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Breves

Francisco recordou quem vive
sem liberdade religiosa
No dia 25 de Dezembro, durante a tradicional
bênção "Urbi et Orbi", o Papa Francisco recordou
os cristãos que celebram o Natal sem liberdade
religiosa.
“Penso de modo particular nos nossos irmãos e
irmãs que celebram a Natividade do Senhor em
contextos difíceis, para não dizer hostis, especialmente onde a comunidade cristã é uma minoria,
por vezes frágil ou desconsiderada. Que o Senhor
lhes permita, a eles e a todas as minorias, viver
em paz e ver reconhecidos os seus direitos, sobretudo a liberdade religiosa”, afirmou, perante
uma Praça de S. Pedro repleta de fiéis.
Francisco mencionou várias zonas marcadas pelo conflito, como a Síria, e defendeu o diálogo como ferramenta essencial para alcançar a paz e
superar as diversas crises.

opinião

Olhares (23) - Porque é Natal

João Aguiar Campos
Padre

O

“Olhares” de hoje é
feito de textos diversos: Cânticos para um
tempo novo — porque “Deus visitou o Seu povo”.
É possível o sonho.
É possível sentir em campos
e árvores
a estação da festa fora de
horas.
É possível
que até em pomares de
pessimistas
espreitem rebentos.

Número de migrantes que
atravessou o Mediterrâneo
rumo à Europa diminuiu
De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, o número de migrantes que entrou na Europa através das três principais rotas
do Mediterrâneo em 2018 foi o mais baixo dos
últimos cinco anos. Os dados ainda são provisórios, mas as estatísticas indicam que cerca de 113
mil migrantes entraram na Europa este ano pelas
três rotas migratórias do Mediterrâneo.
Os dados apontam ainda para 769 mortes na rota do Mediterrâneo ocidental em 2018, tendo a
quantidade de vítimas aumentado nos últimos
três meses. A fatalidade mais recente terá acontecido a 20 de Dezembro, quando a Guarda Costeira espanhola recuperou doze corpos durante o
resgate de um barco. Uma mulher grávida estava
entre as pessoas que perderam a vida.

É possível o sonho
de nascentes nos altos
e de lágrimas de água
a brincarem no pó,
como as crianças brincam
com as cortinas da sala…
É possível o sonho
de ver sentados, na linha do
horizonte,
avós que olham bailes
de outros ritmos,
sem a dor de não poderem
dançar
senão com alma.
E sonhar a mocidade, que
rodopia,
vir ao seu colo
beijar a brancura dos afectos
e trautear cantigas
do tempo de “era uma vez”…
É possível o sonho
de palavras cristalinas e
fortes,
sem sílabas de vime
A vergastar a honra.
E mão de palmas abertas,
como eira onde cora o linho:
mãos que ajudam e saúdam
sem gestos de melífluas
reservas.
É possível o sonho
de querer as diferenças,
como o tecelão quer
a doçura distinta dos fios.
E ser vento e vela,

mar e barco,
na harmonia da força
e da ternura.
É possível o sonho
da pureza inicial
conversada em tarde
de paraíso.
Porque Te fizeste, Senhor,
um de nós,
moldando de novo
todas as coisas.

Veio marcado pelo ferro
das palavras clandestinas,
por detrás dos muros
onde pensar é erro….
Veio de qualquer lado,
vizinho daqui;
e ei-lo despojado…
Não tem lugar:
apenas uma esquina
onde o acordeão
toca em surdina.

+
Meus olhos de pastor
espantam-se na noite:
Que música tão doce
para a minha flauta de cana
soprar canções de amor!…
E estes ouvidos
cheios de ralos
corujas e latidos,
que palavra os amacia
que não é orvalho nem vento,
nem sonho tresmalhado
ao relento?…
“Um menino vos foi dado…”
Repeti, anjos, repeti
que o tempo se cumpriu!…
+

E as lágrimas escorrem
ao som do que diz:
“Noite feliz!”
+
As luzes escrevem
na fronte da rua
A alegria obrigatória;
e a música acorda na
memória
os ritos do tempo.
As saudades dizem-se
num cartão colorido
e os afectos são laços
das prendas em vez dos
abraços
na pressa das horas.

Veio de longe, da terra do pó.
Veio clandestino e só
à procura do pão.

Há palavras doces
nas canções gravadas
por poetas descrentes.
Mas os dias são espadas
em berços de sangue…

Veio fugido
das bombas
do império
que escorraça as pombas.

E Tu à espera
de olhos que Te vejam
no zinco nocturno dos
arredores…
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Natal de Luz e Sofrimento Humano
Papa francisco
24 DE DEZEMBRO 2018 · Contemplan-

do o Deus Menino, que emana luz na
humildade do presépio, podemos nos
tornar também nós testemunhas de
humildade, ternura e bondade. #Natal

José lima

D. Jorge Ortiga
25 DE DEZEMBRO 2018 · Que o 25 de
Dezembro não seja um ponto de chegada, mas sobretudo o início de uma
caminhada com o Emanuel (Deus connosco). #Twittomilia #EvangelhoDiário #Natal #Emanuel #meninojesus

solidariedade

Cáritas ajuda as vítimas
do tsunami com apoio de
emergência de 15 mil euros
A Cáritas Portuguesa anunciou na passada segunda-feira ter disponibilizado 15 mil euros para
o apoio de emergência às famílias das vítimas
do tsunami que assolou a Indonésia no passado
Sábado e que já provocou pelo menos 420 mortos e mais de 1500 feridos.
“Decidimos avançar já com uma quantia de 15
mil euros para, em colaboração com a Cáritas
internacional, ajudarmos nesta fase de emergência para aquilo que for necessário”, explicou
à Renascença Eugénio Fonseca, presidente da
organização.
O responsável adiantou ainda ser muito complicado fazer chegar bens à Indonésia, já que o envio se torna muito caro. Nesse sentido, a Cáritas
Portuguesa abriu uma conta solidária chamada
"Cáritas ajuda as vítimas do tsunami" com o Iban
PT50 0036 0324 9910 0019 2847 6.

1

Padre

No panorama quotidiano desencadeia-se
um arrepio que tem
a ver com tantos que
de forma variável sofrem os
arremessos actuais da História, sem poder fugir das suas
malhas.
Na azáfama de encontrar
algumas prendas, num tempo de muita solidariedade,
acontecem encontros com
a mais elementar desfiguração da dignidade humana:
impõem-se e gritam de maneira lancinante. Os contrastes impressionam no mais
íntimo da nossa humanidade condoída.
A Europa quer ser pátria
para todos. Mesmo se alguns
podem deixar-se ir na lenta agonia do “salve-se quem
puder”, dada a escassez de
respostas sensatas e eficientes. Morremos vítimas dos
nossos parcos recursos e das
nossas soluções medíocres
sem grande futuro. A terra

é de todos e não somente de
quem é bem abastecido.
Os telejornais abrem quase sempre com motivos de
pessimismo. As primeiras
notícias atiram-nos dados
frequentes de corrupção e
falsidades. Jornalistas profissionais investigam o mal social que campeia e mostram
despudoradamente os meandros em que tantos maquinam: o terreno social está viciado e as câmaras secretas
patenteiam um tecido cavernoso e por vezes macilento.
Há notícias que provocam
raiva e obnubilam as mentes.
A sociedade parece podre ou
em vias de putrefacção.
2. Há também sinais de
esperança
As campanhas do Banco
Alimentar registam ondas de
solidariedade e os mais novos são orgulhosos de participar nesta onda gigante que
os atrai. Um banho numa sociedade diferente. Tanta gente oferece um pouco de si,
traduzido em pacotes de víveres que fazem a diferença. Ao pé da porta tantas pessoas em Instituições serão
ajudadas, sentirão um beijo
da população que trabalha
e não esquece quem passa
momentos inóspitos. Toneladas e toneladas. Carimbos
de grande solidariedade.
Também ao pé da porta
muitas crianças brincam em
praias desertas e dialogam
com bracinhos de rios secos

que lhes ocasionam brincadeiras em família. Tantas
crianças que ainda encontram braços cheios de ternura que apostam num futuro
digno da humanidade, negociando responsabilidades.
Pais e mães são felizes por
verem seus petizes alegres e
esperançosos.
Os mais velhos, deitando
contas à vida, emprestam o
melhor de si, apesar das maleitas que a vida trouxe e dos
bilhetes bancários que é preciso honestamente administrar. Apesar de ser necessário
mais tempo em supermercados assegurando os preços mais baixos, as prendas
abundam para que os mais
novos se saibam amados e
bem enquadrados.
A sociedade também é
deste lado e promete que o
futuro ainda tem/terá um
rosto entre nós. Basta enxergar a alegria das jovens mães
ao ver o rosto brilhante dos
filhos. E a felicidade estampada nas avós ao ver o neto
assombrado e feliz diante do
último brinquedo. A alegria
é difusa e ostenta corações
bondosos.
Vivemos num misto desafiante de luzes e de sombras,
de alegrias e de tristezas, de
bem e de mal, de bondade
e de maldade, de terror e de
paz: a vitória será do Príncipe da Paz.
Um bebé prometido vem,
em cenário angelical.
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MENSAGEM DO SANTO
PADRE FRANCISCO PARA
O DIA MUNDIAL DA PAZ
1 DE JANEIRO DE 2019
“A boa política está ao serviço de paz”

1. «A paz esteja nesta casa!»
Jesus, ao enviar em missão os seus discípulos, disse-lhes: “Em qualquer casa em
que entrardes, dizei primeiro: «A paz esteja nesta casa!» E, se lá houver um homem
de paz, sobre ele repousará a vossa paz; se não, voltará para vós” (Lc 10, 5-6).
Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo. E esta oferta
é feita a todos os homens e mulheres que, no meio dos dramas e violências da
história humana, esperam na paz. A “casa”, de que fala Jesus, é cada família, cada
comunidade, cada país, cada continente, na sua singularidade e história; antes de
mais nada, é cada pessoa, sem distinção nem discriminação alguma. E é também
a nossa “casa comum”: o planeta onde Deus nos colocou a morar e do qual somos
chamados a cuidar com solicitude.
Eis, pois, os meus votos no início do novo ano: “A paz esteja nesta casa!”

Com efeito, a função e a responsabilidade política constituem um desafio
permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir o
seu país, proteger as pessoas que habitam nele e trabalhar para criar as
condições de um futuro digno e justo. Se for implementada no respeito
fundamental pela vida, a liberdade e a dignidade das pessoas, a política
pode tornar-se verdadeiramente uma forma eminente de caridade.
3. Caridade e virtudes humanas para uma política ao serviço dos
direitos humanos e da paz
O Papa Bento XVI recordava que “todo o cristão é chamado a esta
caridade, conforme a sua vocação e segundo as possibilidades que tem de
incidência na pólis. (…) Quando o empenho pelo bem comum é animado
pela caridade, tem uma valência superior à do empenho simplesmente
secular e político. (…) A acção do homem sobre a terra, quando é inspirada
e sustentada pela caridade, contribui para a edificação daquela cidade
universal de Deus que é a meta para onde caminha a história da família
humana”. Trata-se de um programa no qual se podem reconhecer todos os
políticos, de qualquer afiliação cultural ou religiosa, que desejam trabalhar
juntos para o bem da família humana, praticando as virtudes humanas que
subjazem a uma boa acção política: a justiça, a equidade, o respeito mútuo,
a sinceridade, a honestidade, a fidelidade.
A propósito, vale a pena recordar as “bem-aventuranças do político”,
propostas por uma testemunha fiel do Evangelho, o Cardeal vietnamita
Francisco Xavier Nguyen Van Thuan, falecido em 2002:
Bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda
consciência do seu papel.
Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade.
Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os
próprios interesses.
Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente.
Bem-aventurado o político que realiza a unidade.

2. O desafio da boa política
A paz parece-se com a esperança de que fala o poeta Carlos Péguy; é como uma flor
frágil, que procura desabrochar por entre as pedras da violência. Como sabemos,
a busca do poder a todo o custo leva a abusos e injustiças. A política é um meio
fundamental para construir a cidadania e as obras do homem, mas, quando aqueles
que a exercem não a vivem como serviço à colectividade humana, pode tornar-se
instrumento de opressão, marginalização e até destruição.
“Se alguém quiser ser o primeiro – diz Jesus – há-de ser o último de todos e o servo
de todos” (Mc 9, 35). Como assinalava o Papa São Paulo VI, “tomar a sério a política,
nos seus diversos níveis – local, regional, nacional e mundial – é afirmar o dever
do homem, de todos os homens, de reconhecerem a realidade concreta e o valor da
liberdade de escolha que lhes é proporcionada, para procurarem realizar juntos o
bem da cidade, da nação e da humanidade”.

Bem-aventurado o político que está comprometido na realização duma
mudança radical.
Bem-aventurado o político que sabe escutar.
Bem-aventurado o político que não tem medo.
Cada renovação nos cargos electivos, cada período eleitoral, cada
etapa da vida pública constitui uma oportunidade para voltar à fonte
e às referências que inspiram a justiça e o direito. De uma coisa temos
a certeza: a boa política está ao serviço da paz; respeita e promove os
direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos,
para que se teça um vínculo de confiança e gratidão entre as gerações do
presente e as futuras.
4. Os vícios da política
A par das virtudes, não faltam infelizmente os vícios, mesmo na política,
devidos quer à inépcia pessoal quer às distorções no meio ambiente e
nas instituições. Para todos, está claro que os vícios da vida política tiram
credibilidade aos sistemas dentro dos quais ela se realiza, bem como à
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autoridade, às decisões e à acção das pessoas que se lhe dedicam. Estes
vícios, que enfraquecem o ideal de uma vida democrática autêntica, são a
vergonha da vida pública e colocam em perigo a paz social: a corrupção –
nas suas múltiplas formas de apropriação indevida dos bens públicos ou de
instrumentalização das pessoas –, a negação do direito, a falta de respeito
pelas regras comunitárias, o enriquecimento ilegal, a justificação do poder
pela força ou com o pretexto arbitrário da “razão de Estado”, a tendência a
perpetuar-se no poder, a xenofobia e o racismo, a recusa a cuidar da Terra,
a exploração ilimitada dos recursos naturais em razão do lucro imediato, o
desprezo daqueles que foram forçados ao exílio.
5. A boa política promove a participação dos jovens e a confiança
no outro
Quando o exercício do poder político visa apenas salvaguardar os interesses
de certos indivíduos privilegiados, o futuro fica comprometido e os
jovens podem ser tentados pela desconfiança, por se verem condenados
a permanecer à margem da sociedade, sem possibilidades de participar
num projecto para o futuro. Pelo contrário, quando a política se traduz,
concretamente, no encorajamento dos talentos juvenis e das vocações
que requerem a sua realização, a paz propaga-se nas consciências e nos
rostos. Torna-se uma confiança dinâmica, que significa “fio-me de ti e creio
contigo” na possibilidade de trabalharmos juntos pelo bem comum. Por isso,
a política é a favor da paz, se se expressa no reconhecimento dos carismas e
capacidades de cada pessoa. “Que há de mais belo que uma mão estendida?
Esta foi querida por Deus para dar e receber. Deus não a quis para matar (cf.
Gn 4, 1-16) ou fazer sofrer, mas para cuidar e ajudar a viver. Juntamente com
o coração e a inteligência, pode, também a mão, tornar-se um instrumento
de diálogo”.
Cada um pode contribuir com a própria pedra para a construção da casa
comum. A vida política autêntica, que se funda no direito e num diálogo
leal entre os sujeitos, renova-se com a convicção de que cada mulher, cada
homem e cada geração encerram em si uma promessa que pode irradiar
novas energias relacionais, intelectuais, culturais e espirituais. Uma tal
confiança nunca é fácil de viver, porque as relações humanas são complexas.
Nestes tempos, em particular, vivemos num clima de desconfiança que está
enraizada no medo do outro ou do forasteiro, na ansiedade pela perda das
próprias vantagens, e manifesta-se também, infelizmente, a nível político
mediante atitudes de fechamento ou nacionalismos que colocam em questão
aquela fraternidade de que o nosso mundo globalizado tanto precisa. Hoje,
mais do que nunca, as nossas sociedades necessitam de “artesãos da paz”
que possam ser autênticos mensageiros e testemunhas de Deus Pai, que
quer o bem e a felicidade da família humana.
6. Não à guerra nem à estratégia do medo
Cem anos depois do fim da I Guerra Mundial, ao recordarmos os jovens
mortos durante aqueles combates e as populações civis dilaceradas,
experimentamos – hoje, ainda mais que ontem – a terrível lição das guerras
fratricidas, isto é, que a paz não pode jamais reduzir-se ao mero equilíbrio
das forças e do medo. Manter o outro sob ameaça significa reduzi-lo ao
estado de objecto e negar a sua dignidade. Por esta razão, reiteramos que a
escalada em termos de intimidação, bem como a proliferação descontrolada
das armas são contrárias à moral e à busca de uma verdadeira concórdia. O
terror exercido sobre as pessoas mais vulneráveis contribui para o exílio de
populações inteiras à procura de uma terra de paz. Não são sustentáveis os
discursos políticos que tendem a acusar os migrantes de todos os males e a
privar os pobres da esperança. Ao contrário, deve-se reafirmar que a paz se
baseia no respeito por toda a pessoa, independentemente da sua história, no

respeito pelo direito e o bem comum, pela criação que nos foi confiada e
pela riqueza moral transmitida pelas gerações passadas.
O nosso pensamento detém-se, ainda e de modo particular, nas crianças
que vivem nas zonas actuais de conflito e em todos aqueles que se
esforçam por que a sua vida e os seus direitos sejam protegidos. No
mundo, uma em cada seis crianças sofre com a violência da guerra ou
pelas suas consequências, quando não é requisitada para se tornar, ela
própria, soldado ou refém dos grupos armados. O testemunho daqueles
que trabalham para defender a dignidade e o respeito das crianças é
extremamente precioso para o futuro da humanidade.
7. Um grande projecto de paz
Celebra-se, nestes dias, o septuagésimo aniversário da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, adoptada após a II Guerra Mundial. A
este respeito, recordemos a observação do Papa São João XXIII: “Quando
numa pessoa surge a consciência dos próprios direitos, nela nascerá
forçosamente a consciência do dever: no titular de direitos, o dever de
reclamar esses direitos, como expressão da sua dignidade; nos demais, o
dever de reconhecer e respeitar tais direitos”.
Com efeito, a paz é fruto de um grande projecto político, que se baseia na
responsabilidade mútua e na interdependência dos seres humanos. Mas
é também um desafio que requer ser abraçado dia após dia. A paz é uma
conversão do coração e da alma, sendo fácil reconhecer três dimensões
indissociáveis desta paz interior e comunitária:
– a paz consigo mesmo, rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência
e – como aconselhava São Francisco de Sales – cultivando “um pouco de
doçura para consigo mesmo”, a fim de oferecer “um pouco de doçura aos
outros”;
– a paz com o outro: o familiar, o amigo, o estrangeiro, o pobre, o
atribulado..., tendo a ousadia do encontro, para ouvir a mensagem que traz
consigo;
– a paz com a criação, descobrindo a grandeza do dom de Deus e a parte
de responsabilidade que compete a cada um de nós, como habitante deste
mundo, cidadão e actor do futuro.
A política da paz, que conhece bem as fragilidades humanas e delas se
ocupa, pode sempre inspirar-se ao espírito do Magnificat que Maria, Mãe
de Cristo Salvador e Rainha da Paz, canta em nome de todos os homens:
A “misericórdia [do Todo-Poderoso] estende-se de geração em geração
sobre aqueles que O temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou
os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes
(...), lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a
Abraão e à sua descendência, para sempre” (Lc 1, 50-55).
Vaticano, 8 de Dezembro de 2018
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“Viemos adorá-l’O”
DOMINGO Epifania do Senhor
ATITUDE
Participar

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário

CONCRETIZAÇÃO: Como corolário de toda a caminhada do Tempo de Advento
e Natal, aparecerá uma árvore frondosa repleta de folhas, dentro do mesmo
vaso com terra, e juntamente com os elementos que, desde o início, foram
importantes para a preparação do terreno: luz/círio, água e sacos com terra, com
sementes e com adubo.

e participam da mesma promessa, em
Cristo Jesus, por meio do Evangelho.

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

EVANGELHO Mt 2, 1-12
Evangelho de Nosso Senhor 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.

REFLEXÃO
Vimos a sua estrela no Oriente
e viemos com presentes adorar o Senhor.
cf. Mateus 2, 2

O nascimento de uma criança ilumina
o mundo com uma luz intensa,
reconhecida nos olhos daqueles que, já
desde a concepção, lhe desejam o bem e
colocam nela uma esperança. É uma luz
singular, irrepetível, leve e intensa como
uma estrela entre as muitas que povoam
os céus. No nascimento de Jesus Cristo,
uma estrela também se acendeu nos
céus. Outros a viram e vieram ao seu
encontro com presentes para o adorar.
“Viemos adorá-l’O”
Ao chegarem a Belém, junto do
Menino, “uns Magos vindos do Oriente”
especificam o propósito, que os levou
tão longe: “Viemos adorá-l’O”. Duas
atitudes que caracterizam o discípulo
missionário de Jesus Cristo: ir ao
encontro, adorar.
A tradição cristã vê neste episódio,
não só o cumprimento das promessas
messiânicas (nasce em Belém,
conforme as profecias), mas também a
abertura à universalidade da salvação.
Nos Magos estão representadas todas
as raças e nações da terra, convocadas
a contemplar e a adorar o Menino
Deus. “Os Magos são os representantes
de toda a humanidade. O que eles
encontram, obtêm-no para toda a
humanidade” (Leão Magno).
Bernardo de Claraval, a propósito
deste texto, recorda que “a intenção
de Deus não era apenas descer à terra,
mas também ser conhecido nela”. Por
isso, celebramos este a Epifania, o
dia da manifestação de Deus a toda a

Humanidade. Aos Magos, pergunta:
“Que fazeis? Adorais um bebé de
peito, num casebre vulgar, envolto
nuns pobres panos? Pode este menino
ser Deus? […] Como é possível que
homens sábios tenham enlouquecido
ao ponto de adorar um bebé pequeno,
insignificante não só por causa da
sua idade mas também pela sua
pobreza? Sim, enlouqueceram para se
converterem em sábios. […] Prostraram-se, pois, perante este pobre Menino,
prestaram-Lhe homenagem como a um
rei, adorando-O como a Deus. Aquele
que exteriormente os guiou através de
uma estrela derramou a sua luz no mais
íntimo dos seus corações”.
Participar
A estrela (de Jesus Cristo) e o coração
(dos Magos) participaram numa sintonia
activa e criativa. A nós, é-nos proposto
o mesmo, como neste poema de Klaus
Hemmerle: “A estrela não se enganou /
quando chamou quem estava longe, /
para que se encaminhasse para o Deus,
/ que lhe está próximo. // A estrela
não se enganou / a indicar o caminho
do deserto, / o mais humilde, o mais
difícil. // A estrela não se enganou /
quando parou sobre uma casa / de
gente humilde: / ali nasceu um grande
futuro. // O teu coração não se enganou,
/ quando se pôs a caminho / à procura
do desconhecido. // O teu coração não
se enganou, / quando não cedeu / à vã
impaciência. // O teu coração não se
enganou, / ao ajoelhar-se / diante do
Menino”. Em modo de oração, acolho a
pergunta: que tempo e que qualidade
dou ao encontro pessoal com Cristo
(adoração), como forma de configurar a
minha vida com Ele?
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.net
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Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações próprias da
Solenidade da Epifania do Senhor (Missal
Romano, 151)
Prefácio: Prefácio próprio da Epifania do
Senhor (Missal Romano, 460)
Oração Eucarística: Oração Eucarística V/A
(Missal Romano, 1157)

Durante esta semana vamos procurar estar em
adoração alguns minutos por dia, se possível,
diante do sacrário.

— Entrada: Vimos a sua estrela, F. dos Santos
— Apresentação dos Dons: Uns magos vindos de
além, F. Silva
— Comunhão: Vamos todos a Belém, Az. Oliveira
— Final: Vamos a Belém, M. Faria

Elementos celebrativos
a destacar
Ser comunidade acolhedora
Liturgia da Palavra
Nesta celebração, pretende-se focar a
importância do encontro de todos com
Cristo, principalmente enquanto se
percorrem os caminhos da missão. Por
isso, antes da Liturgia da Palavra, far-se-á
uma breve admonição, conforme se pode
ler de seguida:
Andamos à procura do Messias que
acaba de nascer pelos caminhos da vida.
Nem sempre batemos à porta certa e
não acertamos sempre nas escolhas
que fazemos. Mesmo assim, o Senhor
continua a dar-nos sinais, através da Sua
Palavra e do nosso quotidiano, para nos
aproximarmos d’Ele, para O adorarmos e
para que Ele faça crescer em nós esperança
e alegria. Por isso, vamo-nos dispor a
acolher a sua presença, fonte de vitalidade
para todos nós.
Depois, os jovens da paróquia trarão o
vaso com uma árvore frondosa, repleta
de folhas verdejantes. Seguir-se-á,

nesta procissão, o Evangeliário, que será
entregue por um jovem ao sacerdote.
Este momento pode ser acompanhado
por um cântico adequado.
Para a proclamação do Evangelho,
sugere-se que se faça de forma solene
(cantada) e com incensação.
Ser comunidade missionária
1. Homilia
. O nascimento do Salvador é uma
graça para toda a humanidade. Com
os Magos, descobrimos que todos os
homens e mulheres, mesmo os mais
afastados (os que habitam as periferias),
podem reconhecer em Cristo, o Príncipe
da Paz, a Luz do mundo. Isso implica
abrir o coração ao outro, à diferença,
à maneira de Cristo. Os estrangeiros,
representados na imagem dos Magos,
desafiam a nossa tolerância e o nosso
acolhimento.
. Para encontrar Jesus Cristo, é
necessário empreender um êxodo
(interior e exterior) e discernir os sinais.
Quanto tempo os magos caminharam?
Meses? Anos? Não sabemos. O que
sabemos é que caminharam juntos e

juntos chegaram. Tal como os Magos,
aprendamos a despojar-nos do que
não nos faz falta; aprendamos a tomar
consciência que a única riqueza que
existe é o amor que habita o coração de
cada um de nós e não faz distinção entre
as pessoas; aprendamos a estar atentos
nas encruzilhadas da vida, a enfrentar
o cansaço e os obstáculos… tudo em
comunidade, como os Magos;
. Contudo, não nos deixemos ofuscar
pelos Magos. O essencial e o fundamental
é Cristo, o Deus connosco. Que este seja o
tempo de renascermos para assumirmos
que “somos missão”. Por isso, vale a
pena interrogarmo-nos: que tempo e
que qualidade dou ao encontro pessoal
com Cristo (adoração), como forma de
configurar a minha vida com Ele?
2. Envio missionário
V. Ide, o Pai vos faça sentir sobre vós o
brilho da Sua luz e da Sua glória, porque
estivestes reunidos na assembleia dos
filhos amados.
R. Ámen.
V. Ide, o Filho vos ilumine nos caminhos
da vida, porque vos encontrastes com

Ele, O adorastes e agora partis com
alegria renovada.
R. Ámen.
V. Ide, o Espírito Santo vos dê a
conhecer o mistério de Cristo, porque
sois participantes do mesmo Corpo e
estais em comunhão.
R. Ámen.
Depois do envio, os jovens entregarão a
todas as famílias um pequeno cartão verde,
em formato de folha de árvore, onde esteja
escrita a memória da participação nesta
caminhada de Advento-Natal, com apenas o
título da dinâmica: Cres’Ser na Esperança.

Oração Universal
Caríssimos cristãos, todas as nações
receberam a mesma herança, diz S. Paulo.
Sob o lema do Ano Missionário “Todos,
tudo e sempre em Missão”, oremos ao Pai,
que está nos céus, pedindo-Lhe que faça
brilhar, sobre todos os povos, a sua luz de
verdade e de vida, dizendo com esperança:
R. Iluminai, Senhor, a terra inteira.
...
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Dia Arquidiocesano do Coordenador
debate a “Missão e(m) Família”
A “Missão e(m) Família” é o tema a ser debatido no Dia Arquidiocesano do Coordenador, que
decorre no próximo dia 5 de Janeiro, no Espaço Vita.
A mesa redonda, momento alto
do evento, conta com a participação do Pe. Vasco Gonçalves,
da Diocese de Viana do Castelo,
o Pe. Paulo Duarte, da Companhia de Jesus e, ainda, Susana
Magalhães, Rui Vieira e o Pe.
Paulino Carvalho que compõem
uma equipa missionária de Braga, em Pemba, Moçambique,
para darem o seu testemunho.
A iniciativa começa pelas
09h00 e conta com a presença do Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, que conduz a oração
de abertura. Às 10h00 inicia-se a mesa redonda, com espaço para algum debate e participação do público. Durante
a manhã haverá ainda tempo

Agenda
FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

28 dez
MATRIZ

ANTIGA

CONCE
R
DE NATATO
L
(VNF)

21H00

Sexta-feira, das 23h00 às 24h00

para uma pausa e convívio. O
encerramento compreende um
momento de louvor, com um
concerto-oração.
A iniciativa é organizada pelo Departamento de Educação Cristã para Adultos e é
mais uma forma de "semear
esperança".

O programa Ser Igreja entrevista esta
semana o Pe. Paulo Terroso, reitor da
Basílica dos Congregados e director
do DACS.

03 jan
ANIVER
DE ORD SÁRIO
ENA
EPISCOP ÇÃO
AL

do Porto, José Marques.
Trata-se de uma obra monográfica, de 650 páginas, sobre a
freguesia bracarense de Padim
da Graça: uma investigação histórica e, simultaneamente, um
estudo do seu património, com
transcrição de documentos medievais e modernos.
A apresentação contou com intervenções do director do Arquivo Arquidiocesano de Braga,
o Pe. Miguel Teixeira, e da vereadora da cultura da Câmara
Municipal de Braga, Lídia Dias.

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

livro da
semana

12€

10%

Pe. Marcelo Correia apresentou
livro sobre padim da graça
“Padim da Graça – Santo
Adrião e São Salvador de Padim do Couto de Tibães” é o
título do livro no qual culminam mais de 20 anos de investigação histórica do Pe.
Marcelo Correia, actual pároco
de Vilar da Veiga, São João do
Campo, Covide e Valdosende,
em Terras de Bouro.
O livro foi apresentado no passado Domingo em Padim da
Graça, terra natal do autor, pelo
professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade

Livraria
diário do minho

Desconto

05 jan
CENTR

FORMA
Ç
"SALAM ÃO
A!"
O PAST

ORAL

10H00

Mirjana
Soldo

O Meu
Coração
Triunfará
Este livro é um testemunho, na
primeira pessoa, dos acontecimentos
de Medjugorje. Esta pequena povoação
bósnia foi palco, a partir de 1981, de
aparições da Virgem Maria a um grupo de
jovens. Essas aparições prolongaram-se
no tempo e alguns desses jovens recebem
regularmente mensagem de Nossa
Senhora. Mirjana Soldo testemunha-nos
nesta obra as suas experiências: as visões
e as mensagens da Rainha da Paz.

Fale connosco no
* Na entrega deste cupão. Campanha válida
de 27 de Dezembro de 2018 a 3 de Janeiro de 2019.

