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OS MAGOS: BUSCA HUMILDE E ATRIBULADA!

Olá estimadas famílias. Saudações
natalícias. Continuamos a celebrar o
Natal. É a solenidade da Epifania do
Senhor. Uns Magos vindos dos confins da Terra, vêm adorar o Senhor.
Os Magos, esses representantes
de todo o mundo conhecido da sua
época, e de todas as raças humanas,
homens sábios, ricos, aventureiros,
humildes e bons buscadores de Deus
ensinam-nos a preservar a alegria, a
cuidar da alegria do amor, que brota
do nosso encontro com Maria, José e
o Menino.
Eles usam aquela astúcia, de
quem não se deixa enganar, nem levar por falinhas mansas, nem seduzir
por presentes envenenados, de
quem sabe fugir dos perigos. O caminho dos Magos está, aliás, cheio de
enganos: chegam à cidade errada; falam de uma criança ao assassino de
crianças; perdem a estrela, procuram

EDITORIAL
um rei e encontram um bebé. E encontram-no, não num trono, mas entre os braços da mãe.
Todavia não se rendem aos seus
erros; têm a infinita paciência de recomeçar, até que, ao verem a Estrela,
experimentam uma imensa alegria.
Deus seduz sempre, porque fala a
linguagem da alegria e do encontro!
Ali, onde houver a alegria inteira e indivisa no coração, aí está o sinal de
Deus. E, para guardar esta alegria,
para que ninguém lha roube, os Magos, «avisados em sonhos, regressaram à sua terra, por outro caminho”.
Dizia-nos o Papa Francisco na
Evangelii Gaudium:
Não deixemos que nos roubem a
alegria do Natal, que se manifesta
sobretudo na alegria do amor em família.
Não deixeis, portanto, que vos
roubem a alegria do Natal, mesmo no
meio da escuridão, do pranto e da
dor! Cuidai da alegria do amor em família. Como Maria e José, como os
Magos de Belém, defendei-vos das
ameaças e ilusões, fugi dos perigos, e
são tantos, que vos podem fazer perder a alegria do amor em família!

Pe. Manuel Silva

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.
Palavra do Senhor!
S. RESPONSORIAL: VIRÃO ADORAR-VOS, SENHOR,
TODOS OS POVOS TODOS OS POVOS DA TERRA.
1. Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade.
2. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra.
3. Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes,
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas.
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, todos os povos o hão de servir.
4. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos.
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
e participam da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.
Palavra do Senhor!

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-I’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-I’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.
Palavra da Salvação
Comentári0
A Epifania é feita de trevas e de luz. Herodes está nas trevas: cheio de inquietude
e toda Jerusalém com ele … Ele convoca os Magos “em segredo”, fecha-se na mentira, fazendo crer que quer adorar o Messias enquanto procura fazê-lo matar.
Os Magos, eles, estão na luz, vêm do país onde se levanta o sol, e uma estrela
ilumina a sua noite. Põem-se a caminho, procuram, questionam. Esta luz para a qual
eles tendem alegra-os. Então, prostram-se diante d’Aquele que se dirá “a Luz do
mundo”. Em toda a verdadeira relação há um intercâmbio. Então, Deus oferece ao
mundo seu Filho como presente, os Magos abrem os seus cofres e oferecem-nos
Àquele que eles consideram como Rei (ouro), como Deus (incenso) e como humano
que é mortal (mirra). Nesse dia, Deus faz-Se reconhecer por aqueles que O procuram, enquanto os chefes dos sacerdotes e os escribas que pensavam tê-l’O encontrado ficam em Jerusalém e recusarão reconhecê-I’O (fonte: www.dehonianos.org)

Pensamento da semana
“A sabedoria não se transmite é preciso que nós a descubramos
fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar
e que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas. (Marcel Proust)
CALHANDRICE DA SEMANA
O que se teria passado, se, em vez de Reis, tivessem sido três Rainhas?
 Teriam perguntado como chegar ao local e teriam chegado a horas.
 Teriam ajudado no parto e deixado o estábulo a brilhar.
 Teriam ainda preparado uma panela de comida.
 Teriam trazido ofertas mais práticas.
Mas quais teriam sido os seus comentários ao partirem?
 Viste as sandálias que a Maria usava com aquela túnica.
 O menino não se parece nada com o José!
 Virgem! Pois está bem! Já a conheço desde o liceu…
 Como é que é possível que tenha todos esses animais imundos a viver dentro
de casa?
 Disseram-me que o José está desempregado!
 Queres apostar em como não te devolvem a panela?

Avisos da Semana
1 - REUNIÃO DO SECRETARIADO PERMANENTE: será no dia 08.01, ÀS 21,00h
na sala CP5.
2 - REUNIÃO GERAL DE CATEQUISTAS: será na quarta-feira, dia 09 de janeiro,
às 21,00h.
3 - CURSO DE LITURGIA PARA NOVOS ACÓLITOS: vai começar no próximo sábado, dia 12. 01, às 10,30h, na sala CP1.
4 - VISITA DE PADRINHOS E AFILHADOS AO PRESÉPIO: vai acontecer na última
semana em que teremos o presépio montado. Também se podem juntar
as crianças batizadas em 2018 nesta paróquia, juntamente com os seus
pais.
Propriedade: Fábrica da Igreja da Paróquia do Coração Imaculado de Maria,
R/ do Coração de Maria, 2735-470 CACÉM
Tel: 219 142 550; Tm 929 054 182
Sítio da Paróquia: www.paroquiadocacem.net Correio eletrónico: igrejacacem@sapo.pt

