio do Natal de 1223, «todos voltaram para suas casas cheios de inefável alegria»[4].
3. Com a simplicidade daquele sinal, São Francisco realizou uma grande obra de evangelização. O seu ensinamento penetrou no coração dos cristãos, permanecendo até aos nossos dias como uma forma genuína de
repropor, com simplicidade, a beleza da nossa fé. Aliás, o próprio lugar onde se realizou o primeiro Presépio sugere e suscita estes sentimentos. Gréccio torna-se um refúgio para a alma que se esconde na rocha, deixando-se
envolver pelo silêncio.
Por que motivo suscita o Presépio tanto enlevo e nos comove? Antes de mais nada, porque manifesta a ternura
de Deus. Ele, o Criador do universo, abaixa-Se até à nossa pequenez. O dom da vida, sempre misterioso para nós,
fascina-nos ainda mais ao vermos que Aquele que nasceu de Maria é a fonte e o sustento de toda a vida. Em
Jesus, o Pai deu-nos um irmão, que vem procurar-nos quando estamos desorientados e perdemos o rumo, e um
amigo fiel, que está sempre ao nosso lado; deu-nos o seu Filho, que nos perdoa e levanta do pecado.
Armar o Presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver a história sucedida em Belém. Naturalmente os Evangelhos
continuam a ser a fonte, que nos permite conhecer e meditar aquele Acontecimento; mas, a sua representação no
Presépio ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afetos, convida a sentir-nos envolvidos na história da salvação, contemporâneos daquele evento que se torna vivo e atual nos mais variados contextos históricos e culturais.
De modo particular, desde a sua origem franciscana, o Presépio é um convite a «sentir», a «tocar» a pobreza que
escolheu, para Si mesmo, o Filho de Deus na sua encarnação, tornando-se assim, implicitamente, um apelo para O
seguirmos pelo caminho da humildade, da pobreza, do despojamento, que parte da manjedoura de Belém e leva
até à Cruz, e um apelo ainda a encontrá-Lo e servi-Lo, com misericórdia, nos irmãos e irmãs mais necessitados
(cf. Mt 25, 31-46).
4. Gostava agora de repassar os vários sinais do Presépio para apreendermos o significado que encerram. Em
primeiro lugar, representamos o céu estrelado na escuridão e no silêncio da noite. Fazemo-lo não apenas para ser
fiéis às narrações do Evangelho, mas também pelo significado que possui. Pensemos nas vezes sem conta que a
noite envolve a nossa vida. Pois bem, mesmo em tais momentos, Deus não nos deixa sozinhos, mas faz-Se presente para dar resposta às questões decisivas sobre o sentido da nossa existência: Quem sou eu? Donde venho?
Por que nasci neste tempo? Por que amo? Por que sofro? Por que hei de morrer? Foi para dar uma resposta
a estas questões que Deus Se fez homem. A sua proximidade traz luz onde há escuridão, e ilumina a
quantos atravessam as trevas do sofrimento (cf. Lc 1, 79).
Merecem também uma referência as paisagens que fazem parte do Presépio; muitas vezes aparecem
representadas as ruínas de casas e palácios antigos que, nalguns casos, substituem a gruta de Belém
tornando-se a habitação da Sagrada Família. Parece que estas ruínas se inspiram na Legenda
Áurea, do dominicano Jacopo de Varazze (século XIII), onde se refere a crença pagã segundo
a qual o templo da Paz, em Roma, iria desabar quando desse à luz uma Virgem. Aquelas
ruínas são sinal visível sobretudo da humanidade decaída, de tudo aquilo que cai em ruína,
que se corrompe e definha. Este cenário diz que Jesus é a novidade no meio dum mundo
velho, e veio para curar e reconstruir, para reconduzir a nossa vida e o mundo ao seu
esplendor originário.
5. Uma grande emoção se deveria apoderar de nós, ao colocarmos no Presépio as
montanhas, os riachos, as ovelhas e os pastores! Pois assim lembramos, como
preanunciaram os profetas, que toda a criação participa na festa da vinda do Messias.
Os anjos e a estrela-cometa são o sinal de que também nós somos chamados a
pôr-nos a caminho para ir até à gruta adorar o Senhor.
«Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer» (Lc 2, 15):
assim falam os pastores, depois do anúncio que os anjos lhes fizeram. É um
ensinamento muito belo, que nos é dado na simplicidade da descrição. Ao
contrário de tanta gente ocupada a fazer muitas outras coisas, os pastores tornam-se
as primeiras testemunhas do essencial, isto é, da salvação que nos é oferecida. São os mais humildes
e os mais pobres que sabem acolher o acontecimento da Encarnação. A Deus, que vem ao nosso encontro no
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Menino Jesus, os pastores respondem, pondo-se a caminho rumo a Ele, para um encontro de amor e de grata
admiração. É precisamente este encontro entre Deus e os seus filhos, graças a Jesus, que dá vida à nossa religião
e constitui a sua beleza singular, que transparece de modo particular no Presépio.
6. Nos nossos Presépios, costumamos colocar muitas figuras simbólicas. Em primeiro lugar, as de mendigos e pessoas que não conhecem outra abundância a não ser a do coração. Também estas figuras estão próximas do Menino
Jesus de pleno direito, sem que ninguém possa expulsá-las ou afastá-las dum berço de tal modo improvisado que
os pobres, ao seu redor, não destoam absolutamente. Antes, os pobres são os privilegiados deste mistério e, muitas
vezes, aqueles que melhor conseguem reconhecer a presença de Deus no meio de nós.
No Presépio, os pobres e os simples lembram-nos que Deus Se faz homem para aqueles que mais sentem a necessidade do seu amor e pedem a sua proximidade. Jesus, «manso e humilde de coração» (Mt 11, 29), nasceu pobre,
levou uma vida simples, para nos ensinar a identificar e a viver do essencial. Do Presépio surge, clara, a mensagem
de que não podemos deixar-nos iludir pela riqueza e por tantas propostas efémeras de felicidade. Como pano de
fundo, aparece o palácio de Herodes, fechado, surdo ao jubiloso anúncio. Nascendo no Presépio, o próprio Deus dá
início à única verdadeira revolução que dá esperança e dignidade aos deserdados, aos marginalizados: a revolução
do amor, a revolução da ternura. Do Presépio, com meiga força, Jesus proclama o apelo à partilha com os últimos
como estrada para um mundo mais humano e fraterno, onde ninguém seja excluído e marginalizado.
Muitas vezes, as crianças (mas os adultos também!) gostam de acrescentar, no Presépio, outras figuras
que parecem não ter qualquer relação com as narrações do Evangelho. Contudo esta imaginação
pretende expressar que, neste mundo novo inaugurado por Jesus, há espaço para tudo o que é
humano e para toda a criatura. Do pastor ao ferreiro, do padeiro aos músicos, das mulheres
com a bilha de água ao ombro às crianças que brincam… tudo isso representa a santidade
do dia a dia, a alegria de realizar de modo extraordinário as coisas de todos os dias,
				
quando Jesus partilha connosco a sua vida divina.
7. A pouco e pouco, o Presépio leva-nos à gruta, onde encontramos as
figuras de Maria e de José. Maria é uma mãe que contempla o seu
Menino e O mostra a quantos vêm visitá-Lo. A sua figura faz pensar no
grande mistério que envolveu esta jovem, quando Deus bateu à porta
do seu coração imaculado. Ao anúncio do anjo que Lhe pedia para
Se tornar a mãe de Deus, Maria responde com obediência plena
e total. As suas palavras – «eis a serva do Senhor, faça-se em Mim
segundo a tua palavra» (Lc 1, 38) – são, para todos nós, o
testemunho do modo como abandonar-se, na fé, à vontade
de Deus. Com aquele «sim», Maria tornava-Se mãe do Filho
de Deus, sem perder – antes, graças a Ele, consagrando – a
sua virgindade. N’Ela, vemos a Mãe de Deus que não
guarda o seu Filho só para Si mesma, mas pede a todos
que obedeçam à palavra d’Ele e a ponham em prática
							 (cf. Jo 2, 5).
Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o Menino
e sua mãe, está São José. Geralmente, é representado
com o bordão na mão e, por vezes, também segurando
um lampião. São José desempenha um papel muito
importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião
que nunca se cansa de proteger a sua família.
Quando Deus o avisar da ameaça de Herodes, não
hesitará a pôr-se em viagem emigrando para o Egito
(cf. Mt 2, 13-15). E depois, passado o perigo, reconduzirá
a família para Nazaré, onde será o primeiro educador de Jesus, na
sua infância e adolescência. José trazia no coração o grande mistério que envolvia Maria,
sua esposa, e Jesus; homem justo que era, sempre se entregou à vontade de Deus e pô-la em prática.
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8. O coração do Presépio começa a palpitar, quando colocamos lá, no Natal, a figura do Menino Jesus. Assim
Se nos apresenta Deus, num menino, para fazer-Se acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e fragilidade,
esconde o seu poder que tudo cria e transforma. Parece impossível, mas é assim: em Jesus, Deus foi criança e,
nesta condição, quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta num sorriso e nas suas mãos estendidas
para quem quer que seja.
O nascimento duma criança suscita alegria e encanto, porque nos coloca perante o grande mistério da vida.
Quando vemos brilhar os olhos dos jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, compreendemos os sentimentos de Maria e José que, olhando o Menino Jesus, entreviam a presença de Deus na sua vida.
«De facto, a vida manifestou-se» (1 Jo 1, 2): assim o apóstolo João resume o mistério da Encarnação. O Presépio
faz-nos ver, faz-nos tocar este acontecimento único e extraordinário que mudou o curso da história e a partir do
qual também se contam os anos, antes e depois do nascimento de Cristo.
O modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível que Ele renuncie à sua glória para Se fazer
homem como nós. Que surpresa ver Deus adotar os nossos próprios comportamentos: dorme, mama ao peito
da mãe, chora e brinca, como todas as crianças. Como sempre, Deus gera perplexidade, é imprevisível, aparece
continuamente fora dos nossos esquemas. Assim o Presépio, ao mesmo tempo que nos mostra Deus tal como
entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a nossa vida inserida na de Deus; convida a tornar-nos seus discípulos,
se quisermos alcançar o sentido último da vida.
9. Quando se aproxima a festa da Epifania, colocam-se no Presépio as três figuras dos Reis Magos. Tendo observado a estrela, aqueles sábios e ricos senhores do Oriente puseram-se a caminho rumo a Belém para conhecer
Jesus e oferecer-Lhe de presente ouro, incenso e mirra. Estes presentes têm também um significado alegórico: o
ouro honra a realeza de Jesus; o incenso, a sua divindade; a mirra, a sua humanidade sagrada que experimentará
a morte e a sepultura.
Ao fixarmos esta cena no Presépio, somos chamados a refletir sobre a responsabilidade que cada cristão tem de
ser evangelizador. Cada um de nós torna-se portador da Boa-Nova para as pessoas que encontra, testemunhando
a alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor; e fá-lo com ações concretas de misericórdia.
Os Magos ensinam que se pode partir de muito longe para chegar a Cristo: são homens ricos, estrangeiros sábios, sedentos de infinito, que saem para uma viagem longa e perigosa e que os leva até Belém (cf. Mt 2, 1-12). À
vista do Menino Rei, invade-os uma grande alegria. Não se deixam escandalizar pela pobreza do ambiente; não
hesitam em pôr-se de joelhos e adorá-Lo. Diante d’Ele compreendem que Deus, tal como regula com soberana
sabedoria o curso dos astros, assim também guia o curso da história, derrubando os poderosos e exaltando os
humildes. E de certeza, quando regressaram ao seu país, falaram deste encontro surpreendente com o Messias,
inaugurando a viagem do Evangelho entre os gentios.
10. Diante do Presépio, a mente corre de bom grado aos tempos em que se era criança e se esperava, com impaciência, o tempo para começar a construí-lo. Estas recordações induzem-nos a tomar consciência sempre de novo
do grande dom que nos foi feito, transmitindo-nos a fé; e ao mesmo tempo, fazem-nos sentir o dever e a alegria
de comunicar a mesma experiência aos filhos e netos. Não é importante a forma como se arma o Presépio; pode
ser sempre igual ou modificá-la cada ano. O que conta, é que fale à nossa vida. Por todo o lado e na forma que
for, o Presépio narra o amor de Deus, o Deus que Se fez menino para nos dizer quão próximo está de cada ser
humano, independentemente da condição em que este se encontre.
Queridos irmãos e irmãs, o Presépio faz parte do suave e exigente processo de transmissão da fé. A partir da infância e, depois, em cada idade da vida, educa-nos para contemplar Jesus, sentir o amor de Deus por nós, sentir
e acreditar que Deus está connosco e nós estamos com Ele, todos filhos e irmãos graças àquele Menino Filho de
Deus e da Virgem Maria. E educa para sentir que nisto está a felicidade. Na escola de São Francisco, abramos o
coração a esta graça simples, deixemos que do encanto nasça uma prece humilde: o nosso «obrigado» a Deus,
que tudo quis partilhar connosco para nunca nos deixar sozinhos.
Dado em Gréccio, no Santuário do Presépio, a 1 de dezembro de 2019, sétimo do meu pontificado.
[Franciscus]
[1] Santo Agostinho, Sermão 189, 4.
[2] Fontes Franciscanas, 468.
[3] Cf. Tomás de Celano, Vita Prima, 85: Fontes Franciscanas, 469.
[4] Ibid., 86: o. c., 470.
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Todos Aqui Nascemos!
Deus em Jesus assumiu a história do homem, de cada homem e de cada mulher, a história da humanidade. A Natividade é um acontecimento universal. Desde o momento da sua Encarnação a terra é já distinta, as suas possibilidades são distintas, o seu futuro é um destino glorioso. O impacto da Natividade foi tão grande que nunca mais
pôde ser esquecida. Mais de dois mil anos depois, todavia é recordada e celebrada, de uma ou outra forma, em
todo mundo. É a magia da Natividade. Foi secularizada pelo Pai Natal, e entrou no mercado com os presentes do
Santa Claus. Mas ninguém conseguiu, todavia, destruir o espírito da Natividade. Trata-se de uma aura benfeitora
que é preciso conservar, pois faz-nos mais humanos.
O Menino Deus é uma criatura, e uma criatura não ameaça ninguém. É só vida, inocência e ternura. Mais que
ajudar a outros, necessita ser ajudado e acolhido. Se imaginássemos Deus assim, não teríamos nada a temer, e
encher-nos-íamos de confiança.
Em certa ocasião, dizia um doente psiquiátrico: “sempre que nasce uma criatura, é a prova de que Deus, todavia,
acredita na humanidade”. O ser humano deve esconder um valor muito grande, se Deus quis ser um deles. Deus
acreditou e amou tanto, que quis nascer criatura frágil, com os braços “encolhidos”, para não ameaçar a nada e
ninguém. E se isso não bastasse, o menino divino recorda-nos o que somos na profundidade do nosso ser: uma
eterna criatura. Crescemos e envelhecemos, mas guardamos lá, a criatura que nunca deixamos de ser. O menino
é símbolo de que é possível um mundo diferente, de inocência, de olhar sem malicia e de pura alegria de viver.
Poderíamos viver sem este sonho?
A Natividade é uma festa do coração. No nascimento de Jesus é-nos revelado que Deus pode morar na nossa
carne, que a eternidade pode mover-se no tempo, que a transcendência é a cara oculta da imanência, que o indivisível pode comunicar-se de maneira inesgotável numa Palavra humana.
Na Natividade o mundo recupera o seu encanto. Entusiasmar o mundo não é uma sensacional operação de marketing. Consiste em assumir o passo de Deus no meio de nós, no acolhimento do menino Jesus pobre e humilde
de Belém, para descobrir e proclamar a alegria das bem-aventuranças em qualquer credo ou pele donde apareça.
Só assim cantaremos “um cântico novo” verdadeiramente alegre, ao experimentar que o Senhor faz novas todas
as coisas. É por isso, que todos aqui nascemos. Entre a Natividade de Jesus e o Batismo há uma afinidade de raiz:
ambos celebram o nascimento pelo qual todos somos dados á luz como filhos de Deus. O Batismo é assim o sacramento do nosso renascimento pela água e pelo Espírito. Também nós aqui nascemos. Aqui começamos a dar
passos, como os que Deus deu no meio de nós. Feliz natal!
Diácono José Coelho

LUZ DA PAZ DE BELÉM
A luz da paz de Belém é uma chama que se encontra sempre acesa na
Gruta da Natividade, em Belém, local do nascimento de Jesus.
Anualmente e por iniciativa dos escuteiros da Áustria, uma LUZ é acesa
a partir dessa chama. Pela mão dos escuteiros de todo o mundo, cujos
países queiram participar, esta Luz é partilhada a partir de Viena e vai chegando aos países envolvidos e por onde passa deixa uma mensagem de
Paz e Reconciliação. Esta chama, que nunca se apaga durante todo o percurso, chegou a Portugal no dia 15 de dezembro e no dia 17 à diocese do
Porto, sendo depois enviada a todas as paróquias e agrupamentos CNE.
A partir do dia 21 estará na nossa Matriz e no dia 25 de dezembro em
todas as capelas.
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PAPA FRANCISCO ENVIA

Mensagem para o Dia Mundial da Paz
Sob o tema «A PAZ COMO CAMINHO DE ESPERANÇA: DIÁLOGO, RECONCILIAÇÃO E CONVERSÃO ECOLÓGICA» celebra-se o dia mundial da Paz. Deixamos alguns excertos da mensagem do Papa Francisco para este dia:

“A paz é um bem precioso, objeto da nossa esperança; por ela aspira toda a humanidade. Depor esperança na paz é um comportamento humano que
alberga uma tal tensão existencial, que o momento
presente, às vezes até custoso, «pode ser vivido e
aceite, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros dessa meta, se esta meta for tão grande que
justifique a canseira do caminho». Assim, a esperança é a virtude que nos coloca a caminho, dá asas
para continuar, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis.
A nossa comunidade humana traz, na memória e
na carne, os sinais das guerras e conflitos que têm
vindo a suceder-se, com crescente capacidade destruidora, afetando especialmente os mais pobres
e frágeis. Há nações inteiras que não conseguem
libertar-se das cadeias de exploração e corrupção
que alimentam ódios e violências. A muitos homens
e mulheres, crianças e idosos, ainda hoje se nega a
dignidade, a integridade física, a liberdade – incluindo a liberdade religiosa –, a solidariedade comunitária, a esperança no futuro. Inúmeras vítimas inocentes carregam sobre si o tormento da humilhação
e da exclusão, do luto e da injustiça, se não mesmo
os traumas resultantes da opressão sistemática contra o seu povo e os seus entes queridos.” (…)
“Sabemos que, muitas vezes, a guerra começa pelo
facto de não se suportar a diversidade do outro,
que fomenta o desejo de posse e a vontade de
domínio. Nasce, no coração do homem, a partir do egoísmo e do orgulho, do ódio que induz
a destruir, a dar uma imagem negativa do outro,
a excluí-lo e cancelá-lo. A guerra nutre-se com a
perversão das relações, com as ambições hegemónicas, os abusos de poder, com o medo do outro
e a diferença vista como obstáculo; e simultaneamente alimenta tudo isso.” (…)

“Devemos procurar uma fraternidade real, baseada
na origem comum de Deus e vivida no diálogo e na
confiança mútua. O desejo de paz está profundamente inscrito no coração do homem e não devemos resignar-nos com nada de menos.” (…)
“Abrir e traçar um caminho de paz é um desafio
muito complexo, pois os interesses em jogo, nas
relações entre pessoas, comunidades e nações, são
múltiplos e contraditórios. É preciso, antes de mais
nada, fazer apelo à consciência moral e à vontade
pessoal e política.” (…)
“O mundo não precisa de palavras vazias, mas de
testemunhas convictas, artesãos da paz abertos ao
diálogo sem exclusões nem manipulações. De facto,
só se pode chegar verdadeiramente à paz quando
houver um convicto diálogo de homens e mulheres que buscam a verdade mais além das ideologias
e das diferentes opiniões. A paz é uma construção
que «deve estar constantemente a ser edificada»,
um caminho que percorremos juntos procurando
sempre o bem comum e comprometendo-nos a
manter a palavra dada e a respeitar o direito.” (…)
“Guia-nos a passagem do Evangelho que reproduz
o seguinte diálogo entre Pedro e Jesus: «“Senhor, se
o meu irmão me ofender, quantas vezes lhe deverei
perdoar? Até sete vezes?” Jesus respondeu: “Não te
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digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete”» (Mt
18, 21-22). Este caminho de reconciliação convida-nos a encontrar no mais fundo do nosso coração a
força do perdão e a capacidade de nos reconhecermos como irmãos e irmãs. Aprender a viver no perdão aumenta a nossa capacidade de nos tornarmos
mulheres e homens de paz.” (…)
“O Sínodo recente sobre a Amazónia impele-nos a
dirigir, de forma renovada, o apelo em prol duma
relação pacífica entre as comunidades e a terra, entre o presente e a memória, entre as experiências e
as esperanças.” (…)
“O caminho da reconciliação requer paciência e
confiança. Não se obtém a paz, se não a esperamos.
Trata-se, antes de mais nada, de acreditar na possibilidade da paz, de crer que o outro tem a mesma
necessidade de paz que nós. Nisto, pode-nos inspirar o amor de Deus por cada um de nós, amor
libertador, ilimitado, gratuito, incansável.
O medo é, frequentemente, fonte de conflito. Por
isso, é importante ir além dos nossos temores humanos, reconhecendo-nos filhos necessitados diante d’Aquele que nos ama e espera por nós, como o
Pai do filho pródigo (cf. Lc 15, 11-24). A cultura do
encontro entre irmãos e irmãs rompe com a cultura
da ameaça. Torna cada encontro uma possibilidade
e um dom do amor generoso de Deus. Faz-nos de
guia para ultrapassarmos os limites dos nossos horizontes estreitos, procurando sempre viver a frater-

nidade universal, como filhos do único Pai celeste.
Para os discípulos de Cristo, este caminho é apoiado
também pelo sacramento da Reconciliação, concedido pelo Senhor para a remissão dos pecados dos
batizados. Este sacramento da Igreja, que renova
as pessoas e as comunidades, convida a manter o
olhar fixo em Jesus, que reconciliou «todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as
que estão na terra como as que estão no céu» (Col
1, 20); e pede para depor toda a violência nos pensamentos, nas palavras e nas obras quer para com o
próximo quer para com a criação.
A graça de Deus Pai oferece-se como amor sem
condições. Recebido o seu perdão, em Cristo, podemos colocar-nos a caminho para ir oferecê-lo aos
homens e mulheres do nosso tempo. Dia após dia,
o Espírito Santo sugere-nos atitudes e palavras para
nos tornarmos artesãos de justiça e de paz.
Que o Deus da paz nos abençoe e venha em nossa
ajuda.
Que Maria, Mãe do Príncipe da paz e Mãe de todos
os povos da terra, nos acompanhe e apoie, passo a
passo, no caminho da reconciliação.
E que toda a pessoa que vem a este mundo possa
conhecer uma existência de paz e desenvolver plenamente a promessa de amor e vida que traz em si.”
Vaticano, 8 de dezembro de 2019.
Franciscus

ASSINATURA DO RESTAURAR
ANO LXV | Número 632
dezembro 2019

Faça-se nosso assinante!
Ofereça uma assinatura!

são joão da madeira

O Jornal restaurar deste dezembro é já o número 632, ao longo de sessenta e cinco anos de existência. Gostaríamos de
poder continuar a editar o nosso boletim paroquial com a
sustentabilidade necessária e por todos compreendida.

Seja benfeitor do Restaurar!
Divulgue o Restaurar!
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CONSELHO PAROQUIAL DE PASTORAL

Plenário analisa a vida da comunidade
Reuniu-se no passado dia 29 de novembro de 2019 o
Conselho Paroquial de Pastoral da Paróquia de S. João da
Madeira. A reunião iniciou-se com uma oração. Seguiu-se
a aprovação da ata da reunião anterior.
Um primeiro ponto versou o início do novo ano pastoral:
- a catequese iniciou no final de setembro com cerca de
700 crianças na parte da infância e cerca de 160 jovens na
adolescência - existem necessidades, principalmente de
catequistas, e desafios nesta missão;
- terminou o mês missionário extraordinário: encerrou
com a vigília missionária, havendo antes a peregrinação
missionária a Fátima. Os grupos falaram sobre o seu envolvimento no ano missionário nacional, fazendo do seu
carisma próprio princípio de missão. A realidade deste ano
missionário foi rica e interpelante. Mas o sentido de missão da paróquia e dos grupos terá de continuar;
- magusto paroquial: a opinião generalizada foi de que correu bem, embora haja aspetos que se podem melhorar.
Todos se empenharam e o trabalho da equipa coordenadora foi feito em conjunto e apreciado. A comunidade gostou
e participaram mais de 340 pessoas. O Padre Álvaro agradeceu à comissão organizadora;
Num segundo ponto de agenda, o Padre Álvaro informou que a nossa comunidade vai ficar mais rica e mais bem servida com a criação de 3 novos grupos:
- o grupo da pastoral dos batismos vai trabalhar a realidade dos batismos e vai contar com cerca de 15 pessoas. Vai
acolher, preparar e acompanhar mesmo no pós-batismo e até à catequese. Este grupo arranca a 12 de janeiro com uma
apresentação em missa paroquial;
- o grupo Fé e Luz terá como missão o apoio e acompanhamento das famílias com pessoas com deficiência. Trata-se
de apoio espiritual. Já existem 9 elementos e o grupo vai reunir uma vez por mês;
- o grupo de apoio aos peregrinos que terá como missão o apoio espiritual, logístico e sanitário. Somos uma localidade
de passagem quer para Fátima quer para S. Tiago e a paróquia pode oferecer ajuda.
Questionou-se a oportunidade de haver um grupo de visitadores de doentes: é uma necessidade, pelo que é preciso
contactar as pessoas certas, iniciar formação e depois ir para o terreno.
Relativamente ao ponto 3, a dinâmica diocesana para o Advento e o Natal, o Padre Álvaro apresentou uma brochura
sobre o tema “Todos aqui nascemos”.
Abordou-se a questão da festa do padroeiro, S. João Batista. Pergunta-se: como é que nós cristãos de S João queremos a festa de S João? Foi sugerido que, para este ano, se pode valorizar o Batismo na procissão. A Irmandade do
Santíssimo e outros grupos paroquiais têm assumido a organização e dinamização da procissão, mas todos temos que
colaborar e ajudar.
Falou-se também da festa das famílias 2020: será a 28 de junho. A equipa coordenadora sugeriu que, apesar de este
ano ter corrido muito bem e terem sido adquiridos conhecimentos e experiência, é necessário reforçar essa equipa,
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tendo o plenário achado oportuna essa proposta e referido que esses elementos até podem ser externos ao CPP. Ficou
combinado que a equipa para o próximo ano será a mesma e que irão ser convidados mais elementos.
Refletiu-se também na dinamização do site da paróquia e na importância pastoral que deve ter.
Quase a terminar ficaram informações importantes:
- o Padre Álvaro informou o Conselho que o Valentim entregou a 11 de setembro uma carta a solicitar a sua saída do
Cartório Paroquial. Foi opinião unânime que se transmitisse ao Valentim palavras de agradecimento pelo seu trabalho,
empenho e boa relação com todos os paroquianos;
- no átrio do patronato está a lista de todos os grupos paroquiais e do CPP;
- o setor profético já prepara o presépio a montar no largo Padre Aguiar;
- pediu-se ao setor litúrgico que reúna em janeiro de 2020 para programar a peregrinação paroquial.
O próximo CPP reunirá no dia 07/02/2020.

VIDA PAROQUIAL

Fraternidade Franciscana Secular de S João da Madeira
No dia 1 de dezembro realizamos a n/ reunião mensal em convívio, com os olhos e o coração de Francisco de Assis,
fazendo-nos missão no mundo, na Casa dos Menores da Santa Casa da Misericórdia de S João da Madeira.
Um raio de sol aqueceu naquela tarde e o refeitório tornou–se pequeno com todos os convivas em festa, que se fez
grande em comunhão de partilha: o grupo Dançares e Cantares de N. Cravo e a vontade dos franciscanos perseveraram
na harmonia dos sons e dos cânticos, como na alegria dos utentes e auxiliares desta notável instituição. A hora do lanche foi um alvoroço de satisfação, um abraço ou um aconchego enfim, deixando na peugada franciscana a promessa
de nova vinda para gáudio dos rapazes e meninas e melhor conhecimento do santo “povorello”. Gratos ao Senhor pela
sua misericórdia, nos despedimos com abraços de Paz e Bem.

Notícias breves
* Marcação de missas para 2020 – pedimos aos interessados que passem pelo cartório para fazer a marcação ou confirmar missas.
* Obras da Capela de Santo António – estamos a pedir orçamentos. Não há no mercado muitas empresas a trabalhar
em restauro, o que dificulta. Ainda este ano, a comissão diocesana de infraestruturas visitará a capela para avaliar o
programa de obras.
* Com o Motu Proprio “Aperuit illis”, o Santo Padre estabelece que “o III Domingo do Tempo Comum seja dedicado à
celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus”. O Motu Proprio foi publicado no dia em que a Igreja celebra a
memória litúrgica de São Jerônimo, início dos 1.600 anos da morte do conhecido tradutor da Bíblia em latim que afirmava: “A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo”.
* Os grupos corais reúnem dia 22 de janeiro para programar o restante ano pastoral.
* Ainda pode adquirir um dos últimos exemplares do livro PALAVRA E VIDA, das edições Claret, com comentários aos
evangelhos diários escritos pelo cardeal D. Tolentino Mendonça, com o custo de seis euros. Procure no cartório.
* No dia 22 de fevereiro começa um novo CPM, em S. João da Madeira, funcionando ao sábado à noite.
* Já pensou fazer uma paragem para um dia de retiro? Estamos a organizar um dia de reflexão e oração para 14 de
março. Veja a sua agenda e reserve!
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Agenda para janeiro 2020
Dia 1 – Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus - missas com os seguintes horários:
8.30h – Matriz
10h – Matriz e Santo António
10.30h – Senhora dos Milagres
11.15h – Santa Maria de Casaldelo
11.30h – Matriz
17h – Senhora de Fátima do Parrinho
Dia 2 – Exposição e adoração do Santíssimo Sacramento às 18h
Dia 8 – retoma-se a catequese
Dia 12 – Dia do Batismo do Senhor – comemoração do nosso batismo.
Apresentação do grupo de pastoral do batismo.
Concerto de reis pelo Coro de Câmara de S. João da Madeira
Dia 14 – Comissão Permanente do CPP
Dia 18 – Início da semana de oração pela unidade dos cristãos, que termina a 25 de janeiro
Dia 20 – Fábrica da Igreja
Dia 24 – Oração de Taizé

Um abençoado 2020
para todos os paroquianos e famílias!

