
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos 
dias do rei Herodes, quando chegaram a Je-
rusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde 
está – perguntaram eles – o rei dos judeus que 
acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no 
Oriente e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notí-
cia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, 
toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os 
príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e 
perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. 
Eles responderam: «Em Belém da Judeia, por-
que assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, 
terra de Judá, não és de modo nenhum a me-
nor entre as principais cidades de Judá, pois de 
ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, 
meu povo’». Então Herodes mandou chamar 
secretamente os Magos e pediu-lhes informa-
ções precisas sobre o tempo em que lhes tinha 
aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e 
disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente 
acerca do Menino; e, quando O encontrardes, 
avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». 
Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que 
a estrela que tinham visto no Oriente seguia à 
sua frente e parou sobre o lugar onde estava 
o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande 
alegria. Entraram na casa, viram o Menino com 
Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, 
adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesou-
ros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso 
e mirra. E, avisados em sonhos para não volta-
rem à presença de Herodes, regressaram à sua 
terra por outro caminho.
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REFRÃO: 
Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra.

OFERTÓRIOS Neste fim-de-semana, de 01-02 
de Dezembro, os ofertórios das Missas desti-
nam-se a amortizar a dívida contraída com a 
construção da Nova Igreja.
Recordamos que, devido à melhoria da situa-
ção de pandemia, os ofertórios voltam a reali-
zar-se durante as missas.
Sede generosos, como sempre.
QUE RUMO DEVE TOMAR A IGREJA NO TER
CEIRO MILÉNIO? 
Participe na segunda sessão da fase diocesana 
do Sínodo 2021-2023 na nossa Paróquia. 
Será no dia 05 de Janeiro, entre as 21h00 e as 
22h00, na Igreja Paroquial. 
Inscreva-se para participação presencial ou 
à distância. Os formulários estão disponíveis 
no site da Paróquia. A terceira e última sessão 
realiza-se no dia 12 de Janeiro, à mesma hora e 
no mesmo local.

DOMINGO   Domingo da Epifania 
do Senhor. Is 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6;  
Mt 2, 1-12   
SEGUNDA-FEIRA   Santíssimo 
Nome de Jesus. 1 Jo 3, 22 – 4, 6;  
Mt 4, 12-17. 23-25
TERÇA-FEIRA 1 Jo 4, 7-10;  
Mc 6, 34-44
QUARTA-FEIRA 1 Jo 4, 11-18;  
Mc 6, 45-52
QUINTA-FEIRA 1 Jo 4, 19 – 5, 4;  
Lc 4, 14-22a
SEXTA-FEIRA S. Raimundo de 
Penaforte, presbítero. 1 Jo 5, 5-13; 
Lc 5, 12-16
SÁBADO 1 Jo 5, 14-21; Jo 3, 22-30
PRÓXIMO DOMINGO Festa do 
Baptismo do Senhor. Is 42, 1-4. 6-7; 
Act 10, 34-38; Lc 3, 15-16. 21-22
ou (próprias do Ano C): Is 40, 1-5. 
9-11; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 
21-22

2 Janeiro 2022

Os magos deixaram a sua terra, o seu mundo, e 
empreenderam uma longa viagem; impelidos 
pela sua sede de verdade e salvação, caminharam 
com perseverança para uma meta, porque Deus 
faz-Se encontro a quem O procura com sincerida-
de. E não foram sós: levaram consigo a sua cultura, 
a sua identidade, a sua história, tudo oferecendo 
ao Salvador.
O seu encontro com o Messias, porém, não mar-
cou o fim da sua procura: continuaram a caminhar 
«seguindo outra estrada», como diz Mateus, ou 
seja, prosseguindo a sua procura da verdade de 
maneira diferente. A partir do seu exemplo, nós, 
cristãos, estamos dispostos a procurar com humil-
dade aquela verdade que sempre nos precede e 
que, no fim da história, nos acolherá, juntamente 
com todos os homens, no Reino?       ENZO BIANCHI 
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Epifania, monges Beneditinos

Neste nosso tempo, há particular 
necessidade de dedicarmos, 

tanto individualmente como em 
comunidade, mais tempo à adoração, 

aprendendo cada vez melhor 
a contemplar o Senhor. 

Perdeu-se um pouco 
o sentido da oração de adoração; devemos 

recuperá-lo, t
tanto comunitariamente como 

na própria vida espiritual.
«levantar os olhos», 

«pôr-se a caminho» e «ver». 
Estas três expressão ajudar-nos-ão 

a entender o que significa 
ser adoradores do Senhor.

PAPA FRANCISCO



UM ANO NOVO COMEÇA
Cón. José Manuel dos Santos Ferreira

O QUE FALTA PARA RECONHECER A PASSAGEM DE DEUS NA NOSSA HISTÓRIA?
José Tolentino Mendonça , In O pequeno caminho das grandes perguntas

O tempo passa depressa, mais um ano termina, 
e um Ano Novo começa. Ao longo dos séculos 
e dos milénios, tantas vidas passaram, e tantas 
vidas começaram, e tantas alegrias, projectos, 
tristezas e esperanças se abraçaram e sucede-
ram nos corações dos homens! Agora mesmo, 
neste instante, tantas vidas terminam, e tantas 
estão a começar! 
O que pedimos neste início de um novo ano 
é que todas sejam envolvidas pela bênção de 
Deus! E que a experiência da fragilidade da vida 
humana, que todos estamos a ter, em grande 
medida devida à actual pandemia, nos leve a 
procurar – e a encontrar – o sentido mais pro-
fundo da nossa existência e do próprio tempo 
e da história, na sua marcha incessante. 
Os cristãos acreditam que, no centro do tempo 
e da história, está Jesus Cristo, Filho de Deus 
feito homem. 

Deus manifesta-Se em Jesus que nasce. 
Mas a grande questão é: Como Se reconhece? 
Como se reconhece a passagem de Deus 
pela nossa história? Como se reconhece a 
sua epifania quotidiana? Com que gramática, 
de que forma ou com que guia podemos 
reconhecer a fantástica presença de Deus na 
nossa vida? 
Porque Ele está. Fez-se vizinho à nossa carne. 
A nós é que nos falta a capacidade de 
reconhecê-l’O.
Herodes, por exemplo, estava melhor 
colocado do que os magos para saber que 
tinha nascido o rei dos judeus. E, contudo, 
não sabia de nada. Aconteceu uma coisa 
grandiosa no seu reino que ele não foi capaz 
de enxergar. Ele tinha os sábios da sua corte e 
a Escritura que dizia: «O Messias vai nascer em 
Belém». O que é que lhe faltava? 
Tinha todos os referentes, toda a sabedoria, 
todo o conhecimento, mas Jesus nasceu e 
ele não soube. Essa notícia foi-lhe dada por 
estranhos vindos de longe.
O que é que faltava a Herodes e o que é 
que nos falta a nós? Perguntemo-lo com 
franqueza. Falta-nos atenção. 
A atenção como tarefa espiritual primeira. 
A atenção como essa pobreza que têm 
aqueles que esperam, aqueles que habitam 
a iminência, os que percebem que cada 
instante não é apenas o tempo que corre,  
mas é o limiar de uma revelação.

Por isso é que a Igreja nos convida, oito dias de-
pois do Natal, a irmos de novo ao presépio de 
Belém e a olhar de novo aquele Menino recém-
-nascido. No Evangelho que se lê na missa do 
dia 1 de Janeiro, S. Lucas conta-nos que “os pas-
tores se dirigiram apressadamente para Belém, 
e encontraram Maria, José e o Menino, deitado 
na manjedoura”. 
Somos convidados a fixar os olhos neste Meni-
no, em que a fé reconhece Deus feito homem, 
Deus presente, Deus ao nosso lado, Deus ab-
solutamente solidário connosco e, mais ainda, 
Deus salvador, como indica o nome de Jesus 
que Lhe foi dado, oito dias depois do seu Nas-
cimento.
As dificuldades e exigências próprias de um 
tempo de pandemia são um convite a reco-
nhecer a presença de Deus, mesmo nos mo-
mentos difíceis ou dolorosos, e também um 
apelo a estarmos ainda mais atentos aos ou-
tros, que poderemos ajudar de tantos modos. 
Neste espírito, desejo a todos os Paroquianos 
um novo ano vivido com fortaleza e esperança, 
e com a capacidade de descobrir em todos os 
momentos a presença de Deus, com os gran-
des desafios que nos faz, as novas missões que 
nos confia e as graças ilimitadas que nos ofe-
rece.

Com os mais sinceros votos de um Bom Ano 
Novo, do prior de São Francisco Xavier

Adoração dos Pastores, George la Tour Os Magos diante de Herodes, Granger


