INFORMAÇÕES

JANEIRO

2019

Dia 06 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano C
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
12h00 Na Missa:
- Celebração dos escrutinios dos Catecúmenos.
- Entrega dos Ramos aos Irmãos do Santíssimo Sacramento para o
serviço que iniciam em 2019, seguindo-se almoço/convívio (inscrições
para o almoço na secretaria paroquial).
15h00 Festa de Reis no salão de festas do Patronato de Nossa Senhora de
Fátima, em Vilar.

REFLEXÃO

06 de JANEIRO de 2019

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - S. Raimundo de Penaforte, presbítero
1 Jo 3, 22 – 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25
Dia 08 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
Dia 09 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52
Festa de Natal do Movimento da Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Reunião com a Direção do Patronato, em Vilar,.

Dia 11 SEXTA-FEIRA - 1 Jo 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.
Dia 12
09h00
15h30
19h00

SÁBADO - 1 Jo 5, 14-21; Sal 149; Jo 3, 22-30
Missa na Igreja de Jesus. (não há missa na Sé às 8h30)
Reunião de Pais e Padrinhos dos Catecúmenos, no centro paroquial.
Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 13 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR - Ano C
Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28; Act 10, 34-38; Lc 3, 15-16. 21-22
ou: Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
12h00 Baptismo das crianças do 3º ano e 4º ano (Catecúmenos), na missa.
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Dia 10 QUINTA-FEIRA - B. Gonçalo de Amarante, presbítero
1 Jo 4, 19 – 5, 4; Sal 71; Lc 4, 14-22a
09h30 Reunião de Arciprestado, em Esgueira.

Nº 1638

"Dia de Reis"
Em plena quadra natalícia, celebramos a Epifania do Senhor,
tradicionalmente conhecida como "Dia de Reis". E faz esta
solenidade todo o sentido, pois, enquanto no Natal Jesus
se revela "aos da casa", pobres e marginalizados pastores,
na Epifania revela-se "aos de longe", isto é, a toda a
humanidade, representada pelos "Reis magos", que
reconhecem ser aquele Menino, pelos presentes que Lhe
oferecem, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem.
Não sabemos a identidade, profissão ou origem destes
misteriosos personagens, mas sabemos que são cultos, ricos,
dos lados do Oriente, de muito longe, e que, na procura do
segredo da estrela que os atraía, resolveram dúvidas e
perplexidades e ultrapassaram grandes obstáculos, até com
risco da própria vida. Ficam, assim, para o futuro, como
referência para alguém que, sempre atento aos sinais dos
tempos, alimenta a espera messiânica e a fome de absoluto,
que não são exclusivas do povo judeu, nem de uma
determinada religião, nem se esgotam em qualquer momento
da história.
A conduta dos astrólogos do oriente, que procuram
afanosamente Deus, sem outra luz que a pálida luz de uma
estrela rara, é modelo para os peregrinos da fé e da
esperança de todos os tempos, e para nós não deixa de ser
também um forte desafio, se queremos viver a sério a nossa
Vocação Baptismal.
P. Fausto
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Dois dedos de Liturgia (91)
- Epifania

Portugueses na
JMJ 2019 - Panamá

É uma das festas mais importantes do ano cristão,
e celebra a manifestação ou as manifestações de
Cristo Jesus. Paulo diz a Tito que «manifestou-se
(epifane) a graça de Deus… aguardando a ditosa
esperança e manifestação (epifaneia) da glória do
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo» (Tt
2,11.13).
A celebração da Epifania teve a sua origem nas
Igrejas do Oriente. No século III, aparece no Egipto – para dali passar facilmente
a Jerusalém e à Síria, no século IV –, como festa celebrativa da manifestação do
Senhor, entendida como seu nascimento.
Rapidamente, passou também a Roma e ao Ocidente, apesar de, ali, por essa
mesma altura, ter surgido a festa da Natividade, do nascimento do Salvador.
Parece ter havido um intercâmbio: no Ocidente, aceitou-se também a Epifania,
dando-se-lhe o sentido da manifestação aos magos, como representantes dos
povos pagãos; e, no Oriente, foi aceite, por sua vez, a Natividade, como a festa
do nascimento, passando, então, a da Epifania, a ser sobretudo o dia baptismal.
Por muitos testemunhos antigos, vê-se que a Epifania tende a condensar, numa
só festividade, as várias manifestações do Senhor. O enviado de Deus, a quem,
apenas há uns dias, celebrámos como criança, manifesta-se progressivamente
como Messias: aos Magos, no Jordão e no seu primeiro milagre, em Caná.
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Vamos cantar os reis!
A nossa comunidade paroquial andou pelas ruas da Paróquia a Cantar os Reis,
Anunciando a Alegria do Natal!
Foram quatro noites de cantar de reis, com um grupo muito animando com mais
de 30 pessoas. Para o ano há mais! Contamos com a participação de todos.

Um grupo de voluntários portugueses
que vai participar na próxima Jornada
Mundial da Juventude (JMJ), que
decorre de 22 a 27 de janeiro, partiu
hoje para o Panamá. Filipe Teixeira, do
Patriarcado de Lisboa, manifestou à
Agência ECCLESIA a intenção de
“trabalhar em prol de muitos outros”
que vão participar na JMJ, algo que
faz pela segunda vez, como “voluntário
de longa duração”, junto do Comité
Organizador local.
“É possível jovens de todos os mundos,
com as suas dificuldades, de vários
contextos, unirem-se numa mesma fé,
num mesmo propósito”, oferecendo
“uma vitalidade nova à Igreja”, assinala.
Tomás Virtuoso, que em março de 2018
participou na reunião pré-sinodal que
decorreu em Roma, parte agora para
o Panamá ao serviço de “algo muito
maior”, com vontade de “dar o melhor
e ajudar ao máximo a Igreja, num destes
momentos de grande exposição ao
mundo”. Acrescenta,
“O grande desafio que há nestas
jornadas é que estes grandes eventos
sejam iniciadores de processos claros,
de acompanhamento dos jovens, do
seu caminho, e não se esfumem muito
rápido”

Participação política
A Comissão Nacional Justiça e Paz
(CNJP) alertou para os perigos do
“desinteresse” na participação
política, por parte da sociedade, numa
mensagem divulgada por ocasião do 52.º
Dia Mundial da Paz (1 de janeiro de
2019).
No texto, enviado à Agência ECCLESIA,
o organismo católico fala num
“crescente absentismo eleitoral e
desinteresse na participação política”,
lamentando “a frequência de atitudes
que denotam falta de ética da parte
de políticos de quem se esperaria um
comportamento exemplar”.
A CNJP elogia a oportunidade da
mensagem do Papa para o 52º Dia
Mundial da Paz, dedicado ao tema ‘A
Boa Política Está ao Serviço da Paz’.

Esclarecimento
Na primeira audiência geral de 2019,
quarta-feira, 2 de janeiro, o Papa
Francisco disse:
“Quantas vezes vemos o escândalo
criado por aquelas pessoas que vão à
igreja e ficam lá todo o dia, ou vão lá
todos os dias, e depois vivem com ódio
dos outros ou falando mal das pessoas.
Isto é um escândalo! É melhor não ir à
igreja: vive assim, como ateu. Mas, se
você vai à igreja, vive como filho, como
irmão, e dá um verdadeiro testemunho,
não um contratestemunho”.
Mas os meios de comunicação social,
deturparam o que o Papa disse e deram
a entender que o Papa disse que é
“melhor ser ateu do que ser católico
e falar mal dos outros”.
O Papa Francisco não fez nenhuma
comparação entre ateus e católicos,
mas que, em ambos os comportamentos
acabam por negar Deus.

