
Vida na 
comunidade 

Domingo, 3 
 

Epifania do Senhor 
Horário normal das Missas. 

Terça, 5 
 

Recomeça  a Catequese de adultos no Tovim e na Carapinheira da 
Serra.  

Quinta, 7 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 8 Recomeça  a Catequese de adultos  em Sto. António dos Olivais . 

Sábado, 9 Recomeça a catequese da infância e  pré-adolescência.  
Horário normal de catequese. 

Domingo, 10 Baptismo do Senhor 
Horário normal das Missas.  
Dianteiro: Missa às 15h00 seguida de Leilão 

NINGUÉM É DONO DA VERDADE 
Sete sábios, cada um de uma religião, discutiam qual deles conhecia, realmente, a ver-
dade. Um rei muito sábio que observava a discussão aproximou-se e perguntou: - Do  
que que estão a discutir? 
- Estamos a tentar descobrir qual de nós é dono da verdade. 
Ao escutar isso, o rei, imediatamente, pediu a um de seus servos que levasse sete cegos 
e um elefante até o seu castelo. 
Quando os cegos e o elefante chegaram ao palácio, o rei mandou chamar os sete sábios 
e pediu-lhes que observassem o que aconteceria a seguir. 
O sábio rei pediu aos cegos que tocassem o elefante e o descrevessem, um de cada vez. 
O primeiro cego tocou a tromba do elefante e disse: - É comprido, parece uma serpente. 
O segundo tocou-o no dente e disse: - É duro, parece uma pedra. O terceiro segurou-lhe 
o rabo e disse: - É cheio de cordinhas. 
O quarto pegou na orelha e disse: - Parece um couro bem grosso. 
E assim, sucessivamente, cada cego descreveu o elefante de acordo com a parte do ele-
fante que estava a tocar. 
Quando todos terminaram de descrever o animal, o rei perguntou aos sete sábios: - 
Algum desses cegos mentiu? - Não! – responderam os sábios em coro – Todos falaram a 
verdade. Então, o rei perguntou: - Mas algum deles disse realmente o que é um elefan-
te?  Não, nenhum cego disse o que é um elefante, mesmo porque cada um tocou ape-
nas uma parte dele – disse um dos sábios. 
- Vocês, sábios, que estão a discutir quem é dono da verdade, parecem cegos. Todos 
estão a dizer a verdade, mas, como os sete cegos, cada um se refere apenas a uma parte 
dela – disse o sábio rei, concluindo: 
– Ninguém é dono da verdade, porque ninguém a detém por inteiro. Somos donos ape-
nas de uma parte da verdade. 
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2016:  Deus nos dê a Sua Paz.  

Iniciamos o ano novo fazendo votos de felicidades. Todos somos 
motivados por desejos de plenitude, de paz, de alegria e de espe-
rança. Todos sonhamos um futuro melhor, mais feliz e mais rico. 
Podemos cair na impressão de que a felicidade depende, acima de 
tudo, dos critérios económicos. Nota-se, nas pessoas de hoje, uma 
sensibilidade muito forte à dimensão económica. Ora a economia 
é importante mas não chega para uma vida plena. Não são apenas 
os bens do mundo que dão a felicidade. Uma pessoa ou uma famí-
lia que tenha muito dinheiro mas não tenha amor, poderá ter paz 
interior, será feliz? O nosso coração continua inquieto mesmo na 
abundância material se não houver luz e sentido para a vida. É da 
paz interior que precisamos. É sobre a paz a mensagem do Ano 
Novo. 

Na sabedoria secular do evangelho há uma expressão que resume 
a felicidade: PAZ, (shalom). A paz bíblica não é apenas ausência de 
conflito mas harmonia, plenitude, segurança existencial. 

Como discípulos de Jesus, devemos procurar a paz, pedir a paz e 
construir a paz. O cristão é uma pessoa de paz e um construtor da 
paz. Não podemos cuidar apenas da paz interior e pessoal, mas 
devemos cuidar em levá-la aos que vivem connosco, àqueles com 
quem nos encontramos, à sociedade em que vivemos. É dom de 
Deus para pôr a render. O Senhor oferece-nos a paz como dom 
mas também como compromisso para a construirmos ao nosso 
redor, para fazermos da paz uma missão. 

Este ano o Papa Francisco propõe: “Vence a indiferença e constrói 
a paz”. Deus não é indiferente, está atento e presente nos dramas 

humanos. Pede-nos que sejamos solidários com as alegrias e espe-
ranças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo 
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A PALAVRA DO SENHOR     
Epifania do Senhor 

Nós vimos a sua estrela no 

Oriente e viemos adorá-lo». ! 
A liturgia deste domingo celebra a manifesta-
ção 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. Cumprindo 
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, da vida 
definitiva.             .                                                                
A primeira leitura anuncia a chegada da luz 
salvadora de Jahwéh, que transfigurará Jeru-
salém e que atrairá à cidade de Deus povos 
de todo o mundo.                        . 
No Evangelho, vemos a concretização dessa 
promessa: ao encontro de Jesus vêm os 
“magos” do oriente, representantes de todos 
os povos da terra… Atentos aos sinais da che-
gada do Messias, procuram-n’O com espe-
rança até O encontrar, reconhecem n’Ele a 
“salvação de Deus” e aceitam-n’O como “o 
Senhor”. A salvação rejeitada pelos habitan-
tes de Jerusalém torna-se agora um dom que 
Deus oferece a todos os homens, sem excep-
ção.              . 
A segunda leitura apresenta o projecto salva-
dor de Deus como uma realidade que vai 
atingir toda a humanidade, juntando judeus e 
pagãos numa mesma comunidade de irmãos 

EPIFANIA DO SENHOR  

 
 
 
 
 
 

Senhor: 

Quanta gente procura uma estrela! 

Quantos querem ser estrelas! 

… quantos vivem estrelados, quer dizer, 
com uma vida cinzenta e mortiça, espe-
rando a magia de uma estrela brilhante, 
que os arranque da monotonia. 

Não se dão conta, Senhor, de que Tu és a 
estrela que ilumina o nosso caminho, o 
sinal que nos guia para viver, a pista para 
o nosso caminhar. 

Tu colocas a Tua estrela sobre os que 
estão tristes ou sós, para que caiamos na 
conta de que possuímos a capacidade de 
os alegrar, de os visitar, de ir ao seu 
encontro, a possibilidade de ser amigos, 
de dizer uma palavra e de acompanhar. 

Tu pões a estrela sobre todo o que sofre, 
para que estejamos alerta, para que 
vamos ao seu encontro, e assim não 
fiquem sós, nem tristes, nem sofram sem 
companhia, porque nós acompanhamos 
sua dor, sua tristeza e sua vida. 

Tu, Senhor, acendes em cada ser humano 
uma estrela; faz que capte logo o esplen-
dor da Tua mensagem. 
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dos pobres e dos que sofrem. 

Apesar do contexto de guerras e de atos 
e ameaças terroristas, também se veem 
sinais positivos - diz o Papa Francisco na 
sua mensagem - que despertam espe-
rança nas capacidades humanas de 
superar, com a graça de Deus, a força do 
mal. A Igreja tem desenvolvido o diálogo 
e a colaboração com os problemas 
sociais. Esperamos que, tudo isto,  cres-
çam também na sociedade e nos parti-
dos políticos. Colocar o bem comum aci-
ma do bem individualista ou do bem par-
tidário é uma exigência do percurso para 
a paz que vai ganhando mais força e sen-
sibilidade. 

Encontramos muitos focos de conflito. 
Por vezes parece mesmo desenhar-se no 
horizonte da humanidade a ameaça de 
uma terceira guerra mundial. Em contra-
partida temos também muita gente 
empenhada na paz. É nesta direção que 
devemos empenhar-nos. Em vez de 
denunciar ou lamentar devemos procu-
rar contribuir para mudar as situações. 
Que podemos fazer? Combatamos a 
indiferença e assim fazemos caminho 
para conquistar a paz. Com Santa Maria 
Mãe de Deus e mensageira da misericór-
dia procuremos ser um foco de paz, de 
união e de entendimento. Assim pode-
mos construir um futuro mais humano e 
feliz. 

 

 

 

 

 Construir um mundo mais justo. 

O Papa, na Missa do dia 1 de Janeiro, 
salientou o imperativo que a celebração 
do Natal e do nascimento de Cristo cons-
tituem para a construção de um mundo 
livre da "injustiça e violência 
que diariamente ferem a humanidade" . 

“Onde não consegue chegar a razão dos 
filósofos nem a intervenção dos políticos, 
consegue fazê-lo a força da fé que a gra-
ça do evangelho de Cristo nos traz e que 
aponta sempre novos 
caminhos”, sustentou. 
Contudo, os “sinais 
atuais” são contrários à 
presença de Deus. . 
 “Às vezes perguntamo-
nos: como é possível 
que perdure a prepo-
tência do Homem sobre 
o Homem, que a arrogância do mais forte 
continue a humilhar o mais fraco, rele-
gando-o para as margens mais esquálidas 
do mundo. Até quando a maldade huma-
na semeará a violência e o ódio, causan-
do vitimas inocentes?”, interpelou Fran-
cisco. 
A resposta está na capacidade do 
Homem em responder de outra forma à 
graça de Deus, que perante as fragilida-
des do mundo não deixa de continuar a 
“inundá-lo com um oceano de misericór-
dia”.. 
“Todos somos chamados a mergulhar 
neste oceano, a deixarmo-nos regenerar 
para vencer a indiferença que impede a 
solidariedade e sair da falsa neutralidade 
que dificulta a partilha”. a responsabili-
dade que deve ser assumida por todos os 
cristãos. 

 


