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Cónego
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Retorno à infância, on-
de o Natal é fantasia, a 
chaminé é promessa, 
o “sapatinho” é espe-

rança, a noite é serena, a ceia 
é família, a sala é festa, a mú-
sica é embalo e o presépio é 
decoração.

Sim, de todos tenho sau-
dades; de tudo; da crença no 
Menino Jesus (no meu tempo, 
mandava mais que o Pai Na-
tal); da fé nos céus rasgados, 
que a cada casa faziam chegar 
prendas requisitadas em cartas 
que os carteiros não transpor-
tavam, ou em redações que as 
professoras não liam.

No presépio me quero cen-
trar. Quero construí-lo.

A ideia é, primeiro, arranjar 
uma caixa, que o Menino pre-
cisa de abrigo, de um lugar on-
de acolher-se, de uma concha 
que O receba. Há quem diga 
que o “asilo” também pode ser 
o nosso coração, que a casa po-
de ser a nossa alma, que a mo-
radia pode ser a nossa vida.

Importante é também o 
musgo, verdinho, fresco, chei-
ro a terra, cor de esperança, 
que na terra deve o Menino 
encarnar, e nela se constroem 
as estradas para o encontro. 
Céu e terra – esse é o enlace; 
Deus e as criaturas – esse é o 
matrimónio; o infinito à pro-
cura da nossa insignificância – 
essa é a bondade de Deus. 

Uma grande folha de papel 
faz depois a sua aparição, jun-
tamente com os guaches, ver-
de, preto e branco. Salpica-se 
a folha com essas tintas, uma 
e outra vez, seguidas vezes. Vai 
ganhando a forma de rocha, 
de granito, de pedra. A folha, 
toda sarapintada, envolve de-
pois a caixa – o musgo a servir 

de fixador, espreguiçando-se 
em várias direções.

Luzinhas, muitas luzinhas 
(também aqui o musgo a fi-
xar os fios). Que o Natal é luz, 
muita luz… Afinal, prepara-
mo-nos para acolher a luz do 
mundo, o príncipe da luz, o 
Deus que destrói as trevas e 
nos chama para o Seu reino 
luminoso.

Na caixa que se transforma 
em gruta, em caverna de gra-
nito, temos de colocar um An-
jo… E ouve-se: Glória a Deus 
nas alturas – que Ele merece, 
é digno do nosso louvor, da 
nossa gratidão, do nosso reco-
nhecimento e ação de graças… 
E paz na terra aos homens por 
Ele amados – que o Natal é 
paz, é harmonia, é reconcilia-
ção, é amor – o de Deus incar-
nado para connosco, o nosso 
para com Ele, o d’Ele e nosso 
para com todos (por milagre, 
transformados em irmãos).

Canta, Anjo! Cantamos 
contigo! Cantamos todos: Gló-
ria a Deus nas alturas… e paz 
na terra aos homens por Ele 
amados. 

Colocamos agora a estrela, 
na caverna, ou por cima dela. 
É o nosso GPS. Indica o rumo. 
Orienta-nos o caminho. Marca 
o destino. Dá-nos a referência 
certa, para o encontro, para a 
gruta, para a festa.

Venham lá os músicos, 
muitos violoncelos, violinos, 
ou muitas trompetes e oboés, 
muitos bombos, muitos can-
tores, de caras rosadinhas, de 
bochechas inchadas, soprando 
a “plenos pulmões”, cantando 
com a alma toda. Haja alegria. 
Natal é alegria. Jesus nasceu 
para que os dias sejam maio-
res, sejam melhores, mais sor-

ridentes. Toquem todos. Toque 
a orquestra toda. Cantem to-
dos. Cantemos todos. E a mú-
sica transmita a mensagem: 
“Hoje nasceu o nosso Salvador, 
Jesus Cristo. Senhor…”.

A gente simples, claro, os 
pastores, os homens do cam-
po, os de coração humilde… 
apareçam na festa. Ouçam 
bem: felizes os pobres em es-
pírito; felizes os humildes; fe-
lizes os que agora choram… O 
Anjo está a dar a notícia… Co-
loquem-se as ovelhas a tiraco-
lo; os galos na cesta; os frutos 
da terra desalinhem os tou-
cados… Presépio, sem pobres, 
não é Presépio. Natal, sem pe-
queninos, não é Natal. Natal, 
sem os “menos”, não é grande. 

Se pousarmos uma folha 
de prata sobre o musgo, as 
pontas enfiadas debaixo dele, 
ganhamos um lago. Fica bem 
na nossa representação natalí-
cia. Ajuda a refrescar. E a água 
é vida. Faz-nos recordar pes-
cas milagrosas e chamamentos 
para a missão, travessias para a 
liberdade, o Espírito que pai-
rava sobre as águas, o coração 
donde sai sangue e água… Jesus 
é vida. O Natal é vida. Celebra 
o surgimento, para a vida ter-
rena, d’Aquele que nos chama 
à vida, nos recupera para a vi-
da e nos quer com Ele na vida 
eterna.

Vamos pensar agora no 
conforto, no essencial, que a 
ninguém queremos falte, que 
para todos - neste Natal – pe-
dimos. Aquecemos o ambiente 
com o burrinho e a vaquinha, 
pois a noite vai fria, o gelo co-

bre a terra e até endurece mui-
tos corações. 

E colocamos também as 
palhinhas na manjedoira. Pa-
ra criar aconchego. Para esba-
ter arestas. Para que o Menino 
se sinta bem – desejo com que 
cobrimos quem lê este texto, 
as nossas famílias, todos quan-
tos estimamos, todos quantos 
conhecemos (ou não), os nos-
sos conterrâneos ou os irmãos 
do mundo inteiro. Até os rus-
sos, E, com muito carinho, os 
ucranianos.

Bem-vindo, S. José. Trans-
mites paz, serenidade, bon-
dade, pureza, doçura. No si-
lêncio, constróis. Com eficá-
cia, proteges. És um colabora-
dor que ninguém pode perder. 
Sem alaridos, nada falta a 
quem se coloca à tua sombra. 
Que delicadeza no trato com 
a tua esposa. Que meiguice no 
teu olhar sobre Jesus e sobre 
Maria. Que docilidade ao pla-
no de Deus desenhado por en-
tre sonhos… Assume o teu lu-
gar na gruta, na vida da sagra-
da família que é tua, na vida da 
Igreja, na vida de todos nós.

Mãe da Igreja, Mãe de Je-
sus e de todos nós, nós te lou-
vamos, te bendizemos, te agra-
decemos o dom da tua vida, a 
tua docilidade, a tua humilda-
de, a tua adesão ao querer de 
Deus. Por ti, o mundo conhe-
ce o Salvador. Por ti chegou o 
Redentor. Em ti, todas as pro-
messas se cumpriram. És a 
Arca da Aliança. És a “Theo-
tokos”, a Mãe de Deus. És a no-
va Eva: pela primeira, a rebe-
lião; por ti, a obediência; pela 

primeira, a condenação, por ti, 
a salvação; pela primeira, a di-
visão, por ti, a reconciliação.

Jesus, o lugar central do 
Presépio é teu. Vem. Deixa-te 
ficar. Ocupa a gruta, a manje-
doira, melhor, ocupa o nosso 
coração. Revela-te a cada um 
de nós. Cura-nos. Recupera-
-nos. Cobre-nos com o Teu 
amor. Ensina-nos a lógica da 
entrega, do ofertório, da dá-
diva – ao Pai, e à humanida-
de. Inunda-nos do Teu Espí-
rito. Jorra em nós tudo quanto 
o Teu Natal significa: paz, ale-
gria, concórdia, perdão, frater-
nidade, amor.

Vamos, finalmente, dei-
xar que os reis magos vão ao 
Teu encontro. Vamos colocá-
-los também no Presépio, com 
ouro (homenagem à Tua rea-
leza), incenso (tributo ao Deus 
que és) e mirra (símbolo do pó 
que somos). E vamos fazer co-
ro com eles, louvando-Te, re-
conhecendo-Te como nosso 
Deus e Senhor, como Senhor 
do mundo, com o Messias en-
viado à humanidade para a 
redimir.

Recebe, Jesus, o nosso ca-
rinho, o nosso abraço, o nosso 
amor. Recebe também a nossa 
vida - tributo maior que temos 
para Te dar e que, por Ti, que-
remos ver abençoada.

A todos quantos povoam o 
Teu Presépio nos juntamos – 
um coro só, cantando: Glória a 
Deus nas alturas… e paz na ter-
ra aos homens de boa vontade.

A todos… BOM NATAL!
22 - XII - 2022

Construindo o Presépio!...

Reflexão
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25 DE DEZEMBRO 2022 · Belém mostra-
-nos a simplicidade de Deus, que se re-
vela aos que têm o coração puro e aber-
to. Deixemo-nos comover pelo amor de 
Deus, que se fez homem para a nossa 
salvação. Sigamos Jesus, que se despo-
jou da glória para nos fazer participantes 
da sua plenitude. Feliz Natal!

26 DE DEZEMBRO 2022 ·  Peçamos a 
Jesus recém-nascido a novidade de 
um coração capaz de perdoar: a for-
ça para rezar por aqueles que nos feri-
ram e para dar passos de abertura e de 
reconciliação. 

Braga

Igreja agradece ao padre 
Fonseca e aos enfermeiros 
católicos
A Associação Católica dos Enfermeiros e Profissio-
nais de Saúde (ACEPS) de Braga homenageou, no 
passado dia 18, o padre José Alberto Martins Fon-
seca, pelos 52 anos ao serviço da ACEPS como as-
sistente espiritual. Na missa de Ação de Graças, a 
Igreja de Braga, através do Bispo Auxiliar, D. Delfim 
Gomes, agradeceu ao padre Fonseca, enfermeiros 
e profissionais de saúde católicos, pelo “belíssimo” 
trabalho, “único” na ação evangelizadora, nomeada-
mente no acolhimento e proximidade aos outros, so-
bretudo àqueles que estão em sofrimento.
A Capela da Imaculada foi o local escolhido. Direção 
e membros da ACEPS  e amigos do padre Fonseca 
animaram a eucaristia, com direito a música de arpa. 
A missa foi presidida por D. Delfim e concelebrada 
pelo homenageado, padre Fonseca, prestes a com-
pletar 92 anos;  e pelo padre Miranda.
Na homilia, o bispo privilegiou sobretudo três pala-
vras: “gratidão”, “dedicação” e “proximidade”. “A pri-
meira palavra é gratidão. São 52 anos de dedica-
ção ao serviço desta associação, que faz um traba-
lho único, belíssimo, de evangelização e proximida-
de junto daqueles que sofrem. É uma vida”, reforçou 
D. Delfim.
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Empreitadas de Paz

José Lima
Padre

I No limiar de novo ano civil 
(2023), preparemos o que 
vem: um tempo novo que 
recebemos, trabalhando lu-

cidamente no ano que finda. 
Estar atento ao tempo que nos 
é oferecido comporta uma ta-
refa para todos, sendo pon-
tuais na escola, alegres nos ofí-
cios que desempenhamos, cal-
mos e serenos no descanso que 
merecemos, honestos nos mo-
mentos de solidão que tam-
bém nos farão companhia.

A novidade embeberá to-
dos os 365 dias que estão pe-
la frente. A lucidez auxiliará 
as nossas tarefas. Sem gran-
des pressas, pois o tempo é um 
presente que viveremos des-
cobrindo, já que a vida é uma 
descoberta omnipresente que 
se desdobra em muitas perple-
xidades e imprevistos. Impor-
ta viver o instante presente o 

melhor possível, já que o ama-
nhã virá sem monotonia, pois 
quem oferece o tempo é deve-
ras amigo. 

II - Não importam preci-
pitações, pois poderemos não 
saborear aquilo que nos é da-
do. Importa sim viver com jei-
to, sendo compreensível pa-
ra consigo mesmo e acenando 
aos outros com cordialidade, 
sempre que nos é dada a con-
vivência. Quando estamos sós, 
cultivamos o bem pessoal, pos-
sibilitando condições para uma 
vida benéfica e salutar.

Daquilo que fazemos sai 
um mundo novo para nós e 
para todos, seja de umas ho-
ras numa loja, de uma leitura 
de um livro, de uma elabora-
ção de uma reflexão que bene-
ficiará muitos desconhecidos 
ou de uma viagem de negócios 
em atenta velocidade. Quan-
do trabalhamos, há criativida-
de em nós e auguramos o me-
lhor para o mundo. O que res-
ta das nossas atividades cifra-se 
em comunhão, em bondade, 
em ação fraterna, em altruísmo 
universal, em criação consis-
tente. Vivemos uns para os ou-
tros. Assim o futuro do mundo 
dará provas da nossa criativida-
de pessoal.

III - O ano que aí vem pre-
cisará de muitas empreitadas 
de Paz. 

O espectro mundial não é 
muito benigno, mas a nossa 
ação eliminará muitos campos 
de guerrilha, abrindo palcos de 
paz, nos gestos pessoais hon-
rosos, nos pensamentos filan-
trópicos que identificarão tan-
tas manobras benéficas. O nos-
so mundo precisa de nós para 
ser novo, nos gestos simples de 
vizinhança e no correio pací-
fico que enviamos. Faremos 
do nosso pequeno mundo um 
ambiente sadio onde todos se 
sintam bem. A paz tem início 
em casa.

O tempo do ano 2023 se-
rá pacífico, mesmo que con-
tinuemos a ouvir notícias fu-
nestas. Entre nós tudo fare-
mos para as evitar. Estaremos 
atentos aos horizontes daque-
les que connosco vivem e tudo 
faremos para que no horizonte 
português os machados se tor-
nem hélices de novos aviões e 
as espadas se tornem em rin-
ques de patinagem para o la-
zer; vivamos um tempo novo 
sem as crianças amedrontadas 
e impávidas diante de um ce-
nário mortífero de destruição. 
Brotará um mundo pacificador 
em cenários de fraternidade.

Num futuro próximo, es-
peramos, cantaremos uma ode 
nova à Paz sem fronteiras e 
hastearemos as bandeiras dos 
povos em liberdade.

opinião
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“Quanto aos tempos e aos momentos, irmãos, não precisais que vos 
escreva. Com efeito, vós próprios sabeis perfeitamente que o Dia do 
Senhor chega de noite como um ladrão” (I Carta de São Paulo aos 
Tessalonicenses 5, 1-2).
1. Com estas palavras, o apóstolo Paulo convidava a comunidade de 
Tessalónica a que, na expetativa do encontro com o Senhor, perma-
necesse firme, com os pés e o coração bem assentes na terra, capaz 
dum olhar atento sobre a realidade e os factos da história. Assim, em-
bora apareçam tão trágicos os acontecimentos da nossa existência 
sentindo-nos impelidos para o túnel obscuro e difícil da injustiça e do 
sofrimento, somos chamados a manter o coração aberto à esperança, 
confiados em Deus que Se faz presente, nos acompanha com ternura, 
apoia os nossos esforços e sobretudo orienta o nosso caminho. Por is-
so, São Paulo não cessa de exortar a comunidade a vigiar, procurando 
o bem, a justiça e a verdade: “não durmamos (…) como os outros, mas 
vigiemos e sejamos sóbrios” (5, 6). É um convite a permanecer des-
pertos, a não nos fechar no medo, na dor ou na resignação, não ceder 
à dissipação, nem desanimar, mas, pelo contrário, a ser como senti-
nelas capazes de vigiar vislumbrando as primeiras luzes da aurora, so-
bretudo nas horas mais escuras.

2. A Covid-19 precipitou-nos no coração da noite, desestabilizando a 
nossa vida quotidiana, transtornando os nossos planos e hábitos, sub-
vertendo a aparente tranquilidade mesmo das sociedades mais privi-
legiadas, gerando desorientação e sofrimento, causando a morte de 
tantos irmãos e irmãs nossos.
Arrastados na voragem de desafios inesperados e numa situação que 
não era totalmente clara nem sequer do ponto de vista científico, o 
mundo da saúde mobilizou-se para aliviar a dor de inúmeras pessoas 
e procurar remediá-la; e de igual modo fizeram as autoridades políti-
cas, que tiveram de tomar medidas notáveis em termos de organiza-
ção e gestão da emergência.
A par das manifestações físicas, a Covid-19 provocou – inclusive com 
efeitos de longa duração – um mal-estar geral, que se concentrou no 
coração de tantas pessoas e famílias, com implicações não transcurá-
veis, incrementadas por longos períodos de isolamento e diversas li-
mitações da liberdade.
Além disso, não podemos esquecer como a pandemia atingiu pontos 
sensíveis da ordem social e económica, pondo a descoberto contradi-
ções e desigualdades. Ameaçou a segurança laboral de muitos e agra-
vou a solidão sempre mais generalizada nas nossas sociedades, espe-
cialmente a solidão dos mais frágeis e pobres. Pensemos, por exem-
plo, nos milhões de trabalhadores não regularizados em muitas par-

tes do mundo, que ficaram sem trabalho nem qualquer apoio durante 
todo o período de confinamento.
Raramente os indivíduos e a sociedade progridem em situações que 
geram tamanho sentimento de derrota e amargura: na realidade, o 
mesmo enfraquece os esforços empreendidos pela paz e provoca 
conflitos sociais, frustrações e violências de vário género. Neste sen-
tido, a pandemia parece ter transtornado inclusive as áreas mais pa-
cíficas do nosso mundo, fazendo emergir inumeráveis fragilidades.

3. Passados três anos, é hora de pararmos um pouco para nos interro-
gar, aprender, crescer e deixar transformar, como indivíduos e como 
comunidade; um tempo privilegiado para nos prepararmos para o 
“Dia do Senhor”. Já tive oportunidade de repetir várias vezes que, dos 
momentos de crise, nunca saímos iguais: sai-se melhor ou pior. Ho-
je somos chamados a questionar-nos: O que é que aprendemos com 
esta situação de pandemia? Quais são os novos caminhos que deve-
remos empreender para romper com as correntes dos nossos velhos 
hábitos, estar melhor preparados, ousar a novidade? Que sinais de vi-
da e esperança podemos individuar para avançar e procurar tornar 
melhor o nosso mundo?
Certamente, tendo experimentado diretamente a fragilidade que ca-
rateriza a realidade humana e a nossa existência pessoal, podemos 
dizer que a maior lição que Covid-19 nos deixa em herança é a cons-
ciência de que todos precisamos uns dos outros, que o nosso maior 
tesouro, ainda que o mais frágil, é a fraternidade humana, fundada na 
filiação divina comum, e que ninguém pode salvar-se sozinho. Por 
conseguinte, é urgente buscar e promover, juntos, os valores univer-
sais que traçam o caminho desta fraternidade humana. Aprendemos 
também que a confiança posta no progresso, na tecnologia e nos efei-
tos da globalização não só foi excessiva, mas transformou-se numa 
intoxicação individualista e idólatra, minando a desejada garantia de 
justiça, concórdia e paz. Com muita frequência, neste nosso mundo 
que corre a grande velocidade, os problemas generalizados de dese-
quilíbrios, injustiças, pobreza e marginalizações alimentam mal-esta-
res e conflitos, e geram violências e mesmo guerras.
Enquanto a pandemia, por um lado, fez emergir tudo isto, por outro, 
permitiu-nos fazer descobertas positivas: um benéfico regresso à hu-
mildade; uma redução de certas pretensões consumistas; um renova-
do sentido de solidariedade que nos encoraja a sair do nosso egoísmo 
para nos abrirmos ao sofrimento dos outros e às suas necessidades; 
bem como um empenho, nalguns casos verdadeiramente heroico, de 
muitas pessoas que se sacrificaram para que todos conseguissem su-
perar do melhor modo possível o drama da emergência.
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Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz
1 de janeiro de 2023 - SANTA MARIA, MÃE DE DEUS – SOLENIDADE

NINGUÉM PODE SALVAR-SE SOZINHO
JUNTOS, RECOMECEMOS A PARTIR DE COVID-19 PARA TRAÇAR SENDAS DE PAZ
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E, de tal experiência, brotou mais forte a consciência que convida a 
todos, povos e nações, a colocar de novo no centro a palavra “jun-
tos”. Com efeito, é juntos, na fraternidade e solidariedade, que cons-
truímos a paz, garantimos a justiça, superamos os acontecimentos 
mais dolorosos. De facto, as respostas mais eficazes à pandemia fo-
ram aquelas que viram grupos sociais, instituições públicas e priva-
das, organizações internacionais unidos para responder ao desafio, 
deixando de lado interesses particulares. Só a paz que nasce do amor 
fraterno e desinteressado nos pode ajudar a superar as crises pessoais, 
sociais e mundiais.

4. Entretanto, quando já ousávamos esperar que estivesse superado o 
pior da noite da pandemia de Covid-19, eis que se abateu sobre a hu-
manidade uma nova e terrível desgraça. Assistimos ao aparecimento 
doutro flagelo – uma nova guerra – comparável em parte à Covid-19 
mas pilotado por opções humanas 
culpáveis. A guerra na Ucrânia cei-
fa vítimas inocentes e espalha a in-
certeza, não só para quantos são di-
retamente afetados por ela, mas de 
forma generalizada e indiscrimina-
da para todos, mesmo para aque-
les que, a milhares de quilómetros 
de distância, sofrem os seus efei-
tos colaterais: basta pensar nos pro-
blemas do trigo e nos preços dos 
combustíveis.
Não era esta, sem dúvida, a estação pós-Covid que esperávamos ou 
por que ansiávamos. Na realidade, esta guerra, juntamente com to-
dos os outros conflitos espalhados pelo globo, representa uma derrota 
não apenas para as partes diretamente envolvidas mas também para 
a humanidade inteira. E enquanto para a Covid-19 se encontrou uma 
vacina, para a guerra ainda não se encontraram soluções adequadas. 
Com certeza, o vírus da guerra é mais difícil de derrotar do que aque-
les que atingem o organismo humano, porque o primeiro não pro-
vem de fora, mas do íntimo do coração humano, corrompido pelo 
pecado (cf. Evangelho de Marcos 7a, 17-23).

5. Enfim, o que se nos pede para fazer? Antes de mais nada, deixar-
mos mudar o coração pela emergência que estivemos a viver, ou seja, 
permitir que, através deste momento histórico, Deus transforme os 
nossos critérios habituais de interpretação do mundo e da realidade. 
Não podemos continuar a pensar apenas em salvaguardar o espaço 
dos nossos interesses pessoais ou nacionais, mas devemos repensar-

-nos à luz do bem comum, com um sentido comunitário, como um 
“nós” aberto à fraternidade universal. Não podemos ter em vista ape-
nas a proteção de nós próprios, mas é hora de nos comprometermos 
todos em prol da cura da nossa sociedade e do nosso planeta, criando 
as bases para um mundo mais justo e pacífico, seriamente empenha-
do na busca dum bem que seja verdadeiramente comum.
Para fazer isto e viver melhor depois da emergência Covid-19, não 
se pode ignorar um dado fundamental: as variadas crises morais, so-
ciais, políticas e económicas que estamos a viver encontram-se todas 
interligadas, e os problemas que consideramos como singulares, na 
realidade um é causa ou consequência do outro. E assim somos cha-
mados a enfrentar, com responsabilidade e compaixão, os desafios do 
nosso mundo. Devemos repassar o tema da garantia da saúde públi-
ca para todos; promover ações de paz para acabar com os conflitos e 
as guerras que continuam a gerar vítimas e pobreza; cuidar de forma 

concertada da nossa casa comum 
e implementar medidas claras e 
eficazes para fazer face às altera-
ções climáticas; combater o vírus 
das desigualdades e garantir o ali-
mento e um trabalho digno para 
todos, apoiando quantos não têm 
sequer um salário mínimo e pas-
sam por grandes dificuldades. Fe-
re-nos o escândalo dos povos fa-
mintos. Precisamos de desenvol-
ver, com políticas adequadas, o 

acolhimento e a integração, especialmente em favor dos migrantes e 
daqueles que vivem como descartados nas nossas sociedades. Somen-
te despendendo-nos nestas situações, com um desejo altruísta inspi-
rado no amor infinito e misericordioso de Deus, é que poderemos 
construir um mundo novo e contribuir para edificar o Reino de Deus, 
que é reino de amor, justiça e paz.
Compartilho estas reflexões com a esperança de que, no novo ano, 
possamos caminhar juntos valorizando tudo o que a história nos po-
de ensinar. Formulo votos de todo o bem aos Chefes de Estado e de 
Governo, aos Responsáveis das Organizações Internacionais, aos líde-
res das várias religiões. Desejo a todos os homens e mulheres de boa 
vontade que possam, como artesãos de paz, construir dia após dia um 
ano feliz! Maria Imaculada, Mãe de Jesus e Rainha da Paz, interceda 
por nós e pelo mundo inteiro.

Vaticano, 8 de dezembro de 2022.
Francisco

“Não podemos continuar 
a pensar apenas em 

salvaguardar o espaço dos 
nossos interesses pessoais"

NINGUÉM PODE SALVAR-SE SOZINHO
JUNTOS, RECOMECEMOS A PARTIR DE COVID-19 PARA TRAÇAR SENDAS DE PAZ
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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 

“Regressaram à sua terra por outro caminho”

itinerário

sonhos para não voltarem à presença 
de Herodes, regressaram à sua terra por 
outro caminho.

REFLEXÃO

A Epifania dá-nos a consciência de que o 
Emanuel, Deus connosco, se manifesta a 
todos e de modo permanente nos oferece 
a luz do seu amor. A Epifania faz-nos ter 
um olhar mais profundo sobre o nosso 
quotidiano. Brilha em nós a sua luz!

“Adoraram-no [e] ofereceram-lhe 
presentes” 
Os Magos são protagonistas no 
evangelho de hoje. O centro, porém, é 
Jesus, o Emanuel. Ao ver a estrela, os 
Magos sentiram uma alegria imensa. 
«Entrando na casa, viram o menino 
com Maria, sua mãe, e, caindo por terra, 
adoraram-no. Ao abrirem, então, os seus 
tesouros, ofereceram-lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra».
Façamos como os Magos: adoremos 
Jesus Cristo como verdadeiro homem e 
verdadeiro Deus, ofereçamos-lhe o nosso 
ser, esse maior tesouro que trazemos 
como dom, juntamente com as nossas 
alegrias e tristezas de cada dia. É o modo 
mais sublime de agradecermos ao Pai, 
que está connosco para nos amar, ao 
Filho, que está connosco para nos salvar, 
ao Espírito Santo, que está connosco para 
nos inundar de alegria.
Hoje, precisamos de aprender a 
descobrir os sinais da presença de 
Deus. Em cada dia, continua a brilhar 
a estrela, que nos pode fazer sentir 
uma alegria imensa porque Deus está 
connosco, uma alegria imensa porque 
nós podemos estar com Deus.
O maior conhecimento que podemos 

gentios recebem a mesma herança que 
os judeus, pertencem ao mesmo corpo 
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 

obter não é fruto da especulação sobre 
a existência de Deus. A adoração, mais 
do que ato intelectual, dá-nos uma 
experiência amorosa, que faz aumentar 
em nós o desejo de oferecer a Deus todo 
o nosso ser, o que temos e somos.

Emanuel: o Pão da Vida
A eucaristia é, para nós católicos, a 
maior experiência de adoração, pela qual 
recebemos o Pão da Vida, o grande dom 
de Deus entregue a cada comungante, 
alimento que nos renova e enche de 
alegria. Assim proclama a estrofe do 
hino do Jubileu dos Jovens, que já 
recordamos no dia de Natal: «O grande 
dom/ que Deus nos deu,/ é Cristo, o 
seu Filho;/ a humanidade é renovada,/ 
é nele libertada./ Verdadeiro homem, 
verdadeiro Deus,/ é o Pão da Vida,/ 
que a todo homem/ e a seus irmãos/ se 
entregará».
Na eucaristia, à maneira dos Magos, 
reconhecemos o Emanuel, em todas as 
suas manifestações, desde a incarnação 
e nascimento, passando pela vida 
familiar em Nazaré, pela missão pública 
de ensinar e curar, pelo seu sofrimento 
e morte, até à ressurreição, que lhe 
permitiu ficar connosco para sempre. 
É isto que celebramos ao longo de 
cada ano litúrgico, em cada eucaristia 
dominical. Foi uma das sete prioridades 
propostas pelo Papa, na Carta Apostólica 
no termo do Grande Jubileu do Ano 
2000 (NMI). João Paulo II desejava 
que «a participação na eucaristia seja 
verdadeiramente, para cada batizado, o 
coração do domingo: um compromisso 
irrenunciável […] como necessidade 
para uma vida cristã verdadeiramente 
consciente e coerente» (NMI 36 
Aprendamos a viver a eucaristia como 
uma experiência de adoração, a dar 
espaço ao inesperado, a acolher a luz que 

Domingo - EPIFANIA DO SENHOR

Disposição de um vaso com uma planta junto da tenda.

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES
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nos faz perceber a graça divina que nos 
rodeia, porque nunca estamos sozinhos. 
Gritemos a uma só voz: Emanuel! Deus 
está sempre connosco!

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

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 ação 
de graças, de júbilo e de palpitação 
do coração pela universalidade do 
chamamento de Deus que a solenidade 
da Epifania celebra.

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 de cada 
batizado. Por isso, ao levar o Corpo de 
Cristo aos doentes, o MEC vai levar o 
dom de Deus em seu Filho àquele que 
já é habitação de Deus pelo batismo. 
Realiza-se, de outra forma, o que dizia 
Santo Agostinho: “recebei aquilo que 
sois”. A Igreja é Corpo de Cristo e, quando 
comunga, recebe o Corpo de Cristo. Como 
os Magos, vamos, pois, aos doentes como 
quem procura Deus.

Músicos
A música litúrgica não é etnicamente 
determinada. Ela apenas deverá ser do 
melhor que cada nação e cada cultura 

produzem. 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
 
Evangelho para os jovens
A estrela guia-nos. Donde veio e para 
onde vai? É a questão de muitos jovens. 
A profundidade da nossa existência não 
pode ser vivida fora da criação. Essa luz 
orientadora planta-se na vida de todos 
os dias, desde os nossos afazeres aos 
nossos prazeres, das nossas alegrias às 
tristezas. Isto significa, para Jesus, sentir-
se Nascido. Quando falamos em vida, 
falamos em criação, num mundo comum 
e habitável por todos. Por isso, na hora 
de O visitarmos, todos somos chamados: 
humildes pastores ou reis magos. Talvez, 
hoje, o maior presente esteja num cuidado 
atento à realidade que nos envolve.

Oração Universal
Irmãos e irmãs em Cristo: neste tempo 
santo do Natal, em que se manifestou 
a bondade de Deus, nosso Salvador, 
supliquemos fervorosamente a Deus 
Pai, dizendo (ou: cantando), com grande 
confiança:

R. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. . 

1. Deus visita a Igreja santa e católica, para 
que receba, na alegria da fé, o Filho de 
Deus, nascido de Maria. Oremos.

2. Deus visita o mundo, para que a paz, 
o progresso e o bem-estar temporal 
ajudem as pessoas a desejar os bens 
eternos. Oremos. 

3. Deus visita os que têm fome, estão 
doentes ou sozinhos, para que o mistério 
do nascimento de Jesus os reconforte no 
corpo e na alma. Oremos.

(...)

Sugestão de cânticos
– Entrada: Levanta-te, Jerusalém – F. Santos
– Glória: Glória a Deus nas alturas – F. Santos
– Ap. Dons: És Príncipe  – M. Luís
– Comunhão: A vida que estava junto do Pai – A. Cartageno
– Final: Uns Magos vindos do além - F. Silva

Eucologia
Orações presidenciais: Orações presidenciais da 
Epifania do Senhor
Prefácio: Prefácio da Epifania do Senhor
Oração Eucarística: Oração Eucarística III

Sair em missão de amar
Nesta certeza de que Deus visita a Criação, somos 
convidados, ao longo desta semana, a fazer nascer, 
em nossa casa, uma nova planta, fazendo-a 
germinar para a vida. 

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

8 JAN 2023
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Agenda

Comissão de 
Proteção de 
Menores e Adultos 
Vulneráveis

comissao.menores@
arquidiocese-braga.pt 
 

913 596 668

CIDADE DE BRAGA
CIDADE DE BRAGACORRIDA DE S. SILVESTRE21H30

BASÍLICA DOS CONGREGAODS

BASÍLICA DOS CONGREGAODSRÉVEILLON DA PAZ
22H30

31
Dez

Coordenadores Arquidiocesanos 
reúnem-se a 14 de janeiro

O Departamento Arquidio-
cesano para a Formação e Mi-
nistérios Laicais dinamiza, uma 
vez mais, o “Dia Arquidiocesano 
do Coordenador”. O evento terá 
lugar na manhã de 14 de janeiro 
de 2023, a partir das 9h.

O departamento voltou a 
abraçar o Plano Pastoral da Ar-
quidiocese como forma de ins-
piração para a definição do tema 
deste ano que será “Aqui habi-
ta Deus. Onde?”. A iniciativa de-
correrá no Auditório Vita e ini-
cia-se com a oração da manhã.

Seguir-se-á uma conferên-
cia proferida por D. José Cor-
deiro, na qual o Arcebispo de 
Braga refletirá acerca da forma 
e do modo como Deus habita as 
nossas comunidades eclesiais e 
as relações que nelas se estabe-
lecem, e os sinais concretos da 
Sua presença.

Depois de um coffee break, 
terá lugar uma mesa-redonda 

que procurará abrir horizontes 
acerca dos lugares que Deus 
habita. Moderada pelo Cón. 
Luís Miguel Rodrigues, es-
ta mesa redonda contará com 
testemunhos concretos de va-
riados contextos onde dificil-
mente conseguimos reconhe-
cer sinais da presença de Deus: 
a rua, a prisão, a doença e o di-
gital. De seguida o diálogo es-
tender-se-á também à plateia, 
tendo os coordenadores que 
estiverem a assistir a opor-
tunidade de colocar as suas 
questões.

O momento de envio fica-
rá ao encargo da jovem Juliana 
Costa, autora do projeto “A ris-
car por Ele”.

Por uma questão de logísti-
ca, o departamento pede que os 
que pretendam participar nes-
te dia possam informar atra-
vés do link: https://forms.gle/
vGFNX9uqCVhXPXru8
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Livro da semana

Livraria diário do minho

Uma aventura fascinante, de uma surpreendente 
actualidade, que, à distância de quinhentos 
anos, nos faz entrar no complexo mundo do 
século XVI

Francisco Xavier. 
O aventureiro de 
Deus
Pedro Miguel Lamet

29,00€

Compre online em 
www.livrariadm.pt

10% 
Desconto*

* Na entrega deste cupão.
Campanha válida de 29 de dezembro de 2022 a 4 de janeiro de 2023.


