
DOMINGO 
Solenidade da Epifania do Senhor
Is 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
SEGUNDA-FEIRA
Baptismo do Senhor
Is 42, 1-4. 6-7; ou Act 10, 34-38; Mt 
3, 13-17 ou Is 55, 1-11 ou 1 Jo 5, 1-9; 
Mt 3, 13-17
TERÇA-FEIRA
B. Gonçalo de Amarante, presbítero
Heb 2, 5-12; Mc 1, 21-28
QUARTA-FEIRA
Heb 2, 14-18; Mc 1, 29-39
QUINTA-FEIRA
Heb 3, 7-14;  Mc 1, 40-45
SEXTA-FEIRA
S. Hilário, bispo e doutor da Igreja
Heb 4, 1-5. 11;Mc 2, 1-12
SÁBADO
S. Raimundo de Penaforte, presbíte-
ro Heb 4, 12-16; Mc 2, 13-17

PRÓXIMO DOMINGO 
Domingo II do Tempo Comum
Is 49, 3. 5-6; 1Cor 1, 1-3; Jo 1, 29-34

PA R Ó Q U I A 

S Ã O  F R A N C I S CO  XAV I E R1246

¶  Como se lê no Evangelho, «entrando em casa, [os 
Magos] viram o Menino com Maria, sua mãe. Prostrando-
se, adoraram-No» (Mt 2, 11). 
¶ A adoração era o acto de homenagem reservado aos 
soberanos, aos grandes dignitários, os Magos adoraram 
Aquele que sabiam ser o Rei dos judeus (cf. Mt 2, 2). 
¶ Mas, na realidade, que viram eles? Viram um menino 
pobre com a sua mãe. E contudo estes sábios, vindos de 
países distantes, souberam transcender aquela cena tão 
humilde e quase deprimente, reconhecendo naquele 
Menino a presença dum soberano. Por outras palavras, 
foram capazes de «ver» para além das aparências. 
¶ Prostrando-se diante do Menino nascido em Belém, 
exprimiram uma adoração era primariamente interior: 
a abertura dos escrinhos trazidos de prenda foi sinal da 
oferta dos seus corações.
Papa Francisco, Homilia da Missa de 06 de Janeiro de 2021

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias 
do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém 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 notícia, o rei Herodes ficou perturbado 
e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. Reuniu to-
dos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo 
e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. 
Eles responderam: «Em Belém da Judeia, porque 
assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de 
Judá, não és de modo nenhum a menor 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 informações precisas sobre o 
tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. 
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide infor-
mar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, 
quando O encontrardes, avisai-me, para que tam-
bém 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. D
epois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe 
presentes: ouro, incenso e mirra. 
E, avisados em sonhos para não voltarem à presen-
ça de Herodes, regressaram à sua terra por outro 
caminho.
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terra.ww.

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mt 2, 1-12

Apresentação de Jesus 
no templo.  Fra Angelico

OFERTÓRIOS Os ofertórios das Missas deste fim-de-
-semana, 07-08 de Janeiro, o primeiro do mês e do 
ano de 2023, destinam-se a amortizar a dívida con-
traída para a construção da Igreja Paroquial. Sede ge-
nerosos, como sempre.

CONTRIBUTOS para amortizar a dívida contraída 
para a construção da Igreja Paroquial podem ser fei-
tos directamente para a seguinte conta bancária:
SANTANDER – PT50 0018 0003 4942 2140 020 06

TERÇO DOS HOMENS Na próxima Sexta-feira, dia 
13 de Janeiro, venha rezar o Terço dos Homens na 
Igreja Paroquial, a partir das 21h15. Serão acolhidos 
todos os homens para rezar um terço meditado.
Esta iniciativa de um grupo de Homens de Schoenst-
tat, que se realiza no dia 13 de cada mês, responde ao 
pedido de Nossa Senhora em Fátima e testemunha 
a nossa Fé.

OUVE A PRESSA NO AR O Comité Organizador 
de São Francisco Xavier iniciou em 23 de Dezembro 
passado uma série de conversas mensais com vários 
convidados sobre o caminho para a Jornada Mundial 
da Juventude Lisboa 2023.
Com o tema “Ouve a pressa no ar”, as conversas, sem-
pre no dia 23 de cada mês às 12h00, com repetição 
na 4ª feira seguinte, às 20h00, vão estar disponíveis na 
Rádio Freguesia de Belém, que as produz, e no site da 
Paróquia de São Francisco Xavier.

O primeiro episódio foi sobre “A preparação do Natal” 
e nele o Pe. Miguel Pereira, vigário da nossa Paróquia, 
conversou com Francisca Loureiro, que se juntou há 
quase dois anos à Jornada Mundial da Juventude.

Podem ouvir aqui:
https://radiobelem.jf-belem.pt/wp-content/
uploads/2022/12/Ouve-a-pressa-no-Ar-1.mp3
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BENTO XVI (1927-2022)
Octávio Carmo, Agência Ecclesia (adaptado)

¶  O Papa emérito Bento XVI, falecido no dia 31 
de Dezembro de 2022, tinha sido eleito em Abril 
de 2005 para suceder a João Paulo II, mas tinha 
renunciado ao pontificado em Fevereiro de 2013, 
mantendo uma vida reservada no Mosteiro ‘Mater 
Eclesiae’, do Vaticano.
¶ Juntamente com o seu irmão Georg, foi ordena-
do padre a 29 de Junho de 1951; dois anos depois, 
doutorou-se em teologia com a tese ‘Povo e Casa 
de Deus na doutrina da Igreja de Santo Agostinho’.
¶ De 1962 a 1965, participou no Concílio Vaticano 
II como ‘perito’, após ter chegado a Roma como 
consultor teológico do cardeal Joseph Frings, arce-
bispo de Colónia.
¶ Em 25 de marco de 1977, o Papa Paulo VI no-
meou-o arcebispo de Munique e Frisinga; a 28 
de Maio seguinte, recebeu a sagração episcopal 
e escolheu como lema episcopal ‘Colaborador da 
verdade’.
¶ O mesmo Paulo VI criou-o cardeal, no consistório 
de 27 de Junho de 1977.
¶ Em 1978, participou no Conclave, celebrado de 
25 a 26 de Agosto, que elegeu João Paulo I; este 
nomeou-o seu enviado especial ao III Congres-
so Mariológico Internacional que teve lugar em 
Guaiaquil (Equador) de 16 a 24 de Setembro; mo 
mês de Outubro desse mesmo ano, participou 
também no Conclave que elegeu João Paulo II.
¶ O Papa polaco nomeou o cardeal Ratzinger 
como prefeito da Congregação para a Doutrina 
da Fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica 
e da Comissão Teológica Internacional, em 25 de 
Novembro de 1981.
ELEIÇÃO
¶ No dia 19 de Abril de 2005, o cardeal Joseph 
Ratzinger foi eleito como o 265.º Papa, suceden-
do a João Paulo II; a 11 de Fevereiro de 2013, Dia 
Mundial do Doente e memória litúrgica de Nossa 
Senhora de Lourdes, anunciaria a renúncia ao pon-
tificado, com efeitos a partir do dia 28 do mesmo 
mês, uma decisão inédita em quase 600 anos de 
história na Igreja Católica.
¶ “Depois de ter examinado repetidamente a mi-
nha consciência diante de Deus, cheguei à certeza 
de que as minhas forças, devido à idade avançada, 
já não são idóneas para exercer adequadamente o 

ministério petrino”.

¶ Bento XVI realizou 24 viagens ao estrangeiro, 
incluindo uma visita a Portugal, entre 11 e 14 de 
Maio de 2010, com passagens por Lisboa, Fátima 
e Porto.
¶ No total, as visitas apostólicas tiveram como des-
tino prioritário a Europa (16), seguindo-se a Améri-
ca (3), o Médio Oriente (2), a África (2) e a Oceânia 
(1); a estas somam-se 30 deslocações em solo ita-
liano.
ENCÍCLICAS
¶ O falecido papa assinou três encíclicas e presidiu 
a três Jornadas Mundiais da Juventude (Colónia, 
Sydney e Madrid), para além de ter convocado cin-
co Sínodos dos Bispos, um Ano Paulino, um Ano 
Sacerdotal e um Ano da Fé.
¶ As encíclicas, textos mais importantes do ponti-
ficado, começaram a ser publicadas em 2006, com 
a ‘Deus caritas est’ (Deus é amor), um texto breve 
que apresenta uma “fórmula sintética da existência 
cristã”: Deus é amor e os cristãos acreditam nesse 
amor, fazendo dele a “opção fundamental” da sua 
vida.
¶ ‘Spe salvi’ (Salvos na esperança) é o título da se-
gunda encíclica de Bento XVI, de 2007, dedicada 

ao tema da esperança cristã, num mundo domina-
do pela descrença e a desconfiança.
¶ A terceira encíclica, ‘Caritas in Veritate’ (A caridade 
na verdade), publicada em 2009, propõe uma nova 
ordem internacional, para governar a globalização 
e superar as sucessivas crises, apontando como 
prioridade a “reforma quer da Organização das 
Nações Unidas quer da arquitectura económica e 
financeira internacional”.
¶ Em 2012, Joseph Ratzinger encerrou a sua trilogia 
sobre ‘Jesus de Nazaré’ com um livro sobre a infân-
cia de Cristo.
PONTIFICADO
¶ A 18 de Abril, Bento XVI tornou-se o terceiro Papa 
a discursar na sede da ONU, depois de Paulo VI, em 
1965, e João Paulo II, em 1979 e 1995.
¶ A promoção dos direitos humanos continua a 
ser a estratégia mais eficaz para eliminar a desi-
gualdade entre os países e os grupos sociais, como 
também para construir um maior sentimento de 
segurança”, afirmou, numa intervenção longamen-
te aplaudida, em Nova Iorque.
 ¶ Entre os temas centrais do pontificado estiveram 
as críticas ao relativismo e ao secularismo da socie-
dade ocidental, a preocupação com as questões 
bioéticas – aborto, eutanásia, investigação em em-

briões – e da família, para além da crise financeira e 
das questões ecológicas.
¶ Face à crise provocada pelos casos abusos se-
xuais cometidos por membros do clero ou em 
instituições católicas de vários países, Bento XVI 
encontrou-se com vítimas em várias viagens, de-
mitiu bispos e reformou a legislação da Igreja, nes-
te campo.
¶ A 8 de Fevereiro de 2022, o Papa emérito divul-
gou uma carta, após acusações de má gestão de 
casos de abusos sexuais, enquanto arcebispo de 
Munique, pedindo perdão a todas as vítimas des-
tas situações.

¶ Neste pontificado foram canonizados 44 santos 
em 10 cerimónias, incluindo o português Nuno de 
Santa Maria, D. Nuno Álvares Pereira, a 26 de Abril 
de 2009; Portugal passou a contar também com 
duas novas beatas: Rita Amada de Jesus (beatifi-
cada a 28 de Maio de 2006, em Viseu) e a Madre 
Maria Clara (21 de Maio de 2011, Lisboa).
¶ Nos 2872 dias do seu pontificado, Bento XVI es-
creveu 17 cartas apostólicas sob forma de motu 
proprio,116 constituições apostólicas e 144 cartas 
apostólicas, além de outras cartas e mensagens, 
discursos e homilias.
¶ A 28 de Junho de 2016 fez-se história no Vati-
cano com o regresso do Papa emérito Bento XVI 
ao palácio apostólico, para uma homenagem por 
ocasião do seu 65.º aniversário de ordenação sa-
cerdotal.

OBRIGADO
¶ O Papa Francisco, que visitou regularmente o seu 
antecessor, afirmou num texto de homenagem ao 
seu predecessor que a Igreja Católica tem uma 
“grande dívida” para com Bento XVI.
¶ A 29 de Junho de 2021, Francisco assinalou o 70.º 
aniversário de sacerdócio de Bento XVI, agrade-
cendo pelo seu testemunho de vida e de oração 
pela Igreja.
¶ “Obrigado, Bento, querido pai e irmão, obrigado 
pelo teu testemunho credível, obrigado pelo teu 
olhar continuamente dirigido para o horizonte de 
Deus. Obrigado”, disse, no Vaticano.


