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ANO C  
NATAL

EPIFANIA

Isaías 60, 1-6
Salmo 71 (72)

Efésios 3, 2-3a.5-6
Mateus 2, 1-12

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Celebrar, em 
família, o dia 
da Infância 
Missionária

bit.ly/im-epifania

É Natal! É plenamente Natal! Com a 
Epifania – que significa ‘manifestação’ 
– o Natal recebe toda a plenitude. 
Em termos litúrgicos e históricos: 
na liturgia, há de ecoar a mesma 
solenidade do primeiro dia de Natal; 
na história, há de ser recordado 
para sempre que todos «recebem 
a mesma herança, pertencem ao 
mesmo corpo e participam da 
mesma promessa». Jesus Cristo não 
veio para alguns, mas para todos 
os povos: «todos se reúnem e vêm 
ao teu encontro». Tal é a amplitude 
deste mistério: «uma grande paz até 
ao fim dos tempos». É a maravilha da 
salvação oferecida aos que, na noite, 
levantam os olhos para ver a estrela 
e se põem a caminho. Para eles (e 
para nós), o caminho conduz a «uma 
grande alegria».

O nascimento é dom de Deus. Os pais 
dizem ‘sim’ a esse dom, unem-se na 
doação da vida, alimentam-na no 
útero materno, preparam-se para 
dela cuidar, aguardam a surpresa dos 
primeiros passos e o balbuciar das 
primeiras palavras. Juntos, põem-se 
a caminho, guiados pela esperança 
de uma grande alegria. Chega a hora 
em que o ‘sim’ dos pais se torna o 
‘sim’ dos filhos. Abraço com confiança 
esse dom de amor imerecido que 
me permite continuar a ‘ser-filho’ e 
‘ser-criança’, para além da idade 
biológica. Eis o paradoxo: «só podemos 
tornar-nos verdadeiramente adultos, 
se nos fizermos como crianças, e só 
nos tornaremos como crianças de um 
modo sadio, se enveredarmos pelo 
caminho da maturidade espiritual».

“Recebem a 
mesma herança”

‘Se não vos tornardes como este Filho’,  
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Acima de tudo, 
ser criança
A ‘série’ mostrou-nos a importância 
de cuidar o ‘ser-filho’ e ‘ser-criança’ 
com o olhar fixo no Deus Menino: «Se 
não vos tornardes como este Filho». A 
vida já não é só a realidade fisiológica 
que tem na morte o último suspiro, é 
o sinal visível do amor de Deus que 
se faz carne no seio de uma mulher. 
Incarnação é ponto de partida para 
que cada um de nós aprenda a 
(re)nascer como filho de Deus e a 
‘incarnar’ o amor na relação com os 
outros, rumo à plena maturidade.
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BRUFE
04 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Pais, irmão e sogros de Manuel Sampaio
 Lino da Silva, mc. Pedro 
 Sebastião da Silva e esposa, mc. filha Conceição

07 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 Benfeitores da comunidade
 Vítimas da pandemia

08 — SÁBADO
 18H00 - ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
 19H15 - EUCARISTIA 
 Agostinho Marques da Silva e familiares, mc. família
 Alcina Rodrigues da Silva, mc. nora

09 — DOMINGO, 9H45 - EUCARISTIA - EPIFANIA DO SENHOR
 Augusto Luís Afonso e esposa, mc. filhos
 Abílio Castro, mc. esposa Laurinda
 Pais, irmãos e cunhado de Elizabete Carneiro 
PANDEMIA - ORIENTAÇÃO PARA AS CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS: 
tendo em conta o forte agravamento da atual situação 
pandémica, devido sobretudo à nova variante Ómicron da 
Covid-19, a Conferência Episcopal recomenda vivamente 
que, a partir das celebrações do Natal, inclusive nas 
Missas da Vigília, se observe um adequado distanciamento 
entre os participantes, conforme as orientações da 
Direção Geral da Saúde. Continuam em vigor as medidas 
de prevenção, tais como o uso das máscaras, a devida 
higienização das mãos e dos espaços celebrativos e a 
comunhão na mão, entre outras. 

NATAL: “Gestação” é o tema para a nossa caminhada de 
Advento e Natal. Ele tem em conta que o nosso Plano 
Pastoral: “onde há amor nascem gestos”. Por isso, será 
em gestos concretos que esta proposta se alicerçará. 
Para cada semana foi escolhido um gesto (germinar, 
sorrir, saltar de alegria, saudar, embalar, olhar e escutar) 
que procurará dar fecundidade a diversos ambientes: a 
Liturgia, a Família, a Catequese, a Escola e a Juventude. Só 
com gestos concretos, que sejam expressão da caridade, 
é que poderemos cultivar a virtude da esperança, fazendo 
um caminho em conjunto, em “gestação” de Jesus Cristo, em 
cada um de nós, nas nossas comunidades e em toda a Igreja. 

FESTA DO MENINO JESUS: este ano a festa do Menino 
é organizada pelo nosso Agrupamento de Escuteiros. 
Partilhemos com eles e ajudemo-los a preparar bem a 
Festa do Menino Jesus: o Natal. Nas entradas da Igreja 
estão as caixas das esmolas para fazerdes as vossas 
ofertas. Desde já, obrigado.

LEILÃO DE REIS: estávamos a programar fazer o Leilão de 
Reis, no segundo Domingo de Janeiro. Contudo, a pandemia 
não nos permite fazer esta iniciativa. Em todo o caso, 
juntamente com os delegados de lugar, entendemos que 
deveríamos fazer o Leilão noutra altura. Assim, estamos 
a prever fazer o leilão no primeiro domingo de Fevereiro. 
Esperemos que já haja condições para tal. Pedimos a 
vossa compreensão e motivação para esta iniciativa 
comunitária de ajuda às necessidades da paróquia.

EQUIPAS DE ACOLHIMENTO – OBRIGADO: queremos ser 
comunidade fraterna e acolhedora, que  pratica e promove 
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RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO

No dia 9, Dia do Batismo do Senhor, desafiamos todos os 
batizados a fazer memória do seu baptismo. Queremos, 

em comunidade, renovar as promessas batismais e 
reavivar o nosso compromisso cristão de sermos 

discípulos missionários, para uma inadiável renovação 
paroquial.

DESAFIO ÀS FAMÍLIAS – OLHAR
“Os olhos são o espelho da alma”. Quando Deus volta o seu 
olhar compadecido para nós, assume o olhar terno, como 

uma mãe olha o seu filho. O nosso olhar, quando se detém a 
meditar e contemplar a presença de Deus em Jesus Menino, 

fica admirado e, assim, glorifica e louva o próprio Deus. O 
olhar pode ser uma fonte de bênçãos. Por isso, sugerimos 
às famílias, fazer um passeio em família pela natureza e 

contemplar/olhar a beleza de viver no mundo que Deus criou 
para nós. Conversar com os filhos sobre a importância de 
preservar a criação. Cultivar o olhar para os pormenores. 

Sobretudo, cultivar o olhar os outros como irmãos, como dos 
nossos, tal qual Jesus se fez um de nós. 

DESTAQUE

a cultura do encontro. Com a pandemia, esta necessidade 
tornou-se um indispensável. Desejamos que, nas celebrações, 
cada irmão seja acolhido fraternalmente, acarinhado e 
recebido com a marca da alegria da fé. Estas equipas, à 
entrada da igreja, têm feito um trabalho de excelência, não 
obstante as dificuldades e as incompreensões de alguns 
em acolher as orientações neste tempo de pandemia. Só 
lhes podemos agradecer o seu contributo, a dedicação e 
o cuidado para que na Igreja estejamos bem, mesmo nas 
condições a que o covid_19 nos obriga. Faço o apelo para 
que outros possam responder com a mesma generosidade 
para que não sobrecarreguemos sempre os mesmos. Quem 
poderá ajudar!? Apelo desde já à vossa generosidade para 
aceitarem este desafio desta comunidade a tecer-se e em 
atitude de saída, de envolvimento e de corresponsabilidade.

PEDIR O BAPTISMO: apesar de estarmos em tempo de 
pandemia, nada impede a celebração do Baptismo. O 
sacramento do Baptismo é pedido pelos pais. No primeiro 
diálogo com eles, estabelece-se o dia e a hora do Baptismo. 
Preferencialmente são celebrados ao sábado ou ao 
domingo. No entanto, em cada dia só há uma celebração 
de Baptismo. Ou seja, o primeiro a marcar determina a 
hora dos que a seguir desejaram o batismo no mesmo dia. 
Para melhor se celebrar e compreender a profundidade da 
missão que os bebés, os pais e padrinhos iniciam, promove-
se um encontro de formação, na última sexta-feira do 
mês para pais e padrinhos. Embora não seja proibida a 
celebração do Baptismo no tempo da Quaresma, apelamos 
a que não haja celebração durante este período. Uma vez 
que toda a Quaresma é um tempo de preparação para a 
celebração do baptismo, apontamos o dia da Vigília Pascal 
como o dia por excelência da celebração do Baptismo.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: sexta feira, dia 7, das 17h às 19h. 

O vosso pároco deseja-vos um próspero ano novo,  
invocando a Bênção do Deus Menino para todos.


