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SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA
E JOSÉ
Foi no quadro
comum duma
família humana que
se realizou o
mistério da
Encarnação, pelo
qual Deus feito
Homem habita entre
os homens. É por isso que, neste clima de Natal, a Igreja
honra esta família de obscuro artista de aldeia, em cujo
seio decorreram os anos íntimos e silenciosos da infância
e da juventude de Jesus e que se tornou modelo de toda a
família e de toda a sociedade.
Nos nossos dias, passa a família por transformações
profundas, que lhe alteram o rosto que estávamos
habituados a contemplar. Contudo, a comunidade
familiar, nascida da instituição divina que é o
matrimónio, mantém todo o seu valor. A experiência dos
países, onde se levou ao máximo a socialização e os
estudos da psicanálise mostram a importância decisiva
da família para a vida de todo o homem.
===== O =====
The Holy Family: Jesus, Mary and Joseph
The devotion to the Holy Family was born in Bethlehem,
together with the Baby Jesus. The shepherds went to
adore the Child and, at the same time, they gave honor to
His family. Later, in a similar way, the three wise men
came from the East to adore and give honor to the
newborn King with gifts of gold, frankincense, and
myrrh that would be safeguarded by His family.
Christ, Himself, showed His devotion to His mother and
foster father by submitting Himself, with infinite
humility, to the duty of filial obedience towards them.
This is what St Bernard of Clairvaux said in this regard,
‘God, to whom angels submit themselves and who
principalities and powers obey, was subject to Mary; and
not only to Mary but Joseph also for Mary’s sake [….].
God obeyed a human creature; this is humility without
precedent.
www.Catholicculture.org

SOLENIDADE DA SAGRADA
FAMILIA - ANO C
O Evangelho de hoje nos diz
que a Encarnação do Filho de
Deus é a maior e a mais
significativa das “visitações”
de Deus ao seu povo. É
preciso entendê-lo como o
entendeu Isabel, que, por isso,
saúda Maria como a mais feliz
de todas as mulheres; senti-lo
como o sentiu João, que, por
isso, exultou de alegria ainda no ventre da mãe.
A primeira leitura, completando a profecia de Isaías
sobre o «Emanuel» (Deus connosco), o profeta
Miqueias, seu contemporâneo, anuncia o lugar do
nascimento do Messias Salvador e descreve a Sua
missão. Será na cidade davídica de Belém, cujo
sobrenome Efrata exprime a fecundidade messiânica,
que dará à luz Aquela que será a Mãe do Salvador. Aí
nascerá o Rei futuro, que será Pastor do Seu Povo. Com
o Seu nascimento, não só trará a Paz, reunindo os filhos
de Deus dispersos, como Ele mesmo será a Paz. O Seu
nascimento, com efeito, significa a presença de Deus no
mundo, o fim do afastamento de Deus com o pecado e a
reunificação universal dos irmãos.
A segunda leitura A entrada de Jesus no mundo está
orientada para o drama da Cruz e o triunfo da Páscoa. O
mistério da Encarnação é inseparável do mistério da
Redenção. O esplendor da Páscoa ilumina já a aurora do
Natal. O Filho de Deus, preexistente na natureza divina,
desde o momento da Sua entrada no mundo pela
Encarnação oferece-Se como vítima. E esta oblação
divina e humana santifica e salva desde esse momento,
virtualmente, unida à sua expressão prática na oblação
da Cruz. Ao assumir a nossa condição humana, para a
salvar, aceita os desígnios de Deus sobre Ele e ensinanos a viver a vida como realização quotidiana da
Vontade de Deus, na santificação interior, pela
obediência e o amor.
www.ecclesia.pt

Horário das Missas: Em Português: S. Pat. Dom.: 9:30am; Missa Crianças 9:30am – St. Peter: 11:00am
Missas em Inglês aos Sábados: S. Pt.: 4:00pm, S. Pat. 4:30pm – Domingos: S. Pt. 9:00am, S. Pat.10:45am
Missa em Espanhol - Domingos: Meio Dia * Holy Family Eng. 10:00am, Esp. 11:00am

À MESA DA PALAVRA
LEITURA I Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6.12-14)
Leitura do Livro de Ben-Sirá
Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a
autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão
dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe.
Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e
será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá
longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de sua
mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não o
desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece,
sê indulgente para com ele e não o desprezes, tu que
estás no vigor da vida, porque a tua caridade para com
teu pai nunca será esquecida e converter-se-á em
desconto dos teus pecados.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1)
Refrão: Ditosos os que temem o Senhor,
ditosos os que seguem os seus caminhos. Repete-se
LEITURA II Col 3, 12-21
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos
Colossenses
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e predilectos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade,
humildade, mansidão e paciência. Suportai-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. Acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em
vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados
para formar um só corpo. E vivei em acção de graças.
Habite 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. E tudo
o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em
nome do Senhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus
Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como
convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e
não as trateis com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a
vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não
exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em
desânimo.
Palavra do Senhor.
ALELUIA Col 3, 15a,16a
Refrão: Aleluia. Repete-se
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
habite em vós a sua palavra. Refrão
EVANGELHO Lc 2, 41-52
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São
Lucas
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela
festa da Páscoa. Quando Ele fez doze anos, subiram até

lá, como era costume nessa festa. Quando eles
regressavam, passados os dias festivos, o Menino Jesus
ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem.
Julgando que Ele vinha na caravana, fizeram um dia de
viagem e começaram a procurá-l’O entre os parentes e
conhecidos. Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à
sua procura. Passados três dias, encontraram-n’O no
templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a
fazer-lhes perguntas. 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?». Mas eles não entenderam as palavras que
Jesus lhes disse. Jesus 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.
===== O =====

LEITURAS DO PROXIMO
DOMINGO:
LEITURA I - Is 60,1-6
LEITURA II - Ef 3,2-3a.5-6
EVANGELHO - Mt 2,1-12

Leitores deste Domingo em S.
Patrício:
Missa animada pelo Grupo de Jovens
Leitores do próximo Domingo:
Sra Isabel Rodrigues & Sra Vera S. Barbosa
===== O =====

UMA REFLEXÃO SOBRE A SAGRADA
FAMILIA: "A 30 de Dezembro de 2001, São João
Paulo II celebrou a festa da Sagrada Família. Com esta
celebração, ele refletiu sobre a Sagrada Família, como
ela santifica as famílias e o que podemos aprender a
meditar sobre a vida que Jesus, Maria e José compartilharam juntos em Nazaré. «Para cada crente, e especialmente para as famílias cristãs, o humilde lugar de moradia em Nazaré é uma autêntica escola do Evangelho.
Aqui nós admiramos, pomos em prática, o plano divino
para tornar a família uma comunidade íntima de vida e
amor; aqui aprendemos que cada família cristã é
chamada a ser uma pequena "Igreja doméstica " que
deve brilhar com as virtudes do Evangelho ", disse são
João Paulo II para a multidão. ‘Reflexão e oração,
compreensão mútua e respeito, disciplina pessoal e um
espírito de sacrifício, trabalho e solidariedade são
características típicas que fazem da família de Nazaré
um modelo para cada casa.’ Comemorado todos os anos
no domingo depois do Natal, a festa da Sagrada Família
é o momento perfeito para refletir sobre este modelo
sagrado de amor e unidade. " (origem @Beliefnet)

Glória a Deus nas Alturas e Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade!

A PROCURA DA PALAVRA
DOMINGO DA SAGRADA FAMILIA
ANO C
Neste domingo, dentro da
Oitava do Natal, o menino
Jesus dá mais que um salto de
pardal! O Evangelho traz-nos
a única notícia, na idade dos
12 anos, no alvor da
juventude de Jesus (Lc 2,4152). Vemo-l’O a marcar
“pontos” no diálogo com os
doutores da lei e pronto a
entrar na idade de ser jovem,
que “não é um tempo suspenso, mas é sobretudo a idade
das escolhas”.
1. Natal não é apenas a festa de um nascimento. Celebra
também as crises do crescimento, no seio de uma
família, com as suas inevitáveis incompreensões, fadigas
e conflitos, desencontros e diferenças de visão. E a
humaníssima Sagrada Família de Nazaré não é exceção.
Ouvimos bem o que Jesus fizera: em vez de voltar para
casa com os Seus pais, ficou em Jerusalém, no Templo,
a conversar com os doutores da lei, causando uma
grande aflição a Maria e a José, que não O encontravam.
Por esta «escapadela», imagino que Jesus teve que pedir
desculpa a Seus pais. Certo é que, no regresso a casa,
Jesus uniu-Se estreitamente a eles e «era-lhes submisso»
(Lc 2,51), num verdadeiro amor filial.
2. Todavia, este Jesus, obediente aos pais, começa a
distanciar-Se deles para Se ocupar das coisas do Pai.
Jesus demarca-Se, pouco a pouco, das expectativas
naturais da Sua família humana, quando responde a Seus
pais: “Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de
meu Pai”? Nesta cena da procura e do encontro, começa
já a desenhar-se o projeto de vida de Jesus, a Sua
vocação filial, a Sua missão redentora no mundo, que
caberá aos pais acolher, acompanhar, discernir e jamais
condicionar, dirigir ou decidir pelo Filho. Maria e José
aprendem a aprender do Filho, a escutá-l’O sem
compreender tudo, a acompanhá-l’O, deixando-O
crescer e seguir o Seu próprio caminho, em plena
liberdade e autonomia, mas nunca na solidão ou
abandono!
3. De Maria e José, aprenderão os pais de hoje a estar
perto dos filhos no seu crescimento. Os mais jovens, no
seu caminho de amadurecimento, mesmo se contestam
os pais, precisam deles, precisam de educadores
coerentes, de referências para as suas vidas, precisam da
autoridade do seu testemunho. E a autoridade dos pais
significa, literalmente, a capacidade para fazerem os
filhos crescer (cf. Sínodo 2018, Documento final, n.º
71). Para os pais, “estar presentes não significa serem
controladores, porque desse modo anulam os filhos e

não os deixam crescer” (Papa Francisco, Audiência
Geral, 4.2.2015). Na verdade, a grande questão nem é
tanto onde está fisicamente o filho, mas onde se encontra
em sentido existencial, onde está posicionado do ponto
de vista das suas convicções, dos seus objetivos, dos
seus desejos, do seu projeto de vida (cf. AL 261).
Pergunto aos pais: «Procurais compreender “onde” estão
verdadeiramente os vossos filhos no seu caminho?
Sabeis onde estão realmente a sua alma, o seu coração?»
(cf. AL 261). Preocupais-vos apenas com o seu êxito
escolar e o seu prestígio social e profissional? Ou
educais os vossos filhos para viver a vida como dom e
vocação, como risco e missão?
4. Irmãos e irmãs, permitam-me deixar-vos hoje dois
desafios:
4.1. Queridos pais e demais educadores: temos um
enorme défice de escuta em relação aos jovens.
Aprendamos a ouvi-los, sem a pressa em cortar ou
encurtar as suas perguntas, sem a obsessão por encontrar
rapidamente as respostas. Talvez seja só necessário
conversar mais e melhor. Aprendamos a conjugar estes
verbos, na relação com os jovens: escutar e acompanhar,
para caminhar juntamente com eles, a fim de que eles
mesmos encontrem e decidam o seu próprio caminho.
4.2. Queridos jovens e avós: abandonemos este
preconceito mútuo, esta estranheza recíproca, que leva
os mais velhos a dar como perdidos os mais novos e os
mais novos a rotular os mais velhos como um produto
fora do prazo de validade. Saibamos ouvir-nos
reciprocamente. Façamos uma aliança de gerações, de
modo a projetar os jovens para a frente, sem cortar as
suas raízes. Com os jovens podemos ir mais depressa.
Mas com os idosos iremos mais longe.
Jovens: “Vós sois o presente. Sede o futuro mais
brilhante” (Carta dos Padres Sinodais aos jovens,
28.10.2018)!
Pe. Amaro Gonçalo, Nossa Senhora da Hora, Porto,
www.ecclesia.pt/liturgia
===== O =====

SOBRE "MARIA, MÃE DE
DEUS: "O título ‘Mãe de Deus’
remonta pelo menos ao terceiro
ou quarto século. Na forma
grega Theotokos (portador de
Deus), tornou-se um ensinamento importante da Igreja
sobre a Encarnação. O Concílio de Éfeso, em 431,
insistiu que os Santos Padres estivessem certos ao
chamar a Santa Virgem: “Theotokos”. No final desta
sessão particular, multidões de pessoas marchavam pela
rua gritando: "Louvado seja o Theotokos!" A tradição
chega ao nosso próprio dia. Em seu capítulo sobre o
papel de Maria na Igreja, a Constituição dogmática do
Vaticano II sobre a Igreja chama Maria de "Mãe de
Deus" 12 vezes. " (Fonte Franciscana Media)

“Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração”

AVISOS
OFERTÓRIO: Paróquia de S. Patrício .......... $3,816.00
Oferta da Comunidade em S. Patrício ............. $2,338.00
AGRADECIMENTOS E GRATIDÃO: Louvado seja
Deus por todos os que contribuíram de alguma forma
para a nossa celebração do Nascimento do Senhor. Para
aqueles que decoraram a Igreja, serviram nas liturgias de
Natal, os que participaram no Presépio Vivo, encorajaram a comunidade a cantar os louvores ao Salvador,
prestaram assistência para aqueles que necessitavam ou
fizeram qualquer coisa para nos ajudar a dar a ação de
graças apropriada para o dom do Menino Jesus, os
nossos agradecimentos. (Fr. Currie)
A SOLENIDADE DA SANTISSIMA VIRGEM
MARIA – Mãe de Deus: Terça-feira, 1 de Janeiro, é um
dia sagrado, portanto festa de guarda, em homenagem à
Maria, Mãe de Deus. O programa das Missas para este
dia sagrado é o seguinte: Segunda-feira, Missa de Acção
de Graças, 31 de Dezembro, 4:00pm, em Inglês, e às
6:00pm, em Português, em S. Patrício.
1 de Janeiro, às 9:00am, em Inglês, em S. Pedro;
Às 10:00am, em Espanhol, na Sagrada Família;
Às 10:00am, em Português em São Pedro e
Às, 10:00am, em Português em St. Patrício.
TEMPO DE NATAL: Este período Natalício vai até 6
de Janeiro, Festa da Epifania ou até 13 de Janeiro, Festa
de S. João Baptista. Pode deixar as decorações e as luzes
das janelas durante esse tempo.
HORA SANTA MENSAL: Na Quinta-feira, 3 de
Janeiro, depois da Missa das 6:00pm, por volta das
6:30pm, teremos a nossa Hora Santa mensal, em três
línguas, para a Vocação Sacerdotal e Religiosa, com
Bênção do Santíssimo Sacramento. Venha rezar
connosco para que homens e mulheres jovens possam
abraçar esta chamada especial de Deus, na vida futura.
"FESTA DE NATAL DO TWL": O grupo não irá
reunir-se na Terça-feira, 1 de Janeiro. O TWL vai
reunir-se para o Ano Novo, na Terça-feira, 8 de Janeiro.
Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos os membros de
TWL!
ESCOLA DE S. PATRICIO: A nossa Escola oferece
uma educação acadêmica de qualidade, católica com
excelêntes valores cristãos, para crianças de 3-4 anos
(K0 & K1) 2,9 anos de idade (pré-escolar) e para graus
K2-6. Oferecemos cuidados gratis Antes e Depois de
Escola com alimentação, também gritis. Para mais
informação lique para 617-427-3881 ou visite
www.StPatrickSchoolRoxbury.org
CRUZ VOCACIONAL: Continuamos com o Programa
de oração da “Cruz Vocacional”, em S. Patricio. Quer
levar a “Cruz Vocacional” para sua casa e rezar em
família para a vocação? Inscreva-se, falando com Keila

Barros, 617 365 5770, José Fonseca ou Nelson Barros.
Esta semana, a família de ... vai levar a Cruz vocacional.
HORARIO DAS MISSAS:
S. PATRICIO – Sábado as 4:30pm (Ing) e 6:00pm em
(Port). Domingo, 9:30am, (Missa de Crianças, as 9:30,
na Igreja de Baixo), 10:45am (Ing.), 12:00pm (Esp),
Segunda a Sexta-feira, 6:00pm na Capela em 3
Magazine St, na Quinta-feira, na Igreja de Baixo.
S. PEDRO – Sábado, 4:00pm, Domingo, 9:00am (Ing),
11:00am em (Port). Adoração 5:00-6:00pm.
SAGRADA FAMILIA: Domingo, 10:00am (Ing),
11:00am em (Esp).
CATEQUESE EM S. PATRICIO. Todos os Domingos
as 8:30 de manhã. Inscreva seu filho(a)!

SAGRADA FAMILIA - O exemplo de Nazaré:
Nazaré é a escola em que se começa a compreender a
vida de Jesus, é a escola em que se inicia o
conhecimento do Evangelho. Aqui se aprende a
observar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado
tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de
Deus, tão simples, tão humilde e tão bela. Talvez se
aprenda também, quase sem dar por isso, a imitá-la.
Aqui se aprende o método e o caminho que nos permitirá
compreender facilmente quem é Cristo. Aqui se descobre a importância do ambiente que rodeou a sua vida,
durante a sua permanência no meio de nós: os lugares,
os tempos, os costumes, a linguagem, as práticas religiosas, tudo o que serviu a Jesus para Se revelar ao
mundo. Aqui tudo fala, tudo tem sentido. Aqui, nesta
escola, se compreende a necessidade de ter uma disciplina espiritual, se queremos seguir os ensinamentos do
Evangelho e ser discípulos de Cristo. Quanto desejaríamos voltar a ser crianças e acudir a esta humilde e
sublime escola de Nazaré! Quanto desejaríamos começar
de novo, junto de Maria, a adquirir a verdadeira ciência
da vida e a superior sabedoria das verdades divinas! ...
(Ana Néri - ananeri@cancaonova.com
REZEMOS PELOS DOENTES: Cesaltina Leach, Pe.
Walter Woldron, Fr. Russell Best, Ernestina Carvalho,
Nelson Fortes Estrela, Amílcar Barros, Celestino da
Graça, Maria Gomes, Tita Monteiro, Joana de Pina, José
F. Lopes, Francisco Pires Barros, Maria Ximento, Maria
Fontes, Alícia Pires, Alberto Amado, Emanuel Araújo,
Inês Miranda, Audília L. Fernandes, Caetano Fernandes,
Pedrinho Afonso, Madalena Lima, Fortunato Gonçalves,
Josezinho & Flávia Pontes, Adriano Alves, Maria de
Pina, Elisabeth de Pina, Manuel Gonçalves, Júlia Alves,
Rogério Rosa, Ana Rosa, Domingos Lopes, Inês Barbosa, Andrew Neves, Lídia Gomes, Joana Sequeira, Alice
Barbosa, Júlia Baptista, Alex Gomes, Ana Fernandes e
Guilhermina Alves. Rezemos por estes e por todos os
outros que estão doentes em casa ou no Hospital.
TELEFONES ÚTEIS: Fr. John Currie ou Secretária:
617 445 7645; Padre Bernardino Lima: 617 652 4077
*IRMAS FRANCISCANAS: 617 445 6178.

Stª Missa todos os dias, às 6pm, na Capela e nas Quintas, às 6:15pm na Igreja de Baixo.

