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Carta Apostólica Admirabile Signum do Papa Francisco 

 sobre o significado e valor do Presépio 

   (Cont.) 7. A pouco-e-pouco, o Presépio leva-nos à gruta, 

onde encontramos as figuras de Maria e de José. Maria é uma 

mãe que contempla o seu Menino e o mostra a quantos vêm 

visitá-lo. A sua figura faz pensar no grande mistério que 

envolveu esta jovem, quando Deus bateu à porta do seu 

coração imaculado. Ao anúncio do anjo que lhe pedia para se tornar a Mãe de Deus, Maria responde com 

obediência plena e total. As suas palavras – «eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra» (Lc 

1,38) – são, para todos nós, o testemunho do modo como abandonar-se, na fé, à vontade de Deus. Com 

aquele «sim», Maria tornava-se mãe do Filho de Deus, sem perder – antes, graças a Ele, consagrando – a 

sua virgindade. Nela vemos a Mãe de Deus que não guarda o seu Filho só para si mesma, mas pede a todos 

que obedeçam à palavra dele e a ponham em prática (cf. Jo 2,5). 

Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o Menino e sua mãe, está São José. Geralmente, é 

representado com o bordão na mão e, por vezes, também segurando um lampião. São José desempenha um 

papel muito importante na vida de Jesus e de Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a sua 

família. Quando Deus o avisar da ameaça de Herodes, não hesitará em pôr-se a caminho, emigrando para o 

Egipto (cf. Mt 2,13-15). E depois, passado o perigo, reconduzirá a família para Nazaré, onde será o primeiro 

educador de Jesus, na sua infância e adolescência. José trazia no coração o grande mistério que envolvia 

Maria, sua esposa, e Jesus; homem justo que era, sempre se entregou à vontade de Deus e pô-la em prática. 

8. O coração do Presépio começa a palpitar, quando colocamos lá, no Natal, a figura do Menino Jesus. 

Assim se nos apresenta Deus, num menino, para fazer-se acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e 

fragilidade, esconde o seu poder que tudo cria e transforma. Parece impossível, mas é assim: em Jesus, Deus 

foi criança e, nesta condição, quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta num sorriso e nas suas 

mãos estendidas para quem quer que seja. 

O nascimento de uma criança suscita alegria e encanto, porque nos coloca perante o grande mistério da 

vida. Quando vemos brilhar os olhos dos jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, compreendemos 

os sentimentos de Maria e José que, olhando o Menino Jesus, entreviam a presença de Deus na sua vida. 

«De facto, a vida manifestou-se» (1Jo 1,2): assim o apóstolo João resume o mistério da Encarnação. O 

Presépio faz-nos ver, faz-nos tocar este acontecimento único e extraordinário que mudou o curso da 

história e a partir do qual também se contam os anos: antes e depois do nascimento de Cristo. 

O modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível que Ele renuncie à sua glória para 

se fazer homem como nós. Que surpresa ver Deus adoptar os nossos próprios comportamentos: dorme, 

mama ao peito da mãe, chora e brinca, como todas as crianças. Como sempre, Deus gera perplexidade, é 

imprevisível, aparece continuamente fora dos nossos esquemas. Assim o Presépio, ao mesmo tempo que nos 

mostra Deus tal como entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a nossa vida inserida na de Deus; convida a 

tornarmo-nos seus discípulos, se quisermos alcançar o sentido último da vida. (continua no próximo número)  
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Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes,  

quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. 

«Onde está – perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de nascer? 

Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». 

Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, toda a cidade de 

Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo  

e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: 

«Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: 

‘Tu, Belém, terra de Judá,  

não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá,  

pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo’». 

Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-lhes 

informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. 

Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: 

«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; 

e, quando O encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O». 

Ouvido o rei, puseram-se a caminho. 

E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente 

e parou sobre o lugar onde estava o Menino. 

Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. 

Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, 

e, caindo de joelhos, prostraram-se 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.  

1ª Leitura | Is 60, 1-6 

«Brilha sobre ti a glória do Senhor.» 

Salmo Responsorial | Sl 71 (72) 

Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra. 

2ª Leitura | Ef 3, 2-3a.5-6 

«Os gentios recebem a mesma herança que os judeus.» 

Evangelho | Mt 2, 1-12 

«Viemos do Oriente adorar o Rei.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os homens. A palavra 
epifania significa revelar, destapar do rosto. Jesus 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. 

Na primeira leitura, o profeta Isaías, inspirado, sem dúvida, pelo sol nascente que ilumina as 
belas pedras brancas das construções de Jerusalém e faz a cidade transfigurar-se pela manhã e 
brilhar no meio das montanhas que a rodeiam, o profeta sonha com uma nova Jerusalém que se 
levantará quando chegar a luz salvadora de Deus, que dará à cidade um novo rosto. Jerusalém vai 
atrair os olhares de todos os que esperam a salvação. Como pano de fundo deste texto está a 
afirmação da eterna preocupação de Deus com a vida e a felicidade dos homens a quem Ele criou. A 
“fidelidade” de Deus aquece-nos o coração e renova-nos a esperança. 

Na segunda leitura, Paulo, apóstolo como os Doze, a quem também foi revelado “o mistério”. É 
esse “mistério” que Paulo aqui desvela aos crentes da Ásia Menor. Paulo insiste que, em Cristo, 
chegou a salvação definitiva para os homens; e essa salvação não se destina exclusivamente aos 
judeus, mas a todos os povos da terra, sem excepção. Agora, judeus e gentios são membros de um 
mesmo e único “corpo” (o “corpo de Cristo” ou Igreja), partilham o mesmo projecto salvador que os 
faz, filhos de Deus” e todos participam da promessa feita por Deus a Abraão, que Cristo levou a 
realização. 

A análise dos vários detalhes do relato do Evangelho confirma que a preocupação de S. Mateus 
não é de tipo histórico, mas catequético. A insistência de Mateus no facto de Jesus ter nascido em 
Belém de Judá, a terra natal do rei David, serve para afirmar que é o descendente de David que 
havia de nascer para restaurar o reino ideal de seu pai. A referência a uma estrela “especial” que 
apareceu no céu e que conduziu os “magos” para Belém, faz alusão a uma crença popular da época, 
segundo a qual o nascimento de um personagem importante era acompanhado da aparição de uma 
nova estrela. Também a tradição judaica anunciava o Messias como a estrela que surge de Jacob. 
Temos, ainda, as figuras dos “magos”, esses “magos” representam, na catequese de Mateus, os 
povos estrangeiros de que falava a 1ª leitura, que se põem a caminho de Jerusalém com as suas 
riquezas (ouro e incenso) para encontrar a luz salvadora de Deus que brilha sobre a cidade santa. 
Jesus é essa “luz”. Este relato recolhe duas atitudes que se vão repetir ao longo de todo o 
Evangelho: o Povo de Israel rejeita Jesus, enquanto os “magos” do oriente (que são pagãos) O 
adoram; Herodes e Jerusalém “ficam perturbados” diante da notícia do nascimento do menino e 
planeiam a sua morte, enquanto os pagãos sentem uma grande alegria e reconhecem em Jesus o 
seu salvador. Mateus anuncia, desta forma, que Jesus vai ser rejeitado pelo seu Povo; mas vai ser 
acolhido pelos pagãos, que entrarão a fazer parte do novo Povo de Deus.  
 

Será que nas comunidades cristãs brilha a luz libertadora de Jesus? 

Sentimo-nos responsáveis pelo anúncio e pelo testemunho de Cristo a todos os nossos irmãos, 
mesmo aqueles que estão separados de nós pela geografia, pela diversidade de culturas e de raças? 

Como os Magos, ponhamo-nos a caminho. Não sabemos exactamente o que será a aventura. Tenhamos confiança. Como 
eles, ergamos os olhos. A luz vem de Deus, deixemo-nos iluminar. Como eles, procuremos, não tenhamos demasiadas 
certezas. Tenhamos somente convicções, descubramos os sinais de uma presença. Como eles, ofereçamos presentes: o 

da oração, o do respeito de todo o homem. Procuremos agradar a Deus e aos irmãos. Como eles, aceitemos começar um 
novo caminho. Deixemo-nos interpelar por Deus e pelo seu Evangelho, pelos homens e mulheres deste tempo? 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 6 
16:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 
17:00 Eucaristia Furtado 
17:45 Eucaristia Cortiçô 

Terça-feira, 7 

14:30 Eucaristia Lar Santa Teresa 
17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 
18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 8 
17:00 Eucaristia Casal Vasco 
17:45 Eucaristia Rancosinho 
18:30 Eucaristia Algodres 

Quinta-feira, 9 - - - - - - - - - 
Sexta-feira, 10 18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 11 
16:30 Eucaristia 

Fornos de Algodres 

(Igreja da Misericórdia) 
17:00 Eucaristia Mata 
18:15 Eucaristia Maceira 

Domingo, 12 
BAPTISMO DO 

SENHOR – 
Festa 

9:00 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia  Muxagata 
9:50 Eucaristia Cortiçô 

10:15 Celebração da Palavra Infias 

10:30 
Eucaristia Fuinhas 

Celebração da Palavra  Sobral Pichorro 
10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Algodres 
 

«  
O Dia da EPIFANIA DO SENHOR comemora-se tradicionalmente doze dias após o Natal, no 

Dia de Reis. Com a reforma do calendário litúrgico, em muitos países a data celebra-se 

no domingo entre o dia 2 e o dia 8 de Janeiro (dois domingos após o Natal). 

A Epifania do Senhor é a manifestação do Filho de Deus no corpo de Jesus Cristo, o 

momento de revelação de Jesus ao mundo. Esta celebração centra-se na adoração dos 

três Reis Magos ao Menino Jesus, um símbolo do reconhecimento de Cristo como 

salvador da humanidade. 

Representados pelos magos do Oriente 

estão todos os seres humanos, na 

diversidade das raças e dos povos. O 

presépio ensina-nos que Jesus não faz 

distinção de pessoas. 

6 a 12  jan | 20 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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