
Serviço Litúrgico
Domingo, 04 de janeiro — 08h30
— Sagrada Família
Segunda, 05 de janeiro — 19h00
— Maria do Carmo Martins da Torre (30.º Dia)
— Albino da Silva Pires, esposa e genro
— Albino Sampaio da Silva e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— António Maltez de Abreu, sogros e genro
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael Couto Costa
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros, cunha-

dos e sobrinhos
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Juca Joaquim Araújo Vieira, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso e família
— Manuel Vicente e esposa
— Maria da Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria do Carmo Martins da Torre
— Alfredo Marques da Silva
Quarta, 07 de janeiro — 17h30
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia da Silva Couto e família
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Barbosa e família
— Maria Celeste Pires e Alice Boaventura
— Maria Carmo Martins Torre, marido e filha
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros

Sábado, 10 de janeiro — 17h30
— Adelaide Abreu Baltazar (1.º Aniv.º)
Domingo, 11 de janeiro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 10 de janeiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 04 de janeiro – 08h30

Leitores:

    — Adolescentes do 9.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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— Maria Laurentina Martins Vieira
— Maria Torres de Lemos

Festa da Epifania (Reis):
Depois de ver a estrela,

aceitar pôr-se a caminho...
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04 a 11 de janeiro de 2015

Simbolismo e desafio dos Reis
Os Magos estão repletos de simbolismos e o

primeiro é o da universalidade da salvação. O
segundo simbolismo é a missionariedade do
Evangelho pregado. A universalidade da salva-
ção veio para todos e, por isso, todo cristão deve
ser um missionário.

No início da Igreja, a ideia dominante era
que Cristo tinha vindo para poucos, para os cha-
mados “santos”. Mas, pelo contrário, Jesus veio
para todos: prosélitos, judeus, pagãos, indistin-
tamente. Por isso, São Paulo nos ensina que “os
pagãos são co-herdeiros e membros de um mes-
mo corpo, co-participantes das promessas em
Cristo Jesus, mediante o Evangelho” (Ef 3,6).

Em contraponto, os batizados devem assu-
mir a grave obrigação de levar a todos a mensa-
gem cristã. A acção missionária da Igreja faz
parte da própria natureza da Igreja. Ver os po-
vos prostrados diante do Presépio é contemplar
os cristãos saindo do Presépio em direção aos
quatros cantos do mundo. É esse o desafio que
esta festa nos faz para viver a fé.



Outros assuntos
Domingo da Epifania do Senhor

1.ª Leit. – Is 60, 1-6;
Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13;
2.ª Leit. – Ef 3, 2-3a. 5-6;
Evangelho – Mt 2, 1-12.

A liturgia deste domingo celebra a mani-
festação de Jesus a todos os homens… Ele é
uma “luz” que se acende na noite do mundo
e atrai a si todos os povos da terra. Cumprin-
do o projecto libertador que o Pai nos queria
oferecer, essa “luz” incarnou na nossa histó-
ria, iluminou os caminhos dos homens, con-
duziu-os ao encontro da salvação,.

A primeira leitura anuncia a chegada da
luz salvadora de Jahwéh, que transfigurará
Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus
povos de todo o mundo.

A segunda leitura apresenta o projeto
salvador de Deus como uma realidade que
vai atingir toda a humanidade, juntando judeus
e pagãos numa mesma comunidade de irmãos
– a comunidade de Jesus.

No Evangelho, vemos a concretização da
promessa: ao encontro de Jesus vêm os “ma-
gos” do oriente, representantes de todos os
povos da terra… Atentos aos sinais da che-
gada do Messias, procuram-n’O até O en-
contrar, reconhecem n’Ele a “salvação de
Deus” e aceitam-n’O como “o Senhor”.

Os“magos” representam, na catequese de
Mateus, os povos estrangeiros de que falava
a primeira leitura (cf. Is 60,1-6), que se põem
a caminho de Jerusalém com as suas rique-
zas (ouro e incenso) para encontrar a luz
salvadora de Deus que brilha sobre a cidade
santa. Jesus é, na opinião de Mateus e da
catequese da Igreja primitiva, essa “luz”.

Além de uma catequese sobre Jesus, este

Para as crianças de Angola
Como já é habitual, nesta época natalícia

a LIAM enviou 565,00 € (quinhentos e ses-
senta e cinco euros) para Leite em Pó para
as crianças de Angola.

Pedido de Documentos
Com bastante frequência aparecem no

Cartório Paroquial pais e/ou avós a pedi-
rem Documentos para Filhos e/ou Netos.

Porque há Documentos que só se po-
dem passar ao próprio, tendo em conta o
conheciento que temos do mesmo, não
passaremos mais Documentos para ou-
trém, nomeadamente para efeitos de Bap-
tismo e/ou casamentos. São os próprios
pais/padrinhos/noivos que devem tratar
destes assuntos.

Recorda-se também que quem acei-
tar ser padrinho/madrinha fora da paró-
quia, tem que apresentar sempre o Ates-
tado de Idoneidade passado para o efei-
to pelo Pároco onde reside. Esse atesta-
do deve ser solicitado com a devida an-
tecedência.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal,
que é o seguinte:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

relato recolhe duas atitudes que se vão repe-
tir ao longo de todo o Evangelho: o Povo de
Israel rejeita Jesus, enquanto que os “magos”
do oriente (que são pagãos) O adoram;
Herodes e Jerusalém “ficam perturbados”
diante da notícia do nascimento do menino e
planeiam a sua morte, enquanto que os pa-
gãos sentem uma grande alegria e reconhe-
cem em Jesus o seu salvador.

A caminho da estrela… Os magos ti-
nham o hábito de perscrutar os astros. Eles
viram uma estrela, sem dúvida nova para os
seus olhos, então puseram-se a caminho…
Aquele que procuravam parece querer fazer
conhecer-se, um sinal basta para estes ma-
gos. Param, experimentam uma grande ale-
gria, prostram-se e oferecem os seus presen-
tes. A criança que eles descobrem não é
uma criança como as outras: é rei, então ofe-
recem-lhe oiro; é Deus, então queimam in-
censo; passará pela morte antes de ressus-
citar, então apresentam a mirra. Para o re-
gresso, não têm necessidade de estrela. Deus
convida-os a regressar por outro caminho. O
verdadeiro rei não é Herodes, mas esta cri-
ança que acaba de nascer.

Aceitar pôr-se a caminho… Erguer os
olhos: tal é o convite que nos é feito hoje.
Uma estrela brilha sempre na noite, se nós a
perscrutamos com atenção. Erguer os olhos:
descentrar-se de si mesmo, procurar ajuda
da parte de qualquer outro, de Deus. Depois
de ver a estrela, aceitar pôr-se a caminho.
Nos próximos dias, esta estrela será talvez
uma caminhada a empreender para sair, en-
contrar ajuda ou levar ajuda a alguém, tomar
uma decisão até aqui adiada…

Um convite ao acolhimento e à abertu-
ra… Festa da salvação para todos os povos,
a Epifania convida as comunidades cristãs ao
acolhimento e à abertura.




