
SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 
 
A liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus 
a todos os homens. Ele é uma “luz” que se acende na 
noite do mundo e atrai a si todos os povos da terra. 
Cumprindo o projecto libertador que o Pai nos queria 
oferecer, essa “luz” incarnou na nossa história, iluminou 
os caminhos dos homens, conduziu-os ao encontro da 
salvação, da vida definitiva. 
A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora de 
Jahwéh, que transfigurará Jerusalém e que atrairá à cida-
de de Deus povos de todo o mundo. 
No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: 
ao encontro de Jesus vêm os “magos” do oriente, repre-
sentantes de todos os povos da terra. Atentos aos sinais 
da chegada do Messias, procuram-n’O com esperança 
até O encontrar, reconhecem n’Ele a “salvação de Deus” 
e aceitam-n’O como “o Senhor”. A salvação rejeitada 
pelos habitantes de Jerusalém torna-se agora um dom 
que Deus oferece a todos os homens, sem excepção. Os 
“magos” representam os homens de todo o mundo que 
vão ao encontro de Cristo, que acolhem a proposta liber-
tadora que Ele traz e que se prostram diante d’Ele. É a 
imagem da Igreja – essa família de irmãos, constituída 
por gente de muitas cores e raças, que aderem a Jesus e 
que O reconhecem como o seu Senhor. 
A segunda leitura apresenta o projecto 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.  

Dehonianos 

Paróquia de São José 
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AGENDA 
 
Sexta-feira, dia 8 
Celebração, nas eucaristias deste dia, da Missa votiva de 
São João Calábria e ofertório de alimentos. 
 

Domingo, dia 10 
Almoço de Reis, domingo, dia 10 de janeiro. Iremos realizar 
um almoço Paroquial de Reis. Será um cozido à Portugue-
sa, com sopa e sobremesa, por 11 reis. Não podendo reali-
zar eventos presenciais, este almoço será de tipo Take 
Away, para levar para casa. Quem desejar, deve fazer a 
sua inscrição antecipada, até ao dia 6 de Janeiro, pelos te-
lefones: 962 496 528 ou 935 463 534, ou nos cartórios dos 
Núcleos. Para levantar, pode ser no próprio Núcleo, a par-
tir das 12h. 

AGRADECIMENTO DO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL 

O CSPAMMM agradece aos paroquianos o apoio nos projetos 
Refeições Solidárias e Domingo da Caridade 
Neste ano tão atípico, marcado pela pandemia, não foi possível 
fazer campanhas de recolha de alimentos em supermercados ou 
recolher em restaurantes refeições destinadas a apoiar os nos-
sos utentes com os cabazes ou as refeições já confecionadas. 
Assim, a nossa paróquia propôs para este ano Pastoral, o tema 
“Evangelizar pela Caridade”, sensibilizando os paroquianos para 
a necessidade de ser solidário com a campanha “Domingo da 
Caridade” que se realiza no 4º domingo de cada mês e onde 
cada um conforme as possibilidades, é convidado a oferecer ali-
mentos não perecíveis. Deste modo, foi possível distribuir 11 
cabazes semanais, 25 quinzenais e 65 mensais, o que correspon-
de a mais de 1.700 cabazes distribuídos em 2020. 
Para colmatar o problema das refeições confecionadas, o Centro 
lançou a campanha “Refeições Solidárias”, em que os paroquia-
nos contribuíram com um valor monetário de modo a permitir a 
realização das refeições na própria cozinha do Centro. Esta cam-
panha permitiu apoiar 25 utentes por dia com 2 refeições diá-
rias, num total de 1550 refeições/mês, o que corresponde a cer-
ca de 19.000 refeições em 2020. 
Estas iniciativa tiveram grande impacto junto dos paroquianos 
que têm mostrado a sua solidariedade e permitindo que o nosso 
Centro continue a apoiar os mais necessitados. Continuamos a 
contar com o vosso apoio nestes mesmos projetos! Um bem -
haja a todos. MUITO OBRIGADO!  

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Algueirão e Mem Martins); 10h30 (Mercês) e 11h30 (Algueirão e Mem Martins) 



“SAIR COM CRISTO AO ENCONTRO DE TODAS AS PERIFERIAS” 
Largo da Igreja - 2725-061 Mem Martins| Tel: 219226390 | e-mail: sjose.algueirao@gmail.com  http://www.paroquiasaojose.pt/  
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SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 
OU “DIA DE REIS” 

 
Comemora-se, neste primeiro domingo do ano, a Soleni-
dade da Epifania do Senhor ou “Dia de Reis”, a festa dos 
Reis Magos. Na nossa liturgia, esta festa da Epifania, signi-
fica a manifestação de Jesus Cristo a todos os povos.  Esta 
festa passou a ser celebrada no domingo após a solenida-
de de Maria, Mãe de Deus. No relato de São Mateus não é 
uma reconstituição histórica do que de fato aconteceu, 
pelo menos não foi essa sua intenção. O Evangelista e sua 
comunidade original quiseram mostrar que o Messias não 
veio para salvar uma pátria, mas todo o mundo. Mateus 
escreveu para os judeus cristianizados, quis mostrar que 
Jesus é o descendente de David e que sua missão é ofere-
cida aos pagãos.  
Quanto aos “Reis Magos”, o texto evangélico não fala em 
três, mas em “magos do Oriente”. No século III, Orígenes 
fala em três, provavelmente por causa dos três presentes: 
“ouro, incenso e mirra”. Já São João Crisóstomo, no século 
IV, fala em 12. Em algumas catacumbas encontramos os 
números 2 e 4. 
Os nomes dos Reis Magos, - Melchior, Gaspar e Baltasar -
aparecem num manuscrito do século V. 
Segundo Heródoto, os “magos” pertenciam a uma tribo 
dos medos, que se transformou numa casta de sacerdotes 
entre os persas, que praticavam a adivinhação, a medicina 
e a astrologia. 
Provavelmente, Mateus pensa em astrólogos oriundos da 
Babilónia. Para os judeus, “Oriente” era toda a terra que 
se estendia além do Jordão. Devido aos presentes ofereci-
dos ao Menino, a tradição cristã considerou os magos ori-
undos da Arábia, o país do incenso. Já em Isaías (60,6), 
temos referências aos presentes levados por eles. 
Flávio Josefo, um grande historiador judeu, relata histórias 
semelhantes de estrelas que surgiam quando nascia uma 
pessoa destinada a uma grande missão. Por isso, a reação 
de Herodes é muito provável. 
 

 

PAPA CONVOCA ANO ESPECIAL DEDICADO 
À FAMÍLIA 

O Papa convocou um “ano especial” dedicado à família, 
a partir de 19 de março de 2021, assinalando o 5.º ani-
versário da exortação ‘Amoris Laetitia’, resultado de 
duas assembleias do Sínodo dos Bispos. “Vai haver um 
ano de reflexão sobre a Amoris Laetitia. Será uma opor-
tunidade para aprofundar os conteúdos do documento.  
Estas reflexões vão ser colocadas à disposição das co-
munidades eclesiais e das famílias, para os acompanhar 
no caminho”. 
O anúncio foi feito no dia em que a Igreja Católica cele-
bra a festa litúrgica da Sagrada Família. Esta celebra-
ção, propõe “o ideal do amor conjugal e familiar, como 
foi destacado na exortação apostólica Amoris Laetitia, 
cujo quinto aniversário da sua promulgação acontece 
no próximo dia 19 de março”. Este ano especial vai ser 
inaugurado na próxima solenidade de São José e decor-
re até à celebração do X Encontro Mundial das Famí-
lias, em Roma, (26.06.2022). 
O Papa convidou todos a unirem-se às iniciativas que 
vão ser promovidas durante o ano, coordenadas pelo 
Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé). 
“Confiamos à Sagrada Família de Nazaré, em particular 
a São José, marido e pai solícito, este caminho com as 
famílias de todo o mundo. Que a Virgem Maria, a quem 
agora recorremos com a oração do ângelus, faça que as 
famílias de todo o mundo sejam cada vez mais fascina-
das pelo ideal evangélico da Santa Família, para se tor-
narem fermento de uma nova humanidade e de uma 
solidariedade concreta e universal”.  
 

Agência Ecclesia 
agencia.ecclesia.pt 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-papa-convoca-ano-especial-dedicado-a-familia/

