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ANO C  
NATAL

EPIFANIA

Isaías 60, 1-6
Salmo 71 (72)

Efésios 3, 2-3a.5-6
Mateus 2, 1-12

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Celebrar, em 
família, o dia 
da Infância 
Missionária

bit.ly/im-epifania

É Natal! É plenamente Natal! Com a 
Epifania – que significa ‘manifestação’ 
– o Natal recebe toda a plenitude. 
Em termos litúrgicos e históricos: 
na liturgia, há de ecoar a mesma 
solenidade do primeiro dia de Natal; 
na história, há de ser recordado 
para sempre que todos «recebem 
a mesma herança, pertencem ao 
mesmo corpo e participam da 
mesma promessa». Jesus Cristo não 
veio para alguns, mas para todos 
os povos: «todos se reúnem e vêm 
ao teu encontro». Tal é a amplitude 
deste mistério: «uma grande paz até 
ao fim dos tempos». É a maravilha da 
salvação oferecida aos que, na noite, 
levantam os olhos para ver a estrela 
e se põem a caminho. Para eles (e 
para nós), o caminho conduz a «uma 
grande alegria».

O nascimento é dom de Deus. Os pais 
dizem ‘sim’ a esse dom, unem-se na 
doação da vida, alimentam-na no 
útero materno, preparam-se para 
dela cuidar, aguardam a surpresa dos 
primeiros passos e o balbuciar das 
primeiras palavras. Juntos, põem-se 
a caminho, guiados pela esperança 
de uma grande alegria. Chega a hora 
em que o ‘sim’ dos pais se torna o 
‘sim’ dos filhos. Abraço com confiança 
esse dom de amor imerecido que 
me permite continuar a ‘ser-filho’ e 
‘ser-criança’, para além da idade 
biológica. Eis o paradoxo: «só podemos 
tornar-nos verdadeiramente adultos, 
se nos fizermos como crianças, e só 
nos tornaremos como crianças de um 
modo sadio, se enveredarmos pelo 
caminho da maturidade espiritual».

“Recebem a “Recebem a 
mesma herança”mesma herança”

‘Se não vos tornardes como este Filho’,  
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Acima de tudo, 
ser criança
A ‘série’ mostrou-nos a importância 
de cuidar o ‘ser-filho’ e ‘ser-criança’ 
com o olhar fixo no Deus Menino: «Se 
não vos tornardes como este Filho». A 
vida já não é só a realidade fisiológica 
que tem na morte o último suspiro, é 
o sinal visível do amor de Deus que 
se faz carne no seio de uma mulher. 
Incarnação é ponto de partida para 
que cada um de nós aprenda a 
(re)nascer como filho de Deus e a 
‘incarnar’ o amor na relação com os 
outros, rumo à plena maturidade.
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Comunidade Paroquial de
São Martinho de Mire de Tibães

Celebrar Recordar Viver

Os sinOs de Tibães
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Terça, 4 / Janeiro >  19h / MosTeiro 
Fernanda Soeiro m.c. sobrinho; Armin-

do Ferreira Ribeiro m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó

Quarta, 5 / Janeiro > 19h / P. da Graça

QuinTa, 6 / Janeiro >  19h / Cap.sra do Ó
Paulo Jorge Dias Quintas (aniv.) 

m.c. esposa e filhos; José Agostinho 
Fernandes m.c. Confraria de Ns Sra 
do Ó; José Gonçalves Alves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

Sexta, 7 / Janeiro > 19h / P. da Graça

SÁBado, 8 / Janeiro > 18h / CaP. Sra Graça

sÁBado, 8 / Janeiro > 19h / Cap.sra do Ó
Brás Faria de Macedo m.c. esposa e 

filhos; Manuel da Silva Gonçalves 
e esposa e filhas Teresa e Inês m.c. 
família; Maria Rosa Gomes da Costa 
e irmãs m.c. Irmão Domingos

BATISMO DO SENHOR
- i domingo comum -

doMinGo, 9 / Janeiro > 9h / P. da Graça

doMinGo, 9 / Janeiro > 10h30 / MosTeiro
Teresa de Jesus Gomes Menezes 

m.c. marido; Teresa Gonçalves m.c. 
marido; José Agostinho Fernandes 
m.c. filhos; António Lázaro e sogros 
m.c. família

CALENDÁRIO LITÚRGICO
3 | Santíssimo Nome de Jesus [MF]
7 | S. Raimundo de Penaforte, presbítero 
9 | Domingo do Batismo do Senhor
 

LeiTores
dia 8 e 9 / Janeiro [CaPela / MoSteiro]

Leitores - a definir

PALAVRA do papa FranCisCo...
Neste primeiro dia do ano de 2022 

celebra-se o Dia Mundial da Paz. 
Vamos revisitar algumas frases da 
mensagem do Papa Francisco para este 
dia e intitulada «Diálogo entre gerações, 
educação e trabalho: instrumentos para 
construir uma paz duradoura».

- “Apesar dos múltiplos esforços visan-
do um diálogo construtivo entre as 

Marcar intenções para todo o ano 
continua ainda a ser um jogar na 
incerteza e imprevisibilidade. Por isso, 
continuamos a apelar à compreensão 
de todos e à tolerância nas falhas, 
de uns e outros. Um pouco mais de 
paciência faz-nos comunidade. 

No entanto, não queremos deixar de 
celebrar e rezar: por nós mesmos, 
pelo nosso tempo, e por aqueles 
que precisam das nossas orações 
para entrar no tempo da eternidade. 
Se mais não for, é ao menos um 
santo e piedoso pensamento rezar pelos 
que morreram, na esperança da sua 
ressurreição entre os eleitos de Deus; 
além de que, nos faz bem à alma, pois 
a participação no Santo Sacrifício da 
Eucaristia purifica-nos e prepara-
nos para o último dia, esse encontro 
definitivo com o rosto de Deus.

PROJETO RED MAY - 10 E 18 DE JAN.
O Município de Braga irá dar conti-

nuidade a mais uma edição do Projeto 
RED MAY que, centra a sua atividade 
no apoio personalizado a pessoas com 
mais de 55 anos de idade na área so-
cial e de promoção da saúde mental. 
Neste sentido, serão desenvolvidas 
ações gratuitas que proporcionam 
serviços sociais (atendimento social, 
mediação com os serviços/respostas 
sociais), enfermagem (aconselhamento 
e rastreios), neuropsicologia (avaliação 
e estimulação cognitiva) e psicomotri-
cidade (estimulação funcional), bem 
como a promoção de diversas ações de 
lazer, desporto e cultura. O Grupo Uni-
dos de Tibães (GUT), em parceria com 
a Junta de Freguesia, disponibilizou-se 
a acolher este projeto que decorrerá de 
10 a 18 de janeiro de 2022, na Casa 
do Povo.

Nestes dias, uma equipa técnica de 
profissionais, composta por uma assis-
tente social, enfermeira e neuropsicó-
loga, estarão ao dispor da comunidade 
responsabilizando-se pela execução de 
cada uma das ações acima enunciadas. 
A Equipa Técnica estará em Mire de 
Tibães, com um horário de atendimen-
to ao público das 9h às 12h30 e das 14h 
às 17h30, para o desenvolvimento dos 
serviços referidos. Para agendar ou sa-
ber mais informações está à disposição 
o número: 925453772.

nações, aumenta o ruído ensurdece-
dor de guerras e conflitos, ao mesmo 
tempo que ganham espaço doenças 
de proporções pandémicas, pioram 
os efeitos das alterações climáticas e 
da degradação ambiental, agrava-se o 
drama da fome e da sede”.

- “Entre a indiferença egoísta e o pro-
testo violento há uma opção sempre 
possível: o diálogo”, concretamente o 
“diálogo entre as gerações”.

- “Os grandes desafios sociais e os pro-
cessos de pacificação não podem pres-
cindir do diálogo entre os guardiões da 
memória – os idosos – e aqueles que 
fazem avançar a história – os jovens”.

[Papa Francisco]

CAMINHADA ADVENTO - NATAL 
gestação

- onde hÁ aMor naSCeM GeStoS -
caminho em FAMÍLIA

ano novo / ePifania - oLhar
“Os olhos são o espelho da alma”. 

Quando Deus volta o seu olhar 
compadecido para nós, assume o olhar 
terno, como uma mãe olha o seu filho. 
O nosso olhar, quando se detém a 
meditar e contemplar a presença de 
Deus em Jesus Menino, fica admirado 
e, assim,  glorifica e louva o próprio 
Deus. O olhar pode ser uma fonte de 
bênçãos. 

Em família: 
- Fazer um passeio em família pela 

natureza e contemplar a beleza de 
viver no mundo que Deus criou para 
nós. Conversar com os filhos sobre a 
importância de preservar a criação.

- A cada dia observar a realidade e fazer 
uma oração de agradecimento ou 
prece por alguma situação observada, 
algum colega, algum familiar.

MARCAÇÃO DE INTENÇÕES PARA 2022
A pandemia parece que veio para 

ficar. Tentaremos, sempre que nos 
for permitido e possível, manter 
o esquema das Eucaristia. Dias e 
horários serão sempre ajustados às 
indicações e restrições decretadas 
pela autoridade da saúde e autoridade 
eclesiástica. Por isso, esteja atento 
ao boletim semanal da paróquia, no 
sítio:  https://www.diocese-braga.pt/
paroquiademire detibaes/ 

  Próspero, Feliz 
    e Fecundo 
      NOVO ANO
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