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Ser Leitor é...(37) 

 
...É também saber munir-se de subsídios 

capazes de te ajudarem a formar como Leitor 
litúrgico, nomeadamente livros, cursos, 
reciclagens, retiros, etc. 

 
O “Livro do Leitor” é um instrumento 

de trabalho e de consulta: “livro do 
mestre”, para quem vier a servir-se dele 
como apoio na exposição de alguns dos 
seus temas, no decorrer de cursos para 
leitores nas paróquias; e “livro do aluno”, 
para os que o ujtilizarem como compêndio 

de estudo nesses mesmos cursos, ou 
vierem a consultá-lo posteriormente. 

A sensibilização dos leigos e a 
organização de cursos para Leitores nas 
paróquias terão de ser estudadas e 
decididas pelo pároco, em colaboração 
com as estruturas da pastoral paroquial, 
ou eventualmente com a ajuda do 
Secretariado Diocesano da Liturgia. 

Talvez não convenha que o número 
de participantes em cada curso seja muito 
grande, para que o grupo possa funcionar 
corretamente e se torne viável o trabalho 
prático de cada candidato. Na 
programação deve haver o cuidado de 
reservar tempo para que cada um possa 
praticar, ao vivo, diante dos outros, aquilo 
que ouviu nas lições. 

Todos aqueles que são chamados a 
ler na liturgia, deveriam participar nun 
curso de Leitores e, periodicamente, em 
cursos de actualização. A formação 
contínua é cada vez mais uma 
necessidade. 

                      (Secretariado Nacional de Liturgia) 

__________________________________________ 

Este Domingo 
  

A solenidade da Epifania celebra a 
manifestação de Jesus – Redentor do 
mundo – aos gentios, isto é, aos que não 
faziam parte do povo judeu. 
Esta manifestação – Epifania – torna-se 
um facto quando um grupo de homens 
importantes pela ciência e pela família – 
os Magos que as pessoas tratam por reis 
– vieram, guiados por uma estrela, adorar 
o Menino Jesus em Belém. 

Para nós, que procedemos de povos 
gentios, esta solenidade proclama a 
universalidade da salvação que nos trouxe 
o Filho de Deus nascido em Belém. 

Estes homens valentes são para nós 
um exemplo vivo de fidelidade às 
inspirações da graça que o Senhor 
constantemente nos dá, principalmente 
por meio da Palavra de Deus. 
 _________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

Epifania do Senhor  
 

Em Espanha, é no dia de Reis, e não 
no Natal, que se trocam presentes. Então 
as crianças e os adultos já estão a sonhar 
com os  Reis Magos; as crianças, pelos 
presentes, e os adultos, porque temos 
saudades da nossa infância. É tão bonito 
voltar a sonhar sonhos de criança! Chega 
um rei de barba branca e outro de barba 
cor de trigo, chega um rei de rosto negro. 
Os três vão em busca de um Menino. 
Montam em três dromedários que, por 
curvas e caminhos, os levam nas suas 
corcovas. Os três vão em busca de um 
Menino. Atravessam cidades com 
muralhas, onde há crianças adormecidas, 
e cruzam terras de sombras: os três vão 
em busca de um Menino. Vêm de palácios 
de ouro estes três reis magníficos, 
montados em dromedários: os três vão em 
busca de um Menino. Este tem um manto 
vermelho e aquele um amarelo, um manto 
azul o terceiro: já encontraram o Menino. 
Baltasar  oferece-lhe mirra e Melchior 
apresenta-lhe o ouro, Gaspar oferece-lhe 
o incenso. Aos três, o Menino sorri. 
Magnífico! 
    Também nós, adultos, devemos 
oferecer os nossos presentes ao Senhor, 
mas devemos fazê-lo com um coração de 
criança. “Viram o Menino com Maria, sua 
Mãe. Prostrando-se, adoraram-nO e, 
abrindo os cofres, ofereceram-Lhe 
presentes: ouro, incenso e mirra” (Mt 2, 
11). 
__________________________________________ 

introdução 
 
Terra de passagem, objecto de 

disputas, encruzilhada de povos, culturas, 
raças e línguas, a Palestina foi invadida e 
ocupada à vez pelos faraós egípcios e 
pelos príncipes da Mesopotâmia. 

O desejo de vingar-se um dia contra 
estes opressores, foi longamente cultivado 
em Israel (SI 137, 8-9), mas a desforra, a 
retorsão, a vingança não fazem parte dos 
projectos de Deus. Aliás, um profeta 
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anónimo do III século a.C. revela ao invés 
quais são os seus sonhos. São estes: 
«Naquele dia, uma estrada ligará o Egipto 
à Assíria; os Assírios irão ao Egipto e os 
Egípcios à Assíria, e os Egípcios com os 
Assírios renderão culto ao Senhor. 
Naquele dia, Israel será mediador entre o 
Egipto e a Assíria, e será uma bênção do 
Senhor no meio da terra. O Senhor do 
universo abençoá-los-á nestes termos: 
«Bendito seja o Egipto, meu povo, a 
Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, 
minha herança» (Is 19, 23-25). 

Uma profecia surpreendente, inaudita, 
incrível: Israel está destinado a ser 
mediador de salvação para os seus dois 
inimigos históricos, os Assírios e os 
Egípcios. 

Um século antes, um outro profeta 
tinha anunciado: o Senhor conduzirá 
todos os estrangeiros ao seu monte santo 
e enchê-los-á de alegria na sua casa (Is 
56, 6-7). 

O sonho de Deus realizou-se quando 
em Jacob despontou, como o Senhor 
tinha prometido (Nm 24, 17), a Estrela, 
Cristo Senhor. A sua luz dissipa as trevas 
criadas pelo ódio ancestral e convoca 
todas as gentes numa única família. 

É esta a mensagem  de  esperança  
da Epifania, a festa da luz. 

Brilha a Estrela, Luz para todos os 
Povos. 
       A  sua luz fará florescer a justiça e 
abundar a paz, até que se apague a lua. 
__________________________________ 

Antífona de Entrada 
 

Eis que vem o Senhor soberano. 
A realeza, o poder e o império estão nas 
suas mãos. 

__________________________________________

1.ª Leitura (Is 60, 1-6) 

 
Monição:  
 

O profeta Isaías imagina o mundo todo 
mergulhado nas trevas, enquanto Jerusalém – 
figura da Igreja que Jesus viria fundar – está 
inundada pela luz que lhe vem do Alto. Os 
povos de todo o mundo caminham para ela, 
guiados por essa luz que os atrai. 

Tudo isto é uma figura do que o Senhor 
viria a realizar na Igreja de Jesus Cristo para a 
qual caminham os povos, atraídos pela luz da 
Revelação. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Levanta-te e resplandece, 
Jerusalém, porque chegou a tua luz e 
brilha sobre ti a glória do Senhor. 2Vê 

como a noite cobre a terra e a 
escuridão os povos. Mas sobre ti 
levanta-Se o Senhor e a sua glória te 
ilumina. 3As nações caminharão à tua 
luz e os reis ao esplendor da tua 
aurora. 4Olha 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. 5Quando 
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. 6Invadir-te-
á uma multidão de camelos, de 
dromedários de Madiã e Efá. Virão 
todos os de Sabá; hão-de trazer ouro e 
incenso e proclamarão as glórias do 
Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Repara na estrutura binária das frases, 
baseadas num certo paralelismo sintético e 
rítmico. Daí se colhe uma preciosa indicação 
para a forma de ler. Evita deixar cair a voz nos 
pontos finais das frases. Aproveita-a e 
exercita-a.  

Isola alguma frase ou palavra que também 
devas exercitar, tais como: resplandece / 
esplendor / redor (pronunciar “redór” e não 
“redôr”) / palpitará / dilatar-se-á / afluirão / 
Invadir-te-á / dromedários / Madiã / Efã / Sabá / 
e outras. 

 

Comentário: 
 

Para compreender esta página, uma 
das mais poéticas de toda a Bíblia, são 
necessárias duas premissas, uma 
histórica e outra geográfica. Começamos 
pela primeira. 

Comentando a primeira leitura do dia 
de Natal falámos dos acontecimentos 
dramáticos que, no ano de 587 a.C, 
levaram à destruição de Jerusalém. 

A cidade humilhada, reduzida a um 
monte de escombros, aparece, aos olhos 
do profeta, como uma viúva que se senta 
sozinha, desanimada, desolada, sem 
marido e privada também dos filhos que 
lhe foram arrebatados e deportados para 
uma terra estrangeira. 

Passam os anos e as esperanças de 
um regresso dos exilados da Babilónia 
diminuem cada vez mais. Aquela que era 
«primeira entre as nações» (Lm 1, 1); 
aquela que era  «a glória da terra» (Is 62. 
7), aquela que, no momento do seu 
esplendor, tinha sido comparada a uma 
jovem fascinante e cortejada por todos, 
está agora reduzida a escrava, velha e 
desconsolada. 

E agora a premissa geográfica: 
Jerusalém está situada sobre um monte 
em cujos flancos correm dois vales, 

citados também nos Evangelhos, o Geena 
e o Cedrón. Pela manhã, quando nasce o 
sol, a cidade é envolvida pela luz fulgente, 
enquanto que à sua volta os vales 
continuam nas trevas da noite. Em 
hebraico Cedrón significa «obscuro». 

Neste contexto histórico e geográfico, 
eis o que vê o profeta. 

É a alvorada e o primeiro raio de sol 
que desponta do Monte das Oliveiras 
ilumina a cidade. Parece sonhar: de 
improviso, Jerusalém, a viúva apagada, 
torna-se radiante, encantadora, volta a ser 
a rapariga fascinante que era; um manto 
de luz cobre-a, como um vestido de mil 
cores. O profeta aproxima-se e convida a 
cidade a deitar fora os sinais do luto, a 
levantar-se, a enxugar as lágrimas porque 
o seu esposo, o Senhor, que a abandonou 
pelas suas infidelidades, agora quer 
reavê-la. 

Não é somente o esposo que volta, 
mas são-lhe restituídos também os filhos 
levados para o exílio. Deve apenas olhar 
ao redor para os ver. Voltam de longe e as 
filhas são trazidas nos braços daqueles 
que as tinham sequestrado. < 

A visão continua. Agora o profeta 
convida Jerusalém a olhar para ocidente: 
no horizonte, entre as ondas do 
Mediterrâneo, aparecem os barcos 
mercantes da Fenícia, da Grécia, de 
Társis, a mítica terra onde cada dia o sol 
conclui o seu curso. Vêm carregados de 
tesouros para ela, a bem-aventurada. De 
oriente chega um tropel de camelos e 
dromedários. Trazem os produtos exóticos 
do deserto da Arábia e dos fabulosos 
reinos de Sabá: ouro, incenso e tudo 
quanto há de mais precioso. 

Qual é o sentido desta cena grandiosa 
e por que é proposta para a festa da 
Epifania? 

O profeta tinha presente um sonho: o 
regresso dos deportados da Babilónia e a 
reunião de todos os dispersos de Israel. 
Um sonho difícil de se realizar porque os 
Israelitas tinham-se acomodado na terra 
do exílio e não tinham nenhuma intenção 
de enfrentar novos riscos e imprevistos, 
regressando à sua terra, a Isreal. 

Convenceu alguns, poucos; a maior 
parte estabeleceu-se para sempre na 
Babilónia. Os que voltaram ficaram 
desiludidos: encontraram Jerusalém ainda 
em ruínas, não se acendeu nenhuma luz, 
do deserto e do mar vieram os povos, sim, 
mas para roubar... 

Não obstante o compreensível 
desconforto e desorientação, Israel não 
pensou minimamente que o Senhor os 
tivesse enganado ou pudesse faltar à 
palavra. Mesmo nos momentos mais 
difíceis, a profecia continuou a ser 
repetida: «As riquezas das nações hão-de 



N.º 541   –   06-01-2019 Epifania do Senhor  -  (Ano C) Pág. 3 

vir para cá» (Ag 2,7); «Os reis de Társis e 
das ilhas virão com presentes, os reis da 
Arábia e de Sabá trarão suas ofertas» (SI 
72, 10). 

Finalmente, aquele dia chegou e a 
surpresa de Deus foi tão grande que o 
próprio profeta - se ainda vivesse - teria 
ficado surpreendido e estupefacto. 

A luz que saiu de Jerusalém e inundou 
o mundo é a luz da Páscoa. Desde aquele 
dia todos os povos iniciaram a sua 
peregrinação em direcção «ao monte do 
Senhor», em direcção àquela comunidade 
eleita, a Igreja, que foi posta sobre o 
monte (Mt 5, 14) como sinal para todos os 
homens do início do reino de paz sobre a 
terra. 

Epifania significa «aparição do 
Senhor». No Oriente, onde nasceu, esta 
festa tinha sido instituída não para 
recordar os Magos, mas o nascimento de 
Jesus, o Natal, a aparição da luz. No 
Ocidente - onde o Natal era celebrado a 
25 de Dezembro - foi acolhida no IV 
século e tornou-se a festa da 
«manifestação da luz do Senhor» aos 
pagãos e do chamamento universal de 
todos os povos à salvação em Cristo. 
__________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13(R. cf. 11) 
  
Monição:  
 

O salmo que a liturgia nos convida a rezar 
é um canto e louvor pelas maravilhas que a luz 
de Cristo realiza no mundo. 

Todos os povos se dirigem ao Seu 
encontro, para começarem uma vida nova 
segundo a vontade do Altíssimo. 

  
Refrão:  
     

VIRÃO ADORAR-VOS, SENHOR, 
TODOS OS POVOS DA TERRA. 

  

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. 
  

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. 
  

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. 
  

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.  
 

2.ª Leitura (Ef 3, 2-3a.5-6) 

 
Monição:  
 

São Paulo, na Carta aos fiéis da Igreja de 
Éfeso proclama que os gentios recebem a 
mesma que os judeus. 

Alegremo-nos com este anúncio jubiloso e 
procuremos corresponder à graça do 
chamamento à vida eterna.  

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do Apóstolo São 
Paulo aos Efésios 
 

Irmãos: 2Certamente já ouvistes 
falar da graça que Deus me confiou a 
vosso favor: 3apor uma revelação, foi-
me dado a conhecer o mistério de 
Cristo. Nas gerações passadas, 5ele 
não foi dado a conhecer aos filhos dos 
homens como agora foi revelado pelo 
Espírito Santo aos seus santos 
apóstolos e profetas: 6os 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. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

 
A divisão do texto não apresenta 

dificuldade de maior. Importa controlar a 
respiração e aplicá-la a algumas frases mais 
longas, evitando a tentação de correr e de 
atrapalhar o texto.  

Sugere-se cesuras em: favor, Cristo, 
passadas, homens, profetas, judeus, corpo, 
promessa, Jesus, Evangelho. 

Palavras propriamente difíceis de 
pronunciar, não existem. No entanto...       
atenção à palavra “gentios” porque há Leitores 
que pronunciam “gêntios”.  

 

Comentário: 
 

O termo mistério aparece apenas 
duas vezes nos Evangelhos - na famosa 
frase de Jesus aos apóstolos: «A vós é 
dado a conhecer  o mistério do Reino de 
Deus» (Mc 4,11; Mt 13,11) - mas é usado 
frequentemente nas cartas de Paulo e no 
Apocalipse. 

Com esta palavra indicava-se em 
Israel o projecto de Deus sobre o mundo, 
projecto secreto, inacessível, porque 
elaborado por Ele no céu. Os homens - 
dizia-se - não são capazes de o com-
preender porque os planos e os caminhos 
do Senhor estão longe dos nossos como o 
céu sobre a terra (Is 55, 9 ) .  

Mas então como é? Nunca conse-
guiremos saber o que pensa Deus, onde 
nos quer conduzir, qual é o fim, o 
objectivo da criação? 

Ora bem: no tempo de Jesus, 
pensava-se que Deus, desse a conhecer 
os seus projectos arcanos, a alguns 
homens, mediante sonhos, visões e 
arrebatamentos ao céu. 

Na leitura de hoje, pelo contrário, 
Paulo afirma que o modo de chegar ao 
conhecimento do «mistério» é outro. 

Ou seja: os encarregados de revelar 
os pensamentos e os planos do Senhor, 
não são os visionários, mas sim os 
pregadores, os apóstolos, os profetas das 
comunidades cristãs. Estes receberam de 
Deus o dom de penetrar na compreensão 
do seu mistério. 

Chegam a entendê-lo porque estão 
atentos ao que o Senhor realiza no meio 
do seu povo: contemplam os seus feitos e 
assim recebem a revelação daquilo que 
Ele pensa desde toda a eternidade. Paulo 
inclui-se a si mesmo entre as pessoas 
eleitas que descobriram o projecto de 
Deus e que foram envolvidas na sua 
actuação. 

Na segunda parte da leitura, o 
Apóstolo esclarece finalmente em que 
consiste o mistério: é a salvação de todos 
os homens. 

A herança das promessas feitas a 
Abraão e à sua descendência não é um 
privilégio exclusivo de Israel, mas é 
partilhada por todos os povos. 
Curiosamente, nas gerações passadas, 
nem mesmo os homens mais atentos 
tinham intuído este projecto de Deus. 

Estavam convencidos de que as 
nações pagãs fossem como um nada 
diante de Deus, como nada e vaidade (Is 
40, 17). Agora, pelo contrário, em Cristo, 
Deus revela que também os gentios são 
«co-herdeiros», «co-participantes» das 
promessas e formam, com os membros do 
povo eleito, «um único corpo». 

Este mistério de Deus tinha já sido 
formulado por Paulo no capítulo 
precedente com palavras comoventes que 
vale a pena lembrar: «Lembrai-vos - diz 
aos Efésios - de que nesse tempo está-
veis sem Cristo, excluídos da cidadania de 
Israel e estranhos às alianças da 
promessa, sem esperança e sem Deus no 
mundo. Mas em Cristo Jesus, vós, que 
outrora estáveis longe, agora, estais perto, 
pelo sangue de Cristo. Com efeito, Ele é a 
nossa paz, Ele que, dos dois povos, fez 
um só e destruiu o muro de separação, a 
inimizade: na sua carne, anulou a lei, que 
contém os mandamentos em forma de 
prescrições, para, a partir do judeu e do 
pagão criar em si próprio, um só homem 
novo, fazendo a paz, e para os reconciliar 
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com Deus, num só Corpo, por meio da 
cruz, matando assim a inimizade. E, na 
sua vinda, anunciou a paz a vós que 
estáveis longe e paz àqueles que estavam 
perto» (Ef 2, 12-17). 

O trecho desta carta insere-se 
perfeitamente no tema desta festa que 
celebra a aparição da luz de Cristo aos 
pagãos.  
__________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 2, 2) 

 

Monição:  
 

Também nós vimos uma estrela que nos 
indica onde está o verdadeiro Deus e Senhor 
do Céu e da terra. Ela manifesta-se na Igreja 
fundada por Jesus Cristo que nos anuncia o 
Evangelho. 

Felizes por esta luz admirável que o 
Senhor nos concedeu, aclamemos o 
Evangelho da nossa Salvação. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorar o Senhor. 

__________________________________________ 
 

Evangelho  (Mt 2, 1-12) 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus 

 
1Tinha Jesus nascido em Belém da 

Judeia, nos dias do rei Herodes, 
quando chegaram a Jerusalém uns 
Magos vindos do Oriente. 2«Onde está 
– perguntaram eles – o rei dos judeus 
que acaba de nascer? Nós vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». 
3Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou 
perturbado e, com ele, toda a cidade de 
Jerusalém. 4Reuniu todos os príncipes 
dos sacerdotes e escribas do povo e 
perguntou-lhes onde devia nascer o 
Messias. 5Eles responderam: «Em 
Belém da Judeia, porque assim está 
escrito pelo profeta: 6‘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’». 
7Então Herodes mandou chamar 
secretamente os Magos e pediu-lhes 
informações precisas sobre o tempo 
em que lhes tinha aparecido a estrela. 
8Depois enviou-os a Belém e disse-
lhes: «Ide informar-vos cuidadosa-
mente acerca do Menino; e, quando O 
encontrardes, avisai-me, para que 
também eu vá adorá-l’O». 9Ouvido 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. 10Ao ver a 
estrela, sentiram grande alegria. 
11Entraram na casa, viram o Menino 
com Maria, sua Mãe, e, caindo de 
joelhos, prostraram-se diante d’Ele e 
adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus 
tesouros, ofereceram-Lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra. 12E, avisados em 
sonhos para não voltarem à presença 
de Herodes, regressaram à sua terra 
por outro caminho. 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Desde os primeiros tempos da Igreja, 
os Magos suscitaram um vivo interesse 
nos fiéis. Foram um dos temas preferidos 
pelos artistas paleocristãos: nos 
sarcófagos e nas pinturas aparecem muito 
mais vezes do que a cena da natividade. 

Os cristãos não se contentaram com 
as poucas notícias que se encontram no 
texto evangélico. 

Faltam muitos detalhes: De onde 
vinham? Quantos eram? Como se 
chamavam? Que meio de transporte 
usaram? O que fizeram quando voltaram 
aos seus países? Onde foram 
sepultados? 

Para responder a estas perguntas, 
nasceram muitas lendas. Disse-se que 
eram reis, que eram três, que vinham um 
da África, um da Ásia e um da Europa e 
que era um negro, um amarelo e outro 
branco. Guiados pela estrela, tinham-se 
encontrado num mesmo ponto e depois 
tinham percorrido juntos a última etapa do 
caminho até Belém; chamavam-se Gaspar 
(o jovem imberbe e corado), Melchior (o 
velho encanecido da longa barba), 
Baltazar (o homem maduro de barba 
espessa). Eram claramente os símbolos 
das três idades da vida: idade jovem, 
idade adulta e idade avançada. Para a 
viagem tinham-se servido de camelos e 
dromedários. Depois de terem regressado 
a casa, quando já tinham atingido a 
venerável idade de 120 anos, um dia 
reviram a estrela, partiram e 
reencontraram-se de novo juntos numa 
cidade da Anatólia para celebrar a missa 
de Natal; no mesmo dia, felizes, morre-
ram. As suas relíquias deram a volta ao 
mundo: primeiro em Constantinópolis, 
depois em Milão até 1162, altura em que 
foram transferidos para a Sé de Colónia 
na Alemanha. Ora isto é pura lenda. 

Trata-se de histórias agradáveis e 
comoventes, mas devem-se distinguir 
cuidadosamente do relato evangélico para 

não comprometerem a mensagem que o 
texto sagrado quer comunicar. 

Comecemos então por esclarecer 
alguns detalhes que nas nossas mentes 
estão estritamente ligados à figura dos 
Magos, mas que nada têm que ver com o 
que narra Mateus. 

Antes de mais, não está dito que eram 
três, e eram «magos», não reis. Deviam 
pertencer à categoria dos adivinhadores, 
dos astrólogos, gente muito distinta e 
estimada na antiguidade pela sabedoria, 
pela capacidade de interpretar os sonhos, 
de prever o futuro e de ler a vontade de 
Deus através dos acontecimentos normais 
ou extraordinários da vida. Não admira 
pois, que Mateus tenha introduzido os 
magos no seu relato e os tenha escolhido 
como símbolo de todos os pagãos que, 
ainda antes dos próprios Judeus, abriram 
os olhos à luz de Cristo. 

Em relação à estrela: era opinião 
corrente que o nascimento de uma grande 
personagem fosse acompanhada pela 
aparição no céu da sua estrela - grande 
para os ricos, pequena para os pobres, 
desfocada para os débeis. Por exemplo, o 
aparecimento de um cometa pensava-se 
ser o sinal da vinda de um novo 
imperador. 

Mas  os  Magos terão visto  verdadei-
ramente um cometa? 

Muitos astrónomos dedicaram tempo 
e energias a verificar se, há dois mil anos, 
apareceu no céu um astro particularmente 
luminoso em concomitância com o 
nascimento de Jesus. Verificaram que em 
12-11 a.C. passou o cometa Halley, e que 
no ano 7 a.C. se verificou por três vezes a 
conjunção de Júpiter (a estrela da realeza) 
com Saturno (a estrela dos Judeus –  
segundo Tácito). 

Lendo o texto de Mateus, os 
astrónomos deveriam facilmente dar-se 
conta de que o evangelista não se refere a 
um fenómeno astronómico: os Magos 
vêem a estrela que os precede enquanto 
vão de Jerusalém para Belém, portanto 
uma estrela que vai... de Norte para Sul. 
Verdadeiramente singular! Todos os 
corpos celestes se movem de Este para 
Oeste. 

Ora bem: desde logo importa perceber 
que a estrela a que se refere Mateus não 
deve ser procurada no céu, mas na Bíblia. 

O evangelista escreve para leitores 
que conhecem bem o Antigo Testamento 
e que há séculos esperam ver aparecer a 
estrela de que fala uma misteriosa 
profecia contida no livro dos Números. 

Em Nm 22-24 é narrada a curiosa 
história de Balaão e da sua jumenta 
falante. Balaão era um adivinho, um mago 
do Oriente, precisamente como aqueles 
de que fala o Evangelho de hoje. Um dia 
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ele, sem querer, faz uma profecia: «Eu 
vejo, mas não para já; contemplo-o, mas 
ainda não próximo: uma estrela surge de 
Jacob e um ceptro se ergue de Israel... De 
Jacob ele vai descer» (Nm 24, 17.19). 

Assim falava, cerca de 1200 anos 
antes do nascimento de Cristo, Balaão, «o 
homem de olhar penetrante» (Nm 24, 3), e 
desde então os Israelitas começaram a 
esperar com ânsia o despontar daquela 
Estrela que não era senão o próprio 
Messias. 

Apresentando os Magos do Oriente 
que vêem a estrela, o evangelista quer 
dizer aos seus leitores: da estirpe de 
Jacob surgiu o libertador esperado, é 
Jesus. É Ele a Estrela. Não mais ninguém. 

Então, agora, deveremos retirar dos 
nossos presépios a estrela? Não! 
Contemplemos, querendo, aquela estrela 
e indiquemo-la também aos nossos filhos, 
mas explicando-lhes que a Estrela não é 
um astro do céu, mas é Jesus, é Ele a luz 
que ilumina cada pessoa (Jo 1, 9), é Ele a 
brilhante estrela da manhã (Ap 22, 16). 

Mateus escreve nos anos 80 d.C. e o 
que verifica? Constata que os pagãos 
entraram em massa na Igreja, 
reconheceram e adoraram a Estrela, 
enquanto os Judeus que há muitos 
séculos a esperavam, a recusaram. 

O relato dos Magos é, portanto, uma 
«parábola» daquilo que está a acontecer 
nas comunidades cristãs,  no final do 
século I. Os pagãos que procuraram com 
honestidade e constância a verdade, 
receberam de Deus a luz para a 
encontrarem. E encontraram! 

Mateus tem interesse em destacar um 
outro pormenor: os Magos (símbolo dos 
povos pagãos) nunca teriam chegado a 
Cristo se os Judeus, com as suas 
Escrituras, não lhes tivessem indicado o 
caminho. Israel, mesmo não tendo 
seguido a Estrela, cumpriu a sua missão: 
foi o mediador da salvação de todos os 
povos. Extraordinário! 

Agora procuremos relacionar o 
Evangelho de hoje com a primeira leitura. 
O profeta dizia que, quando em Jerusalém 
brilhasse a luz do Senhor, todos os povos 
se poriam a caminho rumo a esta cidade 
santa, levando os seus dons. Com o relato 
dos Magos, Mateus quer dizer-nos que se 
realizou esta profecia: guiados pela luz do 
Messias, os povos pagãos (representados 
pelos Magos) dirigem-se a Jerusalém, 
para levarem ouro, incenso e mirra. A 
piedade popular aplicou a cada um destes 
dons um significado simbólico: o ouro 
indica o reconhecimento de Jesus como 
rei, o incenso representa a adoração 
perante a sua divindade, a mirra evoca a 
sua humanidade - esta resina perfumada 

será recordada durante a paixão (Mc 15, 
23; Jo 19, 39). 

Também a história das montadas não 
foi inventada a partir do nada; é ainda a 
primeira leitura de hoje que nos fala de 
«um tropel de camelos e dromedários» 
que vêem do Oriente (Is 60, 6). 

Ao contrário dos pastores que ficaram 
a contemplar e a alegrar-se diante da 
salvação que o Senhor lhes tinha 
revelado, os Magos prostraram-se em 
adoração. O seu gesto evoca o cerimonial 
da corte - a prostração e o beijo dos pés 
do rei - ou então o beijo no chão perante a 
imagem da divindade. Os pagãos 
reconheceram como seu rei e seu Deus o 
Menino de Belém e a Ele ofereceram os 
seus dons. 

Eles tornaram-se o símbolo das 
pessoas de todo o mundo, que se deixam 
guiar pela luz de Cristo. São a imagem da 
Igreja, composta por gente de todas as 
raças, tribos, línguas e nações. Entrar na 
Igreja não significa renunciar à própria 
identidade, não quer dizer submeter-se a 
uma injusta e falsa uniformidade. Cada 
pessoa e cada povo mantêm as suas 
características culturais. Com elas enri-
quecem a Igreja universal. Porque 
ninguém é tão rico que não precise de 
nada e nem sequer é tão pobre que não 
tenha nada a oferecer.  
__________________________________ 
 

Oração  Universal 
 
1 –  Pela Igreja e por todos os seus filhos, 

para que sejam luz que ilumina, 
ao proclamarem as glórias do Senhor, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

e por todos os anunciadores da Boa Nova, 
para que a tornem atraente em suas palavras, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelos que não chegaram ainda à luz da fé, 
para que, seguindo a estrela de Belém, 
possam vir a adorar o Senhor, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por aqueles que, sem descanso, 

trabalham pela concórdia e pela paz, 
para que a vejam despontar no horizonte, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por todos nós que aqui nos reunimos, 

para que aprendamos a saborear intimamente 
o mistério que nos foi dado a conhecer,  
oremos, irmãos. 

__________________________________________ 
 

Oração  Universal 
(outra opção) 

 
1. Pelas Igrejas presentes no mundo inteiro e seus      

      pastores,  
    para que atendam aos sinais do nosso tempo e    

          iluminem,  
    oremos, irmãos. 
  
    R. –   Iluminai, Senhor, a terra inteira. 
  
2. Pelas nações e povos em guerra e em crise de     
          valores, 
    para que os governantes procurem o bem   
          precioso da paz,  
    oremos, irmãos. 
  
   R. –  Iluminai, Senhor, a terra inteira. 
  
3. Pelas pessoas que procuram sinceramente a luz      
          da fé, 
    para que o nosso testemunho os conduza ao    
          Presépio, 
    oremos, irmãos. 
  
    R. –  Iluminai, Senhor, a terra inteira. 
  
4. Pelos pobres, os doentes e os oprimidos, e os     
          enlutados, 
    para que o Deus Se lhes revele e os conforte na fé  
          e amor,  
    oremos, irmãos. 
 
    R. – Iluminai, Senhor, a terra inteira. 
  
5. Por todos nós que acreditamos no Menino, que   
          veio a nós, 
    para que Ele nos dê a paz e a alegria a glória    
          prometida,  
    oremos, irmãos 
  
  R. –   Iluminai, Senhor, a terra inteira. 
  
6. Pelos nossos irmãos que partiram ao encontro do     
          Senhor, 
    para que Ele os liberte da Purificação e os acolha    
          no Paraíso, 
    oremos, irmãos 
  
   R. –  Iluminai, Senhor, a terra inteira. 
__________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 07 – S. Raimundo de Penaforte       
                                                               (Presbítero); 
Dia 10 – B. Gonçalo de Amarante       
                                                               (Presbíte);  
__________________________________________     
 

Deus manifesta-Se-nos 
  

Pela Revelação, Deus entra em 
comunicação connosco, para que O 
conheçamos e nos tornemos amigos 
íntimos com Ele. 

Há a revelação natural – Deus 
manifesta-nos o Seu rosto através das 
coisas criadas –  e sobrenatural – pela 
qual Deus se nos manifesta de modo 
acima das capacidades da nossa 
natureza.  
_________________________________________ 
 

«Onde está – perguntaram eles – o rei 
dos judeus que acaba de nascer? Nós 
vimos a sua estrela no Oriente e 
viemos adorá-l’O».  
                                                (Mt 2,2) 
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Resplandece 

a Luz da Fé 
 

«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.» 

O profeta Isaías imagina o mundo 
inteiro mergulhado na escuridão e a 
cidade santa de Jerusalém, situada no 
alto de um monte banhada de luz e, por 
isso, atraindo a si o olhar de todos os 
povos da terra. Esta profecia cumpre-se 
na Igreja de Jesus Cristo. 

Para os cristãos dos primeiros 
tempos, esta Jerusalém nova, que já “não 
necessita de sol nem de lua para a 
iluminar, porque é iluminada pela glória de 
Deus”, é a Igreja – a comunidade dos que 
estão unidos a Jesus Cristo pelo Baptismo 
e acolheram a luz salvadora da doutrina 
que Ele nos veio trazer (cf. Ap 21,10-
14.23-25). 

A Segunda Pessoa da Santíssima 
Trindade – o Verbo de Deus – assumiu no 
seio virginal de Maria Imaculada uma 
natureza humana igual à nossa, excepto 
no pecado. 

Veio ao mundo e tornou-se um de nós 
para saldar a nossa dívida contraída pelo 
pecado dos primeiros pais e restituir-nos a 
filiação divina que o Demónio nos roubara; 
e ensinar-nos a viver como filhos de Deus 
a caminho do Céu, pelo exemplo e pela 
Palavra divina. 

O rosto de Cristo brilha na face da 
Igreja (LG). Citar Essa luz tem de brilhar 
em cada um de nós, que personificamos a 
Igreja diante dos outros, pela vida e pelas 
palavras. Ela não existe em abstracto, 
mas concretizada em cada um de nós. 

Quem ensina é como uma luz que 
acende, para que alguém possa descobrir 
o caminho e segui-lo. Não nos sentimos 
estimulados a imitar os santos, quando 
ouvimos falar da sua vida?  
Também a vida de cada um de nós deve 
ser uma luz que leve os outros a 
conhecer, seguir e amar a Cristo. 
__________________________________________ 
 

Caminhemos à luz  

da fé 
 

 «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.» 

Caminham as pessoas – as nações – 
à luz da fé que nos ensina a Igreja? 

Uma visão pessimista do mundo pode 
levar-nos a pensar que a fé foi posta de 
parte pelos homens de hoje, mas isto não 
é minimamente verdade. 

A doutrina da Evangelho continua a 
ser um fermento que vai levedando a 
mentalidade das pessoas de todas as 
raças e cores. 

Mesmo aquelas que parecem viver 
afastadas de tudo, invocam 
continuamente – muitas vezes sem o 
saberem – a doutrina ensinada por Jesus. 
Proclama-se a igualdade fundamental de 
todas as pessoas embora, na prática, 
muitas vezes a não respeitem; condena-
se a escravidão; reclama-se a justiça; 
condena-se o roubo, a imoralidade e 
todas as injustiças, embora por vezes, se 
caia nestas desordens e pecados. 

Toda a gente está convencida de que 
matar, – arrebatar violentamente a vida 
humana, é um crime e, por isso, disfarçam 
o aborto sob a capa de um nome 
inofensivo: a interrupção da gravidez. A 
verdade é que chamamos interrupção à 
paragem, para depois continuar a acção, 
e com o aborto liquida-se a vida humana 
para sempre. 

Jesus continua a ser no mundo de 
hoje a luz que ilumina o pensamento e a 
vida de todas as pessoas.  

É verdade que os homens não 
receberam a luz vinda ao encontro deles 
N’Ele estava a vida, e a vida era a luz dos 
homens. A luz brilha nas trevas, e as 
trevas não a receberam. [...] O Verbo era 
a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, 
ilumina todo o homem. Estava no mundo, 
e o mundo, que foi feito por Ele, não O 
conheceu. Veio para o que era seu, e os 
seus não O receberam. (cf S. João, 1, 1). 

Para que nos serviria a luz, se 
fechássemos os olhos, teimando em não 
a ver a verdade?      
__________________________________________ 
 

Ao encontro de 

Cristo, na igreja 
 

 «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. [...]. Virão 
todos os de Sabá, trazendo ouro e 
incenso e proclamando as glórias do 
Senhor.» 

O tesouro da Igreja são as pessoas. 
Todos os bens que são postos nas suas 
mãos destinam-se a conduzir as pessoas 
à vida eterna. 

Por isso, os pastores de todos os 
tempos procuram as pessoas como o 
negociante do Evangelho que procura 
pedras preciosas. 

Na Igreja de Jesus há lugar para todos 
os que procuram a luz libertadora de 
Deus. Aqueles que têm a vida destroçada 
ou que não se comportam de acordo com 
Lei de Deus, são acolhidos, respeitados e 
amados. As diferenças próprias da 
diversidade de culturas são vistas como 
uma riqueza que importa preservar, ou 
são rejeitadas porque ameaçam a 
uniformidade. 

Pela nossa parte, devemos estar 
disponíveis para acolher e ajudar todas as 
pessoas sem excepção, a começar pelas 
mais carenciadas e que sentem mais 
dificuldade em amar a Deus. 

Os missionários continuam a anunciar 
a Boa Nova em todos os recantos do 
mundo, em condições difíceis e, muitas 
vezes, com perigo de vida. 

É na Igreja que encontramos a 
verdade revelada em toda a sua pureza, 
porque Jesus deu a Pedro e aos seus 
sucessores o carisma da infalibilidade. 

Por isso, ninguém pode dizer: “Eu 
amo a Deus, mas não quero nada com a 
Igreja.” É nela que o Senhor continua a 
falar-nos, conduzindo-nos pelos caminhos 
da salvação. 

Não nos há-de tolher os passos 
quando vemos que há muitas manchas 
nas pessoas da Igreja. Assim como em 
Cristo há duas naturezas – a divina, 
santíssima; e a humana, cheia de 
limitações e fragilidades – de modo 
análogo – encontramos na Igreja uma 
Cabeça indefectível que é Jesus cristo; e 
membros cheios de manchas que somos 
todos nós. Dizia Jesus aos que acusavam 
a mulher adúltera do seu pecado e 
queriam que ela fosse imediatamente 
apedrejada: «Quem de vós estiver sem 
pecado atire-lhe a primeira pedra!»   
__________________________________________ 

 

Caminhemos ao 

encontro do Senhor 
  

Procuremos o Senhor. «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”.» 

Um grupo de homens corajosos 
tinham descoberto no seu trabalho 
profissional – dedicavam-se ao estudo dos 
astros – uma estrela especial – e 



N.º 541   –   06-01-2019 Epifania do Senhor  -  (Ano C) Pág. 7 

puseram-se imediatamente a caminho, 
seguindo a indicação que ela lhes dava. 

A esperança na vinda do Redentor 
estava muito difundida em todo o mundo. 
O poeta latino Virgílio que viveu pouco 
antes da era cristã, fala de um menino que 
virá inaugurar uma idade de ouro. 
Não sabemos quantos eram os Magos. A 
tradição – que os trata por reis e os 
representa nos presépios e pinturas 
artísticas coroados de monarcas –  fixou-
lhe o número de três, pelas ofertas que 
fizeram a Jesus: ouro, incenso e mirra. 
Alguns autores vão até ao número de 11. 

O que é profundamente verdade é que 
eles enfrentaram uma viagem longa, 
cansativa, dispendiosa e arriscada. Não 
terão partido da mesma terra. Mas ao 
seguirem a mesma estrela, acabaram por 
se encontrar no caminho. 

Deus percorre uma distância infinita 
para vir ao nosso encontro: das alturas da 
Sua ao encontro da nossa humanidade de 
criaturas; a santidade infinita de Deus 
mergulha humildemente em nossa 
fragilidade; submete-se às nossas 
limitações, à nossa falta de delicadeza e 
de Amor, para nos salvar. 

Deixa à nossa liberdade alguns 
passos a dar, manifestando com eles o 
nosso desejo de O acolher.  

• Esta procura do Senhor na vida 
concretiza-se para nós em participar com 
interesse e alegria na Santa Missa, 
especialmente a Dominical. Deixemo-nos 
envolver pelo clima de oração e de festa, 
com cânticos e orações. Na Missa temos 
o misterioso encontro com Ele; somos 
banhados pela luz da Sua Palavra e 
aprendemos com Ele e uns com os outros 
a orar ao Pai. 

• Procuramos o Senhor quando nos 
esforçamos por acertar a nossa conduta 
pela vontade do Senhor, purificando-nos 
no Sacramento da Reconciliação e 
Penitência, com pontualidade generosa e 
coração humilde. 

• Vamos ao Seu encontro quando 
acolhemos os outros e partilhamos com 
eles o amor e a generosidade. Esta 
manifesta-se num sorriso, numa palavra 
amável ou numa partilha oportuna do que 
temos e somos.   
__________________________________________ 
 

Deixemo-nos guiar 

pela luz da fé 
 

 «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.» 

• A dificuldade. Estes homens tão 
determinados encontraram pela frente 
uma dificuldade que não foram capazes 
de solucionar. A estrela ocultou-se aos 
seus olhos, e não sabiam para onde 
caminhar. 

Somos guiados pela luz da fé nos 
caminhos da vida e da vocação. Mas há 
momentos na nossa vida em que parece 
que tudo perdeu o sentido e o nosso 
caminhar soa a disparate. 

São momentos de prova que o Senhor 
permite, para nos enriquecer ainda mais. 
São momentos em que a primeira atitude 
a tomar é a do cego e Jericó, quando 
Jesus lhe perguntou o que desejava: 
«Mestre, que eu veja!» (S. Marcos 10, 51). 

• Procurara ajuda. Sem deixarem 
desorientar, estes homens foram 
suficientemente humildes para procurar 
uma ajuda. Deus quis servir-se – para 
nossa lição – de um homem mau e mal 
intencionado – Herodes – para lhes dar 
um bom conselho. 

Precisamos de ter alguém a quem 
recorrer para nos ajudar a encontrar a 
vontade de Deus na nossa vida. Pode ser 
uma pessoa amiga e bem experimentada 
nos caminhos de Deus: um confessor 
certo, um director espiritual. 

• O prémio da humildade. 
Reencontraram o caminho pelo 
aparecimento da estrela, como prémio da 
sua humildade. O Senhor nunca nos 
abandona nas dificuldades. Mas deseja 
que façamos tudo o que está na nossa 
mão para as resolver. 

O importante é não desanimarmos 
perante as dificuldades. Não digamos: “eu 
não sou capaz!” “Eu não consigo!”; mas 
“eu ainda não consegui!” 

São os que não desanimam que 
acabam por vencer, porque Deus nunca 
abandona os Seus.   
__________________________________________ 
 

Abramos o coração 

com generosidade 
 

«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.» 

Quando os Magos chegaram a Belém, 
Jesus já não estava na gruta. José fez 
diligências rápidas e eficazes, e encontrou 
uma casa onde a Sagrada Família se 
recolheu. 

A viagem tinha sido muito longa. Para 
ter a certeza de que apanhava Jesus na 
mortandade de crianças que ordenou, 
Herodes mandou matar todas as crianças 

de dois anos para baixo. Quer dizer que 
partia do princípio de que estrela lhes 
tinha aparecido quando o menino nasceu, 
ou seja, há cerca de dois anos, que foi 
quando eles começaram a viagem.  

Depois de uma longa e cansativa 
viagem, estes homens poderiam ter 
pensado, quando encontraram o Menino: 
“Já nos sacrificamos o suficiente!”.  

Mas acham que devem agradecer ao 
pequenino infante, Rei do universo, 
ofertas que exteriorizem a sua gratidão e 
felicidade por terem vencido todas as 
dificuldades até O encontrarem. 
Os presentes que ofertaram são muito 
significativos e nós também os podemos 
oferecer: 

• Ouro. Assim proclamavam que 
Jesus era verdadeiro Rei. Este ouro pode 
ter valido a São José, para saldar as 
primeiras despesas no Egipto. 

Nós podemos ofertar ao Senhor o 
ouro do nosso trabalho. Ganhamos a vida 
com ele; mas ganhamos também o Céu, 
porque ele é o eixo da nossa santificação. 

• Incenso. Proclamavam assim a 
divindade de Jesus, porque o incenso só 
se oferece a Deus. 

Queremos oferecer o incenso 
perfumado da nossa oração diária: da 
manhã, da noite e do Terço em família. 

• Mirra. É a mortificação contínua que 
nos exige a vida diária: sacrifício das 
nossas tarefas, limitações da saúde, 
convivência com pessoas que nos 
mortificam, etc. 

Entreguemos nas mãos de Maria e de 
São José estes dons, para que os 
entregue ao Divino Infante.   
__________________________________________ 
 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Leão XII” 

(1823  –  1829) 
 

Historial deste Papa, não conseguido 
obter. 
 

“Pio VIII” 

(1829  –  1830) 
 

O seu breve pontificado distinguiu-se, 
sobretudo, pelo combate contra o 
jansenismo e as sociedades secretas. 
Através das suas cartas encíclicas alertou 
para os perigos da Maçonaria, das seitas 
revolucionárias e da indiferença religiosa.  
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“Gregório XVI” 

(1831  –  1846) 
 

Confrontado com uma revolução nos 
Estados Pontifícios, que anunciavam o fim 
do poder temporal dos papas, saíu 
vitorioso com o apoio da Áustria, que 
enviou tropas. Foi um Papa bastante 
conservador. 

 

“Pio IX” 

(1846  –  1878) 
 

Pio XI proclamou o dogma da 
Imaculada Conceição em 1854, 
reforçando o poder da Igreja em Espanha, 
Portugal e América Latina. – (continua...) 
_________________________________________ 
 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo  (...continuação) 
 

A sexta e última missiva é datada de 
Linhó, Sintra, a 8 de Setembro de 1950. 
Parece motivada por uma ida a Lisboa, 
em que lhe confiaram uma carta para a D. 
Virgínia, então no Porto, para pedir 
notícias da sua saúde e dar outras 
relativas às suas muitas ocupações 
apostólicas, como a construção do 
monumento a Cristo-Rei e a canonização 
do Santo Condestável. Depois de dizer 
que conta sempre com as suas orações 
para a sua alma e para os seus trabalhos, 
termina: «De si nunca me esqueço aos 
pés de N. Senhor. Ele a encha de 
consolação e paz e a faça a Santa que 
Ele quer.» 

Muito mais explícito e formal, como 
era de esperar, vem a ser o artigo 
publicado no Mensageiro do Coração de 
Jesus, em 2 de Fevereiro de 1951, após a 
sua morte, com o título já dado na carta 
de 1944, «A grande Apóstola de 
Portugal», sob outro mais genérico 
«Amigos do Coração de Jesus». Por 
gratidão e louvor devido ao Senhor, sente-
se obrigado a falar do que ela foi e fez. 
Tenta dizê-lo em resumo de quatro 
páginas, sem preocupações historico-
biográficas, mas como testemunho de 
saber de experiência feito: 

“Quem estas linhas escreve, ouviu 
confidências e consultas de D. Sílvia 
durante mais de vinte anos, até à sua 
santa morte; pode, portanto, atestar que a 
fonte de inspiração desta mulher forte, 
não era o seu ver, a sua reflexão, mas a 
oração e o seu amor inflamado em Deus. 

Nunca estudou planos: o que submetia à 
direcção espiritual, por espírito de 
humildade e para garantia de que fazia a 
vontade do Senhor, era o que lhe surgia 
espontâneamente na alma, no trato íntimo 
com Deus.” 

“Eis aqui garantida a união mais 
perfeita das duas vertentes da vida 
espiritual cristã: a interior, de intimidade 
com Deus, pela Fé, oração, 
contemplação, imolação; e a exterior, da 
Caridade, acção, serviço, apostolado,  
tudo brotava nela do seu trato íntimo e 
contínuo com Deus, sob a inspiração do 
Divino Espírito Santo; intimidade que foi o 
seu viver de todas as horas e de todos os 
anos, entre as ocupações do dia a dia e 
nas horas mortas da noite”. 
__________________________________________ 
 

Sabias que... 
 

Uns Magos vindos do Oriente 
 

O texto do Evangelho de Mateus não 
especifica que os Magos eram «três». 
Tam-pouco indica os seus nomes. Como 
lugar de proveniência indica 
genéricamente «Oriente». 

O seu número (quantidade) e nome 
chegaram-nos através do Evangelho 
Arménio da Infância (V.10). Este texto 
apócrifo (de autenticidade não 
reconhecida) apareceu em meados do 
séc. IV. Especifica que eram três, atribui-
lhes a categoria de reis e cita os seus 
nomes: Melchior (Pérsia), Baltazar (Índia) 
e Gaspar (Arábia). Segundo este texto, 
eram irmãos. No entanto, não faz memória 
dos três presentes que ofereceram a 
Jesus.  

__________________________________________ 

Reconhecem-n’O 

como Messias 
 

Mateus sublinha que a salvação de 
Deus está aberta a todos os que 
acreditam e confiam em Jesus, sem 
importar a raça ou a cultura. Por isso 
apresenta a figura destes «Magos» vindos 
do Oriente. Faziam parte de um grupo de 
sacerdotes dedicados ao estudo dos 
astros para advinhar o futuro. Não 
pertenciam ao povo de Deus, mas 
procuram Jesus e reconhecem-n’O como 
Messias.  

Os Magos vindos de longe contrastam 
fortemente com Herodes. O rei e os 
sacerdotes do Templo conhecem as 
Escrituras, mas não vão a Belém para 

adorar o Messias. Só esperam a 
oportunidade para matá-l’O. 

Os três presentes (prendas) estão 
carregados de simbolismo. Oferecem-lhe 
ouro como ao Rei-Messias. Incenso 
como a Deus. A mirra significa que O 
reconhecem como homem, pois era com 
ela que se ungiam os cadáveres. Jesus de 
Nazaré é o Messias, Deus e homem ao 
mesmo tempo.  

Numa sociedade plural e multicultural, 
a festa de hoje (da Epifania) ensina-nos a 
aprender de Deus a ser mais abertos de 
coração: Ele quer a salvação de todos os 
povos e de todas as raças. 
 
 
 

 

Oração 
 

Senhor, os Magos chegaram de 
longe, mas possuíem no seu interior a 
sabedoria de quem sabe ler a vida. 
Observavam astros e estrelas, mas 
também sabiam reconhecer a verdade à 
face da terra. 

Senhor, os Magos eram homens de 
bem, sinceros na procura, esforçados no 
longo caminho, generosos nos dons e 
presentes.  

Senhor, ajuda-nos a descobrir-Te nos 
gestos silenciosos de tantas pessoas 
boas. Fortalece a nossa generosidade. 
 

 

A Bíblia 
As compilações de leis:  

Levítico e Números 
 

São os terceiro e quarto livros da 
Bíblia. O Levítico é essencialmente uma 
compilação de leis. Os Números coligem 
toda a legislação num enquadramento 
histórico. 

__________________________________________ 

És insubstituível  (79) 
 

Tu não foste clonado. Tu conquistaste 
a maior disputa da História. Os clones não 
correm riscos, são frutos passivos das 
mãos de um cientista. Mas tu correste 
todos os riscos do mundo, para estar vivo. 
Isto faz uma grande diferença. Tu 
poderias ter sido um derrotado, mas 
venceste o mais arriscado concurso do 
Universo. 

Por isso, nunca desistas da vida. 
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Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (38) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________ 
______________ 

 

 
 

A chave do silêncio 
(e escutar o silêncio) 

 
 

Em primeiro lugar, ponhamos Sócrates de lado, 
porque já estou farto desta invenção  

de que não saber nada é um sinal de  sabedoria. 
(ISAAC ASIMOV) 

 

Responder com o silêncio 
 

Mas, se escutar o silêncio é uma arte 
que exige que se desenvolva uma atitude 
contemplativa, de presença plena, 
dominar o silêncio é ainda mais difícil do 
que dominar a palavra. Por isso, um 
provérbio indiano diz: «Quando falares, 
esforça-te para que as tuas palavras 
sejam melhores do que o silêncio.» E 
também o deixa claroaqueloutra sentença: 
«Quando basta uma palavra, evitemos o 
discurso; quando basta um gesto, 
evitemos as palavras; quando basta um 
olhar, evitemos o gesto, e quando basta o 
silêncio, evitemos até o olhar.» 

Fazer um bom uso do silêncio é uma 
condição que só os sábios sabem  
administrar e aplicar.  Com razão se diz 
que não existe nada mais poderoso do 
que a palavra e que, se com a palavra 
mostramos a nossa supremacia em 
relação aos animais,  com o silêncio 
podemos mostrar a nós próprios que 
somos melhores. 

Efectivamente, o silêncio pode querer 

dizer: «Estou contigo», «encarrego-me de 
ti». «não sei que dizer, mas conta 
comigo». Não falemos se o silêncio for 
acompanhado de um olhar cúmplice ou 
carinhoso, ou compassivo; ou se for 
acompanhado de um gesto amável, de um 
abraço sincero. Então, o seu poder 
multiplica-s exponencialmente. Concerte-
se em palavra penetrante com poder de 
confortar e de alivia quem se encontra no 
meio so sofrimento. 

Quando se reponde com o silêncio 
também se pode aprender. Com toda a 
certeza, a chave fundamental é o auto-
controlo emocional, a disciplina dos 
impulsos, a paz com a nossa impotência, 
a relativização do nosso critério, a empatia 
com o mundo interior alheio. 

Há um tempom para tudo. Também 
para nos calarmos. Assim o deixava bem 
claro Calderón de la Barca em La Vida es 
Soeño: «quado tão torpe a razão se acha, 
melhor fala, senhor, quem melhor cala.» e 
não é simplesmente quem cala, mas 
quem melhor cala, porque é claro que 
nem sempre o silêncio é a resposta 
adequada. 
__________________________________________ 
 

Antífona da Comunhão 
 

Vimos a sua estrela no Oriente  
e viemos com presentes adorar o Senhor. 
__________________________________________ 

 

Aniversários 
 

Esta semana encontra-se de parabéns 
pelo seu aniversário natalício, o Leitor 
Cristóvão Neto, da Paróquia de Figueiró, 
hoje, Domingo, dia 6 de Janeiro e a quem 
o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades. 
 

H u m o r 
 

Planos para o futuro: 
 

 – O meu sonho é ganhar um milhão 
de euros por mês, como o meu pai. 

 – O teu pai ganha um milhão de 
euros por mês? 

– Não, mas também é o sonho dele! 
____________________ 

 
Velocidades de miúdos: 

 
– O meu pai é o mais rápido do 

mundo: ele conduz o TGV, que anda a 
300 kms. à hora! 

– O meu pai ainda é mais rápido: ele é 
militar e pilota um avião de caça que anda 
a 3000 kms. à hora! 

– Mas ninguém é mais rápido do que 
o meu pai: ele sai do trabalho às quatro da 
tarde e chega a casa às três e meia! 

____________________ 
 

Paixão por ter cão 
 

O Joãosito está a passear pelo jardim 
da vila e pára  a admirar um cãozinho. A 
dona pergunta-lhe: 

 – Gostavas de ter um cão, não era? 
 – Sim, gostava, mas a minha mãe 

nunca o deixaria entrar em casa com as 
patas sujas. 

 – E o teu pai? 
 – A minha mãe obriga-o sempre a 

tirar os sapatos antes de entrar! ... mas os 
cães não têm sapatos! 
_________________________________________ 

A Fechar 
Ao vencermos sem perigo, 

triunfamos sem glória. 
 (Corneille) 

 

 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular, das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 

Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 

Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 

Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 

Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

Escala  da  Semana   

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Alexandra Brito    Diana Pinto    

Avisos Maria Guiomar  Cristina Ferr.ª  Sara Pinto  Diana Regg.ª  

Admonição         

1.ª Leitura José Meireles Catarina Torres Cristina Ferr.ª Raquel Barros Jorge Moreira Marta Pinh.º Diana Regg.ª Ricardo Brito 

2.ª Leitura Fernanda Costa Tânia Leão Miguel Fonsc.ª Sofia Santos Jacinta Carneiro Lúcia Gomes Lurdes Almeida Isabel Matos 

Oraç.  Fiéis Maria Guiomar Elisabete Costa Leonor Ribeiro Carla Sousa Sara Pinto Rosa Armanda Madalena Bessa Eulália Gonç. 

Ação Graças         

Suplente Alexandra Brito    Diana Pinto    
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