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Breves

Papa deixa conselhos para a 
celebração do Natal
O Papa disse que o Natal deve ser mais do que 
uma celebração “meramente sentimental ou con-
sumista”, apontando ao presépio como símbolo de 
“ternura” e esperança, em ano de pandemia.
“Se a pandemia nos obrigou a estar mais distan-
ciados, Jesus, no presépio, mostra-nos o caminho 
da ternura para continuarmos vizinhos, para ser-
mos humanos”, referiu, durante a audiência geral, 
ao saudar os ouvintes de língua portuguesa.
A intervenção destacou que o Natal se tornou 
uma “festa universal” que chega mesmo a quem 
não é crente.
“Contudo, os cristãos sabem que o Natal é um 
acontecimento decisivo, um fogo eterno que 
Deus acendeu no mundo, e não pode ser confun-
dido com coisas efémeras”, apontou.
“No último domingo chamei a atenção para isto, 
sublinhando que o consumismo nos sequestrou 
o Natal”, advertiu depois.

Famílias cristãs resistem na 
Síria e celebram o Natal
240 famílias cristãs resistem e celebram o Natal na 
região de Idleb, Síria, que está “sob controlo” jiha-
dista, apesar das proibições, realça uma nota da 
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS).
Os frades franciscanos Hanna Jallouf e Luai Bshra-
rat descrevem como a comunidade cristã local está 
a viver este tempo de Natal e falam em “sofrimen-
to”, “homicídios”, “raptos”, “roubo” e “nostalgia”.
Apesar destes momentos de dor, também existe 
“alguma esperança que nasce da fé”.
Ao contrário de praticamente todo o resto do 
país, esta “província está sob o total controlo 
da Hayet Tahrir Al-Sham, mais conhecida pe-
lo nome Jabhet Al-Nussra, ou seja, os jihadistas 
islâmicos”.
A proibição da expressão pública da fé é apenas 
um sinal do sofrimento que estas cerca de 240 
famílias têm sofrido ao longo destes anos.
Esta terça-feira, vai realizar-se a festa de Natal 
das crianças e jovens, “em que serão distribuídos 
alguns presentes”.

opinião

Regresso ao Natal

Carla rodrigues
Advogada

Das músicas mais bada-
ladas no Natal e mais 
vezes tocadas nas rá-
dios, nas ruas, nos es-

paços de restauração, nas em-
presas, nos escritórios, se-
rá sem dúvida “All I want for 
Christmas is you”, que tra-
duzido significa “Tudo o que 
quero no Natal és tu”. Perce-
bemos que o Natal está a che-
gar quando esta música to-
ca em todo o lado, sem pa-
rar. Se não tivéssemos presta-
do atenção às luzes por todo 
o lado, às montras natalícias, 
aos bolos rei nas pastelarias, 
seria esta música uma espé-
cie de mote, para lembrar que 
o Natal está próximo, qual 
“Grândola, Vila morena” a dar 
início à revolução. A véspe-
ra do Natal é sempre vivida 
numa azáfama, este ano me-
nos. Entre compras, embru-
lhos, fitas coloridas, laços e 
lacinhos, luzes a brilhar, can-
ções de Natal, doces e mais 
doces, corremos para todo o 
lado, esperamos tempos sem 
fim nas filas do supermerca-
do, nas filas das lojas, tudo e 
sempre em busca dos melho-
res presentes, do melhor ba-
calhau, do melhor vinho para 
acompanhar o jantar de Na-
tal, dentro dos limites de ca-
da orçamento familiar. Em 
anos anteriores, a esta corre-
ria desenfreada acresciam os 
jantares de amigos, as mesas 
cheias, os restaurantes lota-
dos, as ruas apinhadas para 
o tradicional brinde com vi-
nho moscatel acompanhado 
da famosa banana. Milhares 
de pessoas saíam à rua, de co-
po erguido e garrafa na mão 
a saudar amigos, conhecidos 
e desconhecidos, onde todos 
eram corridos a eito com sau-
dações natalícias, num ges-
to com sabor a moscatel, mas 
sentido, de feliz Natal. Viver 

um pedaço de tempo deste 
Natal na rua é estender o Na-
tal a outras famílias que, por 
momentos, naquela noite fa-
zem parte dos nossos, fazem 
parte da nossa família. Isto 
também é Natal, mas o Natal 
é muito para ser só isto. 

Este ano alterou drastica-
mente a vida a que nos habi-
tuamos ao longo dos anos, em 
todos os contextos, nas várias 
dinâmicas, com reflexos ne-
gativos nas nossas vidas. As fa-
mosas mesas compridas, on-
de se sentavam pais, filhos, 
avós, sobrinhos, irmãos, ne-
tos e bisnetos, estarão menos 
povoados, mas continua a ser 
Natal. As famílias estarão se-
paradas, mas continua a ser 
Natal. Em muitas casas não 
vai haver bacalhau, mas con-
tinua a ser Natal. Muitos pais 
não vão poder oferecer uma 
prenda aos filhos, mas conti-
nua a ser Natal. Muitas casas 
estarão de luto, povoadas por 
dor e saudade, mas continua 
a ser Natal. O Natal é famí-
lia. O Natal é nascer e é dei-
xar nascer (ou renascer) a ca-
da momento, a cada história, 
a cada desejo pedido, a cada 
fragilidade, a cada lágrima. O 
Natal é o relembrar as dores 

de um parto solitário (como 
são todas as dores), sem ba-
by shower, sem parteiras, mé-
dicos ou anestesistas, sem fo-
tos a registar o momento, sem 
paninhos bordados e sem 
avós ansiosas à porta da ma-
ternidade para darem as boas 
vindas ao recém-nascido. O 
Natal é ousadia e esperança 
no amanhã bom que vai che-
gar. O Natal é saudade pelos 
que têm morada permanen-
te em nós. O Natal somos nós, 
com as nossas dores e as nos-
sas alegrias, as nossas cores e 
as nossas sombras, os nossos 
projectos e as nossas ansieda-
des. O Natal é a forma como 
transmitimos a Luz d’Aquele 
que escolheu nascer numa 
manjedoura.

Que neste Natal, em que 
tanto já nos foi tirado, que 
saibamos regressar à simplici-
dade da gruta de Belém e que 
nos sintamos protagonistas do 
Presépio e, como me disse-
ram estes dias, “nem que se-
ja aos empurrões!” Com mais 
ou menos presentes debaixo 
da árvore, com mais ou me-
nos pessoas sentadas à mesa, 
com mais ou meninos dificul-
dades, um Santo Natal, com 
paz e muito Amor. 



 QUINTA-FEIRA | 24 DE DEZEMBRO | 2020 // IGREJA VIVA 3

Papa francisco

20 DE DEZEMBRO 2020 · Neste tem-
po difícil, em vez de nos lamentar-
mos daquilo que a pandemia nos 
impede de fazer, façamos algo por 
quem tem menos: não mais um pre-
sente para nós e para nossos ami-
gos, mas para um necessitado em 
quem ninguém pensa!

23 DE DEZEMBRO 2020 · Se a pande-
mia nos obrigou a ficar mais distan-
tes, Jesus, no presépio, mostra-nos 
o caminho da ternura para estarmos 
próximos, para sermos humano. Si-
gamos este caminho.

Natal

Papa concede bênção “Urbi 
et Orbi” desde o Palácio 
Apostólico
Na Solenidade do Nascimento do Senhor, o Papa 
Francisco pronunciará a mensagem de Natal e dará 
a bênção ‘Urbi et Orbi’ na Sala das Bênçãos do Palá-
cio Apostólico. A cerimónia vai decorrer às 11 horas 
portuguesas.
Nos dias 26 e 27 de Dezembro e 1, 3 e 6 de Janeiro, o 
ângelus será recitado na biblioteca do Palácio Apos-
tólico, em vez da janela do apartamento pontifício.
A pandemia provocou uma alteração nos horários 
das celebrações no Vaticano, em particular no dia 24, 
quando Francisco preside, na Basílica de São Pedro, 
à missa da vigília da solenidade do Natal do Senhor, 
conhecida como Missa do Galo, pelas 18h30 portu-
guesas, mais cedo do que habitual.
No dia 31, pelas 16h, Francisco preside às vésperas 
da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, com ‘Te 
Deum’ em “acção de graças pelo ano que decorreu”. 
A 1 de Janeiro, o Papa preside à Missa, a partir das 
9h, no 54.º Dia Mundial da Paz.
Francisco assinala ainda a solenidade da Epifania, a 6 
de Janeiro, com a Missa na Basílica de São Pedro, pe-
las 9 horas. De fora fica a celebração na Capela Sisti-
na, por ocasião da festa do Baptismo do Senhor, em 
que o Papa baptiza várias crianças.

opinião

Embrulha

Jorge Vilaça
Padre

1Que faría(mos) a um 
domingo às seis da tar-
de, em Dezembro, há 
um ano atrás? Que 

fiz(emos) a um domingo às 
seis da tarde, em Dezembro 
de 2020? Num encontro de 
oração com as pessoas com 
deficiência, suas famílias e 
cuidadores, bispos, profissio-
nais de saúde e sacerdotes. O 
tema: a profecia da fraterni-
dade. Não a fraternidade dos 
seres angélicos, mas daque-
la possível: umas boas dúzias 
de pessoas, individualmen-
te ou em grupo, de Bragança 
ao Algarve, diante de um ecrã, 
com uma mesma fé. Pessoas 
com deficiências várias (mais 
ou menos limitadoras) em 
oração por via digital. Às ve-
zes, lá se ouviu um compu-
tador a falar mecanicamen-
te (adaptado à cegueira) por-
que se falhou um botão ou 
um interveniente de que não 
se percebeu o conteúdo por 
dificuldades na fala. Não foi, 

portanto, a perfeição em ora-
ção. Só a fragilidade assumi-
da como brecha do sagrado: 
cegos, desafinados ou gague-
jando, surdos, espontâneos 
ou ensaiados, ao ritmo de ca-
da um, sem que o silêncio ou 
a demora incomodasse. Re-
pito, sem que o silêncio ou a 
demora incomodasse.  Esti-
veram também presentes os 
bispos de Évora, Santarém, 
Bragança-Miranda, Lisboa e 
Aveiro. Que bela lição do Ser-
viço Nacional a Pessoas com 
Deficiência: um encontro de 
improváveis ao domingo à 
tarde (que pode ainda ser re-
zada no site http://pastoralde-
ficiencia.pt).

2. Simplesmente são, dis-
se alguém. Não são eles e nós 
mas somente um grande nós. 
É esta barreira mental, tra-
duzida muitas vezes também 
em linguagem e em compor-
tamentos, que ainda não der-
rubamos. O Papa Francisco 
pediu ultimamente: “Quero 
lembrar estes exilados ocul-
tos, que são tratados como 
corpos estranhos à socieda-
de. Muitas pessoas com de-
ficiência sentem que vivem 
sem pertença nem partici-
pação. Ainda há tanto que as 
impede de beneficiar da ple-
na cidadania. O objectivo não 
é apenas cuidar delas, mas 
acompanhá-las e ungi-las de 
dignidade para uma partici-
pação activa na comunida-
de civil e eclesial.” Presenças 
que desconcertam o rigoris-

mo, que incomodam o pro-
tocolado, que suscitam medo 
por espelho do que não que-
ro ver em mim mesmo. Dons 
inesperados para as armadu-
ras das certezas e da eficácia 
com que me julgo vestir per-
feitinho. “Ocultaste esta coi-
sas aos sábios e inteligentes”, 
havia rezado Jesus. Estão mais 
próximas da ternura de Deus, 
comentou alguém, acrescen-
tando logo: o seu excesso de 
Graça nos envergonha. E re-
matou o Papa, para quem ain-
da tenham dúvidas: ninguém 
pode recusar os sacramentos 
às pessoas com deficiência! 

3. Então, embrulha! Fiquei 
de facto embrulhado quan-
do tentei rezar, com cadên-
cia própria, a Avé Maria com 
a Juju. O objectivo não era 
chegar ao fim, era mesmo re-
zar. Embrulhei quando ten-
tei cantar “porque toda a vi-
da vem de ti” enquanto os jo-
vens dançavam na sua própria 
coordenação. O objectivo não 
era dançar, era fazer todo o 
corpo rezar. Embrulhei quan-
do vi famílias inteiras a re-
zarem ao domingo à tarde, a 
acenarem-se, a chamarem-se 
pelo nome, ainda que prove-
nientes de vários cantos do 
país. O objectivo não era ve-
rem-se mas comungarem. 
Então, embrulha! 

Bom Natal, muito me-
nos que perfeito. Jesus nas-
ceu nu, a chorar, sem falar e 
com fome. Muito menos que 
perfeito. 
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A mãe delas chamou-o da cozinha:
-Joãozinho, a tua mãe e a tua avó 
estão bem? 
- Estão, sim.
- Não queres comer nada? O que é que 
te apetece?
E o Joãzinho ficou muito envergonhado, 
olhando de soslaio para uma taça de 
vidro em cima da banca da cozinha.
- Ah! Já sei... Queres gomas, daquelas 
ali… - Era o que costumava oferecer-lhe 
quando ia lá a casa.
Foi buscar a taça com o mais doce 
sorriso do mundo. Ele era, afinal, o filho 
que não tinha. Por isso gostava muito 
dele. 
- Então vá, ide jogar xadrez, mas não 
desarrumem nada, ouviram?
O menino agradeceu. Meteu as gomas na 
boca e foi a correr com as amigas para 
a sala. A Candidinha tirou do armário o 
tabuleiro e as peças e o João começou 
logo a distribuí-las pelos devidos 
lugares. Os peões, era fácil, todos iguais, 
lado a lado. Atrás deles, as duas torres, 
nas extremidades da linha. Ao lado delas, 
os cavalos. A seguir, os bispos. Por fim,o 
rei e a rainha, ele mais alto e ela mais 
baixa, de coroa na cabeça. Mas ainda não 
sabia bem onde colocá-los. Disse-lhe a 
Kikas:
- Rei branco em casa preta e rei preto em 
casa branca. – Já lhe tinham ensinado, 
mas eram muitas regras ao mesmo 
tempo e ele esquecia-se.
Começaram a jogar. O Joãozinho 
enganava-se com frequência, mas 
aceitava de bom grado as correções. 
Queria mesmo aprender. Achava 
engraçado ter de pensar nos vários 

M 
al acabou de almoçar, o 
João pediu licença à mãe 
para se levantar da mesa 
e foi até à janela ver a 
Serra da Estrela, toda 
nevada, mesmo ali ao 

lado, tão perto que, se estendesse a mão, 
era capaz de apanhar um punhado de neve. 
Estava mesmo frio, embora o sol brilhasse 
esplendorosamente. A água das fontes 
gelara durante a noite e ainda não derretera. 
De um beiral do telhado, um grande 
caramelo gotejava.
Mesmo assim, o menino perguntou à mãe 
se podia ir a casa da Kikas e da Candidinha, 
mesmo em frente, do outro lado da rua.
- Que vais lá fazer?
- Vou jogar xadrez.
- Hoje, dia da consoada?
- Não demoro nada.
A mãe já sabia que ele ia lá ficar a tarde 
toda, mas não teve coragem de dizer que 
não. O filho andava radiante! Ajudara a fazer 
o presépio, a decorar o pinheiro com bolas e 
anjos e estrelas, a pôr azevinho nas portas. 
Tinha ajudado imenso.
- E tu já sabes jogar?
- Ainda não sei bem, mas a Candidinha e a 
Kikas ensinam-me.
Mal sabia movimentar as pedras, é verdade, 
sobretudo os cavalos que davam saltos 
inesperados para a frente, para trás e para 
os lados, apanhando-o sempre de surpresa.
Calçou umas luvas, enfiou na cabeça um 
gorro de lã e saiu a correr. Num istante 
chegou a casa das amigas. Subiu as escadas 
de pedra, tocou à campainha e logo elas 
vieram à porta, muito contentes por ele ter 
vindo. Parecia mesmo que já estavam à 
espera.

TEXTO 

LUÍS DA SILVA PEREIRA

 TABULEIRO 
 DE XADREZ  
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movimentos diferentes, tentando 
evitar que a Candidinha lhe 

comesse as pedras. Ela, às vezes, 
jogava mal de propósito, para ele 

ganhar, mas hoje, não, já deslocava 
as pedras com maior segurança. 

Ia aprendendo. Não sabia ainda 
que era um treino para quando 
fosse grande, para quando 
tivesse de estar atento a muitas 

coisas ao mesmo tempo. E começava 
também a saber que as pessoas se 
enganam e fazem coisas erradas, sem 
querer. Era para isso que o jogo servia, 

para ir aprendendo a vida a sério.
Chegou a hora de regressar a casa. 

Despediu-se e foi a correr. 
Reparou que o pai já tinha 
chegado do trabalho porque 
o carro estava à porta. 
Subiu. Viu que ele saía 
muito sorrateiramente do 
quarto como se não quisesse 
ser visto. Mas não deu 

importância ao facto. Nem 
mais se lembrou.

Depois da consoada, que foi 
bacalhau com batatas cozidas 
e couves, temperadas com 
azeite e alho, comeu ainda um 
pratinho de arroz doce e uma 
orelha de abade regada com 
um molho docinho de laranja. 
Apetecia mesmo. Terminada a 
refeição, foram para a sala e lá 
ficaram a conversar e a ver um 
pouco de televisão, enquanto 
iam deitando um olho para 
o presépio a ver se estava 

tudo em ordem, as figuras, 
os sapatinhos no lugar, as luzes 

acesas. Como a noite já ia adiantada e os 
pais e a avó queriam descansar, disseram-

lhe para ir para a cama, que também 
devia estar cansado. Aproximaram-se 

então do presépio e rezaram ao Menino, 
agradecendo-lhe ter nascido em Belém. 

E então a mãe disse-lhe uma coisa muito 
bonita: que o Menino Jesus era a prenda 

que Deus tinha dado aos homens e por 
isso as pessoas davam também 

presentes umas às outras.

Foi deitar-se. Rapidamente adormeceu, 
tão bem lhe soube o quentinho da cama. 
E começou a sonhar um sonho estranho 
e meio maluco. Via um grande tabuleiro 
de xadrez que era o campo que ia da 
casa dele até ao rio. Nele caminhavam os 
peões brancos e pretos transformados em 
ovelhas. Pareciam mesmo um daqueles 
grandes rebanhos que via na Serra da 
Estrela e que os pastores tocavam com o 
cajado, gritando Rrrrrrrrá, Rrrrrrrá.
No meio deles, seguiam três camelos 
e três homens em cima deles, com uns 
mantos largos pelos ombros, azuis, 
verdes e vermelhos, caindo até aos 
pés. Pareciam reis porque traziam 
coroas na cabeça e, nas mãos, caixas 
reluzentes que deviam ser de ouro. 
Depois chegaram cavalos de belas 
crinas, com cavaleiros em cima, vestindo 
armaduras de ferro, que chocalhavam ao 
andar, tchocalatchoca, tchocalatchoca, 
tchocalatchoca. Levavam espadas à 
cintura, mas não metiam medo nenhum. 
Avançavam perto das torres de madeira 
puxadas por outros cavalos que 
rinchavam e resfolegavam com o esforço. 
Surgiram também quatro bispos com 
mitras tão altas que pareciam torres de 
igreja. Todos caminhavam para onde se 
encontrava a rainha, muito linda e alegre, 
sentada à beira do rei que tinha uma coroa 
na cabeça e estava deitado num berço 
com palha. Achou estranho que o rei se 
deitasse sem tirar a coroa e tivesse ao 
lado um burro e uma vaca. Era um sonho 
meio estranho, mas muito sereno porque 
todos se davam bem, sem se zangarem e 
sem se atropelarem uns aos outros.
Acordou quando os sinos da igreja 
tocaram para a missa de Natal, já 
o sol tinha nascido. Levantou-se 
imediatamente e correu ao presépio para 
ver que presente é que o Menino Jesus 
tinha trazido. E qual não foi o seu espanto 
quando viu sobre os sapatinhos um 
tabuleiro de xadrez igual ao das amigas, 
enfeitado com um grande laço vermelho. 
Tão radiante ficou que nem deu conta do 
pai e da mãe, atrás da porta entreaberta 
da sala, sorrindo e espreitando a alegria 
dele.

 TABULEIRO 
 DE XADREZ  
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LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 60, 1-6  
Leitura do Livro de Isaías
Levanta-te e resplandece, Jerusalém, 
porque chegou a tua luz e brilha sobre ti 
a glória do Senhor. Vê como a noite cobre 
a terra e a escuridão os povos. Mas, sobre 
ti levanta-Se o Senhor e a sua glória te 
ilumina. As nações caminharão à tua luz 
e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha 
ao redor e vê: todos se reúnem e vêm ao 
teu encontro; os teus filhos vão chegar 
de longe e as tuas filhas são trazidas nos 
braços. Quando o vires ficarás radiante, 
palpitará e dilatar-se-á o teu coração, 
pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti 
virão ter as riquezas das nações. Invadir-
te-á uma multidão de camelos, de 
dromedários de Madiã e Efá. Virão todos 
os de Sabá, trazendo ouro e incenso e 
proclamando as glórias do Senhor.   
    
Salmo responsorial
Salmo 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13 (R. cf. 11)   
Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor, 
todos os povos da terra.  

LEITURA II Ef 3, 2-3a.5-6
Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Efésios
Irmãos: Certamente já ouvistes falar 
da graça que Deus me confiou a vosso 
favor: por uma revelação, foi-me dado 
a conhecer o mistério de Cristo. Nas 
gerações passadas, ele não foi dado a 
conhecer aos filhos dos homens como 
agora foi revelado pelo Espírito Santo 
aos seus santos apóstolos e profetas: os 
gentios recebem a mesma herança que 
os judeus, pertencem ao mesmo corpo 

“Regressaram à sua terra por outro caminho”

itinerário

REFLEXÃO
A Epifania celebra o esplendor da Luz do 
Natal. Desponta a aurora de um novo dia 
que ilumina todos os povos e nações. É 
a festa da universalidade da salvação. É 
também a realização plena da promessa.

“Nós vimos a sua estrela”
A imagem visual deste episódio detém-
se numa estrela especial que orienta o 
caminho: “Nós vimos a sua estrela no 
Oriente e viemos adorá-l’O”. Para nós, 
não é a estrela que determina a condição 
do Menino. Ele mesmo é a Estrela da 
Humanidade. Ele é o Caminho, o único 
que conduz ao sentido da vida, ao 
encontro da nossa identidade e missão.
Os Magos eram homens inquietos e 
atentos aos sinais. São João Crisóstomo 
propõe-nos uma mudança de perspetiva 
ao dizer que os Magos não se puseram 
a caminho por terem visto a Estrela, 
antes foram capazes de ver a Estrela 
porque já se tinham posto a caminho. 
Uma conversa, uma leitura, um momento 
de oração, uma situação inesperada, 
despertam em nós a vontade de nos 
pormos a caminho. Não fiquemos 
instalados no nosso comodismo, 
encerrados no «palácio» do nosso 
egoísmo. A inquietação interior é uma luz 
que nos nasce por dentro, é sinal de que 
queremos algo mais para a nossa vida. 
Apesar das dificuldades do caminho, os 
Magos permaneceram focados na estrela. 
O texto dá a entender momentos em que 
parece que eles deixaram de ver a estrela. 
Não desistiram. Há situações em que 
talvez nos pareça ofuscado o brilho da 
presença de Deus… Aprendamos, com os 
Magos, a manter a atenção no essencial. 
A busca converte-se em encontro. 
Chegamos ao último ‘episódio’ desta 
‘série’ de Advento e Natal “em busca da 

e participam da mesma promessa, em 
Cristo Jesus, por meio do Evangelho.
  
EVANGELHO Mt 2, 1-12 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus 
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.

vida”. Queira Deus que em nós tenha 
acontecido essa história de encontro, 
história de amor e de esperança, de luz e 
de vida. Pelo menos, tenha sido iniciada 
a procura, alguma coisa que nos tenha 
posto a caminho do nosso propósito de 
vida.
A história dos Magos é uma parábola 
da nossa vida. Somos buscadores de 
vida, buscadores de Deus. Esperamos 
algo mais, somos movidos pelo anseio 
do coração que se sabe incompleto e 
procura a ‘estrela’ que lhe mostre o pleno 
sentido da vida. E agora? “Regressaram 
à sua terra por outro caminho”, conclui 
o evangelista. Agora, é tempo para 
tomarmos outro caminho. Agora, é 
desafio a acolher a nossa existência 
como um projeto inacabado, por 
exemplo, empenharmo-nos em assumir 
um caminho de discipulado.

Atenção plena 
Os Magos ensinam-nos a observar 
com atenção plena. Queres aprofundar 
o sentido da vida? Põe-te  a caminho. 
Permanece atento aos sinais e à 
realidade. Com confiança. Há uma estrela 
que te guia desde o início. Há uma estrela 
que, a meio do caminho, te enche de 
alegria. Há uma estrela que te conduz até 
à meta.
Hoje, seguir a estrela é estar atento aos 
pequenos sinais, ter tempo para ver o que 
está a mudar, aprender a ver o invisível, 
descobrir o essencial de que falava o 
principezinho, o que só se vê com o 
coração. Talvez agora não esteja a brilhar 
no firmamento do céu, mas por certo 
habita o quotidiano, está aí diante de nós. 
Descobri-la faz-te encontrar o propósito 
da vida. Não a vês?

Reflexão preparada por Laboratório 
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Epifania do senhor Natal

Abrir a APP da Caridade e encontrar a imagem do grupo de 
crianças, de várias culturas, raças e religiões, como o jardim 
mais belo de Deus, onde devemos recordar que somos 
todos irmãos (Fratelli Tutti), para que uma santa infância 
seja capaz de impulsionar a todos à missão caritativa. 
Colocar, no presépio, os reis magos.
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“Regressaram à sua terra por outro caminho”

Semear caridade
Acólitos
O ministro do altar está num lugar 
privilegiado durante a celebração. Ele 
pode observar as pessoas da assembleia e 
seguir o conselho do Profeta Isaías falando 
de Jerusalém: “Olha ao redor e vê: todos se 
reúnem e vêm ao teu encontro”. Que essa 
visão seja um motivo de acção de graças, 
de júbilo, de palpitação do coração pela 
universalidade do chamamento de Deus.

Leitores
A Palavra de Deus permite-nos aprofundar 
o mistério de Cristo. Mas isso pode servir 
para nos aproximar de Deus, como Paulo, 
ou para nos afastar d’Ele, como Herodes. 
Por isso, o leitor deve pedir a Deus, não só 
o dom de uma boa leitura, mas também 
a pureza de coração para que a leitura 
dê bons frutos. Façamos nossa a oração 
de quem lê o Evangelho: “Por este Santo 
Evangelho, perdoai-nos, Senhor.”

Ministros Extraordinários 
da Comunhão
Deus habita no mais íntimo do coração 

de cada batizado. Por isso, ao levar o 
Santíssimo Corpo de Cristo aos doentes, 
o MEC vai levar o dom de Deus em seu 
Filho àquele que já é habitação de Deus 
pelo Baptismo. Realiza-se, de outra forma, 
o que dizia Santo Agostinho: “Recebei 
aquilo que sois”. A Igreja é o Corpo de 
Cristo e, quando comunga, recebe o Corpo 
de Cristo.

Músicos
A música litúrgica não é etnicamente 
determinada. Ela apenas deverá ser 
do melhor que cada nação produz. A 
mediocridade deve ser sempre excluída 
das celebrações. A música litúrgica deve 
ser ouro, porque da melhor qualidade, 
quer na escrita quer na execução; deve 
ser incenso, porque feita e executada 
para Deus só; e mirra, porque terá que 
estar profundamente enraizada na nossa 
humanidade.

Celebrar em comunidade
Homilia
1. A solenidade da Epifania mostra-nos 
que o Senhor não se revela apenas a 

alguns, a um pequeno grupo de eleitos 
e “perfeitos”, mas que a manifestação da 
Sua glória abrange todos os povos e todo 
o universo, simbolizados nos Magos.
2. Jesus vem para nos libertar de tudo o 
que nos aprisiona. Somos convidados a 
largar as nossas sedes de poder e a não 
temermos a vinda do Senhor, ao contrário 
de Herodes, que se fecha em si mesmo, 
recusando o amor de Deus.
3. Na Eucaristia recebemos a força do 
amor de Deus, maior presente que temos 
para dar aos outros, que nos dias de hoje 
são o rosto de Jesus e o modo como Ele 
vem ao nosso encontro.

Oração Universal
Caríssimos cristãos: por Jesus, verdadeira 
luz das nações, supliquemos ao Pai que 
dê a paz e o bem-estar aos homens e 
às mulheres de todo o mundo, dizendo 
confiadamente:
R. Iluminai, Senhor, a terra inteira. 

1. Pelas Igrejas do mundo inteiro, para que 
atendam aos sinais do nosso tempo
e manifestem a luz de Deus entre as 
nações, oremos.

2. Pelos países onde há guerra, para que 
os seus responsáveis não se cansem 
de procurar o bem precioso que é a paz, 
oremos.

3. Por aqueles a quem a estrela vai guiando 
até junto de Maria e de Jesus, para que 
aprendam a adorá-l’O e a servi-l’O, oremos.

4. Pelos pobres, pelos doentes e oprimidos, 
e pelos que choram alguém a quem 
amavam, em particular as vítimas da 
pandemia, para que encontrem em Deus 
fonte de conforto e consolação, oremos.

5. Por todos nós que acreditamos no 
Menino Deus, que veio ao mundo e Se 
fez homem como nós, para que n’Ele 
encontremos a glória prometida, oremos.

Deus todo-poderoso e eterno, ouvi as 
preces que Vos dirigimos, e fazei que, 
procurando a vossa luz, percorramos os 
caminhos da verdade, que o Espírito Santo 
nos revela. Por Cristo, Senhor nosso.
R. Ámen. 

Sugestão de cânticos
— Entrada: Levanta-te, Jerusalém – F. Santos
— Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Silva
— Apresentação dos dons: Ó vós que andais buscando!
– M. Simões 
— Comunhão: A vida que estava junto do Pai – A. Cartageno
— Pós-Comunhão: Senhor, Tu és a luz – Az. Oliveira
— Final: Uns Magos vindos do além – F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações presidenciais 
próprias da solenidade da Epifania do Senhor 
(Missal Romano, 151-152)
Prefácio: Prefácio da Epifania 
(Missal Romano, 460)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II 
(Missal Romano, 525ss)

Sair em missão de amar
Meditar na mensagem do vídeo «O casaco: 
uma história de Caridade», proposto pela 
caminhada de Advento-Natal, percebendo 
como posso doar algo meu a alguém em 
necessidade.

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/



8 IGREJA VIVA // QUINTA-FEIRA | 24 DE DEZEMBRO | 2020 

livro da semana

Livraria diário do minho

Fale connosco no
Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social 
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo 
Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

Chamado a suceder a Dom Eurico 
Dias Nogueira, fez jus à divisa 
escolhida para o episcopado: ut 
unum sint. Acompanha a vida 
dos arciprestados, sobretudo nos 
momentos mais significativos (v.g., 
nas peregrinações, no “movimento 
eclesiástico”, nas reuniões do clero…), 
a vida das paróquias, dos sacerdotes, 
dos consagrados, dos seminários; 
acompanha a vida dos movimentos de 
espiritualidade…

Dom Jorge Ortiga. 
Artesão da unidade 

José Paulo Abreu

30€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

Dia Arquidiocesano do Coordenador acontece em Janeiro

Onde há “Missa do Galo” na Arquidiocese em 2020?

Arciprestado de Barcelos
Dia 24 (23h30)
— Igreja Paroquial de Aldreu
Dia 24 (23h55)
— Centro Paroquial da Sagrada Família 
em Galegos (Santa Maria) 

Arciprestado de Braga
Dia 24 (17h00)
— Igreja Paroquial de Frossos
Dia 24 (23h00)
— Convento de Montariol
Dia 25 (00h00)

— Igreja Paroquial de Santo Adrião 
— Igreja Paroquial de S. Pedro de 
Merelim 
— Pavilhão Desportivo de Priscos (São 
Tiago)

Arciprestado de Famalicão
Dia 24 (19h00)
— Igreja Paroquial Nova de Antas (S. 
Tiago) 
Dia 25 (00h00)
— Nova Matriz de Santo Adrião 

Arciprestado de Guimarães/Vizela
Dia 25 (00h00)
— Igreja Paroquial de São Cipriano de 
Tabuadelo

Arciprestado de Vila do Conde e Pó-
voa de Varzim
Dia 24 (23h00)
— Igreja Paroquial de Santa Maria de 
Bagunte 
Dia 25 (00h00)
—  Igreja Matriz de S. João Baptista de 
Vila do Conde

10% 
Desconto

O Dia Arquidiocesano do 
Coordenador, promovido pelo 
Departamento Arquidiocesa-
no para a Formação e Ministé-
rios Laicais, terá lugar a 9 de 
Janeiro, no Espaço Vita, a par-
tir das 09h00. 
Subordinado ao tema "Coor-
denador: olha, escuta, ama", o 
encontro começa com um bre-
ve momento de acolhimento e 
a oração da manhã, presidida 
pelo Arcebispo Primaz, D. Jor-
ge Ortiga.
Segue-se uma mesa redon-
da com a presença de D. Nuno 
Almeida, Bispo Auxiliar, o Có-
nego Luís Miguel Rodrigues e 
o Professor Alexandre Freire 

Duarte. No decorrer do en-
contro será ainda apresen-
tado um vídeo intitulado “À 
conversa pela Arquidiocese”. 
O dia termina com um mo-
mento cultural.
Tendo em conta a pande-
mia, o Departamento subli-
nha que o encontro está a 
ser preparado com cuidados 
acrescidos, tendo sido efec-
tuadas até algumas altera-
ções a nível logístico e es-
tando condicionado o núme-
ro de presenças. Cada cada 
coordenador deve realizar 
uma inscrição no formulário 
online, disponível através do 
site da Arquidiocese.


