
A Palavra _________________________________________ 
Solenidade da Epifania do Senhor – 5 de Janeiro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 60,1-6.  
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Efésios 3,2.3ª.5-6. 
Evangelho – São Mateus 2,1-12: 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'0». 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, caindo de joelhos, 
prostraram-se diante d'Ele e 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. 
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A Bíblia____________________________________________ 
654.  Segundo o Evangelho de São Lucas, com que idade Jesus deu início ao seu ministério 
da pregação? 
SOLUÇÃO - 653. Terceiro dia (Gen 1,9-13). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Epifania do Senhor 

 
Entrada 

Eu vi a cidade santa – NCT.311 

 

Apresentação dos Dons 

Não me direis, Maria – CT.283 
 

Comunhão 

O Cordeiro de Deus é o nosso 

Pastor – CEC.II.58 

 

Depois da Comunhão 

Todos os confins da terra – SR.30 

  

Final 

Anunciai no meio de todos  

SR.284  

A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

A relação de Deus com Israel é ilustrada através das metáforas do noivado e do matrimónio; 
consequentemente, a idolatria é adultério e prostituição. Assim, se alude concretamente — 
 como vimos — aos cultos da fertilidade com o seu abuso do eros, mas ao mesmo tempo é 
descrita também a relação de fidelidade entre Israel e o seu Deus. A história de amor de 
Deus com Israel consiste, na sua profundidade, no facto de que Ele dá a Torah, isto é, abre 
os olhos a Israel sobre a verdadeira natureza do homem e indica-lhe a estrada do verdadeiro 
humanismo. Por seu lado, o homem, vivendo na fidelidade ao único Deus, sente-se a si 
próprio como aquele que é amado por Deus e descobre a alegria na verdade, na justiça — a 
alegria em Deus que Se torna a sua felicidade essencial: «Quem terei eu nos céus? Além de 
Vós, nada mais anseio sobre a terra (...). O meu bem é estar perto de Deus» (Sal 73/72, 
25.28). 
10. O eros de Deus pelo homem - como dissemos - é ao mesmo tempo totalmente agape. E 
não só porque é dado de maneira totalmente gratuita, sem mérito precedente, mas também 
porque é amor que perdoa. Sobretudo Oseias mostra-nos a dimensão da agape no amor de 
Deus pelo homem, que supera largamente o aspecto da gratuidade. 

A Comunidade______________________________________ 
 Terça-feira, 31 de Dezembro, às 17h., missa vespertina (não há celebração às 19h.). 

 Quarta-feira, 1 de Janeiro, às 11h., missa da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. 

 Segunda Feira, 30, Quinta-feira, 2 de Janeiro, Sexta-feira, 3, às 19h., celebração da 
Palavra e Comunhão Eucarística. 

 Sábado, 4, actividade de dirigentes e animadores de escuteiros (e dia 5).                

 Terça-feira, 7, recomeço das actividades da catequese paroquial. 



Festa da Sagrada Família 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Ben-Sirá 3,3-7.14-17ª  

"Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro 

quem honra sua mãe."  

 
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Colossenses 3, 12-21  

"E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do 

Senhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus Pai."  

 
Evangelho –  São Mateus 2,13-15.19-23  

"Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e vai para a terra de Israel"  

Celebramos hoje a festa da Sagrada Família.  

A liturgia da Palavra centra-se na família de Jesus, para que todas as famílias  

cristãs a tomem como um exemplo e modelo a seguir, para estarem atentas aos desafios dos 

novos tempos.  

A primeira leitura – do Livro de Ben-Sirá - sublinha as atitudes que os filhos devem ter 

para com os pais, sempre baseadas no amor de Deus. O modo como actuamos em família será 

recompensada pelas bênçãos do Senhor.  

A segunda leitura – da Carta aos Colossenses - relembra que em todas as atitudes do nosso 

dia-a-dia, em especial no âmbito familiar, deve estar presente o amor de Deus provado por meio 

de comportamentos de partilha fraterna e gratuita.  

O Evangelho de São Mateus inclui a narrativa da fuga da Sagrada Família para o Egipto. 

Neste episódio, é notório como Jesus, desde a sua infância, é rejeitado pelos homens. No entanto, 

Deus mostra-se sempre presente, pelo que conduz a Sagrada Família para longe do perigo até 

chegar finalmente à Galileia.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Pai nosso, que todos vivam à tua imagem como Criador e Senhor do 
céu e da terra. Juntas a honra dos pais na relação com os filhos assim como a 
autoridade da mãe. Com a participação de todos queres formar o núcleo familiar 
movido pelo teu amor. Que todas as famílias cresçam com a força da tua graça.  

 
2.ª Leitura – Pai nosso, queremos fazer nosso e objecto da nossa oração o que o 
Apóstolo implora para todas as nossas famílias: misericórdia, bondade, humildade, 
mansidão, paciência, caridade, paz. Que a Palavra de teu filho e nosso irmão Jesus 
Cristo seja a nossa sabedoria na prática das boas obras no seio familiar.  

 
Evangelho – Pai nosso, de quem toma nome toda a paternidade no céu e na terra, nós 
Te bendizemos pelo exemplo admirável da Sagrada Família de Nazaré. Nela, Cristo, 
teu Filho, aprendeu a obediência e o trabalho, enquanto Maria e José se dedicavam às 
árduas tarefas de cada dia. Faz com que imitemos as suas virtudes domésticas e a sua 
união de amor. Que as nossas famílias testemunhem esperança e solidariedade. 
Bendiz os nossos lares nas suas alegrias, esperanças e angústias. Concede aos pais e 
aos filhos a sensibilidade para apreciar os verdadeiros valores, na construção de um 
futuro melhor.     
  Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


