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Carta Apostólica Admirabile Signum do Papa Francisco 

 sobre o significado e valor do Presépio 

   (Cont.) 9. Quando se aproxima a festa da Epifania, 

colocam-se no Presépio as três figuras dos Reis Magos. 

Tendo observado a estrela, aqueles sábios e ricos 

senhores do Oriente puseram-se a caminho rumo a 

Belém para conhecer Jesus e oferecer-lhe de presente 

ouro, incenso e mirra. Estes presentes têm também um 

significado alegórico: o ouro honra a realeza de Jesus; o 

incenso, a sua divindade; a mirra, a sua humanidade sagrada que experimentará a morte e a sepultura. 

Ao fixarmos esta cena no Presépio, somos chamados a reflectir sobre a responsabilidade que cada 

cristão tem de ser evangelizador. Cada um de nós torna-se portador da Boa-Nova para as pessoas que 

encontra, testemunhando a alegria de ter conhecido Jesus e o seu amor; e fá-lo com acções concretas de 

misericórdia. 

Os Magos ensinam que se pode partir de muito longe para chegar a Cristo: são homens ricos, 

estrangeiros, sábios, sedentos de infinito, que saem para uma viagem longa e perigosa e que os leva até 

Belém (cf. Mt 2,1-12). À vista do Menino Rei, invade-os uma grande alegria. Não se deixam escandalizar 

pela pobreza do ambiente; não hesitam em pôr-se de joelhos e adorá-lo. Diante dele compreendem que 

Deus, tal como regula com soberana sabedoria o curso dos astros, assim também guia o curso da história, 

derrubando os poderosos e exaltando os humildes. E de certeza, quando regressaram ao seu país, falaram 

deste encontro surpreendente com o Messias, inaugurando a viagem do Evangelho entre os gentios. 

10. Diante do Presépio, a mente corre de bom grado aos tempos em que se era criança e se esperava, 

com impaciência, o tempo para começar a construí-lo. Estas recordações induzem-nos a tomar consciência, 

sempre de novo, do grande dom que nos foi feito, transmitindo-nos a fé; e ao mesmo tempo fazem-nos 

sentir o dever e a alegria de comunicar a mesma experiência aos filhos e netos. Não é importante a forma 

como se arma o Presépio; pode ser sempre igual ou modificá-la cada ano. O que conta é que fale à nossa 

vida. Por todo o lado e na forma que for, o Presépio narra o amor de Deus, o Deus que se fez menino para 

nos dizer quão próximo está de cada ser humano, independentemente da condição em que este se encontre. 

Queridos irmãos e irmãs, o Presépio faz parte do suave e exigente processo de transmissão da fé. A 

partir da infância e, depois, em cada idade da vida, educa-nos para contemplarmos Jesus, sentirmos o amor 

de Deus por nós, sentirmos e acreditarmos que Deus está connosco e nós estamos com Ele, todos filhos e 

irmãos graças àquele Menino Filho de Deus e da Virgem Maria. E educa para sentirmos que nisto está a 

felicidade. Na escola de São Francisco, abramos o coração a esta graça simples, deixemos que do encanto 

nasça uma prece humilde: o nosso «obrigado» a Deus, que tudo quis partilhar connosco para nunca nos 

deixar sozinhos. 

Dado em Greccio, no Santuário do Presépio, 

a 1 de Dezembro de 2019, sétimo do meu pontificado.   



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 
 

Naquele tempo, 

Jesus chegou da Galileia 

e veio ter com João Baptista ao Jordão, 

para ser baptizado por ele. 

Mas João opunha-se, dizendo: 

«Eu é que preciso de ser baptizado por Ti, 

e Tu vens ter comigo?». 

Jesus respondeu-lhe:  

«Deixa por agora; 

convém que assim cumpramos toda a justiça». 

João deixou então que Ele Se aproximasse. 

Logo que Jesus foi baptizado,  

saiu da água. 

Então, abriram-se os céus 

e Jesus viu o Espírito de Deus 

descer como uma pomba  

e pousar sobre Ele. 

E uma voz vinda do Céu dizia: 

«Este é o meu Filho muito amado, 

no qual pus  

toda a minha complacência».  

1ª Leitura | L 1 Is 42, 1-4. 6-7 

«Eis o meu servo, enlevo da minha alma.» 

Salmo Responsorial | Sl 28 (29) 

O Senhor abençoará o seu povo na paz. 

2ª Leitura | Act 10, 34-38 

«Deus ungiu-O com o Espírito Santo.» 

Evangelho | Mt 3, 13-17 

«Depois de ter sido baptizado, Jesus viu o Espírito de Deus descer sobre Si.» 

Rio  J ordão  



… para a vida. 
 

 

A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projecto salvador de Deus. No 
baptismo de Jesus nas margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao 
mundo enviado pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projecto 
do Pai, Ele fez-Se um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos do 
egoísmo e do pecado e empenhou-Se em promover-nos, para que pudéssemos chegar à vida 
em plenitude. 

A primeira leitura anuncia um misterioso “Servo”, escolhido por Deus e enviado aos 
homens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem fim… O “Servo” é um instrumento 
através do qual Deus actua no mundo para levar a salvação aos homens: ele é alguém que 
Deus escolheu entre muitos, a quem chamou e a quem confiou uma missão – trazer a justiça, 
propor a todas as nações uma nova ordem social da qual desaparecerão as trevas que alienam 
e impedem de caminhar e oferecer a todos os homens a liberdade e a paz. Deus não só está na 
origem (escolha, chamamento e envio) da missão do “Servo”, mas acompanhará a 
concretização da missão e possibilitará o seu êxito: para levar a cabo a missão, o “Servo” 
contará com a ajuda do Espírito de Deus, que lhe dará a força de assumir a missão e de 
concretizá-la. 

A segunda leitura reafirma que Jesus é o Filho amado que o Pai enviou ao mundo para 
concretizar um projecto de salvação; por isso, Ele “passou pelo mundo fazendo o bem” e 
libertando todos os que eram oprimidos. É este o testemunho que os discípulos devem dar, 
para que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra. 

No Evangelho, aparece-nos a concretização da promessa profética: Jesus é o Filho/“Servo” 
enviado pelo Pai, sobre quem repousa o Espírito e cuja missão é realizar a libertação dos 
homens. Obedecendo ao Pai, Ele tornou-Se pessoa, identificou-Se com as fragilidades dos 
homens, caminhou ao lado deles, a fim de os promover e de os levar à reconciliação com Deus, 
à vida em plenitude. 

O diálogo entre João e Jesus explica porque é que Jesus vem ao encontro de João para ser 
baptizado… Pela resposta de Jesus, fica claro que o seu baptismo é um passo necessário para 
que se cumpra o desígnio salvador de Deus. Jesus apresenta-Se, assim, como “Filho”, que 
cumpre rigorosa e absolutamente a vontade do Pai. Jesus apresenta-Se, assim, como “Filho”, 
que cumpre rigorosa e absolutamente a vontade do Pai.  

Ao receber este baptismo de penitência e de perdão dos pecados (do qual não precisava, 
porque Ele não conheceu o pecado), Jesus solidarizou-Se com o homem limitado e pecador, 
assumiu a sua condição, colocou-Se ao lado dos homens para os ajudar a sair dessa situação e 
para percorrer com eles o caminho da libertação, o caminho da vida plena. Esse era o projecto 
do Pai, que Jesus cumpriu integralmente.  

 

A celebração do baptismo do Senhor leva-nos até Jesus que assume plenamente a sua 
condição de “Filho” e que Se faz obediente ao Pai, cumprindo integralmente o 

projecto do Pai de dar vida ao homem. É esta mesma atitude de obediência radical, 

de entrega incondicional, de confiança absoluta que eu assumo na minha relação com Deus? O projecto de 
Deus é, para mim, mais importante de que os meus projectos pessoais ou do que os desafios que o mundo 

me faz? 



Da Palavra… 

 

 
Segunda-feira, 13 9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

Terça-feira, 14 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 15 

11:00 Eucaristia Fuinhas (S.to Amaro) 
14:30 Eucaristia Lar de Santa Teresa 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
17:45 Eucaristia Ramirão 
18:30 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 16 
17:00 Eucaristia Casal Vasco 
18:00 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 17 
S. Antão, abade – MO 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja  

Sábado, 18 

15:00 
Jubileu da Irmandade de Santo Amaro 
e Almas: Confissões e Eucaristia de 
sufrágio pelos irmãos falecidos 

Fuinhas (S.to Amaro) 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 
18:00 Eucaristia Cortiçô 
18:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 19 
II DOMINGO  

DO TEMPO COMUM 

9:00 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia  Sobral Pichorro 
9:50 Eucaristia Infias 

10:15 Celebração da Palavra Casal Vasco 
10:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

10:45 Eucaristia Algodres 
11:30 Festa em honra de Santo Amaro Fuinhas (S.to Amaro) 
11:45 Eucaristia Fornos de Algodres 

15:00 
Festa em honra de São Sebastião Ramirão 
Festa em honra de São Sebastião Maceira 

 

«  

 

13 a 19 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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