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A nossa Luz é Cristo

O COVID 19 vergou a humanidade, alterou comportamentos,
paralisou em grande parte a economia e fez-nos
experimentar quão pequeno e frágil é o ser humano, que,
apesar dos avanços da ciência, continua nu e desprotegido.
Felizmente a ciência entendeu-se e os instrumentos
financeiros apareceram para produzir resposta rápida ao
combate de  algo que, não sendo vivo, roubou tantas vidas
e deixou sequelas tão graves. E apareceu finalmente a vacina!
Damos graças a Deus por todo este caminho, mas não
esqueçamos que a vacina não é a salvação do homem, nem
mesmo a "luz ao fundo do túnel", como dizem muitos. Com
cobertura tão exaustiva em todos os meios de comunicação
social, parece que a vacina é o verdadeiro messias recém-
nascido, portador da salvação universal, ainda que faseada.
É verdade que o acontecimento merecia destaque, mas,
convenhamos, é obsessivamente grande a cobertura dada,
como se aparecesse um guarda chuva eficaz e protector
de todas as doenças e pandemias. Continuaremos, vencido
o Covid, a ser frágeis e pobres e desiguais e egoístas e
soberbos e violentos... e a viver na escuridão, se não tivermos
em conta a Mensagem que nos vem da Verdadeira Luz do
mundo, Jesus, nascido em Belém.
Ao celebrarmos a solenidade da Epifania, aprendamos não
com Herodes mas com os magos, que se aventuram, não
desistem, nesmo quando deixam de ver a Estrela, e
perguntemos-lhes o segredo para prosseguirem viagem até
ao presépio e voltarem para a sua terra por outro caminho,
com o coração cheio a transbordar de alegria e de paz.

P. Fausto

Dia 03 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano B
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12

«Viemos do Oriente adorar o Rei»
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)
* ANÚNCIO DAS FESTAS MÓVEIS.
* FESTA DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA.

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - 1 Jo 3, 22 – 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25
«Está próximo o reino dos Céus»

19h30 Catequese de adultos de preparaçao para o Crisma, no centro
paroquial.

Dia 05 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
«Ao multiplicar os pães, Jesus manifestou-Se como profeta»

Dia 06 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52
«Viram Jesus caminhando sobre o mar»

Dia 07 QUINTA-FEIRA - S. Raimundo de Penaforte, presbítero
1 Jo 4, 19 – 5, 4; Sal 71; Lc 4, 14-22a

«Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura»

Dia 08 SEXTA-FEIRA - 1 Jo 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16
«Imediatamente a lepra o deixou»

Dia 09 SÁBADO - 1 Jo 5, 14-21; Sal 149; Jo 3, 22-30
«O amigo do esposo sente muita alegria ao ouvir a sua voz»

Missas: 8h30 e 12h (cumprindo o preceito dominical) (Sé) (não há missa
Vespertina em Santiago)

Dia 10 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR - Ano B
Is 55, 1-11; Sal Is 12, 2-3; 1 Jo 5, 1-9; Mc 1, 7-11

«Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus a minha complacência»
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em
Vilar nem às 19h na Sé)
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A Equipa Sacerdotal deseja a todos os
Paroquianos e familiares as maiores
Bênçãos de Deus, para que 2021
seja ano santo, próspero e feliz.



54º DIA MUNDIAL DA PAZ
1º de Janeiro de 2021 - “A Cultura do Cuidado como Percurso de Paz”

No domingo da Epifania é feito o
‘Anúncio da Páscoa e das festas
móveis’ de 2021. Na solenidade da
Epifania do Senhor, no dia 3 de janeiro
de 2021, “depois da leitura do
Evangelho ou após a oração depois da
comunhão”, o diácono, o sacerdote
ou um cantor, pode fazer o anúncio
dessas celebrações móveis (cf. Missal
Romano, p. 1382).

A Epifania, palavra de origem grega que
significa ‘brilho’ ou ‘manifestação’, é
uma das festas litúrgicas mais antigas
(séc. IV), e é celebrada tanto no
Oriente como no Ocidente.

Fonte : Agência Ecclesia

Anúncio das
Festas Móveis

Intenção do
Papa para o
mês de
Janeiro

Rezemos para
que o Senhor nos dê a graça
de viver em plena fraternidade
com os irmãos e irmãs de outras
religiões, rezando uns pelos
outros, abertos a todos.

“O ano de 2020 ensinou-nos a
importância de cuidarmos uns dos
outros e da criação a fim de se
construir uma sociedade alicerçada em
relações de fraternidade. Por isso,
escolhi como tema desta mensagem «a
cultura do cuidado como percurso de
paz»; a cultura do cuidado* para
erradicar a cultura da indiferença, do
descarte e do conflito, que hoje muitas
vezes parece prevalecer.* O cuidado
como promoção da dignidade e dos
direitos da pessoa.

Toda a pessoa humana é fim em si
mesma, e nunca um mero instrumento
a ser avaliado apenas pela sua utilidade:
foi criada para viver em conjunto na
família, na comunidade, na sociedade,
onde todos os membros são iguais em
dignidade.

O Papa Francisco aponta os princípios

da doutrina social da
Igreja como base da
cultura do cuidado*

 O cuidado como
promoção da dignidade
e dos direitos da pessoa

 O cuidado do bem
comum

 O cuidado através da
solidariedade

 O cuidado e a
salvaguarda da criação

A bússola dos princípios
sociais, necessária para promover a
cultura do cuidado, vale também para
as relações entre as nações, que
deveriam ser inspiradas pela
fraternidade, o respeito mútuo, a
solidariedade e a observância do
direito internacional. A este respeito,
hão de ser reafirmadas a proteção e a
promoção dos direitos humanos
fundamentais, que são inalienáveis,
universais e indivisíveis.

A cultura do cuidado, enquanto
compromisso comum, solidário e
participativo para proteger e promover
a dignidade e o bem de todos,
enquanto disposição a interessar-se,
a prestar atenção, disposição à
compaixão, à reconciliação e à cura,
ao respeito mútuo e ao acolhimento
recíproco, constitui uma via
privilegiada para a construção da paz.”

A Conferência Episcopal Portuguesa
(CEP) divulgou hoje a reflexão
“Desafios pastorais da pandemia à
Igreja em Portugal”, com 53 pontos,
sublinhando a necessidade de uma
cultura de proximidade e de novas
vizinhanças.
O documento, aprovado a 13 de
novembro de 2020, na Assembleia
Plenária da CEP, defende maior
participação das famílias, dos jovens e
no mundo digital.

Fonte : Agência Ecclesia

"Desafios Pastorais da
Pandemia à Igreja em
Portugal"  - I

No passado dia 31 de dezembro, teve
início o Ano Santo Xacobeo de 2021.
Nesse dia ocorreu a abertura da Porta
Santa na Catedral de Santiago de
Compostela.
O ano santo de Compostela, ano
jacobeu ou jubilar, é celebrado desde
o século XII, quando o dia 25 de Julho,
festa de São Tiago, coincide com um
domingo.

Fonte : Agência Ecclesia

Abertura
da «Porta Santa»


