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PERGUNTA 
DA SEMANA

 Como 
testemunhas 
a alegria do 
Evangelho?

A solenidade da Epifania assume em 
plenitude a alegria do Natal. A luz de 
Cristo brilha para todo o universo: é 
a festa da manifestação de Deus a 
todos os homens e mulheres. «Virão 
adorar-Vos, Senhor, todos os povos da 
terra»! O profeta já tinha vislumbrado 
essa luz da glória: «chegou a tua luz 
e brilha sobre ti a glória do Senhor». É 
Paulo quem dá ao mistério do Natal 
toda a amplitude: a salvação trazida 
por Jesus Cristo não é reservada a 
um povo, mas destina-se a todos. 
Todos «recebem a mesma herança 
[...], pertencem ao mesmo corpo e 
participam da mesma promessa». 
Assim, a visita ao Menino nascido 
em Belém de «uns Magos vindos do 
Oriente» nada tem de anedótico: eles 
representam todas as nações, em que 
também eu me sinto incluído.

 
A Epifania é a manifestação de Deus 
a «uns Magos». Vista na perspetiva 
daqueles homens, pode-se apelidar 
esse acontecimento de «Festa dos 
Magos» ou «Dia de Reis», como é 
designado pela religiosidade popular. 
Mas o mais importante é que Deus 
se dá a conhecer e, neles, dá-se a 
conhecer a todas as pessoas de todos 
os tempos, até hoje. As promessas 
de salvação que tinham sido feitas 
através do povo de Israel, agora, em 
Jesus Cristo, estão abertas a todos: 
a mesma herança é oferecida a 
cada ser humano, sem exceção. Hoje, 
cada um de nós torna-se portador 
desta herança para as pessoas que 
encontra, «testemunhando a alegria 
de ter conhecido Jesus e o seu amor» 
(Papa Francisco)

“A mesma 
  herança”

Da esperança 
à alegria
A ‘ditosa esperança’ do Natal 
completa-se com a ‘grande alegria’. 
A alegria de quem reconhece que 
valeu a pena ter iniciado o caminho. 
ʴ�˔˟˘˚˥˜˔�˗˔ˤ˨˘˟˘˦�ˤ˨˘�˖ˢˡЁ˔ˠ�ˡ˔�
renovação, de que é possível nascer 
de novo. A alegria dos que, porventura 
cansados, alcançam a meta. Quem 
tem esperança diz: «Ainda não 
cheguei, mas hei de lá chegar». A 
ʸˣ˜˙˔ˡ˜˔�˖ˢˡЁ˥ˠ˔�˔�˩˜˧ͅ˥˜˔�˦ˢ˕˥˘�ˢ˦�
desesperados e os presunçosos.
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Os Magos ensinam que se pode 
partir de muito longe para chegar a 
Cristo: são homens ricos, estrangeiros 
˦̳˕˜ˢ˦ʟ�˦˘˗˘ˡ˧ˢ˦�˗˘�˜ˡЁˡ˜˧ˢʟ�ˤ˨˘�
saem para uma viagem longa e 
perigosa e que os leva até Belém 
(cf. Mt 2, 1-12). À vista do Menino Rei, 
invade-os uma grande alegria. Não 
se deixam escandalizar pela pobreza 
do ambiente; não hesitam em pôr-
se de joelhos e adorá-Lo. Diante d’Ele 
compreendem que Deus, tal como 
regula com soberana sabedoria o 
curso dos astros, assim também guia 
o curso da história, derrubando os 
poderosos e exaltando os humildes. 
E de certeza, quando regressaram 
ao seu país, falaram deste encontro 
surpreendente com o Messias, 
inaugurando a viagem do Evangelho 
entre os gentios.
(Papa Francisco)

APOIE A EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS
Lembra-te dos nossos pobres. No 
entardecer da vida seremos julgados 
apenas sobre o amor: “Tive fome e 
destes-Me de comer, tive sede e destes-
Me de beber, estava nu e vestiste-me, 
estava doente e cuidaste de Mim, estava 
preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36)

EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO DO 
SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Este Domingo, 5 de Dezembro, das 15h00 às 
17h00, exposição do Santíssimo, recitação 
do terço da Divina Misericórdia, adoração e 
vésperas.

GRUPO SEMEADORES DE ESPERANÇA 
DOS CONGREGADOS
Este Sábado, dia 4 de Janeiro, às 15h15, 
no salão da Basílica, encontro do 
“Grupo Semeadores de Esperança” dos 
Congregados.
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