Our Lady of Fatima Church
3a Domingo do Advento
3rd Sunday of Advent
Primeira Leitura: First Reading:
Isaias / Isaiah 61:1-2ª,10-11
Segunda Leitura: Second Reading:
1 Tess. / 1 Thess. 5:16-24
Evangelho: Gospel:
Joao / John 1:6-8,19-28

COLETAS-COLLECTIONS

Semana Passada/Last Week
Dezembro/December 9-10, 2017
1st Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Our Lady of Fátima

$1,191
Esta Semana/This Week
Dezembro/December 16-17, 2017
1st Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Our Lady of Fátima

Próxima Semana/Next Week
Dezembro/December 23-24, 2017
1st Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Our Lady of Fátima
Vamos realizar a nossa festa anual da Véspera do Ano
Novo no 31 de Dezembro no salão da igreja. Marque no
seu calendário. Veja a inserção de hoje para mais
detalhes.
We will be holding our annual New Year’s Eve party on
December 31 in the church hall. Mark your calendar. See
today’s insert for more details.

THOUGHT FOR THE DAY / PENSAMENTO DO DIA
Advent is here. What a marvelous time to renew your
desire, your nostalgia, your real longing for Christ to come
– for Him to come every day to your soul in the Eucharist.
The Church encourages us: “He is about to arrive!” – Saint
Josemaria Escriva
Advento esta aqui. Que tempo maravilhoso para renovar o
seu desejo, a sua nostalgia, seu verdadeiro desejo de
Cristo vir - para Ele vir todos os dias para a sua alma na
Eucaristia. A Igreja nos encoraja: "Ele está prestes a
chegar!" - São Josemaría Escrivá
Envelopes for donations for Christmas flowers are
available at the entrances of the Church. Why not give a
gift to the Christ Child in memory of deceased loved
ones?
Envelopes para doações para as flores de Natal estão

disponíveis nas entradas da Igreja. Por que não da um
presente para o Menino Jesus, em memória de seus
entes queridos?
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Prayer List
All sick parishioners
All sick priests
Ringo Sousa
Olivia Silva
Kelly Quadros
Emelia Isidro
Maria Gil
Daniel Conde
Leia Ribeiro
Fr. Fernando Monteiro Nursing Home Residents
Al Bucci
Jeanette Capela+
Mary Burke
London Mello
Marta Martins
José Lopes
Anthony Metrano
Dee Bernstrom
Joaquim Cabral
José Tavares
Frank Cappolino
Linda Hyde John & AnnMarie Hannon
Maria Lima
Kathy Cahill
Millie Zastowsky
Jefrey Santos
Laura Speliotis
Brandi Jackson
Manuel da Silva
Helda Medina
Ann Marie Couto
Terese Mynott
Greg Predki
Etelvina Silva
Sawas Jos. Demakes
Estefana Martinho Isabelina Santos
Carlos DeAlmeida
Belmira Martins
Helio Ortins
Manuel Bettencourt
Melissa DaSilva
Thomas Pimenta
Jimmy daSilva
Lucas Hernandez Olga Alves
Maria Rodrigues
Aaron Heroux
Vanessa Hogu
Joseph DeCotis
Micheline Vareika Carlos Medeiros
Maria José Goncalves Francisco Sousa
Molly LeDuc
Maria Conceição Neves Cardoso Family
Maria Sousa
Manuel Silva
Leonardo DaSilva Joseph Costanza
Michelle Correnti
Tresa Leclerc
Fatima Ortins
João Goncalves
Donaria Romalho Maria Madalena
José Medeiros
Zelda Goncalves
Bill Gallant
Manuel Machado
Donna Stoven
Don White
Alexis Crisostomo
Matthew Marques Orlanda Reis
Arnoldo Alberto
Laura DeMaio
Anna Carroça
Manuel & Deolinda Sylvia Ann Wojca
Ilirio Costa
Manuel & Maria Augusta Paiva Maria Rita Manuel Felix
Darren Santos
Maria Joaquina Cabral Connie Cook
Maria Frias Silva
Maria Rosa
Gabriella M. deOliveira
AnnMarie & Ruby Hill Luisa Amaral
João Martinho
Mikey Santos
Maria Carroça
Natalia DaSilva
Eulalia Aguiar
Belmira Santos
Maryanne Pierce
Manuel Cunha
Mildred Justo
Paula Cristina Silva
Maria Terra
Arlindo Santos
Renie Houlden
Tammy Stevens
Jacinto Figueiredo Jennifer Desrosiers
Manuel DaSilva
Benjamin West
Fr. Scott Pontes
Auzenda Alberto
Dorothy & Gary Tulchinsky Mucci brothers
Maria Lucinda daSilva Sergio Soares
If you have any changes to this list, please let us know.
Se tiver quaisquer alterações nesta lista, por favor avise-nos.

PRÓXIMOS EVENTOS:
Dec 31:
Jan 7:
Jan 28:

UPCOMING EVENTS:

Festa do Ano Novo/New Year’s Eve Party
Festa do Tres Reis / Nursing Home Caroling
Christmas Pagaent – 4pm
Matanca / Pork Dinner

Throughout this Sunday’s Gospel, we are reminded that
we must be willing to embark on a journey if we want to
come to the Faith. One of the lessons for this Third Week
of Advent is that if we want to meet the Lord, we need to
be willing to seek Him. We must go out into the deserts
of our lives with the expectation that we will find Jesus
there. However, we must also be willing to “see” Him.
As John said, “there is one among you whom you do not
recognize.” As we begin the final stages of Advent
preparation, may we be witnesses to the light and may
our hearts and minds turn more fully to the coming of
Christ. Consider this: Where am I in my journey of faith
this Advent? What are some ways that I can express
Advent joy? What is one thing I can commit to praying
about this Advent season?

Have you considered “adopting a Carmelite Sister”?
Já considerou "adotar uma Irmã Carmelita"?
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All students in grades 6 through 12 are invited to join our
parish Youth Group for a trip to LaSalette Shrine in
Attleboro for the 2017 Christmas Festival of Lights on
Wednesday, December 27. We will leave the church at
3pm and return at approximately 9pm. Transportation
will be provided by the parish. Event is free of charge,
with the exception of personal spending money. If
interested, please contact your CCD teacher or call the
parish office. Students must have a permission slip
signed by their parent to register. Deadline for
registration is Friday, December 22.
Todos os alunos dos graus 6ª a 12ª estão convidados a
juntarem-se ao nosso Grupo Juvenil paroquial para uma
viagem ao Santuário de Nossa Senhora de LaSalette em
Attleboro para o Festival das Luzes do Natal de 2017 na
Quarta-feira, 27 de Dezembro. Vamos sair da igreja às 15h
e regressamos às 21h. O transporte é oferecido pela
paroquia. O evento é gratuito, com excepção do dinheiro
de gastos pessoais. Se estiver interessado, entre em
contacto com o seu professor do CCD ou ligue para o
escritório de paroquia. Os alunos devem trazer um
boletim de autorização assinado pelos seus pais para se
poderem registrar. O prazo para inscrição é Sexta-feira,
22 de Dezembro.
This weekend is the last chance to return your gift for our
annual Advent giving tree for Pilgrim Rehabilitation and
Nursing Center and Care One Nursing Center.
Este fim de semana é a última vez de retornar tua oferta
por o nosso árvore do Advento anual dando ofertas para
o Pilgrim Reabilitação e Centro do Enfermagem e Care
One Centro de Enfermagem.
Marking Annual Mass Intentions: If you have had annual
Mass intentions in the past, please contact the office to let
us know if you would like to have them continued in 2018.
Marcação de Intenções de Missas Anuais: Se teve
intenções de Missas anuais no passado ano, por favor,
entre em contato com o escritório para deixar-nos saber
se gostaria de continuar as mesmas em 2018.
You are encouraged to bring the Christ Child from your
Nativity Set to the 9am Mass on Sunday, December 24.
During Mass, the images of our Lord will be blessed. This
custom also helps us to see the connection between the
Christmas we live at home and the Christmas that we live
in church. Please don’t forget. This is a great way to help
us all (but especially children) to prepare for Christmas.
Estão incentivados a trazer o Menino Jesus do seu
Presepio para a Missa das 9am no Domingo, 24 de
Dezembro. Durante a Missa, as imagens do Menino Jesus
serão abençoadas. Este costume também nos ajuda a ver
a ligação entre o Natal em que vivemos em casa e no
Natal que vivemos na Igreja. Por favor, não se esqueça.
Esta é uma ótima maneira de ajudar-nos a todos
(especialmente as crianças) para se preparar para o Natal.
Reminder: Parents of First Communion students must
attend class with their child each week. Thank you!
Aviso: Os Pais e os alunos da Primeira Comunhão devem
frequentar a aula com seus filhos uma vez por semana.
Obrigado!
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Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira/Monday – 9am
12/18
Antonio Sousa
esposa Delminda
John Pietraszek
family
Rev. Francis O’Hara
Terça-feira/Tuesday – 9am
Almas do Purgatorio

12/19

Quarta-feira/Wednesday
Nao havera Missa / No Mass

12/20

Quinta-feira/Thursday
Nao havera Missa / No Mass

12/21

Sexta-feira/Friday – 6pm
Rev. Francis O’Hara
Maria Fatima Bettencourt

12/22

Sábado/Saturday
12/23
9am
Maria Elisabete Lonergan, Leonel Figuereido,
Antonio Figuereido e Lisa Brites
Geraldina Felix
Rev. Francis O’Hara
5:00 PM – 4th Sunday of Advent
Maria Zolotas
Manuel H Cunha
Francisco Pimenta, pais,
sogros e sobrinho

Ondina Martinho
wife & sons
esposa e familia

Sunday/Domingo - 4th Sunday of Advent
12/24
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Manuel Texeira Bettencourt,
Seus pais e sogros
Glorinda Bettencourt
Manuel daCunha Santos
Maria e familia
Margarida e Manuel Pacheco deMelo
familia
11:30 AM – Missa em Português/Portuguese Mass
Ernesto Esteves Pinto
esposa e filhos
João Pedro Silva
Manuel e Ariolinda Machado
Maria Fatima Bettencourt
Aureolinda Bettencourt
e Lucinda Mendonça João e Maria Alice Mendonça
Christmas Masses
5:00 PM Missa em Ingles / English Mass
José Felizardo
esposa e filhos
Manuel H Cunha
wife & sons
João e Urbina Quadros
familia
Raimundo S. Bettencourt da esposa Maria J. E familia
10:00 PM – Missa em Português/Portuguese Mass
Deceased Priests of our parish
Segunda-feira/Monday
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Deceased Priests from our parish

12/25

11:30 AM – Missa em Português/Portuguese Mass
Antonio e Manuel Silva e Maria Alcina
Antonina Silva
Ernesto Esteves Pinto
esposa e filhos
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Bishop Fenwick High School invites you to find YOUR
Fenwick at a Friday at Fenwick Shadow Days. Fridays at
Fenwick dates are 1/5, 1/12, 1/26, 2/2. Fenwick is a coeducational, 9-12 Catholic High School located in
Peabody, MA. Find out more at Fenwick.org/admissions
or call the Admissions Office at 978-587-8360.
O Escola do Bispo Fenwick gostaria de convidá-lo a
encontrar o SEU Fenwick em uma das nossas Sexta-feiras
na “Fenwick Shadow Days”. Sextas-feiras nas datas são
1/5, 1/12, 1/26, 2/2. Fenwick é um colégio com
educacional, 9-12, localizado em Peabody, MA. Saiba
mais em Fenwick.org/admissions ou ligue para o
escritório de admissões no 978-587-8360.
2018 CORI Forms: All parish volunteers are required by
the Archdiocese of Boston to fill out a CORI Form every
year. This form is mandatory in order to volunteer and it
is confidential. Please make sure to have a proper ID with
you (such as Driver License or Passport). All volunteers
who are members of ministries dedicated to serving the
youth, elderly, and parish Community are required to fill
out a CORI. Thank you for your cooperation,
understanding and service to our parish.
Formulário CORI de 2018: Todos os voluntários da
paróquia são obrigados pela Arquidiocese de Boston para
preencher um formulário CORI cada ano. Esta forma é
obrigatória, a fim de oferecer-se e é confidencial. Por
favor, certifique-se de ter uma identificação adequada
(como carteira de motorista ou passaporte). Todos os
voluntários que são membros de ministérios dedicados a
servir os jovens, idosos, e comunidade paroquial são
obrigados a preencher um CORI. Obrigado por sua
cooperação, compreensão e serviço à nossa paróquia.

Christmas Pageant: Our parish will hold its annual
Christmas pageant on Sunday, January 7, 2018 in the
church at 4pm. We ask CCD students take the time to
remember the true meaning of Christmas and consider
participating in the play however they feel most
comfortable. This includes acting, singing in the
chorus, or helping with props and setup on the day of
the play. Parents are also welcome to volunteer.
Rehearsals will be held every Tuesday from December 12
through January 2 at 6:30pm in the parish hall. If you
have any questions or would like to participate, please
contact the parish office at 978-532-0272.
Concurso de Natal: A nossa paróquia vai realizar o seu
concurso anual do Natal no Domingo, 7 de Janeiro de
2018 na igreja às 4pm. Pedimos que os alunos do CCD
tomem o tempo para lembrar o verdadeiro significado
do Natal e considerem participar do jogo no entanto
eles se sentem mais confortáveis. Isso inclui atuar,
cantar no coro, ou ajudar com adereços e configuração
no dia da peça. Os pais também são bem-vindos para
se voluntariar. Os ensaios serão realizados todas as
Terças-feiras de 12 de Dezembro a 2 de Janeiro às
6:30pm no salão da igreja. Se tiver alguma dúvida ou
gostaria de participar, entre em contato com o
escritório da paróquia no 978-532-0272.
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Greetings to Newcomers, Visitors and Parishioners: We
welcome you to Our Lady of Fatima Parish. If you would
like more information about entering more fully into our
parish life and ministry, please complete the following
and put it in the offertory basket.
Saudações aos recém-chegados, visitantes e
paroquianos: Convidamos a Paróquia de Nossa Senhora
de Fátima. Se quiser obter mais informações sobre como
inserir mais plenamente em nossa vida paroquial e
ministério, por favor preencha o seguinte e coloque-o no
cesto do ofertório.
I would like / Gostaria:
 to become a Parishioner / para tornar-me um
paroquiano
 to change my address / para mudar o meu endereço
 to receive offertory envelopes / para receber envelopes
do ofertório
 to let the parish know of someone who is ill or
homebound and would like to receive Communion /
para deixar a paróquia sabe de alguém que está
doente e não sai de casa e gostaria do receber a
Comunhão
Name/Nome:
Address/ Endereço:
Phone / Telefone:
Email:
Reze por nossos militares. Lembre-se dos nossos
militares nas vossas orações! Reze por: Sgt. Shelly
DelloIacono, Gregory Gratiano, Alex St. Pierre, Andrew
Maio, Alex Ortins, Steven Goodridge e Marc E.
Rodrigues-Davis.
Pray for our military. Remember our service men and
women in your daily prayers! Pray for: Sgt. Shelly
DelloIacono, Gregory Gratiano, Alex St. Pierre, Andrew
Maio, Alex Ortins, Steven Goodridge and Marc E.
Rodrigues-Davis.
Lembre-se das palavras do Padre Daniel - diariamente rezar
três Ave-Marias pelas vocações sacerdotais da NOSSA
paróquia!

Remember the words of Fr. Daniel – daily pray three Hail
Marys for priestly vocations from OUR parish!

This Christmas, the collection will support the health
and well-being of our priests. Our priests have
dedicated their lives to serving the Catholic faithful.
Now, it is our turn to help fulfill the promises made to
care for them in their time of need. Please give
generously to the Christmas collection, which will
directly benefit the 609 active and senior diocesan
priests whose health and well-being are cared for
through the Clergy Health and Retirement Trust. All
are invited to make a gift online at
www.clergyfunds.org or use the envelopes that will be
provided. Thank you in advance for your prayers and
generous support of this critical effort.
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Este Natal, a coleta vai apoiar a saúde e o bem-estar dos
nossos sacerdotes. Os nossos sacerdotes têm dedicado a
suas vidas a servir os fiéis Católicos. Agora, é a nossa vez
de ajudar a cumprir as promessas feitas de cuidar deles
no seu momento de necessidade. Por favor, dê
generosamente para a coleta de Natal, que vai beneficiar
diretamente os 609 sacerdotes diocesanos activos e da
terceira idade cuja saúde e bem-estar são atendidos
através da Aposentadoria de Saúde do Clero. Todos são
convidados a fazer uma doação on-line em
www.clergyfunds.org ou usar os envelopes que serão
fornecidos. Agradeço antecipadamente as suas orações e
apoio generoso.
Em todo o Evangelho deste Domingo, somos lembrados
de que devemos estar dispostos a embarcar em uma
viagem, se quisermos chegar à fé. Uma das lições para
esta terceira semana do Advento é que, se quisermos
encontrar o Senhor, precisamos estar dispostos a
procura-Lo. Temos de ir para os desertos de nossas vidas
com a expectativa de que vamos encontrar Jesus lá. No
entanto, também devemos estar dispostos a ver-Lo.
Como João disse, "há um no meio de nós a quem não
conhecem." Quando começamos preparação final do
Advento, possamos ser testemunhas da luz e ter os
nossos corações e mentes transformados mais
plenamente com a vinda de Cristo. Considere o seguinte:
Ondes eu estou no meu caminho de fé neste Advento?
Quais são algumas das maneiras que eu posso expressar
a alegria do Advento? O que é uma coisa que posso
comprometer-me a orar durante deste tempo do
Advento?
Mark your calendar to participate in our activities on the
Feast of the Epiphany. Our Youth Group and anyone who
wishes to join them will be caroling at local nursing
homes. We will return to church by 4pm to witness the
Christmas pageant. More details to follow.
Marque seu calendário para participar de nossas
atividades na Festa da Epifania. O nosso Grupo Juvenil e
qualquer um que deseje se juntar a eles serão caroling
em lares de repouso locais. Retornaremos para a igreja às
16h para testemunhar o concurso de Natal. Mais detalhes
a seguir.
Looking for ways to give back this season? All Care
Hospice is seeking caring, compassionate people to offer
comfort and support to patients and families serving a
vital role affecting the quality of patients’ lives. Serving
the North Shore, Merrimack Valley and Greater Boston,
volunteer opportunities are available close to home. For
more information or to enroll in a training, please contact
Volunteer Coordinator, Maureen Burge at 781-244-1129.
Procurar maneiras de der nesta temporada? All Care
Hospice está procurando pessoas carinhosas e
compassivas para oferecer conforto e apoio a pacientes e
famílias que atinjam um papel vital que afecte a
qualidade da vida dos pacientes. Servindo a North Shore,
Merrimack Valley e Boston, as oportunidades de
voluntariado estão disponíveis perto de casa. Para obter
mais informações ou para se inscrever em um treino,
entre em contacto com a Coordenadora de Voluntários,
Maureen Burge, em 781-244-1129.
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Plan ahead! Please note this important information about
your Christmas Mass obligation this year. Christmas is a
Holy Day of Obligation. This year Christmas falls on
Monday. In the United States, going to Sunday Mass on
Christmas Eve will not fulfill the Holy Day obligation for
Christmas. You must attend 2 Masses to fulfill your
obligation for the 4th Sunday of Advent and Christmas.
Our schedule will be as follows:
4th Sunday of Advent Masses:
- Vigil: Saturday, Dec 23: 5:00pm
- Sunday, Dec 24: 9am & 11:30am ONLY
Christmas Masses:
- Christmas Eve: Sunday, Dec 24, Vigil Masses
5:00pm and 10:00pm
- Christmas Day: (Monday, Dec 25)
9:00am & 11:30am
The readings, music and liturgical décor will be different
moving from the end of Advent to Christmas. While
many may view this as inconvenient, old-fashioned or
unnecessary, the Roman Catholic Church teaches that it is
still our moral obligation to attend 2 Masses. A reminder
that dismissing it lightly and avoiding Mass attendance is
a mortal sin. So please, make the sacrifice; and
remember the sacrifice that Christ made for you!
Planejar com antecedência! Por favor, note esta
importante informação sobre a sua obrigação de Missa
de Natal este ano. O Natal é um Dia Santo da Obrigação.
Este ano, o Natal cai na Segunda-feira. Nos Estados
Unidos, ir à Missa Dominical na véspera de Natal não
cumprirá a obrigação do Dia Sagrado para o Natal. Deve
comparecer a 2 Missas para cumprir sua obrigação para o
4º Domingo de Advento e Natal. Nossa programação será
a seguinte:
4º Domingo de Missas de Advento:
- Vigília: Sábado, 23 de Dezembro: 5:00 da tarde
- Domingo, 24 de Dezembro: 9h e 11h30 SOMENTE
Missas de Natal:
- Vigília de Natal: Domingo, 24 de Dezembro,
Missas 5:00 da tarde e 10:00 da noite
- Dia de Natal: (Segunda-feira, 25 de Dezembro)
9:00 da manhã e 11:30 da manhã
As leituras, a música e a decoração litúrgica serão
diferentes, passando do final do Advento ao Natal.
Embora muitos possam ver isso como inconveniente,
antiquado ou desnecessário, a Igreja Católica Romana
ensina que ainda é nossa obrigação moral comparecer a
2 Missas. Um lembrete de que descartá-lo levemente e
evitar o comparecimento em Missa é um pecado mortal.
Então, faça o sacrifício; e lembre-se do sacrifício que
Cristo fez para Ti!
Thanks to those who participated in the trip to
Pennsylvania last week. We hear it was a great trip! The
trip raised $1,325 toward the parish needs. God ‘s
blessing on your generosity.
Obrigado a todos aqueles que participaram da viagem a
Pennsylvania no fim-de-semana passada. Ouvimos que
foi uma grande viagem! A viagem rendeu $1,325 para as
necessidades da paróquia. As bênçãos de Deus sobre sua
generosidade.
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Why you need to pay attention to your Nativity scene –
excerpts from an article on aleteia.org
Do you know what your creche means? The Nativity
scene holds far more importance than the popular
Christmas tree. First, consider the Christmas tree.
Today’s decorated Christmas trees are not like the first
trees used by early Christians to celebrate Christ’s birth.
In the 8th century, St. Boniface chopped down an oak
tree. Turning to a small fir tree, he referred to it as the
“tree of the Christ-child,” with its everlasting pine
needles; a sign of eternal life. The triangular shape also
helped to symbolize the Holy Trinity, and its green
branches pointed upward to heaven. He instructed the
Germans to “gather about it … in your own homes; there
it will shelter no deeds of blood, but loving gifts and rites
of kindness.” Despite today’s commercial nuances,
diminishing its Christian significance, the Christmas tree
remains a valid symbol of the coming of Christ into the
world.
However, the Christmas tree is by no means the main
visual symbol of the birth of Jesus. This is when we need
to turn to St. Francis of Assisi, who while traveling in
Grecio, Italy in 1223, created the first creche in history
when trying to solve the problem of overcrowding in a
church at Midnight Mass. St. Francis created a living crib,
with the village inhabitants representing the Child Jesus
in the manger, Our Lady, St. Joseph, the Magi, the
shepherds, and the angels. The animals were also real:
the ox, the donkey, and the sheep. St. Bonaventure
describes St. Francis at the scene: “He stood before the
manger, full of devotion and piety, bathed in tears and
radiant with joy.” News of the crib soon spread, turning
into the beautiful Christmas custom it has become today.
When building the creche, there are lots of meanings
and traditions. For example, organize the general scene,
placing the animals, the shepherds, the manger – but wait
to add the main characters of Jesus, Mary and Joseph,
the angels, the star, and the three kings. On December 24
place the figurines of the Blessed Virgin Mary and Saint
Joseph in the crib. The manger remains empty until
midnight, when, symbolizing the Birth of the Son of God,
the image of the Child is finally placed there. The angels
and the star are also placed. The magi represent all the
peoples of the earth. Begin to position the three kings in
the crib only from the 25th onward: initially they are
placed far from the manger, still traveling, and are
approached a little more each day until they arrive on the
feast of the Epiphany.
The crib is not a simple adornment: it is a beautiful
visual form of expressing our faith and our prayer, during
the waiting and celebration for the arrival of the Savior.
This tradition involves a process, a growth, and an
exciting time for the family in preparation of the most
beautiful story of all time.
With the increase in forced secularization, which has
completely distorted the meaning of the Christmas tree
(and of Christmas itself), it is far more difficult to erase
the explicit symbolism that is present in the Nativity
scene, since the reference to the Savior is blatant and
obvious. Perhaps this is why in modern times the crib has
simply been ignored, gradually being forgotten or
banned.
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Por que precisa prestar atenção à sua Natividade excertos de um artigo sobre aleteia.org
Sabe o que significa seu presépio? O cenário da
Natividade tem muito mais importância do que a popular
árvore de Natal. Primeiro, considere a árvore de Natal. As
árvores de Natal decoradas hoje não são como as
primeiras árvores utilizadas pelos primeiros Cristãos para
celebrar o nascimento de Cristo. No século 8, São
Bonifacio cortou um carvalho. Voltando para uma
pequena arvore, ele referiu-se a ela como a "árvore de
Cristo Menino", com suas agulhas de pinheiro eternas;
um sinal da vida eterna. A forma triangular também
ajudou a simbolizar a Santíssima Trindade, e os seus
ramos verdes apontaram para o céu. Ele instruiu os
alemães a "reunirem-se a volta dela... nas suas próprias
casas; ali, não abrigariá nenhuma ação de sangue, mas
presentes e ritos de bondade". Apesar das mudancas
comerciais de hoje, diminuindo o seu significado Cristão,
a árvore de Natal continua sendo um símbolo válido da
vinda de Cristo ao mundo.
No entanto, a árvore de Natal não é de modo algum o
principal símbolo visual do nascimento de Jesus. Isto é,
quando precisamos recorrer a São Francisco de Assis,
que ao viajar em Grecio, Itália, em 1223, criou o primeira
presépio da história ao tentar resolver o problema da
superlotação de uma igreja na Missa da Meia-Noite. São
Francisco criou uma berço vivo, com os habitantes da
aldeia representando o Menino Jesus na manjedoura,
Nossa Senhora, São José, os Magos, os pastores e os
anjos. Os animais também eram verdadeiro: o boi, o
burro e as ovelhas. São Boaventura descreve São
Francisco na cena: "Ele estava diante da manjedoura,
cheio de devoção e piedade, banhado em lágrimas e
radiante de alegria". As notícias do berço logo se
espalharam, transformando-se no lindo costume de Natal
que chegou até hoje.
Ao construir o presépio, existem muitos significados e
tradições. Por exemplo, organize a cena geral, colocando os
animais, os pastores, a manjedoura, mas espere adicionar os
personagens principais de Jesus, Maria e José, os anjos, a
estrela e os três reis. No dia 24 de Dezembro, coloque as
figuras da Santíssima Virgem Maria e São José no presépio.
A manjedoura permanece vazia até a meia-noite, quando,
simbolizando o Nascimento do Filho de Deus, a imagem da
Criança é finalmente colocada la. Os anjos e a estrela
também são colocados. Os magos representam todos os
povos da terra. Comece a posicionar os três reis no presépio
apenas a partir do dia 25: inicialmente eles são colocados
longe da manjedoura, ainda estão viajando, e vão-se
aproximando um pouco mais todos os dias até chegarem a
Festa da Epifania.
O berço não é um adorno simples: é uma bela forma
visual de expressar a nossa fé e a nossa oração, durante a
espera da celebração para a chegada do Salvador. Esta
tradição envolve um processo, um crescimento e um
momento emocionante para a família em preparação da
mais bela história de todos os tempos.
Com o aumento da secularização forçada, que distorceu
completamente o significado da árvore de natal (e do próprio
Natal), é muito mais difícil apagar o simbolismo explícito que
está presente na Natividade, uma vez que a referência ao
Salvador é flagrante e óbvio. Talvez seja por isso que nos
tempos modernos o berço simplesmente foi ignorado e
gradualmente esquecido ou banido.
16 e 17 de Dezembro, 2017

