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3 Jan Domingo| DOMINGO DA EPIFA-

NIA DO SENHOR. Horário domini-
cal. Dia da Infância Missionária. 

5 Jan Terça| Encontro Crismandos 
com D. Joaquim Mendes (Igreja 
Sta. Beatriz, às 21.00). 

6 Jan Quarta| Dia dos Reis. Encerra-
mento itinerário de Advento-Natal 
crianças da Creche (Igreja de S. 
Maximiliano, às 15h30).   

8 Jan Sexta| Ensaio Crismandos 
(Igreja de Sta. Beatriz, às 21.30). 

9 Jan Sábado| Recomeço da Cateque-
se (em toda a Unidade Pastoral 
Franciscana).  

 Encontro de formação da Equipa 
dos Casais (Sta. Clara, às 17h). 

 Administração do Crisma às 17.30 
em Sta. Beatriz. 

10 Jan Domingo| BAPTISMO DO SE-
NHOR. Concerto do Ano Novo da 
banda ACULMA na Igreja de S. Ma-
ximiliano. 

 

Encontros Vicariais  no Ano da 
Misericórdia com passagem da 

Porta Santa  na Igreja da Portela 

16 Jan Sábado| Encontro Vicarial  
de Acólitos (das 10h às 15h | Portela)  

3 Encontros Vicariais de Catequistas: 

1º - 12 Jan (terça): 
21h30 | Portela 

2º - 19 Jan (terça): 
21h30 | Portela 

3º - 26 Jan (terça): 
21h30 | Portela 

ORAÇÃO NO INÍCIO DO NOVO ANO  

A MARIA ESTRELA DA MISERICÓRDIA 

Virgem Santíssima, Estrela da Misericórdia,  

dirigimo-nos a ti, com a alma grata e cheia de 

agradecimento, neste Ano Santo do perdão e da 

indulgência plenária, porque o teu "Sim" permitiu 

a Cristo Jesus entrar neste mundo e salvar-nos do 

fogo eterno do Inferno. 

A tua assistência materna, a esta humanidade 

sofredora, muitas vezes sem alegria e sem espe-

rança, manifestou-se desde a concepção de Jesus  

Cristo, Filho de Deus, feito carne, por obra do Es-

pírito Santo, no teu seio virginal. 

A tua proteção materna, asseguraste-a às pessoas 

e às famílias com dificuldades, sobretudo quando, 

nas bodas de Caná, pediste a Jesus para ajudar 

aquele jovem casal que tinha ficado sem vinho, na 

festa de início do seu caminho conjugal. 

A tua proximidade para com os sofrimentos de 

quem experimenta a dor e a marginalização, ma-

nifestaste-a aos pés da Cruz, quando participaste 

da Paixão do teu Filho, pelo Qual foste escolhida 

como singular cooperadora. 

Virgem Santíssima, Estrela da Misericórdia,  

dirigimo-nos a ti, continua a realizar em nós pro-

dígios de arrependimento, conversão e reparação 

por todo o mal cometido pessoal e socialmente. 

Do céu conduz o nosso caminho jubilar neste Ano 

Santo da Misericórdia, durante o qual sentimos a 

urgência e a necessidade de dizer chega ao peca-

do e viver constantemente na graça santificante. 

Virgem Santíssima, Estrela da Misericórdia,  

entregas-nos, no fim dos nossos dias, ao teu Filho, 

purificados no corpo e no espírito, para que pos-

samos participar, também nós, na alegria eterna 

de Deus Amor e Misericórdia.  

Ámen.   
(António Rungi) 

 

 

Neste Domingo, dia 3 de Janeiro, em Portugal celebra-se a 

Solenidade da Epifania, não sendo o dia 6 de Janeiro, feriado. 
Daqui a tradição de chamar a este dia, Dia de Reis. Porém,  
qual é o significado desta festa?   

O Evangelho deste Domingo - Mateus 2,1-12 - é o famosíssimo texto 
dos Magos, os misteriosos sábios que do Oriente vão visitar o  Jesus 
Menino, recém-nascido, e lhe oferecem dons ricos e simbólicos.  

O episódio presta-se a muitas interpretações um bocado fantasiosas  e a perguntas sem 
fim: Donde vieram? Quem e quantos eram? Como se chamavam? Porque ofereceram ou-
ro, incenso e mirra? A conduzi-los foi uma estrela ou um cometa? Etc. Estas e outras per-
guntas nunca terão resposta certa. Aliás, podem afastar-nos do autêntico significado da 
festa. De facto, esta não é «a festa dos Reis Magos»! Lemos este episódio como sugestão 
para entender o termo Epifania, quer dizer «manifestação». 

Depois de ter celebrado no Natal o acontecimento histórico do nascimento de Jesus, a 
festa de hoje convida-nos a refletir sobre o «porquê». Porque o Filho de Deus se fez ho-
mem? Não para ficar escondido, não para razões privadas, mas para se manifestar, para se 
dar a conhecer.  

Desde o seu nascimento, Jesus é dado a conhecer: primeiro aos pastores, depois aos ma-
gos. Quer dizer: aos judeus e aos não judeus, aos pobres e aos ricos, aos irrelevantes e aos 
doutores. Significa: a todos! Porque para todos o Filho de Deus veio ao mundo; e todos 
são convidados a conhecê-lo, a acolhê-lo, a amá-lo e a adorá-lo. Aliás, toda a vida terrena 
de Jesus é uma Epifania, uma manifestação extraordinária da Misericórdia de Deus que 
nos ama com um amor infinito. 

É quanto repete, com insistência nestes dias, o Papa Francisco falando da Misericórdia de 
Deus como caminho de conversão do coração e como antídoto ao ódio e à indiferença. O 
Papa não está preocupado com a chegada a Roma de multidões oceânicas neste ano jubi-
lar, quer antes que cada pessoa possa encontrar o caminho mais fácil para experimentar a 
bondade e o amor misericordioso de Deus.  

Façamos deste Ano Santo, uma Epifania de Misericórdia. 
  Frei Fabrizio 

2016 



Salmo 71  «Virão adorar-Vos, Senhor,  
 todos os povos da terra»  

 

1ª Leitura – Livro de Isaías (Is 60,1-6)  
«Brilha sobre ti a glória do Senhor» 

2ª Leitura - Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios  
(Ef 3, 2-3a.5-6)  
«Os gentios recebem a mesma herança prometida» 

Evangelho segundo São Mateus (Mt 2,1-12)  

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei 
Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns Magos vin-
dos 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 todos 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 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 Meni-
no com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, 
adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, oferece-
ram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra.  
E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de 
Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. 

DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR Mateus 2,2 

“Viemos adorar 

o Senhor” 

Tempo de Natal 

Jesus já chegou! 

 Adora!  
“Viemos do Oriente  

adorar o Rei” 
 

Virão adorar-Te, Senhor,  

todos os povos da terra.  

Eu quero adorar Jesus,  

ouvir Jesus,  

amar Jesus,  

seguir Jesus.  

Jesus ilumina-me  

com a Tua luz  

e ilumina todos  

os meus amigos  

para que eles  

Te venham adorar! 

EM DESTAQUE 
   

A CORAGEM DA MISERICÓRDIA 
Durante o Verão de 2015, em Taizé, procurámos des-
cobrir modos de nos envolvermos em novas formas 
de solidariedade; elas são hoje urgentes. Em toda a 
terra, há novos problemas – migratórios, ambientais 
e sociais – que desafiam quer os crentes das diversas 
religiões quer os não crentes. 
A violência armada provoca terríveis devastações em 
nome de ideologias desumanas. Sem perder a lucidez, mas resistindo ao medo gerado pela 
insegurança, a nossa «peregrinação de confiança» vai continuar. Aqueles que esperam e 
vivem uma globalização da solidariedade precisam ainda mais de se apoiarem mutuamente. 
Quando a tempestade vem, uma casa edificada sobre a rocha permanece firme (Mateus 
7,24-25). Gostaríamos de construir as nossas vidas sobre as palavras de Cristo – então a 
nossa rocha será feita de algumas realidades fundamentais do Evangelho, acessíveis a to-
dos: alegria - simplicidade - misericórdia. O irmão Roger tinha-as posto no coração da vida 
da nossa Comunidade de Taizé; elas permitiram-lhe avançar, mesmo em tempos difíceis. Ele 
interiorizou-as e voltava a elas dia após dia. 
Durante os próximos três anos, estas três palavras vão acompanhar o nosso caminho. Em 
2016, começamos com a misericórdia, no mesmo espírito do ano da misericórdia lançado 
pelo Papa Francisco. O Evangelho chama-nos a testemunhar a compaixão de Deus. Aqui 
estão cinco propostas para despertar em nós a coragem da misericórdia. 

Primeira proposta: Confiarmo-nos a Deus, que é misericórdia 
Tu és um Deus de perdão, clemente e compassivo, lento na ira e rico em misericórdia. 
(Neemias 9,17) 

Segunda proposta: Perdoar sempre de novo 
Revesti-vos de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de 
paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver 
razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, fazei-o vós também. 
(Colossenses 3,12-13) 

Terceira proposta: Aproximarmo-nos de uma situação de aflição, sozinhos ou com outros 
Se repartires o teu pão com o faminto e matares a fome ao pobre, a tua luz brilhará na tua 
escuridão, e as tuas trevas tornar-se-ão como o meio dia. (Isaías 57,10) 

Quarta proposta: Alargar a misericórdia às suas dimensões sociais 
Eu sou o Senhor, que exerço a misericórdia, o direito e a justiça sobre a terra. (Jeremias 9,23) 

Quinta proposta: Misericórdia por toda a criação 
Durante seis dias farás os teus afazeres, mas no sétimo dia deixarás de trabalhar, para que 
descansem o teu boi e o teu jumento. (Êxodo 23,12) 

Irmão Alois 


