Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”.
> Ano Novo: Bispo de Viseu desafia a acreditar num mundo de «paz»
O Bispo de Viseu, na sua mensagem para o Ano Novo, faz votos da construção de
um “mundo novo” assente nos valores da “paz, fraternidade, justiça, verdade e amor”, à
imagem do tempo de Natal que acabou de ser celebrado. “Celebrar o início de 2018 é
acreditar que o Mundo Novo com estes valores é possível e é fazer tudo o que cada um de
nós pode para que assim aconteça (…) Então, vamos começar por viver os valores do Natal
de Jesus em cada um de nós”, escreve D. Ilídio Leandro, num texto publicado através da rede
social ‘facebook’. Na sua reflexão, o responsável católico salienta que a mudança não
acontecerá sem “esforço” e apela à participação de todos “para que este sonho se torne
realidade”, no contexto de cada um, a começar pela “família”. “O nosso lugar de estudo e de
trabalho poderá tornar-se um belo Presépio. E os meus amigos e vizinhos vão notar que eu
vivo, realmente, os valores do Natal e 2018 será mesmo e de verdade, um Ano Bom. Queres
experimentar comigo, também? Então, comecemos hoje e um 2018 muito feliz!”, conclui D.
Ilídio Leandro.

de 07 a 14 de Janeiro de 2018

Domingo EPIFANIA DO SENHOR – ano B

> Seminário em Família: O Dom da (Sagrada Família)
Nos dias 27 a 29 de Dezembro de 2017, a equipa do Seminário de Viseu acolheu o
Campo de Férias de Natal do Seminário em Família. Participaram nele: Pedro Silva (Vila
Longa), Rodrigo Sobral (Silgueiros), Martim Coelho (Santa Comba Dão), André Barros
(Viso), Daniel Chaves (Oliveira de Frades), Diogo Pinto (Vila Maior), Pedro Esteves (S.
Miguel do Outeiro), Rodrigo Aguiar (S. José), Francisco Santos (Rio de Loba), Luís Alegria
(Rio de Loba) e Francisco Seixeira (Rio de Loba). Em clima de férias natalícias, foi oportuno
reflectir do Dom da Família, contemplada como o “Berço” a partir do qual se realiza a
própria humanidade. Entre jogos e momentos de reflexão e oração, aprendemos a conviver
na possibilidade de pertencer a uma família maior, que é a comunidade da Igreja onde somos
chamados a servir, vislumbrada na “ponte” para a Santíssima Trindade que é a Sagrada
Família de Nazaré. O próximo Campo de Férias está marcado para os dias 27 a 29 de Março
de 2018, dentro da Semana Santa.

CAMPANHA DO NATAL – EPIFANIA DO SENHOR
Oração para a Família: Ajuda-nos, Senhor, a celebrar o aniversário do nosso
Baptismo, como um compromisso para a vida. Ajuda-nos a viver os compromissos
assumidos na celebração baptismal.
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Palavra de Deus…
LEITURA I

Palavra na Vida…
Is 60, 1-6

«Brilha sobre ti a glória do Senhor»
Leitura do Livro de Isaías
Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória
do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas, sobre ti levantaSe o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao
esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê: todos se reúnem e vêm ao teu encontro; os
teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires
ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do
mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de
dromedários de Madiã e Efá. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e
proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13 (R. cf. 11)
Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra.
LEITURA II

Ef 3, 2-3a.5-6
Os gentios recebem a mesma herança prometida

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor: por
uma revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele
não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado pelo Espírito
Santo aos seus santos apóstolos e profetas: os gentios recebem a mesma herança que os
judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa, em Cristo Jesus,
por meio do Evangelho.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO

Mt 2, 1-12
«Viemos do Oriente adorar o Rei»

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a
Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde está – perguntaram eles – o rei dos
judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O».
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a cidade de
Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntoulhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: «Em Belém da Judeia, porque
assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a
menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de
Israel, meu povo’». Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-lhes
informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois
enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e,
quando O encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». Ouvido o rei,
puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua
frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande
alegria. Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se diante
d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: ouro,
incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.
Palavra da salvação.

A liturgia deste Domingo celebra a manifestação de Jesus a todos
os homens… Ele é uma “luz” que se acende na noite do mundo e atrai a si
todos os povos da terra. Cumprindo o projecto libertador que o Pai nos queria oferecer,
essa “luz” incarnou na nossa história, iluminou os caminhos dos homens, conduziu-os
ao encontro da salvação, da vida definitiva.
A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de Jahwéh, que
transfigurará Jerusalém e que atrairá à cidade de Deus povos de todo o mundo. A
segunda leitura apresenta o projecto salvador de Deus como uma realidade que vai
atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade de
irmãos – a comunidade de Jesus.
No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: ao encontro de Jesus
vêm os “magos” do oriente, representantes de todos os povos da terra… Atentos aos
sinais da chegada do Messias, procuram-n’O com esperança até O encontrar,
reconhecem n’Ele a “salvação de Deus” e aceitam-n’O como “o Senhor”. A salvação
rejeitada pelos habitantes de Jerusalém torna-se agora um dom que Deus oferece a todos
os homens, sem excepção.
Em primeiro lugar, meditemos nas atitudes das várias personagens que Mateus
nos apresenta em confronto com Jesus: os “magos”, Herodes, os príncipes dos
sacerdotes e os escribas do povo… Diante de Jesus, o libertador enviado por Deus, estes
distintos personagens assumem atitudes diversas, que vão desde a adoração (os
“magos”), até à rejeição total (Herodes), passando pela indiferença (os sacerdotes e os
escribas: nenhum deles se preocupou em ir ao encontro desse Messias que eles
conheciam bem dos textos sagrados). Identificamo-nos com algum destes grupos? Não é
fácil “conhecer as Escrituras”, como profissionais da religião e, depois, deixar que as
propostas e os valores de Jesus nos passem ao lado?
Os “magos” são apresentados como os “homens dos sinais”, que sabem ver na
“estrela” o sinal da chegada da libertação… Somos pessoas atentas aos “sinais” – isto é,
somos capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus?
Procuramos perceber nos “sinais” que aparecem no nosso caminho a vontade de Deus?
Impressiona também, no relato de Mateus, a “desinstalação” dos “magos”: viram a
“estrela”, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. Somos capazes da
mesma atitude de desinstalação, ou estamos demasiado agarrados ao nosso sofá, ao
nosso colchão especial, à nossa televisão, à nossa aparelhagem, ao nosso computador?
Somos capazes de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos
irmãos? Os “magos” representam os homens de todo o mundo que vão ao encontro de
Cristo, que acolhem a proposta libertadora que Ele traz e que se prostram diante d’Ele.
É a imagem da Igreja – essa família de irmãos, constituída por gente de muitas cores e
raças, que aderem a Jesus e que O reconhecem como o seu Senhor.

ORAÇÃO…
Senhor, hoje dou-Te graças pelos sinais que me guiam para Ti,
a mim e a todos quantos Te procuram. Quantas vezes, o orgulho e o
egoísmo não me deixaram ver mais longe e me desviaram do caminho
que tens para mim! Peço-Te a graça de aprender com os Magos. Que
eu, seguindo o seu exemplo, deseje sempre vir ao teu encontro!
(In Evangelho Diário 2018, Editorial A.O.)

