
8 Janeiro 2017 Dom | Solenidade da Epifania - Dia da Infância Missionária 

   Concerto do Ano Novo da Banda ACULMA, Ig. S. Maximiliano. 

 

9 Janeiro Seg | Festa do Batismo do Senhor 
     Haverá Missas no horário da tarde nas Igrejas. 
 

14 Janeiro Sáb | Primeiras Confissões em Santa Clara 
     Encontro regional de formação da OFS (14 e 15 de Janeiro). 
 

15 Janeiro Dom | 2º Domingo do Tempo Comum 
   Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 
   Conselho Pastoral Paroquial da paróquia de S. Maximiliano Kolbe, 15h00 no Salão de Sta. Clara. 
 

17 Janeiro Ter | 1º encontro Vicarial de Catequistas, Ig. Portela às 21h30. 
                          Tema: Sexualidade e afetos na adolescência. 
 

18-25 Janeiro | Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. 
 

21 Janeiro Sáb | Encontro vicarial de Acólitos, Ig. Sta. Beatriz, das 9h30 às 13h. 
   Crisma dos adolescentes e adultos da UPF, às 16h em S. Maximiliano. Preside o Cardeal-Patriarca. 
   Vigília Ecuménica Jovem (21h). 
  

22 Janeiro Dom | 3º Dom TC 
   Solenidade de S. Vicente Padroeiro principal do Patriarcado 
     Conselho Pastoral Paroquial da paróquia de Sta. Beatriz, 15h00. 

"Meu querido Menino Jesus, 

Quando era puto, ensinaram-me que és tu que trazes os presentes na noite de Natal. Depois, apareceu 
esse velhote de barbas brancas vestido à Benfica -que mau gosto! - a distribuir as prendas. Não tenho 
nada contra ele, mas o Pai-Natal é cada um de nós, porque «é Natal quando cada um quiser».  

O Natal é o teu dia de anos! Às vezes esquecemo-nos disso... Tem piada: fazes anos e dás os presentes. 
És bué fixe. Por isso é que resolvi escrever-te alguns pedidos. 

Antes de mais, quero que abençoes a pessoa que está a ler esta carta. Sabes? Gosto muito dela.  
Enche-a da tua paz e deixa-lhe um 2017 cheio de bondade!  

Depois, peço a tua bênção para as crianças do Mundo. O Evangelho conta que nasceste fora da 
cidade, entre os excluídos, e que foste refugiado no Egipto para escapar à violência invejosa de 
Herodes. Há milhões de menores traficados, escravizados, forçados a pegar em armas ou a entrar na 
prostituição. Nunca vão ser meninos! Cuida deles de uma forma especial. Sobretudo das crianças do 
Darfur, da Palestina, do Iraque que (sobre)vivem e crescem no meio da violência e da morte. 

Com a tua ajuda, que os vizinhos descubram que os amas através das 
missionárias e dos missionários que vivem no mundo. Para mim, já me 
deste tanto que até tenho vergonha de te pedir mais. Deste-me esta vida 
linda, a minha família, os amigos, a família na minha comunidade...  

Faz que me sinta feliz no frio e na azáfama desta cidade em ebulição.  
É pedir muito? 

Ah! Não te preocupes. Não te vou pedir prendas pois a melhor prenda foi 
ter comida maravilhosa na noite e no dia dos teus anos. É também 
poder sair á rua e não ter medo de morrer. "  

Autor desconhecido  
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De mãos postas 

No primeiro dia do ano novo, houve uma iniciativa 
singular na cidade de Lisboa: uma Eucaristia nos Jerónimos 
e um gesto de paz, organizado pelo movimento de jovens 
«Eu acredito» e presidido pelo Cardeal-Patriarca. 

Ao pé do Padrão dos Descobrimentos, já no final do dia, 
em círculo: bispo e padres, jovens e famílias, turistas e 
namorados atraídos pelo cenário invulgar. No meio da 
roda: Ela, de mãos postas, a Senhora branca de Fátima. 

Perante os conflitos e guerras, os atos de terrorismo e 
todas as injustiças, a Virgem Maria fica de mãos postas, 
num gesto de oração e de invocação da paz, disse  
D. Manuel Clemente.  

As palavras e a imagem da divina Mãe, trouxeram à minha mente uma outra imagem: a 
de uma jovem mulher, de mãos juntas (postas), diante da discoteca Reina de Istambul 
onde, na passagem do ano, um jovem semeou morte e dor. 

Foi a primeira notícia que ouvi ao acordar na manhã de 2017. As palavras do Papa 
Francisco para aquele dia, no 50º Dia Mundial da Paz, ressoavam de maneira diferente 
dentro de mim: «existe demasiada violência, demasiada injustiça».  

Iniciamos o ano de 2017 sem ilusões! Há 
demasiado ódio e terror à nossa volta;  
há demasiada injustiça na economia e  
na política; há demasiada riqueza idolatrada 
e demasiada miséria gritante, neste mundo! 

Mas a resposta à violência em demasia, não é 
um suplemento de violência. O Papa 
Francisco convida-nos a contrapor  
«algo mais de amor», um «algo mais» que 

vem de Deus. Não precisamos «de bombas e armas» para alcançar a paz, dizia Madre 
Teresa, precisamos «de nos amarmos uns aos outros».  

De mãos postas, a Virgem Maria, Rainha da Paz, invoca de maneira não-violenta o dom 
da paz. De mãos postas, a jovem diante do cenário de morte no início de um novo ano, 
suplica «algo mais» que vem de Deus. Será que acreditamos na força da oração? 

Jovens de todo o mundo concluíram o ano de 2016 e/ou iniciaram o 2017, dizendo com a 
vida: «Eu acredito!». 

Frei Fabrizio 



1ª Leitura (Is 60, 1-6)  
«Brilha sobre ti a glória do Senhor» 
 
Salmo 71 (72) 
Virão adorar-Vos, Senhor,  
todos os povos da terra. 
 
2ª Leitura (Ef 3, 2-3a.5-6)  
Os gentios recebem  
a mesma herança prometida. 

Evangelho (Mt 2, 1-12)  
«Viemos do Oriente adorar o Rei» 
 

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 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 
Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante 
d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus 
tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e 
mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à 
presença de Herodes, regressaram à sua terra por 
outro caminho. 

Palavra da Salvação 

 

Aclamação (Mt 2, 2) 
 

Vimos a sua estrela no Oriente  
e viemos adorar o Senhor. 

Epifania do Senhor   

A melhor prenda  
é Jesus! 

Oração  
 

Senhor,  
hoje como aos magos, procurando-Te,  
fizeste-Te encontrado comigo  
e adorei-Te, amei-Te e  
alegrei-me na Tua presença. 
Esse encontro, Senhor,  
como desde que Te encontro  
na minha vida,  
fez-me perceber, como aos magos,  
que não posso caminhar  
o mesmo caminho,  
mas encontrar em Ti o caminho novo 
que quero viver. 
Graças te dou, Senhor, para sempre. 

Amén.  
 

 

«Todos desejamos a paz; muitas pessoas a constroem todos os dias com 
pequenos gestos; muitos sofrem e suportam pacientemente a dificuldade 
de tantas tentativas para a construir». No ano de 2017, comprometamo-
nos, através da oração e da ação, a tornar-nos pessoas que baniram dos 
seus corações, palavras e gestos a violência, e a construir comunidades 
não-violentas, que cuidem da casa comum. «Nada é impossível, se nos 
dirigimos a Deus na oração. Todos podem ser artesãos de paz».  

In MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A CELEBRAÇÃO DO 50º DIA MUNDIAL DA PAZ ,  

Vaticano, 8 de dezembro de 2016.  

50.º Dia Mundial da Paz  —  1 de Janeiro de 2017 

No passado dia 8 de Dezembro, o Papa Francisco apresentou a mensagem intitulada  
‘A não-violência: estilo de uma política para a paz’, que vai inspirar a celebração do  
50° Dia Mundial da Paz, assinalado pela Igreja Católica a 1 de janeiro de 2017.  

                      Poema da Paz 

O dia mais belo: hoje. 
   A coisa mais fácil: errar. 
O maior obstáculo: o medo. 
   O maior erro: abandonar. 
A raiz de todos os males: o egoísmo. 
   A distração mais bela: o trabalho. 
A pior derrota: o desânimo. 
   Os melhores professores: as crianças. 
A primeira necessidade: comunicar. 
  O que traz  felicidade: ser útil aos demais. 
O pior defeito: o mau humor. 
   A pessoa mais perigosa: a mentirosa. 
O pior sentimento: o rancor. 
   O presente mais belo: o perdão. 
O mais imprescindível: o lar. 
   A rota mais rápida: o caminho certo. 
A sensação mais agradável: a paz interior. 
   A maior proteção efetiva: o sorriso. 
O maior remédio: o otimismo. 
   A maior satisfação: o dever cumprido. 
A força mais potente do mundo: a fé. 
   As pessoas mais necessárias: os pais. 
A coisa mais bela de todas: O AMOR!  

                                   Madre Teresa de Calcutá 

A mensagem sublinha 
que é na família que 
se aprende que os 
conflitos devem ser 
superados, “não pela 
força, mas com o 
diálogo, o respeito, a busca do bem do outro, a 
misericórdia e o perdão”.  “A partir da família, a 
alegria do amor propaga-se pelo mundo, irradiando 
para toda a sociedade”. O Papa propõe uma ética de 
“fraternidade e coexistência pacífica” entre as 
pessoas e entre os povos, que abandone a  
“lógica do medo”, olhando com maior atenção para 
os indivíduos e os grupos sociais que são “tratados 
com indiferença, que são vítimas de injustiça e 
sofrem violência”. Para Francisco, as  
Bem-aventuranças, que Jesus Cristo apresenta nos 
Evangelhos, são como um “manual” da estratégia de 
construção da paz: “Felizes os mansos – diz Jesus – 
os misericordiosos, os pacificadores, os puros de 
coração, os que têm fome e sede de justiça”.  
“A não-violência ativa é uma forma de mostrar que a 
unidade é, verdadeiramente, mais forte e fecunda do 
que o conflito”.  

Adaptado de http://www.agencia.ecclesia.pt 

Em forma de conclusão, o Papa Francisco lança a todos nós um desafio:  


