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EPIFANIA

Isaías 60, 1-6
Salmo 71 (72)

Efésios 3, 2-3a.5-6
Mateus 2, 1-12

DESAFIO 
DA SEMANA

Conhecer a 
obra pontifícia 

da Infância 
Missionária

A Epifania celebra o esplendor da Luz 
do Natal. Desponta a aurora de um 
novo dia que ilumina todos os povos e 
nações. É a festa da universalidade da 
salvação: «todos se reúnem e vêm ao 
teu encontro; os teus filhos vão chegar 
de longe e as tuas filhas são trazidas 
nos braços». É também a realização 
plena da promessa. A todos é dado «a 
conhecer o mistério de Cristo [...] pelo 
Espírito Santo». A imagem desta Boa 
Notícia começa numa estrela especial 
que orienta o caminho: «Nós vimos 
a sua estrela no Oriente e viemos 
adorá-l’O». Este é o dia que nos revela 
um amor universal e nos recorda a 
missão de anunciar que Jesus Cristo 
vem para salvar «todos os povos 
da terra», sem esquecer o pobre e o 
miserável, os fracos e os oprimidos. 
Adoremos o nosso Salvador!

Os Magos ensinam-nos a observar 
com atenção plena. Queres 
aprofundar o sentido da vida? Põe-
te  a caminho. Permanece atento aos 
sinais e à realidade. Com confiança. 
Há uma estrela que te guia desde o 
início. Há uma estrela que, a meio do 
caminho, te enche de alegria. Há uma 
estrela que te conduz até à meta. Hoje, 
seguir a estrela é estar atento aos 
pequenos sinais, ter tempo para ver 
o que está a mudar, aprender a ver o 
invisível, descobrir o essencial de que 
falava o principezinho, o que só se 
vê com o coração. Talvez agora não 
esteja a brilhar no firmamento do céu, 
mas por certo habita o quotidiano, 
está aí diante de nós. Descobri-la 
faz-te encontrar o propósito da vida. 
Não a vês?

“Nós vimos “Nós vimos 
a sua estrela”a sua estrela”

‘Em busca da vida’ 
série de Advento e Natal
em laboratoriodafe.pt

Atenção plena
A inquietação interior é uma luz que 
nos nasce por dentro, é sinal de que 
queremos algo mais para a nossa 
vida. Apesar das dificuldades do 
caminho, os Magos permaneceram 
focados na estrela. O texto dá a 
entender momentos em que parece 
que eles deixaram de ver a estrela. 
Não desistiram. Há situações em que 
talvez nos pareça ofuscado o brilho 
da presença de Deus… Aprendamos, 
com os Magos, a manter a atenção 
no essencial.
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INFORMAÇÕES 
 
DIA ARQUIDIOCESANO DO ANIMADOR. O Dia 
Arquidiocesano do Coordenador realiza-se no próximo dia 
09 de Janeiro, com o tema “Coordenador: olha, escuta, 
ama”. Este encontro é direcionado aos coordenadores dos 
diversos grupos eclesiais (Catequistas, Grupos de Jovens, 
chefes do CNE, Grupos Sócio-Caritativos, Leitores, Acólitos, 
Grupos Corais, Grupos de Oração. Se o evoluir da situação 
pandémica assim o permitir, o encontro terá duas 
modalidades de participação: será transmitido em direto 
nas redes sociais da Arquidiocese e terá participação 
presencial condicionada, havendo um limite de pessoas. 
Para tal, os coordenadores que desejarem participar 
presencialmente devem fazer a sua inscrição através do 
seguinte link: https://forms.gle/h65WSMJt4enkCcBJ7. 
 
OFERTÓRIO. Como já anunciado, a partir do início deste 
ano retomamos a colecta do ofertório no momento próprio, 
aquando da apresentação dos dons. Pensamos que pode 
ser feito com toda a segurança; não por uma questão 
económica, mas para recuperar o sentido deste gesto: 
agradecidos a Deus pelos dons que nos concede, 
oferecermo-nos e oferecermos um pouco de nós como dom 
e oferta aos irmãos e à comunidade. 
 
HORÁRIO MISSAS. A partir do dia 10 de Janeiro a 
primeira missa do domingo volta ao horário das 08h00 da 
manhã. Quanto aos sábados, manteremos de manhã 
enquanto se mantiverem as normas restritivas. 
 

FELIZ E ABENÇOADO NOVO ANO DE 2021! 

 

 
 

 

Dom. 03. 09h00 Confraria das Almas 
 11h00  PELO POVO 
Seg. 04. 18h45 fam. João Alves Teixeira 
Ter. 05. 18h45 António Góis Ribeiro e pais 
Qua. 06. 18h45 António Fernandes (A); Maria Auzinda Esquerdo Calçada; 

Manuel Duarte Branquinho e Ludovina; Manuel Amorim e 
Maria Conceição Gonçalves; Jerónimo Vilaça (A); Zacarias 
Oliveira; João Manuel Mendes Rodrigues 

Qui. 07. 18h45 Maria de Jesus Ribeiro (30º dia/Conf. Almas) 
Sex. 08. 18h45 Manuel Carvalhais 
Sáb. 09. 11h00 Abílio Abreu Fernandes da Costa (f. Brasil); José Manuel 

Ferreira e filho; António Monteiro Catarino e fam.; Fernando 
Marques da Cunha; Maria Conceição Rodrigues Machado e 
pais; Ana Rosa e filho; António Cerqueira Silva Sousa e esposa; 
int. fam. Matos Nogueira 

Dom. 10. 08h00 Confraria de São Brás 
 11h00  PELO POVO 

Agenda Litúrgica 
 
10.01 
. Baptismo do Senhor 
 
Agenda Paroquial 
 
07.01 
Oração pela 
Vida/Vocações (S. 
Vicente) 21h15 
 
09.01 
Dia Arquidiocesano do 
Coordenador 
 
10.01 
Momento Vespertino 
de Oração 
 
12.01 
Reunião Conferência 
Vicentina 
 
17.01 
Primeira Comunhão 
 
18.01 
Oitavário Unidade dos 
Cristãos 
 
22.01 
Encontro 
Arquidiocesano dos 
Ministros da Palavra 
23.01 Encontro 


