
       

Jesus mostra a salvação que há de encher de luz 
todos os povos 

    É Natal. Mas a Luz que ressalta do 
Natal não é apenas para os pastores. 
Os Magos guiados pela estrela são a 
imagem de quantos seres humanos 
espalhados pelo mundo inteiro hão 
de experimentar a beleza e a força 
do Filho de Deus que veio para 
salvar todos os homens. Importa 
descobrir a divindade de Jesus 
Salvador e levá-la em missão a 
todos. 

A profecia de Isaías mostra-nos na imagem maravilhosa da montanha 
espalhando a Luz para o mundo o sentido do projeto de Deus para a sua 
Igreja encarregada de levar essa luz ao mundo(1.ª Leit.). 
Paulo insiste na vocação a que foi chamado: a de levar a Mensagem 
salvadora de Cristo a todos, a começar pelos gentios (2.ª Leit.). 
Os Magos são a imagem dos povos que vêm de longe ao encontro do 
Senhor que os guia com a sua luz e trazem os presentes a começar pela 
oferta do coração. (Evang.º). 
Todos os povos O virão adorar (Salmo). 
 
 

Leituras do próximo fim de semana  
 

1.ª Leitura: Fui Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça tomei-te 

pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações” (Is 42, 1-4.6-7)                                                                                                
2.ª Leitura: “Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de 
Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todas os que eram oprimidos 
pelo demónio ” (Actos 10, 34-38) 

Evangelho: : “Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a 

minha complacência» ”( Mt 3, 13-17) 
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“Na vida, muitas vezes, contentamo-nos apenas em olhar para a terra: saúde, 

dinheiro, diversão. Mas, será que ainda podemos levantar os olhos ao céu? Sabemos 
sonhar, ansiar por Deus, esperar a sua novidade? Os Magos não se contentaram com 
a vidinha de sempre, mas entenderam que, para viver de verdade, é preciso uma 
meta mais alta e, por isso, manter alto o olhar”. Jesus deixa-se encontrar por quem o 
busca, mas, para encontrá-lo é preciso ir, sair, arriscar, não ficar à espera, parados, 
acomodados: é um êxodo.” 

 (Papa Francisco) 

 
 

 Sexta-feira, dia 10, dia de S. Gonçalo, missa às 20h30. 
 

 Encontro de jovens, sobre o tema: “Escutar Deus na voz 
dos jovens”, sábado, dia 18, às 21h00, em S. Mamede. 
 



 

Refletindo a Palavra de Deus 

O tempo de Natal é  uma caminhada à procura de Jesus. Com a festa da EPIFANIA, que 
hoje celebramos, concluímos este tempo, lembrando a procura e o encontro de Jesus pelos 
Magos, que representam todos os povos e nações. A palavra "Epifania" significa: 
Manifestação de Deus aos homens. A Liturgia deste domingo leva-nos à manifestação de 
Jesus. Ele é uma "Luz", que se acende na noite do mundo e ilumina os caminhos dos 
homens, conduzindo-os ao encontro da Salvação. A 1a Leitura anuncia a chegada da Luz 
salvadora do Senhor, que transfigurará Jerusalém e atrairá a ela povos de todo o mundo. 
Esta Jerusalém nova representa a Igreja, comunidade dos que aderiram a Jesus e 
acolheram a Luz salvadora que ele veio trazer. A 2ª Leitura apresenta o projeto salvador de 
Deus, como uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos, 
numa mesma comunidade de irmãos, a comunidade de Jesus. No Evangelho vemos a 
concretização da promessa da 1ª leitura. Guiados pela LUZ da Estrela, os Magos procuram 
com esperança o Messias até encontrar, reconhecem nele a "Salvação de Deus" e o aceitam 
como "Senhor". "Salvação" rejeitada pelo seu povo e agora oferecida a todos os povos. A 
narrativa, exclusiva de Mateus, tornou-se muito conhecida e popular... No entanto, não é 
uma reportagem jornalística, mas uma CATEQUESE sobre Jesus e sua Missão. A 
ESTRELA, inventada por Mateus, não é um astro no céu, mas a pessoa de Jesus. Ele é a 
"Luz" anunciada pelos profetas.- Os MAGOS representam os povos estrangeiros, que vão 
ao encontro de Jesus e se deixam guiar pela sua mensagem de paz e de amor. São imagem 
da Igreja, formada de todos os povos que aderem a Jesus e o reconhecem como o seu 
"Senhor".- Intenção de Mateus era apresentar Jesus como o novo Moisés...o ungido de 
Deus, recusado pelos judeus e aceito pelos pagãos, que formarão o novo Israel, o novo povo 
de Deus: a Igreja. ATITUDES diante dessa estrela: ADORAÇÃO: os Magos viram a 
"estrela", deixaram tudo e puseram-se a caminho para descobrir Jesus e adorá-lo. Os Magos 
representam todos os povos não judeus, agora associados à História da Salvação. 
INDIFERENÇA: Os Sacerdotes o conheciam bem nas Escrituras. Sabiam até o lugar onde 
deveria nascer, mas não perceberam o sinal de sua chegada, nem se preocuparam de ir  ao 
seu encontro. Estavam muito seguros de sua sabedoria... e por isso não tiveram a alegria de 
encontrar e adorar o Salvador. REJEIÇÃO: Herodes tentou até apagar esta Luz. Simboliza 
os grandes desse mundo, que temem a sua chegada. Poderia roubar-lhe o trono.Todos 
viram a mesma realidade: um menino recém-nascido, mas as opções foram e são 
diferentes... Com quem nos assemelhamos?- Com os Magos, atentos aos sinais, capazes 
de ler os acontecimentos da nossa vida e a história do mundo à luz de Deus? Com os 
Sacerdotes, orgulhosos de seu saber, mas acomodados? Com Herodes, que procura matar 
o menino? Um caminho a seguir à procura de Deus...O itinerário seguido pelos magos 
reflete o processo  que os pagãos seguiram para encontrar Jesus: Estão atentos aos sinais 
(estrela),- percebem que Jesus traz a Salvação,- põem-se a caminho para o encontrar...- 
perguntam aos judeus, que conhecem as Escrituras, o que fazer,- encontram Jesus e o 
adoram; oferecem "seus tesouros" (seu coração) e voltam por outro "Caminho", oposto aos 
interesses de Herodes.Neste relato, descobrimos as etapas do nosso caminho à procura de 
Jesus: - Sensibilidade em distinguir os sinais de Deus… - Generosidade em aceitar o 
convite: "Viram a estrela e vieram adorá-lo".- Eles não perderam a esperança na 
incompreensão dos contemporâneos…nem diante das dificuldades da longa caminhada…da 
ignorância e maldade de Herodes…ou ambiente rústico em que encontraram o menino, Rei 
dos judeus. Se olharmos o mundo e os homens com os olhos da fé… tudo será uma 
manifestação e presença de Deus… uma perene Epifania... 
Os magos não se apresentaram de mãos vazias… Ofereceram o que tinham de melhor... 
E nós, o que temos a oferecer?  Um pouco de nosso tempo, fidelidade da nossa fé, perdão, 
justiça, honestidade, fraternidade?... 

 
 



Entender a Santa Missa para vivê-la bem 
 

Reflitamos um pouco mais sobre a forma de como cada um participa da Missa 
lendo a seguinte história: Numa certa cidade, uma bela catedral estava a ser 
construída. Ela era inteiramente feita de pedras, e centenas de operários moviam-
se por todos os lados para levantá-la. Um dia, um visitante ilustre passou para 
visitar a grande construção. O visitante observou como aqueles trabalhadores 
passavam, um após o outro, carregando pesadas pedras, e resolveu entrevistar 
três deles.  
A pergunta foi a mesma para todos. O que está a fazer? 
– A carregar pedras, disse o primeiro.  
– Defendendo o meu pão, respondeu o segundo.  
Mas o terceiro respondeu: – Estou a construir uma catedral, onde muitos louvarão 
a Deus, e onde os meus filhos aprenderão o caminho do céu. 
Esta história relata que apesar de todos estarem a realizar a mesma tarefa, a 
maneira de cada um realizar é diferente. Assim igualmente acontece com a Missa. 
Ela é a mesma para todos, contudo a maneira de participar é diferente, 
dependendo da fé e do interesse de cada um: Existem os que vão para cumprir um 
preceito; Há os que vão à Missa para fazer os seus pedidos e orações; E há 
aqueles que vão à Missa para louvar a Deus em comunhão com os seus irmãos. 
(Continua na próxima semana) 
 

 
 

Oração -  Epifania : Batizados: todos filhos de Deus! 
Senhor, Tu és a Estrela do Natal. 

Tu atrais e guias, com a Tua luz divina, 
os de casa e os de fora, os de perto e os de longe,  

os da pátria e os migrantes, 
os que Te procuram e os que Te encontram. 

Aqui, no Teu Presépio, todos nascem, de novo, 
como homens e mulheres, como santos e pecadores,  

como filhos e filhas de Deus. 
Acendemos esta vela (do Batismo) nesta festa da Luz dos povos, 

e nela acendemos todas as luzes de Natal. 
Que esta bela peregrinação da humanidade inteira, rumo ao Presépio, 
nos faça recordar o dia luminoso em que fomos levados nos braços, 

em direção à fonte batismal, esse lugar bendito onde todos 
nascemos de novo com a dignidade real 

de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Ámen. 
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Atendimento  
do Secretário Paroquial: 

 De terça a sexta-feira das 09h30 às 12h00. 
 Aos sábados das 14h30 às 15h30. 

 

Telefone: 253 566 609 

Atendimento  
do Pároco: 

 Terças e quintas-feiras 
das 14h30 às 17h30. 

 Aos sábados  
das 14h30, às 17h30. 

Email: paroquialustosa@gmail.com               Site: www.paroquiadelustosastm.pt 


