
 
 
 
 

 

RESTO VEM POR ACRÉSCIMO! 
O Natal não é quando o Homem quer. O Natal é agora. E é agora, 
em tempo natalício e em começo de novo ano civil, que somos 
chamados a viver com a consciência profunda da vinda de Jesus. 

Jesus não nasceu só por acaso. Jesus nasceu por mim. Do seu lugar divino 
desceu à minha condição humana, apenas porque me ama tanto, tanto, que 
me quer salvar. Olhando para mim, Ele não poderia deixar perder-me e 
decide meter-se nas minhas mãos e dar-me a sua vida para me salvar. 
Ora, assim sendo, o Natal não é quando eu quero, é quando Deus quer. Ele, 
por Si, continua a nascer na minha vida. Eu apenas o acolho..., ou não. Eu 
apenas me aproximo do presépio adorando o Deus Menino..., ou não. Eu 
apenas sigo a Sua Luz..., ou não. Eu apenas sou sinal da Sua paz,... ou não. 
Entramos pois, no ano da graça de 2018, porque para os cristãos é sempre 
ano de graça. De olhos postos no Presépio e olhando para o que vivi em 
2017, o que me fica da graça que Deus me ofereceu ao longo dos últimos 365 
dias? O que significa 2017 na minha vida? O que descobri da ação de Deus ao 
longo deste ano? 
E diante do mesmo presépio, o que me diz a humildade deste meu Senhor, 
para a minha vida de 2018 que começa? O que me faz desejar de mais 
profundo? O que quero que mude na minha relação com Deus para a 
melhorar? O que de facto tenho de mudar na minha vida para que seja reflexo 
do amor de Deus por mim? 
Tantas vezes fazemos propósitos bons, enormes, para o ano novo e dizemos: 
desta é que vai ser! A verdade é que bem sei que muito provavelmente ainda 
não será desta que conseguirei mudar tudo na minha vida. Nem é esse o 
objetivo. Em 2018 o Menino Jesus apenas nos diz: sê meu amigo e imita-me. 
E isso é já a grande mudança. O resto virá por acréscimo.  
Bom Natal e desejos de um 2018 cheio de Deus! O resto virá por acréscimo! 

P. Francisco Campos, sj 
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OBRAS DA IGREJA – CONTAS 
 
Com a generosidade e o esforço de todos os paroquianos saldámos no 
passado mês de novembro a dívida relativa ao empréstimo de 80.000€ para as 
obras da igreja, que a paróquia da Mexilhoeira Grande nos tinha concedido. 
Mais uma vez a generosidade de tanta gente está provada. Estamos todos de 
parabéns! Muito obrigado a cada benfeitor.  
 
 
 
 
AGRUPAMENTO  ESCUTEIROS  
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Finalmente, depois de um ano de atividades de preparação, o nosso 
Agrupamento pertencente ao Corpo Nacional de Escutas foi inaugurado no 
último dia 2 de dezembro. Foi uma belíssima festa, que contou com a 
presença de muitos escuteiros vindos de todo o Algarve e com as promessas 
de 22 lobitos, 19 exploradores e 1 pioneira (os restantes já tinham feito 
promessas anteriormente). O agrupamento conta agora com 23 lobitos, 
21 exploradores e 14 pioneiros. Neste mês de janeiro, para começarmos bem 
o ano, abriremos a 4ª Secção (com 3 caminheiros), bem como a possibilidade 
de entrada de mais membros para todas as secções. Assim, teremos na 1ª 
Secção 36 lobitos, na 2ª Secção 30 exploradores e na 3ª Secção 20 pioneiros, 
perfazendo um total de 99 membros (incluindo os 5 dirigentes e os 8 
candidatos a dirigentes).  
É de chamar a atenção para o belíssimo trabalho e apoio que os pais têm 
dado ao agrupamento. Os pais são os primeiros e mais importantes 
responsáveis pela educação dos seus filhos e os pais dos nossos escuteiros 
têm-no mostrado muito bem e com entusiasmo. Sem eles nunca poderíamos 
ter tanta coisa tão bonita a acontecer. Um grande obrigado a todos!   
 
 
 
 
 
 



 

 

Resumo do balancete de Novembro 2017 
 

Receitas:   Despesas:  

Ofertórios (Amparo e Sta. 
Catarina) 

 1 933.83 €  Padres  776.13 €  

Donativos p/ obras  515.00 €  Agua, Eletr., Telf. da Igreja   29.93 €  
Donativos p/ Centro  1 255.00 €  Centro: Agua, Eletr., Telef.   296.57 €  
Funerais  200.00 €  Centro: Vencimentos e Seg. Soc.   681.21 €  
Noite de Fados Solidária  720.00 €  Centro: Despesas   208.99 €  
Venda de livros  133.00 €  Despesas Vale França   18.23 €  
Grupos Vale França  190.00 €  Fotocópias   58.24 €  
Cartório  100.00 €  Compra de livros  805.23 €  
Venda de electricidade 
(painéis no Centro) 

 435.21 €  Seguros  415.09 €  

Outras  630.00 €  Outras  262.40 €  
  Pagamento do empréstimo para 

as obras (Paroq. Mexilh. Grande) 
 80 000.00 €  

Total receitas 6 112.04 € Total despesas 83 552.02 € 

 
saldo de novembro:  –77 439.98 € 

 
 
 

EXCERTO DA MENSAGEM DE NATAL DO PAPA FRANCISCO 
E BENÇÃO URBI ET ORBI 

QUINTA-FEIRA, 25 DE DEZEMBRO DE 2014 
 

Queridos irmãos e irmãs, que hoje o Espírito Santo ilumine os nossos 
corações, para podermos reconhecer no Menino Jesus, nascido em Belém da 
Virgem Maria, a salvação oferecida por Deus a cada um de nós, a todo o ser 
humano e a todos os povos da terra. Que o poder de Cristo, que é libertação 
e serviço, se faça sentir a tantos corações que sofrem guerras, perseguições, 
escravidão. Que este poder divino tire, com a sua mansidão, a dureza dos 
corações de tantos homens e mulheres imersos no mundanismo e na 
indiferença, na globalização da indiferença. Que a sua força redentora 
transforme as armas em arados, a destruição em criatividade, o ódio em amor 
e ternura. Assim poderemos dizer com alegria: «Os nossos olhos viram a 
vossa salvação». 
Com estes pensamentos, a todos bom Natal! 
 



Recomeça… 
Se puderes, 
Sem angústia e sem pressa. 
E os passos que deres, 
Nesse caminho duro 
Do futuro, 
Dá-os em liberdade. 
Enquanto não alcances 
Não descanses. 
De nenhum fruto queiras só 
metade. 

 

 

 

E, nunca saciado, 
Vai colhendo 
Ilusões sucessivas no pomar 
E vendo 
Acordado, 
O logro da aventura. 
És homem, não te esqueças! 
Só é tua a loucura 
Onde, com lucidez, te reconheças. 

Miguel Torga, Diário XIII 

AGENDA DE JANEIRO 
31 dez Dom 24:00 Missa de Ação de Graças pelo Ano que termina 
1 Seg 10:00 Missa (Igreja) 

12:00 Missa na Capela de Sta. Catarina, Praia da Rocha 
4 Qui 21.00 Encontro Mensal: 

              “O 3º Mandamento – Santificar os domingos” 
                (Igreja) 

5 Sex 18:45 Adoração – 1ª sexta-feira (Igreja) 
6 Sab 11:30 Terço – 1º sábado (Igreja) 
7 Dom Bíblia em ação – Dia todo (Centro) 
9 Ter 21.00 Lectio divina (Igreja) 
11 Qui 21.00 Serão familiar: 

   “O desafio de cuidar de pessoas com demência” 
(Centro) 

14 Dom Ofertório diocesano para a restauração de igrejas 
23 Ter 21.00 Lectio divina (Igreja) 
28 Dom Bíblia em ação – Dia todo (Centro) 
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IGREJA CENTRO SOCIAL E CULTURAL 
Rua Nossa Senhora do Amparo Rua P. Arsénio Castro da Silva, Lote 23 
8500-610 PORTIMÃO 8500-293 PORTIMÃO 
Tel.: 282 419 001 Tel.: 282 415 234 
E-mail: igrejaamp@gmail.com E-mail: csc.nsamparo@gmail.com 
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