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Epifania do Senhor 
 

Na Santa Missa, também vamos encontrar-nos com 

Jesus, como os reis magos, adorá-Lo e entregar-Lhe a 

nossa vida para que a ofereça ao Pai. Avivemos a 

nossa fé e a nossa alegria por encontra-Lo. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Ml 3, 1; 1 Cr 19, 12 
 

Eis que vem o Senhor soberano.  

A realeza, o poder e o império estão nas suas mãos. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Brilha a Estrela, Luz para todos os povos 

 

Terra de passagem, objeto 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, as vinganças não 

fazem parte dos projetos de Deus. Um profeta anónimo 

do III século a.C. revela ao invés quais são os seus so-

nhos. 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. 
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- A sua luz fará florescer a justiça e abundar a paz, 

até que se apague a lua. 

 
 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Is 60, 1-6 

 

  

MONIÇÃO: 
 

O profeta Isaías canta a glória da nova Jerusalém 

iluminada pela luz do Messias e que acolhe todos os povos da 

terra. 

 

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: 

 
 

 

Aqui podes ver e proceder segundo a estrutura binária do 

texto, que te ajudará a balancear no ritmo e na forma como o 

deves ler.  

Respeita integralmente toda a pontuação do texto. 

Está perante uma mensagem de feliz e alegre esperança 

que Isaías transmite ao Povo. Fá-lo agora tu, comunicando-a à 

assembleia, não só com as palavras que vais ler, mas também 

com o teu semblante alegre e feliz. Tudo fala, tudo comunica, 

até a forma como te apresentas vestido(a) ou penteado(a) 

quando sobes ao Ambão. 

Isola alguma frase ou palavra que também devas exercitar, 

tais como: resplandece / esplendor / redor / palpitará / dilatar-      

-se-á / afluirão / Invadir-te-á / dromedários / Madiã / Efã / Sabá / 

incenso / ou outras. 
 
 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
O texto canta a glória da Jerusalém renovada, figura 

da «Jerusalém nova descida do Céu» (cf. Apoc 21, 

2.23-24). A visão universalista que o poema apresenta 

corresponde à realidade da Igreja, que é católica, 

universal. 

V. 3 – «As nações caminharão à tua luz, e os reis 

ao esplendor da tua aurora». Não há dúvida de que se 

pode adaptar perfeitamente este texto isaiano ao 

mistério hoje celebrado: os «magos» – este texto terá 

contribuído para se lhes chamar «reis» –, que seguem a 

«luz» da estrela, são os pioneiros de entre os povos 

gentios a acorrer ao encontro do Messias. 

V. 6 – A menção de povos do Oriente – «Madiã e 

Efá» –, dos ricos comerciantes de «Sabá», a sul da 

Arábia (Yémen) e, sobretudo, os produtos que trazem –

 «ouro e incenso» – fazem lembrar o que nos relata o 

Evangelho: a vinda dos Magos do Oriente que 

trazem «oiro, incenso e mirra». 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13(R. cf. 11) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo canta os louvores do Messias, que é rei e a quem 

virão adorar os povos de todo o mundo. 

 

REFRÃO: 
 

VIRÃO ADORAR-VOS, SENHOR, 

TODOS OS POVOS DA TERRA. 

 

SALMO: 

 
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. 
  
 

EPIFANIA DO SENHOR – 02-01-2022 – N.º 727     Pág. 2 / 10 –     

 



 

 – Pág. 3 / 10  .   EPIFANIA DO SENHOR – 02-01-2022 – N.º 727        

 

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. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Ef 3, 2-3a.5-6 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo fala do mistério da salvação trazida por Cristo, 

não só para os judeus, mas também para todos os homens. 

 

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: 

 
 

 

Exercita, porque é importante controlar a respiração e 

aplicá-la a algumas frases mais longas, especialmente na 

segunda metade do texto, evitando a tentação de correr (para 

terminar rápido ‘e respirar’) causando atrapalhação na leitura. 

Sugere-se cesuras em: favor: / Cristo. / passadas, / 

homens / profetas: / judeus, / corpo / Jesus, / Evangelho. 

Palavras propriamente difíceis de pronunciar, parece não 

existirem. No entanto, toma atenção à palavra “gentios” porque 

ainda há leitores que pronunciam “gêntios”, quando a forma 

correta é: “gentíos, (imaginando um assento agudo no _ í _.) 

Exercita bem a proclamação desta Leitura.  
 
 

 
 

Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho.  
 

(Raul Follereaul) 

 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Nesta passagem de Efésios, São Paulo define em 

que consiste o «mistério de Cristo» (v. 4). Os gentios, 

que vêm à Igreja, estão no mesmo pé de igualdade que 

os judeus procedentes do antigo povo de Deus: não há 

lugar para cristãos de primeira e de segunda! O texto 

original é muito expressivo: os gentios vêm a ser «co-

herdeiros» («recebem a mesma herança que os 

judeus», – traduz, parafraseando, o texto português 

oficial), «com-corpóreos» (isto é, «pertencem ao mesmo 

Corpo» Místico de Cristo, que é a Igreja una), 

e «comparticipantes na Promessa» («beneficiam da 

mesma promessa» de salvação). E é este o mistério 

que também se celebra na Festa da Epifania: Cristo 

igualmente Salvador de gentios e judeus. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Mt 2, 2 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Os magos vieram adorar a Jesus e isso veio dar 

novo sentido às suas vidas. 
 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Vimos a sua estrela no Oriente 

e viemos adorar o Senhor. 
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Mt 2, 1-12 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

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 cuidadosamente 

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 AO EVANGELHO: 

 
O Evangelho da adoração dos Magos foi objeto das 

mais belas reflexões teológico-espirituais ao longo da 

história: já nos fins do séc. II, Tertuliano via nas ofertas 

dos Magos símbolos do reconhecimento de quem era 

Jesus: oferecem-lhe «ouro» como Rei, «incenso» como 

Deus, «mirra» (outra resina aromática, usada na 

sepultura: cf. Jo 19,39) como Homem. Santo Ambrósio 

fixa-se em que os Magos vão por um caminho e voltam 

por outro, porque regressam melhores, depois do 

encontro com Cristo. Santo Agostinho vê nos Magos 

as primitiae gentium, a par dos pastores que são as 

primícias dos judeus, etc. Mas ainda hoje os 

comentadores retomam e atualizam os temas do relato: 

Cristo como verdadeira luz, o caminho dos pagãos para 

Cristo, o simbolismo dos presentes, a fé e perseverança 

dos Magos, a busca do sentido da Escritura e o sentido 

de procura do caminho, etc. 

O próprio relato encerra um grande alcance 

teológico: Jesus é o verdadeiro «rei» que merece ser 

procurado e adorado por todos; a Ele acorrem, vindas 

de longe, gentes guiadas por uma estrela e pela 

Escritura; ainda menino e sem falar, já divide os homens 

a favor e contra Ele; a homenagem que Lhe prestam os 

Magos é a resposta humana ao «Emanuel, Deus 

connosco»; n’Ele se cumprem as profecias que falavam 

da vinda de reis e de todos os povos a Jerusalém (Is 60 

e Sal 72). Mais ainda, ao nível da própria redação de 

Mateus, o relato ilustra a teologia específica do 

evangelista: sendo este Evangelho dirigido a judeo-         

-cristãos, confrontados com a Sinagoga, que não aceita 

Jesus, o episódio dos Magos documenta bem a teologia 

do «messias rejeitado», pois Jesus, logo ao nascer, 

encontra a hostilidade do poder e a indiferença das 

autoridades religiosas; é também uma ilustração das 

palavras de Jesus, «virão muitos do Oriente…» (Mt 8, 

11). 

Em face de tudo isto, o estudioso não pode deixar 

de se interrogar se não estaremos perante 

um teologúmeno, uma criação de Mateus para dar corpo 

a uma ideia teológica. A verdade é que em toda a 

tradição cristã se deu grande valor à adoração dos 

Magos e à festa da Epifania. Se detrás disto não há 

realidade nenhuma, o significado de tudo fica privado da 

sua base mais sólida. 

Nota sobre a questão da historicidade do 

relato: A crítica bíblica moderna tem proposto teorias 

bastante discordantes; por um lado, temos um grupo em 

que R.E.Brown reúne as objeções que se têm levantado 

contra a historicidade do relato, que denotam – diz – 

«uma inverosimilhança (improbabilidade) intrínseca»: o 

movimento da estrela de Norte para Sul (sentido 

Jerusalém – Belém), a sua paragem sobre a casa, a 

consulta de Herodes aos escribas e sacerdotes, seus 

inimigos, a indicação de Belém como um dado 

desconhecido ao contrário de Jo 7,42, a imperdoável 

ingenuidade de Herodes que não manda espiar os 

Magos, o facto de não se ter identificado o menino após 

a visita de homens de fora a uma pequena povoação, o 

silêncio de Lucas sobre a visita; estes autores concluem 

que se trata, então, de uma construção artificial feita 

com textos do Antigo Testamento. 

Por outro lado, temos autores mais recentes como 

R. T. France (The Gospel according to Mathew, 2007, 

ou Klaus Berger (Kommentar z. N.T., 2011), que 

defendem a credibilidade histórica do relato, 

demonstrando que as dificuldades contra têm solução. 

Com efeito, embora estejam subjacentes no relato 

vários textos do A. T., apenas um é citado, podendo 

mesmo ser suprimido sem interromper o discurso (vv. 

5b-6), o que é sinal de que a citação foi acrescentada a 

um relato preexistente, não sendo a citação a dar 

origem ao relato. Os pretensos traços duma dita lenda 

edificante, ou midraxe hagadá, nada têm de 

historicamente improvável, fora o caso da estrela que 

pára sobre a casa, mas já São João Crisóstomo 

observava que a estrela não vinha de cima, mas de 

baixo, pois não era uma estrela natural e não é provável 

que a Igreja, que bem cedo entrou em conflito com a 

astrologia, tivesse inventado uma história a favorecê-la. 

O facto de Herodes não ter mandado espiar os Magos 

não revela ingenuidade, mas prudência para que os 

seus guardas não viessem a dificultar a descoberta do 

Menino, e também uma plena confiança em que os 

Magos voltassem; finge colaborar com eles, a fim de 

obter mais dados. Também René Laurentin sublinha a   
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credibilidade histórica de certos pormenores, como a 

existência de astrólogos viajantes («magos») no 

Oriente, ou a astúcia e crueldade de Herodes (matou a 

maior parte das suas 10 mulheres, vários filhos e muitas 

pessoas influentes na política); e, sobretudo, Mateus 

revela «sensibilidade histórica», ao não fazer coincidir 

bem os factos que narra com as citações e alusões ao 

A.T.: se os factos fossem inventados, teriam sido 

forjados de molde a que se adaptassem bem às 

passagens bíblicas (a estrela da profecia de Balaão –

 Num 24, 17 – não é a estrela que indica o Messias, 

mas sim o próprio Messias, etc.). Também a 

propaganda religiosa judaica tinha despertado a 

expectativa do nascimento do Messias (ver, por ex., a IV 

écloga de Virgílio) e fervorosos aderentes entre os 

gentios, o que torna mais compreensível a visita destes 

estranhos; Tácito e Suetónio falam mesmo da 

expectativa de um dominador do mundo que sairia de 

Judá. 

Posto a inventar, Mateus, em vez de uns magos, mal 

vistos na tradição bíblica, teria antes recorrido à visita de 

uns reis, cumprindo-se assim o que diz o Salmo 72,10-

11.15 e Isaías 60,6.10.16. Foi em relação com estes 

textos que a tradição veio a identificar os magos como 

sendo reis e acabou por prevalecer o número de três em 

atenção às três ofertas simbólicas. 

A. Díez Macho afirma que «a intenção de Mateus é 

narrar história confirmada com profecias ou paralelos 

vétero-testamentários», e descobre no episódio dos 

Magos uma grande quantidade de «alusões» ao A.T. (o 

chamado rémez, figura retórica muito do gosto dos 

semitas e frequente na Bíblia). Este célebre biblista 

espanhol (assim também G. Segalla) diz que o 

fenómeno da estrela pode muito bem corresponder à 

conjunção de Júpiter e Saturno que se deu na 

constelação de Peixe, e que teve lugar três vezes no 

ano 7 a. C., data provável de nascimento de Cristo. 

Mas a verdade é que não se pode negar o carácter 

popular do relato, pouco preocupado com o rigor das 

coisas, pois até dá a entender que a estrela se 

deslocava de Norte para Sul até parar sobre a casa; por 

outro lado, para Mateus poder falar duma estrela, nem 

sequer é preciso que se trate dum elemento 

astronómico ou até mesmo de algo externo aos Magos 

(assim pensava São João Crisóstomo). 

Apelar para o silêncio de Lucas como sinal de que 

não houve a visita de Magos torna-se ridículo, pois seria 

partir do princípio de que Mateus e Lucas pretenderam 

fazer o relato da infância de Jesus, quando a sua 

intenção foi aproveitar alguns dos dados de que 

dispunham para mostrar a dignidade de Jesus como 

Messias e Salvador. Sendo assim, não devemos 

estranhar diferenças nem ter a preocupação 

fundamentalista de harmonizar as narrativas, que em 

nada se contradizem. 

Como observa Ratzinger / Bento XVI, “na avaliação 

da historicidade, é preciso constatar que, ao longo dos 

últimos 50 anos, se verificou uma mudança de opinião, 

que não se baseia em novos conhecimentos históricos, 

mas numa atitude diversa frente à Sagrada Escritura e à 

mensagem cristã no seu todo […]. Os dois capítulos da 

narrativa da infância em Mateus não são uma meditação 

expressa sob a forma de histórias, antes pelo contrário: 

Mateus narra-nos verdadeira história, que foi meditada e 

interpretada teologicamente, e assim ajuda-nos a 

compreender mais profundamente o mistério de Jesus” 

(Infância de Jesus, p. 99-100). 
 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

A participação na missão universal da Igreja  

é sinal da maturidade da fé  

e de uma vida cristã que dá fruto.  
 

(São João Paulo II) 
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Antífona da comunhão 
 

cf. Mt 2, 2 
 

Vimos a sua estrela no Oriente  

e viemos com presentes adorar o Senhor. 
  

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Jesus veio até nós em Belém, há dois mil anos. Na 

comunhão vem nascer em nosso coração. Tratemo-Lo 

bem. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Vamos partir como os magos com a alegria de ter 

estado com Jesus vivo. E com o desejo de mudar em 

nossas vidas o que nos indicou a cada um de nós. 
  

 

 
 

 

 

 

Reis Magos 
Vimos a sua estrela no Oriente 

  
Os magos que hoje recordamos continuam a ser 

uma lição para nós. Vieram de muito longe à procura de 

Jesus. Não se pouparam a sacrifícios para O 

encontrarem. Não era uma viagem fácil naqueles 

tempos. Podemos imaginar os incómodos, os perigos 

que tiveram de enfrentar. 

O Evangelho fala-nos do seu entusiasmo e da sua 

alegria. Vimos a Sua estrela no Oriente e viemos adorá-

-Lo – diziam. Em cada domingo vimos ao encontro de 

Jesus e temos de o fazer com alegria. 

 A fé é para nós a luz que nos guia até Ele. É uma 

luz mais forte e mais clara que a dos magos. Fiamo-nos 

na palavra de Jesus, temos a garantia dos Seus 

milagres, temos a ajuda da Sua igreja que continua a 

repetir-nos as Suas palavras e a ser luz para toda a 

humanidade. 

A fé tem de iluminar a nossa vida de cada dia, tem 

de ir à nossa frente. Quando parecer que a perdemos 

temos de fazer como os magos: perguntar a quem nos 

pode ensinar. Não a Herodes, mas àqueles que o 

Senhor pôs em Seu nome cá na terra para nos guiarem 

com a Sua autoridade divina.  

Na Santa Missa Jesus alimenta-nos com a Sua 

Palavra. É a primeira parte da Missa. Devemos estar 

atentos ao que nos diz, guardá-lo e meditá-lo. Só Ele 

tem palavras de vida eterna. 

A segunda parte é chamada liturgia eucarística. 

Jesus muda o pão no Seu Corpo o vinho no Seu 

Sangue, tornando presente sobre o altar o sacrifício do 

Calvário. Ele oferece de novo a Sua vida por nós como 

oferta agradável a Deus e convida-nos a oferecer com 

Ele a nossa vida: alegrias, penas, trabalhos e sacrifícios. 

Como os reis magos que ofereceram ouro, incenso e 

mirra, também nós trazemos a Jesus o que temos de 

melhor: o nosso coração, o desejo de fazer a vontade 

de Deus e de fazer com que todos O amem. 
 

 

 
 

 

 

 

Reis Magos 
Prostraram-se diante dele 

 
Ao chegarem junto de Jesus Menino os magos 

prostraram-se diante d’Ele para O adorarem. 

Reconheciam-n’O como o Messias anunciado ao Povo 

de Israel, mas também como verdadeiro Deus. 

Adorar é reconhecer que Deus é o Criador, o Senhor 

de tudo. É a primeira obrigação do homem diante d’Ele. 

Como sinal dessa adoração ajoelhamos com os dois 

joelhos ou genufletimos com o joelho direito. Devemos 

fazê-lo ao entrar na igreja e nalguns momentos da 

missa. São gestos simbólicos que servem para dizer ao 

Senhor que Ele é muito grande, mesmo quando 

escondido na Eucaristia e que nós somos muito 

pequenos diante dele. Devemos pôr nesse gesto toda a 

nossa alma. Como aquela miúda que fazia muito bem a 

genuflexão. O pároco perguntou-lhe: quando genufletes 

que dizes a Jesus?  

– Digo-Lhe baixinho: – ó Jesus eu gosto muito de Ti. 

Que pena que muitos cristãos entrem na igreja e não 

saibam ajoelhar com reverência e humildade. Nesses 

gestos podemos ver a fé ou a falta de fé das pessoas 

que ali vão. 

As nossas mães, quando éramos pequenos, 

ensinavam-nos essas coisas. Hoje muitas não têm o 

cuidado de o fazer. E é pena. 

Durante a missa devemos tomar as atitudes que a 

Igreja recomenda: de pé, de joelhos, ou sentados. 

À consagração, se não estamos impedidos, é-nos 

dito que devemos ajoelhar em adoração a Jesus que Se 

torna presente no altar. Antes de comungar, se 

podemos, devemos genufletir adorando a Jesus na 

hóstia consagrada. Assim imitamos os reis magos. 
 

 

 
Se encomendas a uma pessoa 

 mais do que ela pode, fá-lo-á.  

Se só encomendas o que pode fazer, não fará nada.  
 

(Kipling) 
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Reis Magos 
Regressaram por outro caminho 

 
Os reis magos voltaram por outro caminho para a 

sua terra, avisados por Deus. É uma lição para nós. 

Depois de nos encontrarmos com Jesus a nossa vida 

tem de renovar-se. Temos de ver melhor o que Ele 

espera de nós. 

Ao ouvir a Jesus, ao olhar para Ele que é o nosso 

modelo, descobrimos tantas coisas que é preciso pôr de 

acordo com Ele. O encontro com Jesus é sempre um 

convite à conversão, ao arrependimento, a uma vida de 

santidade. Ao sair de cada missa, depois de estarmos 

com o Senhor, temos de ir dispostos a mudar muitas 

coisas em nossa vida. Coisas grandes ou coisas 

pequenas que fazem parte do nosso caminhar cá na 

terra. 

Um navio que vai pelo mar fora em busca dum porto 

longínquo necessita dum piloto que o guie com 

segurança acertando bem a direção e afinando-a uma e 

outra vez. Doutro modo no fim da viagem pode estar a 

milhares de quilómetros de distância do porto 

pretendido. 

Jesus espera de nós esta conversão contínua. É 

essa a melhor prenda que Lhe podemos dar em cada 

missa. É a oferta de nós próprios, a entrega do nosso 

coração, mais valiosa que todo o ouro do mundo. 

Os magos encontraram Jesus nos braços de Nossa 

Senhora. É Ela sempre que nos apresenta Jesus e que 

nos ensina a amá-Lo cada dia mais, a nunca O perder 

pelo pecado, a lutar mais por sermos santos. 

Segundo uma antiga tradição os magos vieram a ser 

cristãos mais tarde e são venerados como santos, 

encontrando-se os seus corpos na catedral de Colónia, 

na Alemanha. 

Que a Virgem e São José nos ensinem a amar a 

Jesus com mais alegria e generosidade e viver melhor a 

Eucaristia de cada domingo. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

 
«Os pastores e os Magos ensinam-nos que  

para encontrar Jesus é necessário 

saber erguer o olhar ao céu, 

não estar fechado em si mesmo,  

no próprio egoísmo.» 

 

No Evangelho de hoje, a narração dos Magos, que 

foram do Oriente a Belém para adorar o Messias, 

confere à festa da Epifania um alcance de 

universalidade. E este é o alcance da Igreja, a qual 

deseja que todos os povos da terra possam encontrar 

Jesus, fazer a experiência do seu amor misericordioso. 

É este o desejo da Igreja: que encontremos a 

misericórdia de Jesus, o seu amor. 

Cristo acabou de nascer, ainda não sabe falar, e 

todas as nações — representadas pelos Magos — já o 

podem encontrar, reconhecer, adorar. Dizem os Magos: 

«Vimos a sua estrela no firmamento e viemos adorá-lo» 

(Mt 2, 2), Herodes ouviu isto logo que os Magos 

chegaram a Jerusalém. Estes Magos eram homens 

prestigiosos, de regiões distantes e culturas diversas, e 

tinham-se posto a caminho rumo à terra de Israel para 

adorar o rei que nascera. Desde sempre a Igreja viu 

neles a imagem da humanidade inteira, e com a 

celebração de hoje, da festa da Epifania, deseja como 

que indicar respeitosamente a cada homem e mulher 

deste mundo o Menino que nasceu para a salvação de 

todos. 

Na noite de Natal Jesus manifestou-se aos pastores, 

homens humildes e desprezados — alguns dizem 

salteadores — foram eles os primeiros que levaram um 

pouco de conforto àquela gruta fria de Belém. Agora 

chegam os Magos de terras distantes, também eles 

atraídos misteriosamente por aquele Menino. Pastores e 

Magos, muito diversos entre si; mas lhes é comum uma 

coisa: o céu. Os pastores de Belém acorreram 

imediatamente para ver Jesus não por serem 

particularmente bons, mas porque vigiavam de noite e, 

erguendo os olhos ao céu, viram um sinal, ouviram a 

sua mensagem e seguiram-no. Assim também os 

Magos: perscrutaram o céu, viram uma estrela nova, 

interpretaram o sinal e puseram-se a caminho, de longe. 

Os pastores e os Magos ensinam-nos que para 

encontrar Jesus é necessário saber erguer o olhar ao 

céu, não estar fechado em si mesmo, no próprio 

egoísmo, mas ter o coração e a mente abertos ao 

horizonte de Deus, que nos surpreende sempre, saber 

acolher as suas mensagens, e responder com prontidão 

e generosidade. 

Os Magos, diz o Evangelho, «ao ver a estrela, 

sentiram uma grande alegria» (Mt 2, 10). Há também 

para nós um grande conforto ao ver a estrela, isto é, ao 

sentir-nos guiados e não abandonados ao nosso 

destino. E a estrela é o Evangelho, a Palavra do Senhor, 

como diz o salmo: «A tua palavra é lâmpada para os 

meus passos, luz para o meu caminho» (Sl 119, 105). 

Esta luz guia-nos para Cristo. Sem a escuta do 

Evangelho, não é possível encontrá-lo! Com efeito, 

seguindo a estrela, os Magos chegaram ao lugar onde 

Jesus se encontrava. E ali «viram o Menino com Maria 

sua mãe, prostraram-se e adoraram-no» (Mt 2, 11). A 

experiência dos Magos exorta-nos a não nos 

contentarmos com a mediocridade, a não «ir vivendo», 

mas a procurar o sentido das coisas, a perscrutar com 

paixão o grande mistério da vida. E ensina-nos a não 

nos escandalizarmos com a pequenez e com a pobreza, 

mas a reconhecer a majestade na humildade, e saber 

ajoelhar-nos diante dela. 

A Virgem Maria, que acolheu os Magos em Belém, 

nos ajude a erguer o olhar de nós mesmos, a deixar-nos 
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guiar pela estrela do Evangelho para encontrar Jesus, e 

a saber abaixar o nosso olhar para o adorar. Assim 

poderemos levar aos outros um raio da sua luz, e 

partilhar com eles a alegria do caminho. 
 

Papa Francisco, Angelus, Praça São Pedro,  

janeiro de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 03 – Santíssimo Nome de Jesus. 

Dia 07 – S. Raimundo de Penaforte (Presbítero). 

 
 

 
 

 

 

Sabias que… 

 
Uns Magos vindos do Oriente 
 

O texto do Evangelho de Mateus não especifica que 

os Magos eram «três». Tão-pouco indica os seus 

nomes. Como lugar de proveniência indica 

genericamente «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.  
 

 

 
 

 

 

Descomplica (105) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, PERSISTIR, 
Agradecer, Avançar e Descomplicar. 

 
 

Oitavo verbo: “PERSISTIR” 

 
 

Plano de ação: 

(…continuação do número anterior)   

 

Todos nós recordamos os nossos momentos mais 

extraordinários, as alturas em que nos sentimos no 

nosso melhor, em que vieram ao de cima as nossas 

maiores virtudes, conhecidas por nós ou afirmadas 

pelos outros, e que conseguimos pôr em prática em 

situações particulares. 

Essas memórias estão associadas nas nossas 

mentes a momentos em que nos sentimos mais vivos, 

mais verdadeiros, fomos mais fundo no nosso 

conhecimento, descobrimos que tínhamos forças de que 

nem suspeitávamos, ou atingimos o nosso máximo 

potencial como seres humanos.  

Escreve num texto a resposta à questão: 
 
 

«EM QUE ALTURA / SITUAÇÃO DA MINHA VIDA ESTIVE 

NO MEU MELHOR, ME SENTI MAIS FELIZ COMIGO 

ENQUANTO PESSOA?» 
 

 

Pensa em três momentos da tua vida em que 

estiveste no teu melhor. Para cada episódio, escreve a 

narrativa do que aconteceu, incluindo como o episódio 

começou, como se desenvolveu e como terminou. 

Depois de escreveres os três episódios, revê-os e 

procura padrões de comportamento, ou virtuosidade, 

que possam ser comuns. 

Para isso, pode ajudar a responder às questões (que 

se seguirão no próximo número). 
 

(continua no próximo número…)   
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, os Magos chegaram de longe, mas 

possuem 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. 
 

 

 
 
 

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, caindo de joelhos,  

prostraram-se diante d’Ele e 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. 
 

(Mt 2, 9a-12) 
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Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de janeiro, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 
 

– Educar para a fraternidade. 
 

Rezemos para que todas as pessoas que sofrem 

discriminações e perseguições religiosas encontrem nas 

sociedades em que vivem o reconhecimento dos 

próprios direitos e dignidade que nasce de ser irmãos. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

.  1  .  
 

Frigir a carne de porco, 

 com a banha do mesmo porco. 

 

.  2  .  
 

Galinha gorda, 
 não precisa de tempero. 

 

.  3  .  
 

Galo bom, 
 não é gordo. 

 

.  4  .  
 

Não há galinha gorda, 
 por pouco dinheiro. 

 

.  5  .  

 

Galinha «pedrês», 
 não a comas nem a dês. 

 

.  6  .  
 

Galinha velha, 
 faz bom caldo. 

 
 

 

Duas classes de homens esforçam-se em vão:  

quem amontoa dinheiro sem o gastar  

e quem adquire saber e não o aplica.  
 

(Din Saadi) 

 
Se desejas muito uma coisa, deixa que se afaste.  

Se regressar espontaneamente, será tua para 

sempre. Se não regressar, nunca foi tua.  
 

(Lair) 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas um Leitor que é da paróquia de 

Figueiró: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– CRISTÓVÃO NETO, na próxima quinta-feira, dia 6 

de janeiro (Dia de Reis).  
 

O Jornal do Leitor deseja ao Cristóvão um Feliz 

Aniversário.  

Parabéns, Cristóvão. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
 

Dentistas 
 

Entra um indivíduo no dentista. O odontólogo (o 

dentista) manda-o sentar e diz-lhe, como a todos: 

– Não esteja nervoso. Não vai doer nada. 

– Deixe-se de histórias. Eu também sou dentista e 

sei que dói. 

  

Água 
 

Perguntam a um sujeito muito amigo do vinho: 

– O que é a água? 

– A água é um líquido que serve para regar e dizem 

que alguns homens a bebem. 

 

Beber 
 

À mesa, a esposa para o marido: 

– Parece impossível, Tavares! Os médicos 

preveniram-te para só beberes um copo de vinho por 

dia, e tu só ao almoço bebeste uma garrafa inteira! 

Responde o marido: 

– E que fiz eu, Manuela? Consultei dez médicos e 

cada um receitou-me um copo. Ora, o vinho desta 

garrafa encheu dez copos certinhos. Portanto… 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Curiosidades 
 
– Os vertebrados com maior longevidade do mundo são 

os tubarões da Gronelândia, que podem viver cerca de 

400 anos. 

– A borboleta tem 12 mil olhos. 

– Existem algumas árvores espalhadas pelo mundo que 

têm, pelo menos, 5.000 anos de idade. 

– Os ursos polares são praticamente invisíveis pelas 

câmaras de calor em virtude da eficiente camada de 

gordura isolante que os protege do frio. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

02-01-2022 

Epifania do Senhor 

 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES  .   
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AVISOS 

Não vai haver 

Missa Vespertina 

Jacinta Carneiro 

1.ª LEITURA Fernanda Costa 

2.ª LEITURA Rosa Matos 

ORAÇÃO UNIVER. Sr. Diácono 
 

 
 

E I R I Z   
 

  LEITORES .  
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Susana Pacheco Rosa Armanda 

2.ª Leitura Nelson Costa Lúcia Gomes 

Oraç. Univ. Fernanda Gomes Rosa Armanda 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

02-01-2022 

Epifania do Senhor  
 

C A R V A L H O S A   
 

   MEC’s   .  
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

LOCAL - 1 

Não vai haver 
Missa Vespertina 

Manuel Leão 

LOCAL - 2 Inês Sousa 

LOCAL - 3 Rosa Matos 

LOCAL - 4 Alzira Nunes 

LOCAL - 5 Sr. Diácono 
 

 

 
 

E I R I Z   
 

  MEC’s .  
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Rosa Armanda Assunção 

2.º MEC Marisa Rosa Armanda 

3.º MEC José Pedro Olga 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Reza como se tudo dependesse de Deus 

e trabalha como se tudo dependesse de ti. 
 

(Spellman) 

 
 

 

Jornal concluído em 22 dezembro 
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