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C
om o ano 2017 prestes 
a terminar, passamos o 
olhar sobre os principais 
acontecimentos que marcaram 
a Igreja na nossa Arquidiocese, 

no país e no mundo.
Logo em Fevereiro, tivemos uma boa 
notícia: o processo de canonização da 
Irmã Lúcia seguiu para o Vaticano. 
Terminada a fase diocesana, o 
processo, composto por 15 mil 
páginas de documentação, passou 
para a competência directa da Santa 
Sé e do Papa.
A 23 de Março soubemos que 
Portugal teria, em breve, dois novos 
santos… O Papa Francisco autorizou 
a Congregação para as Causas dos 
Santos a promulgar os decretos 
referentes ao milagre atribuído à 
intercessão do Beato Francisco Marto 
e da Beata Jacinta Marto. Assim, 
Francisco e Jacinta Marto seriam 
canonizados. E foram! A 13 de Maio, 
em Fátima. 
Este ano Portugal esteve na agenda 
internacional com a visita do Santo 
Padre a Fátima. O Pontífice chegou 
a Portugal no dia 12 de Maio, esteve 
com o presidente da República, com 
o primeiro-ministro e com os bispos 
portugueses.
Numa mensagem dirigida aos 
portugueses, Francisco deixou 
uma promessa: “Entregar-vos-ei 
a Nossa Senhora, pedindo-Lhe 
para segredar a cada um: «O meu 
imaculado coração será o teu refúgio 
e o caminho que te conduzirá até 
Deus»”.
O Arcebispo Primaz, D. Jorge 
Ortiga, foi nomeado, a 26 de Abril 
deste ano, delegado da Conferência 
Episcopal Portuguesa na Comissão 
dos Episcopados Católicos da 
União Europeia (COMECE). Para 
que melhor perceba a importância 
desta nomeação, recordamos que 
a COMECE acompanha o processo 
político da União Europeia em 
todas as áreas de interesse da Igreja. 
Parabéns ao nosso Arcebispo!
2017 ficou marcado pelos trágicos 
incêndios que devastaram o país. Só 
do incêndio que deflagrou em Junho 
em Pedrógão Grande resultaram 64 
mortos e mais de 250 feridos. A Igreja 
não podia ficar indiferente… A Cáritas 
portuguesa organizou campanhas 
de recolha de bens e angariação de 
fundos destinados às vítimas. Os 
bispos portugueses acompanharam 
com “dor, preocupação solidária 
e oração a dramática situação dos 
incêndios” e avançaram também com 
um peditório nacional. 

2017 em revista e...  
que venha 2018!

O ano 2017 foi também um marco 
no percurso do nosso Arcebispo, 
que no dia 9 de Julho celebrou 
Bodas de Ouro Sacerdotais. Com 
o mote “No Ouro do Sacerdócio, 
a Renovação da Arquidiocese”, 
as comemorações contemplaram 
momentos de formação para os 
diferentes grupos e movimentos 
da Arquidiocese. O nosso 
Arcebispo foi ainda presenteado 
com uma mensagem do Santo 
Padre, que o felicitou e ressalvou 
o seu “exemplo permanente de 
vida espiritual e fidelidade ao 
Magistério da Igreja”.
A Igreja portuguesa teve uma 
grande perda em Setembro... 
Faleceu o bispo do Porto, D. 
António Santos, que foi também 
bispo auxiliar de Braga entre 2004 
e 2006. D. Jorge Ortiga escreveu 
uma carta onde lamentou a morte 
de um amigo, cujo sorriso “abriu 
corações, mitigou conflitos, 
encurtou distâncias”.
Já em Outubro começou o novo ano 
pastoral. “Despertar Esperança” é o 
tema do primeiro ano de um triénio 
dedicado à esperança. Para que a 
cultivemos de dia para dia!
Em Novembro, a Arquidiocese 
avançou com a decisão de constituir 
um grupo para acompanhar os 
cristãos divorciados recasados, 
que poderá possibilitar o acesso 
aos sacramentos, de acordo com 
um processo de discernimento 
individual. O grupo será composto 
por leigos e sacerdotes, que vão 
acompanhar caso a caso, informando 
e aconselhando.
O Dia Mundial dos Pobres, instituído 
pelo Papa Francisco, assinalou-se 
pela primeira vez este ano, a 19 
de Novembro. E o Santo Padre 
deixou uma importante mensagem: 
“Temos frequentemente a ideia de 
não ter feito nada de mal e por isso 
contentamo-nos, presumindo sermos 
bons e justos. (…) Mas não fazer 
nada de mal não chega. Esta omissão 
também é um grande pecado contra 
os pobres, assume um nome preciso: 
indiferença”.
Para o ano que se avizinha, o 
Departamento de comunicação 
lança-lhe um desafio… Ter presente 
esta mensagem do Santo Padre 
em cada dia de 2018. Acha que 
consegue? Nós acreditamos que sim! 
Um feliz ano novo para si! E que 
venha repleto de boas notícias...

Departamento Arquidiocesano para 
a Comunicação Social (DACS)

Este ano começaram obras de 
restauro no nosso emblemático 
Santuário do Bom Jesus do Monte. 
A intervenção, cuja duração 

prevista é de dois anos, poderá 
facilitar a classificação do Santuário 
como Património Mundial da 
Humanidade.

A Arquidiocese 
termina o ano com

3 
novos cónegos  Pe. Hermenegildo Faria, Pe. João Paulo Alves, Pe. Abílio Duarte Brito.

6 
novos sacerdotes  Pe. Paulo Jorge Gomes, Pe. Fernando Torres, Pe. José Pedro Oliveira, Pe. Fernando Machado, Pe. Rúben Cruz, Pe. Vítor Emanuel Sá.

6 
novos diáconos  Tiago Leonel Cunha, Carlos Leme, Rui Filipe Araújo, Filipe Alves (a caminho do sacerdócio); Joaquim Ferreira, José António Silva (diáconos permanentes).

1 
doutorado  
Pe. Tiago Freitas, com a tese “Colégio de Paróquias — Um proto-modelo crítico para a paróquia da Europa Ocidental em tempo de mobilidade”.
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JOSÉ LIMA
padre | Professor

ÂNGELUS 

Teologia simplificada
A

palavra “Ângelus”, 
latinismo por via directa, 
encontra-se no Grande 
Dicionário da Língua 
Portuguesa como “oração 
em louvor do Mistério 

da Encarnação”:  começa em 
latim por “Angelus domini”, que 
em português se diz “O anjo do 
Senhor”. A oração tinha-se rezado, 
no passado, como uma oração das 
Trindades, anunciada pelo toque do 
sino com três badaladas. O toque do 
sino hoje executa-se nas povoações 
mais católicas, lembrando o quadro 
da Anunciação nos três momentos 
principais do dia (de manhã, ao 
meio-dia e no crepúsculo). Desta 
forma se memora que todo o tempo 
é uma dádiva de Deus, salvador em 
Jesus Cristo. 

Vulgar “toque das Trindades”, a 
oração presta-se a um instante de 
recolhimento com a recordação 
do mistério de Cristo: recorda-se 
o momento da anunciação do anjo 
Gabriel e a resposta da Virgem 
que abre o presente e o futuro 
do mundo, como acreditam os 
católicos (Lucas I, 26-38).
A oração tem raiz bíblica: a 
intercalação de “Avé-Maria” 
com os três versículos que 
sintetizam a cena do anjo a Maria. 

Antiquíssima, a oração começou 
por ser uma oração matinal, 
passando depois a ser repetida 
ao meio dia e por fim nos três 
momentos-chave do dia: no início 
sintetizam-se os versículos 28-30 
de Lucas I, depois retoma-se o 
versículo 38 e por fim o versículo 
14 do Evangelho de S. João (Jo I, 
14). A fórmula termina com uma 
jaculatória a Maria e uma síntese 
orante do Mistério rememorado 
(Maria e Cristo estão intimamente 
unidos, como o defende a Igreja 
desde Éfeso).
Uma prece, toda ela evangélica. Os 
crentes retomam-na desde o fundo 
dos tempos. 
No século XI, tem-se notícia do 
toque dos sinos, mas tudo leva a 
crer que tudo se tenha iniciado 

com as simples “Avé-Maria”. Só no 
século XII e XIII os franciscanos a 
terão divulgado nas suas pregações. 
Em 1259, o bem-aventurado 
Bento Sinigardi recomendou-a no 
seu convento em Arezzo, com o 
respectivo toque dos sinos. Mais 
tarde, os franciscanos de Assis 
começam a rezá-la e a ensinar o 
povo a repeti-la, lembrados pelo 
toque dos sinos. 
Em Veneza, no século XIV, os 
mesmos franciscanos introduzem 

três toques de sino. Com as 
Ordens Terceiras, o “Ângelus” 
popularizou-se. Em 1327, o Papa 
João XXII (1316-1334) introduziu 
o costume em Roma, e no século 
XV o seu uso bem depressa se 
tornou popular.  
No século XVI, os Cartuxos 
tocavam o sino em memória 
da Paixão de Jesus e depois 
do Concílio de Trento as duas 
devoções (Paixão e Anunciação) 
unem-se. S. Pedro Canizo 
emprestou à devoção o seu 
esplendor como teólogo nos finais 
do século XVI. O Magistério dos 
Papas concedeu indulgências, o 
que aconteceu desde Bento XIV. 
Remonta a Leão XIII a fórmula que 
ainda hoje se reza (A. Nicora).

É muito comum a pintura 
paradigmática de Jean-François 
Millet (1814-1875), original 
exposto no museu do Louvre, 
presente e conhecido em múltiplas 
reproduções. O “Ângelus” de Millet 
imortaliza o rural da catolicidade no 
século XIX. Pintura de rara beleza: 
a criação é obra de todos, de mãos 
postas no outro que nos é dado por 
companheiro e no silêncio sereno 
que nos aproxima do Outro: oração 
trinada diariamente.
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1. Votos de paz
Paz a todas as pessoas e a todas 
as nações da terra! A paz, que os 
anjos anunciam aos pastores na 
noite de Natal, é uma aspiração 
profunda de todas as pessoas 
e de todos os povos, sobretudo 
de quantos padecem mais 
duramente pela sua falta. Dentre 
estes, que trago presente nos 
meus pensamentos e na minha 
oração, quero recordar de 
novo os mais de 250 milhões 
de migrantes no mundo, dos 
quais 22 milhões e meio são 
refugiados. Estes últimos, 
como afirmou o meu amado 
predecessor Bento XVI, “são 
homens e mulheres, crianças, 
jovens e idosos que procuram 
um lugar onde viver em paz”. E, 
para o encontrar, muitos deles 
estão prontos a arriscar a vida 
numa viagem que se revela, em 
grande parte dos casos, longa e 
perigosa, a sujeitar-se a fadigas 
e sofrimentos, a enfrentar 
arames farpados e muros 
erguidos para os manter longe 
da meta.
Com espírito de misericórdia, 
abraçamos todos aqueles que 
fogem da guerra e da fome 
ou se vêem constrangidos 
a deixar a própria terra por 
causa de discriminações, 
perseguições, pobreza e 
degradação ambiental.
Estamos cientes de que 
não basta abrir os nossos 
corações ao sofrimento dos 
outros. Há muito que fazer 
antes de os nossos irmãos e 
irmãs poderem voltar a viver 
em paz numa casa segura. 
Acolher o outro requer um 
compromisso concreto, 
uma corrente de apoios e 
beneficência, uma atenção 
vigilante e abrangente, a 
gestão responsável de novas 

situações complexas que às vezes 
se vêm juntar a outros problemas 
já existentes em grande número, 
bem como recursos que são sempre 
limitados. Praticando a virtude da 
prudência, os governantes saberão 
acolher, promover, proteger e integrar, 
estabelecendo medidas práticas, 
“nos limites consentidos pelo bem 
da própria comunidade rectamente 
entendido, [para] lhes favorecer a 
integração”. Os governantes têm uma 
responsabilidade precisa para com 

as próprias comunidades, devendo 
assegurar os seus justos direitos 
e desenvolvimento harmónico, 
para não serem como o construtor 
insensato que fez mal os cálculos e 
não conseguiu completar a torre que 
começara a construir.

2. Porque há tantos refugiados e migrantes?
Na mensagem para idêntica ocorrência 
no Grande Jubileu pelos 2000 anos 
do anúncio de paz dos anjos em 
Belém, São João Paulo II incluiu o 
número crescente de refugiados entre 
os efeitos de “uma sequência infinda 
e horrenda de guerras, conflitos, 
genocídios, «limpezas étnicas»” que 
caracterizaram o século XX. E até 
agora, infelizmente, o novo século não 
registou uma verdadeira viragem: os 
conflitos armados e as outras formas 
de violência organizada continuam a 
provocar deslocações de populações no 
interior das fronteiras nacionais e para 
além delas.
Todavia as pessoas migram também 
por outras razões, sendo a primeira 
delas “o desejo de uma vida melhor, 
unido muitas vezes ao intento de 
deixar para trás o «desespero» de 
um futuro impossível de construir”. 
As pessoas partem para se juntar 
à própria família, para encontrar 
oportunidades de trabalho ou de 
instrução: quem não pode gozar destes 
direitos, não vive em paz. Além disso, 
como sublinhei na Encíclica Laudato 
si’, “é trágico o aumento de migrantes 
em fuga da miséria agravada pela 
degradação ambiental”.
A maioria migra seguindo um 
percurso legal, mas há quem tome 
outros caminhos, sobretudo por 
causa do desespero, quando a pátria 
não lhes oferece segurança nem 
oportunidades e todas as vias legais 
parecem impraticáveis, bloqueadas ou 
demasiado lentas.
Em muitos países de destino, 
generalizou-se largamente uma 
retórica que enfatiza os riscos para 
a segurança nacional ou o peso do 
acolhimento dos recém-chegados, 

desprezando assim a dignidade 
humana que se deve reconhecer a 
todos, enquanto filhos e filhas de 
Deus. Quem fomenta o medo contra 
os migrantes, talvez com fins políticos, 
em vez de construir a paz, semeia 
violência, discriminação racial e 
xenofobia, que são fonte de grande 
preocupação para quantos têm a peito 
a tutela de todos os seres humanos.
Todos os elementos à disposição da 
comunidade internacional indicam 
que as migrações globais continuarão 
a marcar o nosso futuro. Alguns 
consideram-nas uma ameaça. Eu, pelo 
contrário, convido-vos a vê-las com 
um olhar repleto de confiança, como 
oportunidade para construir um futuro 
de paz.

3. Com olhar contemplativo
A sabedoria da fé nutre este olhar, 
capaz de intuir que todos pertencemos 
“a uma só família, migrantes e 
populações locais que os recebem, e 
todos têm o mesmo direito de usufruir 
dos bens da terra, cujo destino é 
universal, como ensina a doutrina 
social da Igreja. Aqui encontram 
fundamento a solidariedade e a 
partilha”. Estas palavras propõem-
-nos a imagem da nova Jerusalém. 
O livro do profeta Isaías (cap. 60) e, 
em seguida, o Apocalipse (cap. 21) 

Migrantes e refugiados: 
homens e mulheres em 
busca de paz

mensagem do papa francisco 
para o dia mundial da paz
1 de janeiro de 2018
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descrevem-na como uma cidade com 
as portas sempre abertas, para deixar 
entrar gente de todas as nações, que 
a admira e enche de riquezas. A paz 
é o soberano que a guia, e a justiça o 
princípio que governa a convivência 
dentro dela.
Precisamos de lançar, também sobre 
a cidade onde vivemos, este olhar 
contemplativo, “isto é, um olhar de fé 
que descubra Deus que habita nas suas 
casas, nas suas ruas, nas suas praças 
(...), promovendo a solidariedade, 
a fraternidade, o desejo de bem, 
de verdade, de justiça”, por outras 
palavras, realizando a promessa da 
paz.
Detendo-se sobre os migrantes e os 
refugiados, este olhar saberá descobrir 
que eles não chegam de mãos 
vazias: trazem uma bagagem feita 
de coragem, capacidades, energias e 
aspirações, para além dos tesouros das 
suas culturas nativas, e deste modo 
enriquecem a vida das nações que os 
acolhem. Saberá vislumbrar também a 
criatividade, a tenacidade e o espírito 
de sacrifício de inúmeras pessoas, 
famílias e comunidades que, em todas 
as partes do mundo, abrem a porta e 
o coração a migrantes e refugiados, 
inclusive onde não abundam os 
recursos.
Este olhar contemplativo saberá, 
enfim, guiar o discernimento dos 
responsáveis governamentais, 
de modo a impelir as políticas de 
acolhimento até ao máximo dos 
“limites consentidos pelo bem da 
própria comunidade rectamente 
entendido”, isto é, tomando em 
consideração as exigências de todos os 
membros da única família humana e o 
bem de cada um deles.
Quem estiver animado por este olhar 
será capaz de reconhecer os rebentos 
de paz que já estão a despontar 
e cuidará do seu crescimento. 

Transformará assim em canteiros de 
paz as nossas cidades, frequentemente 
divididas e polarizadas por conflitos 
que se referem precisamente à 
presença de migrantes e refugiados.

4. Quatro pedras miliárias para a acção
Oferecer a requerentes de asilo, 
refugiados, migrantes e vítimas de 
tráfico humano uma possibilidade de 
encontrar aquela paz que procuram 
exige uma estratégia que combine 
quatro acções: acolher, proteger, 
promover e integrar.
“Acolher” faz apelo à exigência de 
ampliar as possibilidades de entrada 
legal, de não repelir refugiados e 
migrantes para lugares onde os 
aguardam perseguições e violências, 
e de equilibrar a preocupação pela 
segurança nacional com a tutela dos 
direitos humanos fundamentais. 
Recorda-nos a Sagrada Escritura: “Não 
vos esqueçais da hospitalidade, pois, 
graças a ela, alguns, sem o saberem, 
hospedaram anjos”.
“Proteger” lembra o dever de 
reconhecer e tutelar a dignidade 
inviolável daqueles que fogem de 
um perigo real em busca de asilo 
e segurança, de impedir a sua 
exploração. Penso de modo particular 
nas mulheres e nas crianças que se 
encontram em situações onde estão 

mais expostas aos riscos e aos 
abusos que chegam até ao ponto 
de as tornar escravas. Deus não 
discrimina: “O Senhor protege 
os que vivem em terra estranha e 
ampara o órfão e a viúva”.
“Promover” alude ao apoio para o 
desenvolvimento humano integral 
de migrantes e refugiados. Dos 
numerosos instrumentos que 
podem ajudar nesta tarefa, desejo 
sublinhar a importância de assegurar 
às crianças e aos jovens o acesso a 
todos os níveis de instrução: deste 
modo poderão não só cultivar e 
fazer frutificar as suas capacidades, 
mas estarão em melhores condições 
também para ir ao encontro dos 
outros, cultivando um espírito de 
diálogo e não de fechamento ou 
de conflito. A Bíblia ensina que 
Deus “ama o estrangeiro e dá-lhe 
pão e vestuário”; daí a exortação: 
“Amarás o estrangeiro, porque foste 
estrangeiro na terra do Egipto”.
Por fim, “integrar” significa 
permitir que refugiados e migrantes 
participem plenamente na vida 
da sociedade que os acolhe, numa 
dinâmica de mútuo enriquecimento 
e fecunda colaboração na promoção 
do desenvolvimento humano integral 
das comunidades locais. “Portanto 
– como escreve São Paulo – já não 
sois estrangeiros nem imigrantes, 
mas sois concidadãos dos santos e 
membros da casa de Deus”.

5. Uma proposta para dois Pactos 
internacionais
Almejo do fundo do coração que seja 
este espírito a animar o processo 
que, no decurso de 2018, levará 
à definição e aprovação por parte 
das Nações Unidas de dois pactos 
globais: um para migrações seguras, 
ordenadas e regulares, outro referido 
aos refugiados. Enquanto acordos 
partilhados a nível global, estes 
pactos representarão um quadro de 
referência para propostas políticas 
e medidas práticas. Por isso, é 
importante que sejam inspirados 
por sentimentos de compaixão, 
clarividência e coragem, de modo 
a aproveitar todas as ocasiões para 
fazer avançar a construção da paz: 
só assim o necessário realismo da 
política internacional não se tornará 
uma capitulação ao cinismo e à 
globalização da indiferença.
De facto, o diálogo e a coordenação 
constituem uma necessidade e um 

dever próprio da comunidade 
internacional. Mais além das 
fronteiras nacionais, é possível 
também que países menos ricos 
possam acolher um número 
maior de refugiados ou acolhê-
-los melhor, se a cooperação 
internacional lhes disponibilizar 
os fundos necessários.
A Secção Migrantes e Refugiados 
do Dicastério para o Serviço 
do Desenvolvimento Humano 
Integral sugeriu 20 pontos de 
acção como pistas concretas 
para a implementação dos 
supramencionados quatro 
verbos nas políticas públicas e 
também na conduta e acção das 
comunidades cristãs. Estas e 
outras contribuições pretendem 
expressar o interesse da Igreja 
Católica pelo processo que levará 
à adopção dos referidos pactos 
globais das Nações Unidas. 
Um tal interesse confirma uma 
vez mais a solicitude pastoral 
que nasceu com a Igreja e tem 
continuado em muitas das suas 
obras até aos nossos dias.

6. Em prol da nossa casa comum
Inspiram-nos as palavras de São 
João Paulo II: “Se o «sonho» de 
um mundo em paz é partilhado 
por tantas pessoas, se se valoriza 
o contributo dos migrantes e 
dos refugiados, a humanidade 
pode tornar-se sempre mais 
família de todos e a nossa terra 
uma real «casa comum»”. 
Ao longo da história, muitos 
acreditaram neste “sonho” e as 
suas realizações testemunham 
que não se trata de uma utopia 
irrealizável.
Entre eles conta-se Santa 
Francisca Xavier Cabrini, cujo 
centenário do nascimento para 
o Céu ocorre em 2017. Hoje, 
dia 13 de Novembro, muitas 
comunidades eclesiais celebram 
a sua memória. Esta pequena 
grande mulher, que consagrou 
a sua vida ao serviço dos 
migrantes tornando-se depois a 
sua Padroeira celeste, ensinou-
-nos como podemos acolher, 
proteger, promover e integrar 
estes nossos irmãos e irmãs. Pela 
sua intercessão, que o Senhor 
nos conceda a todos fazer a 
experiência de que “o fruto da 
justiça é semeado em paz por 
aqueles que praticam a paz”.

Vaticano, 13 de Novembro — Memória 
de Santa Francisca Xavier Cabrini, 
Padroeira dos migrantes — de 2017

mensagem do papa francisco 
para o dia mundial da paz
1 de janeiro de 2018
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EPIFANIA DO SENHOR

CONCRETIZAÇÃO: No centro da igreja, ou noutro lugar visível, está um 
poste com algumas indicações. Estas indicações são os lugares para onde o 
cristão é chamado a ir ao encontro. Neste dia da Epifania, sugere-se que o 
sacerdote na homilia possa inculcar nos cristãos a importância de se fazerem 
próximos de todos: ir ao encontro do meu próximo.

itinerário

Sugestão de cânticos
— Entrada: Adeste fideles
— apres. dons: Vamos todos a Belém (Az. Oliveira)
— Comunhão: O Verbo fez-se carne (Az. Oliveira)
— Final: Cantem, cantem os anjos

Eucologia
— Orações presidenciais: Orações próprias da Solenidade da Epifania do 
Senhor (Missal Romano, 151).
— Prefácio: Prefácio da Epifania (Missal Romano, 460 [592]).
— Oração Eucarística: Oração eucarística III (Missal Romano, [529]).

Viver na Esperança
Convidam-se todos os cristãos a surpreender alguém com uma mensagem 
de esperança: SMS, Mail, Carta...

“ONDE ESTÁ O REI DOS JUDEUS
QUE ACABA DE NASCER?”

LITURGIA da palavra

LEITURA I Is 60, 1-6 
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 levanta-Se 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. 

salmo responsorial Salmo 71 (72)
Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra.
 

LEITURA II Ef 3, 2-3a.5-6 
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. 

EVANGELHO Mt 2, 1-12 
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, 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. 

ATITUDE: Encontrar
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elementos celebrativos a destacar

DESPERTAR A ESPERANÇA
[Introdução ao espírito celebrativo]

O Natal é experiência de um encontro há muito desejado 
e esperado. Contudo, este é um encontro inquietante, 
provocador, que nos desinstala, que nos põe em movimento, 
em ordem de saída... Aqueles que vivem de verdade este 
encontro com Deus sabem que a sua vida não é mais a mesma. 
A esperança é assim mesmo: não vive por si mesma nem para si 
mesma. Ela vive na medida em que cada um de nós se dispõe a 
sair e a ir ao encontro do outro.
A Epifania, que hoje celebramos, é a manifestação de Deus 
esperança, que, assumindo a humanidade, vem ao seu encontro 
para lhe devolver a vida plena, inteira, única. Não fechemos o 
coração ao desafio de ir por outro caminho... 

ENRAIZAR A ESPERANÇA
[Dinâmica própria do Tempo Litúrgico]

1. Rito de Preparação Penitencial
Dobremo-nos, por isso, humildemente, como os Magos e, à luz 
de Cristo, reconheçamos que somos pecadores.
V/ Senhor, Vós que sois a Luz do mundo, 
R/ Kyrie eleison ou Senhor tem piedade de nós!
V/ Cristo, Vós que trazeis a salvação para todos,
R/ Christe eleison ou Senhor tem piedade de nós!
V/ Senhor, Vós que recebeis os nossos louvores e o dom dos 
nossos corações,
R/ Kyrie eleison ou Senhor tem piedade de nós!

2. Proclamação da Palavra
[Primeira Leitura] (Is 60, 1-6) Este texto manifesta esperança 
e alegria. Por isso há-de ser proclamado com expressividade, 
mas sem exageros teatrais. Que cada frase se faça entender, 
para que a assembleia experimente no seu coração a esperança 
anunciada.
[Segunda Leitura] (Ef 3, 2-3a.5-6) Este texto é uma exortação. 
Como tal há-de ser proclamada com tom solene, mas não 
severo. Haja cuidado na pronúncia das palavras e atenda-se à 
pontuação.

3. Envio 
Neste Domingo destaque-se o envio. O envio manifestará 
os desafios lançados pelo presidente na homilia, destacando 
sobretudo a importância de nos fazermos próximos dos outros. 
Para o efeito, sugerimos que em cada comunidade se procurem 
frases relativas à esperança, ou então, desafios e compromissos 
para a semana, e que sejam distribuídos no final da eucaristia. 
Recorde-se que, neste dia, no final do Evangelho ou antes do 
envio, se faz o Anúncio Solene do Dia da Páscoa do Senhor 
para o ano 2018 (Missal Romano, p. 1382).
Bênção solene na Epifania do Senhor (Missal Romano, p. 555)

PARTILHAR A ESPERANÇA
[Indicações para a reflexão partilhada na homilia]

. Do encontro pessoal e íntimo com Deus Menino ao encontro 
pessoal e próximo com aqueles de quem eu me fizer próximo. 
A encarnação de Deus na história prolonga-se agora nos meus 
gestos encarnados na vida e na história dos outros. 
. Não temer seguir por outro caminho. A humanidade precisa 
de outro caminho. Não podemos correr o risco de continuar a 
calcorrear por caminhos que sabemos que não nos conduzem 
a lado nenhum. Temos mesmo que sair e seguir em frente por 
onde ainda ninguém saiu ou caminhou. Sabendo o risco do erro 
e do engano, será pior continuar tudo igual. (...)

Eis que vem o Senhor soberano. 
A realeza, o poder e o império estão nas suas mãos. 
Malaquias 3, 1; 1Crónicas 19, 12

A revelação da realeza universal de Jesus Cristo, no Tempo de Natal, surge através 
do episódio dos Magos. Uns homens vindos do Oriente reconhecem, num menino 
recém-nascido, o poder e a soberania de Deus. Neles se percebe que a vinda de 
Deus não é só para Israel (povo judeu), mas também para toda a humanidade. A 
Epifania é o Natal em plenitude!

Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer?
A evocação dos Magos, no Evangelho segundo Mateus, é uma história sobre a 
procura e o encontro de Deus. Como a jornada dos Magos ao encontro “do rei dos 
judeus que acaba de nascer”, a nossa vida é uma constante procura de sentido, seja 
nas coisas banais do dia-a-dia, seja no mais profundo da existência.
“Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer?”. Habitar a pergunta no 
presente é uma bela maneira de celebrar o Natal como Epifania. Actualizada, 
há-de dizer-se mais ou menos com as palavras de José Tolentino Mendonça: 
“Como se reconhece a passagem de Deus pela nossa história? Como se reconhece 
a sua epifania quotidiana? Com que gramática, de que forma ou com que guia 
podemos reconhecer a fantástica presença de Deus?”. A resposta brota da “atenção 
como tarefa espiritual primeira. A atenção como a pobreza que têm aqueles que 
esperam, os que percebem que cada instante não é apenas o tempo que corre, mas 
é um pequeno caminho para uma pergunta imensa”.
Os Magos são imagem dos “buscadores” dos tempos modernos. Tomaš Halík 
sugere que, nos nossos dias, a principal linha de separação não é entre “crentes” e 
“descrentes”, mas entre “buscadores” e “acomodados”. Atitudes que tanto existem 
nos “crentes” como nos “descrentes”. Na mesma linha, Anselm Grün descreve-
-os como “farejadores”: os que andam à procura “são os que farejam algo, que 
pressentem alguma coisa do mistério de Deus que os rodeia […]. Quem procura 
está no caminho de Deus”. 
Estes actuais padres da Igreja colocam a pergunta como a principal dinâmica do 
caminho da vida. A pergunta faz-nos bem, pois pode ser uma oportunidade para a 
“abertura de sulco no campo da nossa alma, e neste sulco pode rebentar uma nova 
semente. Pode aí reflorescer a nossa fé. […] Quando sigo até ao fundo a pergunta, 
ela conduz-me, por fim, à presença do mistério. […] Quem deixa de perguntar fica 
interiormente parado” (Anselm Grün).

Ao encontro do meu próximo
Os Magos deixaram a “zona de conforto” e puseram-se a caminho. Um sinal 
cósmico, a estrela, fez despertar esperança nos seus corações, a ponto de 
empreenderem um caminho que transformou profundamente as suas vidas. 
Hoje, a pergunta pelo “rei dos judeus” convida a procurá-lo na relação com o meu 
próximo. E não faltam sinais que interpelam a ir ao encontro do meu próximo para 
lhe despertar esperança, para lhe dar a conhecer o caminho da pergunta.

Reflexão preparada por Laboratório da Fé  |  in www.laboratoriodafe.net

A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se 
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/

REFLEXÃO
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Fale connosco no

Leitor de Código

29.12.2017
CONCERTO DE NATAL 
SOLIDÁRIO AECA (ASSOCIAÇÃO 
FILHOS DO CORAÇÃO)
21h30 / Mosteiro de Rendufe 
(Amares)

10% *
Desconto

     Livraria Diário do Minho

€

PVPO livro "Papa Francisco", da autoria da jornalista 
Rita Carvalho e com ilustrações em aguarela de 
Ricardo Drumond, trata-se de uma obra juvenil que 
conjuga a edição impressa em papel com realidade 
aumentada. A realidade aumentada permite o 
acesso a outros conteúdos para além do texto, como 
vídeos ou slideshows, através de uma aplicação para 
smartphones e tablets. A obra aborda a história de vida 
e de serviço à Igreja do Santo Padre, culminando na 
presença de Francisco no Santuário de Fátima, nos dias 
12 e 13 de Maio deste ano.

* Na entrega deste cupão. Campanha válida de 28 de Dezembro de 2017 a 4 de Janeiro de 2018.

rita
carvalho 

papa 
francisco

12, 50

O programa Ser Igreja entrevista, esta semana, 
D. Nuno Almeida, Bispo Auxiliar. 

FM 101.1 Mhz
AM 576Khz.

O Presépio ao Vivo de Priscos poderá 
ser visitado até ao dia 21 de Janeiro. 
Aquele que é considerado o “maior 
presépio ao vivo da Europa” estará 
aberto para visita ainda este mês, nos 
dias 28 (15h-17h) e 30 (20h-23h). Em 
Janeiro, as visitas poderão realizar-se 
no dia 1 (16h-19h), dia 6 (20h-23h), dia 
7 (15h-18h30), dia 13 (20h-23h), dia 14 
(15h-18h30), dia 20 (20h-23h) e dia 21 
(15h-18h30). O presépio é composto por 
cerca de 600 a 800 participantes e mais 
de 90 cenários, que se dispõem ao longo 
de aproximadamente 35.000 m2. Com 

referências às culturas egípcia, judaica, 
romana, assíria, grega e babilónica, 
trata-se de “uma viagem ao tempo de 
Jesus para compreender, mais do que 
olhar”, explica o pároco de Priscos, Pe. 
João Torres. O pároco destaca ainda o 
facto de as contruções serem elaboradas 
pelos paroquianos de Priscos e por um 
grupo de reclusos do Estabelecimento 
Prisional de Braga. “O Presépio ao Vivo 
de Priscos é feito de pessoas”, remata.
A entrada é gratuita, mas poderá optar 
pela “entrada solidária” (5€).

presépio ao vivo de priscos pode ser visitado 
até dia 21 de janeiro

01.01.2018
CONCERTO DE ANO NOVO 
ORQUESTRA DE GUIMARÃES
17h00 / Centro Cultural Vila Flor 
(Guimarães)

03.01.2018
ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO 
EPISCOPAL DO ARCEBISPO 
PRIMAZ

O Centro Académico de Braga (CAB) 
está a organizar um “encontro 
cabista”, destinado a antigos e actuais 
frequentadores do CAB, onde será 
apresentada a nova missão do Centro 
Académico. A iniciativa realiza-se no 
dia 6 de Janeiro, às 17h, no auditório da 
Faculdade de Filosofia.
O encontro tem como objectivo 
proporcionar momentos de encontro, 

convívio e partilha de memórias.
No evento estará presente o Pe. Vaz 
Pato, s.j., que falará sobre os 132 anos 
de história do CAB. Haverá ainda um 
momento musical e um Verde de Honra. 
A participação implica inscrição até 
dia 4 de Janeiro, com o envio de 
e-mail para “encontrocabista@gmail.
com”, ou via telefónica para o contacto 
253777947.

centro académico de braga apresenta nova 
missão em "encontro cabista"


