
SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 
Visita dos Magos 

 
Na Solenidade da Epifania do Senhor, a liturgia 
apresenta-nos a visita dos Magos ao menino de 
Belém. Trata-se de um episódio que, ao longo dos 
séculos, tem provocado um impacto considerável nos 
sonhos e nas fantasias dos cristãos. No entanto, não 
estamos diante de uma reportagem jornalística que 
faz a cobertura da visita oficial de três chefes de 
Estado a outro país; estamos diante de uma catequese 
sobre Jesus, destinada a apresentar Jesus como o 
salvador/libertador de todos os homens. 
A liturgia deste domingo leva-nos à manifestação de 
Jesus como “a luz” que atrai a Si todos os povos da 
terra. Essa “luz” incarnou na nossa história, a fim de 
iluminar os caminhos dos homens com uma proposta 
de salvação/libertação. 
A primeira leitura anuncia a chegada da luz salvadora 
de Jahwéh, que alegrará Jerusalém e que atrairá à 
cidade de Deus povos de todo o mundo. 
No Evangelho, vemos a concretização dessa promessa: 
ao encontro de Jesus vêm os “Magos”, atentos aos 
sinais da chegada do Messias, que O aceitam como 
“salvação de Deus” e O adoram. A salvação, rejeitada 
pelos habitantes de Jerusalém, torna-se agora uma 
oferta universal. 
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. 
Agora, judeus e gentios são membros de um mesmo e 
único “corpo” (o “corpo de Cristo” ou “Igreja”), 
partilham o mesmo projecto salvador que os faz, em 
igualdade de circunstâncias, “filhos de Deus” e todos 
participam da promessa feita por Deus a Abraão (cf. 
Gn 12,3) – promessa cuja realização Cristo levou a 
cabo. 
 

Dehonianos 
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AGENDA 

Encontro Família amoris letitia 
A Pastoral familiar convida à participação no 4º 
encontro de reflexão e estudo da exortação apostólica 
“Amoris Laetitia” do Papa Francisco, com o tema “O 
amor que se torna fecundo”. O encontro será 
DOMINGO, 9 DE JANEIRO, ÀS 16H00, no Salão 
Paroquial e será orientado por SUSANA RAMALHO. 
Todos os   interessados podem participar. 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 

A Igreja celebra, no dia 6 de 
janeiro, a Solenidade da 
Epifania do Senhor. Em 
Portugal, a festa é sempre 
transferida para o domingo 
mais próximo e, por isso, 
comemora-se neste dia a 2 
de janeiro.   
 A Solenidade da Epifania do 

Senhor, celebra a manifestação de Jesus, a Luz para 
todos os povos da Terra, representados nos Magos que 
vem do Oriente para adorar o Menino.   Se o Natal 
celebrava a redenção de Israel, a Epifania celebra a 
redenção de todos os homens de boa vontade. 
Os magos tinham o hábito de indagar os astros. Viram 
uma estrela, sem dúvida nova para os seus olhos e 
puseram-se logo a caminho. Aquele que procuravam 
parece querer fazer-Se conhecer. Um sinal basta para 
estes magos. Param diante do Menino, experimentam 
uma grande alegria, prostram-se e oferecem os seus 

presentes. (continua) 
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A criança que eles descobrem não é uma criança como 
as outras: oferecem-lhe oiro, porque é rei; queimam 
incenso, porque é Deus; apresentam a mirra, porque 
passará pela morte antes de ressuscitar. Para o regresso, 
não têm necessidade da estrela. Deus convida-os a 
regressar por outro caminho. O verdadeiro rei não é 
Herodes, mas esta criança que acaba de nascer. 
Os magos são homens dos sinais, que sabem ver na 
estrela o sinal da chegada da libertação. E nós? Somos 
pessoas atentas aos sinais, capazes de ler os 
acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz 
de Deus? 
Os magos viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram 
tudo e vieram procurar Jesus. E nós? Somos capazes da 
mesma atitude de desinstalação, de deixar tudo para 
responder aos apelos que Jesus nos faz através dos 
irmãos?  
Os magos são a imagem da Igreja, família de irmãos, 
constituída por gente de muitas cores e raças, que 
aderem a Jesus e que O reconhecem como o seu Senhor. 
Erguer os olhos e aceitar pôr-se a caminho: tal é o 
convite que nos é feito hoje. Uma estrela brilha sempre 
na noite, se nós a observarmos com atenção. Erguer os 
olhos: descentrar-se de si mesmo, procurar ajuda da 
parte de Deus. 
Nos próximos dias e ao longo deste novo ano, esta 
estrela será talvez uma caminhada a empreender para 
sair, encontrar ajuda ou levar ajuda a alguém, tomar 
uma decisão até aqui adiada. E como é tão urgente na 
situação de pandemia que nos atinge e nos faz sofrer! 
Cada um saberá qual a melhor atitude para levar a 
Palavra de Deus no coração, sempre iluminado pela 
única estrela que é Jesus. 

Ecclesia 

“Sempre tive presente as famílias nas minhas 
orações, mas mais ainda durante a pandemia que 
colocou todos duramente à prova, sobretudo os mais 
vulneráveis. O momento que estamos a atravessar 
leva-me a aproximar, com humildade, estima e 
compreensão, de toda a pessoa, casal e família na sua 
situação concreta”, escreve. 
O Papa convida a refletir sobre algumas “dificuldades 
e oportunidades” que as famílias têm vivido neste 
tempo de pandemia, em que passaram mais tempo 
juntas, “proporcionando uma oportunidade única 
para cultivar o diálogo em família”. 
“Obviamente isto requer um exercício especial de 
paciência; não é fácil estar juntos o dia todo, quando 
se tem que trabalhar, estudar, divertir-se e descansar 
na mesma casa”. 
Francisco deseja que esta oportunidade de estar 
juntos seja “um refúgio no meio das tempestades” e 
que a família seja “um lugar de acolhimento e 
compreensão”. 
A carta admite que, para muitos casais, a convivência 
durante estes confinamentos foi “particularmente 
difícil”, com “discussões e feridas”, chegando até à 
“rotura da relação”, nalguns casos. 
“A estas pessoas, desejo manifestar também a minha 
proximidade e afeto: Nem sequer é possível poupar 
aos filhos a amargura de ver que os seus pais já não 
estão juntos. Mesmo assim, não deixeis de procurar 
ajuda para que se possa dalguma forma superar os 
conflitos, a fim de que estes não provoquem ainda 
mais sofrimento entre vós e aos vossos filhos”. 
Francisco deixa um apelo ao “perdão”, sublinhando 
que Deus acompanha e ama “incondicionalmente” 
todas as pessoas. 
“Compete às famílias o desafio de lançar pontes entre 
as gerações para a transmissão dos valores que 
constroem a humanidade. É necessária uma nova 
criatividade para expressar, nos desafios atuais, os 
valores que nos constituem como povo nas nossas 
sociedades e como Povo de Deus na Igreja”, precisa. 
Francisco encoraja os jovens que se preparam para o 
casamento, num momento de dificuldades por causa 
da pandemia, em que “aumenta ainda mais a 
incerteza laboral”, e aos avós que sofreram com o 
isolamento, longe dos netos. 
“Que São José inspire em todas as famílias a coragem 
criativa, tão necessária nesta mudança de época que 
estamos a viver e Nossa Senhora acompanhe na vossa 
vida conjugal a gestação da cultura do encontro, tão 
urgente para superar as adversidades e os contrastes 
que obscurecem o nosso tempo”. 

Ecclesia 

CARTA DO PAPA ÀS FAMÍLIAS 
O Papa escreveu uma carta aos casais de todo o mundo, 
aludindo aos vários impactos da pandemia e dos 
confinamentos, com uma mensagem de “proximidade”, 
particularmente a quem viveu momentos de perda e 
separação. “Vivemos enormemente a incerteza, a solidão, 
a perda de entes queridos e fomos impelidos a sair das 
nossas seguranças, dos nossos espaços de controlo, da 
nossa forma de fazer as coisas, das nossas ambições, para 
nos interessarmos não apenas pelo bem da nossa família, 
mas também pelo da sociedade, que depende igualmente 
do nosso comportamento pessoal”. 
Francisco assinala o primeiro aniversário da proclamação 
do ano especial ‘Família Amoris Laetitia’, iniciativa que teve 
início na solenidade de São José deste ano (19 de março) e 
decorre até à celebração do X Encontro Mundial das 
Famílias, em Roma (26.06.2022). 


