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Epifania do Senhor 

«Onde está o Rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente 

e viemos adorá-Lo» (Mt 2, 2). 

Com estas palavras, os Magos, que vieram de terras distantes, dão-nos a conhecer 

o motivo da sua longa caminhada: adorar o Rei recém-nascido. Ver e adorar são 

duas ações que sobressaem na narração evangélica: vimos uma estrela e queremos 

adorar. 

Estes homens viram uma estrela, que os pôs em movimento. A descoberta de algo inusual, que aconteceu no céu, desencadeou uma 

série inumerável de acontecimentos. Não era uma estrela que brilhou exclusivamente para eles, nem possuíam um DNA especial para 

a descobrir. Como justamente reconheceu um Padre da Igreja, os Magos não se puseram a caminho porque tinham visto a estrela, 

mas viram a estrela porque se tinham posto a caminho (cf. João Crisóstomo). Mantinham o coração fixo no horizonte, podendo assim 

ver aquilo que lhes mostrava o céu, porque havia neles um desejo que a tal os impelia: estavam abertos a uma novidade. 

Os Magos dão-nos, assim, o retrato da pessoa crente, da pessoa que tem nostalgia de Deus; o retrato de quem sente a falta da sua  

casa: a pátria celeste. Refletem a imagem de todos os seres humanos que não deixaram, na sua vida, anestesiar o próprio coração. 

Esta nostalgia santa de Deus brota no coração crente, porque sabe que o Evangelho não é um acontecimento do passado, mas do pre-

sente. A nostalgia santa de Deus permite-nos manter os olhos abertos contra todas as tentativas de restringir e empobrecer a vida. A 

nostalgia santa de Deus é a memória crente que se rebela contra tantos profetas de desgraça. É esta nostalgia que mantém viva a espe-

rança da comunidade crente que implora, semana após semana, com estas palavras: «Vinde, Senhor Jesus!» 

Era precisamente esta nostalgia que impelia o velho Simeão a ir ao Templo todos os dias, tendo a certeza de que a sua vida não acaba-

ria sem ter nos braços o Salvador. Foi esta nostalgia que impeliu o filho pródigo a sair duma conduta autodestrutiva e procurar os 

braços de seu pai. Era esta nostalgia que sentia no seu coração o pastor, quando deixou as noventa e nove ovelhas para ir à procura da 

que se extraviara. E foi também o que sentiu Maria Madalena na madrugada do Domingo de Páscoa, fazendo-a correr até ao sepulcro 

e encontrar o seu Mestre ressuscitado. A nostalgia de Deus tira-nos para fora dos nossos recintos deterministas, que nos induzem a 

pensar que nada pode mudar. A nostalgia de Deus é a disposição que rompe com inertes conformismos, impelindo a empenhar-nos 

na mudança que anelamos e precisamos. A nostalgia de Deus tem as suas raízes no passado, mas não se detém lá: vai à procura do 

futuro. Impelido pela sua fé, o crente «nostálgico» vai à procura de Deus, como os Magos, nos lugares mais recônditos da história, 

pois está seguro, em seu coração, de que lá o espera o Senhor. Vai à periferia, à fronteira, aos lugares não evangelizados, para poder 

encontrar-se com o seu Senhor; e não o faz, seguramente, numa atitude de superioridade, mas como um mendigo que se dirige a 

alguém aos olhos de quem a Boa Nova é um terreno ainda a explorar. […] 

Os Magos sentiram nostalgia, não queriam mais as coisas usuais. Estavam habituados, dominados e cansados dos Herodes do seu 

tempo. Mas lá, em Belém, havia uma promessa de novidade, uma promessa de gratuidade. Lá estava a acontecer algo de novo. Os 

Magos puderam adorar, porque tiveram a coragem de caminhar e, prostrando-se diante do pequenino, prostrando-se diante do pobre, 

prostrando-se diante do inerme, prostrando-se diante do insólito e desconhecido Menino de Belém, lá descobriram a Glória de Deus.» 

Papa Francisco 
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12 de Janeiro 

Baptismo do Senhor 

 

Para a Noite de Fados 

Inscrições na Secretaria Paroquial 

Datas litúrgicas para o ano de 2020 
 

Irmãos Caríssimos a glória do Senhor manifestou-se e manifestar-se-á sempre no meio de nós, até à sua 

vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo recordamos e vivemos os mistérios da 

salvação. O centro de todo o ano litúrgico, é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, 

que culminará no Domingo de Páscoa, este ano a 12 de Abril. Em casa Domingo, Páscoa semanal a 

Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. 

Da Páscoa derivam todos os dias santos: 

As Cinzas, início da Quaresma, a 26 de Fevereiro; a Ascensão do Senhor, a 24 de Maio; o Pentecostes, a 31 de Maio; o primeiro 

Domingo do Advento, a 29 de Novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e na Comemoração 

dos Fiéis Defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. 

A Cristo, que era, que é e que há-de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amen. 

O que é o Sacramento do Crisma/Confirmação? 
 

Com o Baptismo e a Eucaristia, o sacramento da Confirmação constitui o conjunto dos «sacramentos da 

iniciação cristã», cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção 

deste sacramento é necessária para a plenitude da graça baptismal. Com efeito, os baptizados «pelo sacra-

mento da Confirmação, são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do 

Espírito Santo e deste modo ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e 

obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo». Ponto 1285 do Catecismo da Igreja Católica 
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