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A Epifania dá-nos a 
consciência de que o Emanuel, 
Deus connosco, se manifesta a 
todos e de modo permanente 

nos oferece a luz do seu amor. 
A Epifania faz-nos ter um 

olhar mais profundo sobre o 
nosso quotidiano. Brilha em 

nós a sua luz!

”
O PÃO DA VIDA
Os Magos são protagonistas no 
evangelho de hoje. O centro, porém, 
é Jesus, o Emanuel. Façamos como 
os Magos: adoremos Jesus Cristo 
como verdadeiro homem e verda-
deiro Deus, ofereçamos-lhe o nosso 
ser, esse maior tesouro que traze-
mos como dom, juntamente com as 
nossas alegrias e tristezas de cada 
dia. Em cada dia, continua a brilhar 
a estrela, que nos pode fazer sentir 
uma alegria imensa porque Deus 
está connosco, alegria imensa por-
que nós podemos estar com Deus. 
O maior conhecimento que pode-
mos obter não é fruto da especula-
ção sobre a existência de Deus. A 
adoração, mais do que ato inte-
lectual, dá-nos uma experiência 
amorosa, que faz aumentar em nós 
o desejo de oferecer a Deus todo 

o nosso ser, o que temos e somos. 
A eucaristia é, para nós católicos, 
a maior experiência de adoração, 
pela qual recebemos o Pão da Vida, 
o grande dom de Deus entregue a 
cada comungante, alimento que nos 
renova e enche de alegria. Assim 
proclama a estrofe do hino do Jubi-
leu dos Jovens, que já recordamos 
no dia de Natal: «O grande dom/ 
que Deus nos deu,/ é Cristo, o seu 
Filho;/ a humanidade é renovada,/ 
é nele libertada./ Verdadeiro ho-
mem, verdadeiro Deus,/ é o Pão da 
Vida,/ que a todo homem/ e a seus 
irmãos/ se entregará».
Na eucaristia, à maneira dos Magos, 
reconhecemos o Emanuel, em todas 
as suas manifestações. Foi uma 
das sete prioridades propostas pelo 
Papa, na Carta Apostólica no termo 
do Grande Jubileu do Ano 2000 (NMI). 
João Paulo II desejava que «a parti-
cipação na eucaristia seja verdadei-
ramente, para cada batizado, o co-
ração do domingo: um compromisso 
irrenunciável […] como necessidade 
para uma vida cristã verdadeira-
mente consciente e coerente» (NMI 
36). Aprendamos a viver a eucaristia 
como uma experiência de adora-
ção, a dar espaço ao inesperado, a 
acolher a luz que nos faz perceber a 
graça divina que nos rodeia, porque 
nunca estamos sozinhos. Gritemos 
a uma só voz: Emanuel! Deus está 
sempre connosco!

   Adoraram-no Adoraram-no 
[e][e] ofereceram-lhe  ofereceram-lhe 
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9 | Batismo do Senhor [FESTA],
10 | B. Gonçalo de Amarante, 
       presbítero [MF],  
13 | S. Hilário, 
       bispo e doutor da Igreja [MF],
15 | II Domingo do Tempo Comum

LITURGIA

SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR - A

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 12
Nº 2 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

”Jesus, o Crucificado Ressuscitado, o 
Vivente e o Senhor, foi a meta para 
a qual o Papa Bento nos conduziu, 
levando-nos pela mão. Que ele nos 
ajude a redescobrir em Cristo a alegria 
de acreditar e a esperança de viver.”
(Papa Francisco)

APOIE A EQUIPA 
SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

Lembra-te dos nossos pobres. No 
entardecer da vida seremos julgados 
apenas sobre o amor: “Tive fome e 
destes-Me de comer, tive sede e destes-
-Me de beber, estava nu e vestiste-me, 
estava doente e cuidaste de Mim, estava 
preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36). 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

REUNIÃO SINODAL: 
ETAPA CONTINENTAL
O Sínodo 2021-2024 - «Por uma Igreja 
Sinodal» - entrou numa nova fase: a Etapa 
Continental. Esta nova etapa não é uma 
repetição da fase diocesana, marcada pela 
escuta, consulta e discernimento de todo 
o Povo Santo de Deus. Propomos que em 
grupo (ou individualmente) seja lido, em 
ambiente de oração, o Documento da Etapa 
Continental, respondendo às três questões 
que se encontram no n.º 106 do referido 
documento. Este sábado, 7 de janeiro, das 
15h às 16h30, no salão da Basílica, reunimos 
para partilhar os frutos da nossa oração.

Janeiro
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EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO 
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Domingo, das 15h00 às 17h00. Com a oração 
do terço da Divina Misericórdia e Vésperas.

Janeiro
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ESCOLA DE FAMÍLIAS
A próxima sessão da «Escola de Famílias» 
(EF), da responsabilidade do Departamento 
Arquidiocesano da Pastoral Familiar, vai 
centrar-se no: “Educar na adolescência: 
Capacitar para a construção de projetos 
profissionais e afetivos”. A sessão decorrerá 
em Famalicão, no sábado, às 21h15, no 
Centro Pastoral de Santo Adrião.
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