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PARÓQUIA DE  NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE TIRES

EPIFANIA DO SENHOR

SOLENIDADE

EVANGELHO: Mt 2, 1-12 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
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’O». 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, prostrando-se diante d’Ele, 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.
Palavra da Salvação.

A ESTRELA QUE MUDA A VIDA

REFLEXÃO DOMINICAL 
Celebramos hoje a Solenidade da Epifania do 
Senhor. A palavra epifania significa manifestação 
ou revelação. Esta solenidade está ligada à visita 
feita pelos Reis Magos, oriundos do Oriente, a 
Belém para prestarem homenagem e adorarem 
O Menino recém-nascido. O testemunho dado 

pelos Magos mostra-nos que o Salvador veio ao 
mundo para salvar toda a Humanidade, isto é, 
realça o sentido do universalismo da salvação. 
Assim, a Solenidade da Epifania tem, para nós, 
uma mensagem importante: “os gentios agora 
compartilham a mesma herança, são parte do 
mesmo corpo, e com a mesma promessa que lhes 
foi feita, em Jesus Cristo, através do Evangelho” 
(Ef 9:3-2, 3-5). A Epifania também manifesta o 
mistério da Igreja e a sua dimensão missionária. A 
Igreja é chamada a fazer resplandecer no mundo 
a Luz de Cristo, refletindo-a em si mesma como 
a lua reflete a luz do sol. 
Os presentes que ofereceram ao Menino Jesus 
têm um significado importante. Segundo São 
Beda, Belchior deu ouro ao Menino Jesus, 
reconhecimento da realeza; Gaspar ofereceu-Lhe 
incenso, reconhecimento da divindade; Baltasar 
ofereceu mirra, reconhecimento da Humanidade e 
símbolo do sofrimento, era usada para embalsamar 
corpos. Simboliza o Cordeiro a ser imolado para 
tirar o pecado do mundo.
A primeira coisa que dizem é que aquela longa 
viagem foi feita porque viram a sua estrela, e que 
ela lhes indicou um caminho e uma meta: ir ao país 
dos judeus para adorar o Messias Rei. A estrela-
guia conduziu a Belém de Judá homens de diversas 
raças que habitam esta Terra, apontando para a 
fonte da fraternidade e da superação de todos os 
preconceitos, o próprio Deus feito Homem. Os 
cristãos de todo o tempo são convidados a ser 
estrelas no caminho dos outros irmãos. O nosso 
testemunho é guiar e conduzir outros ao encontro 
de Cristo e a nossa vida também deve cheirar ao 
perfume do bom aroma de Cristo. A estrela pode 
ser vista também como a Palavra de Deus que 
interpela o coração do homem. O Papa Francisco 
afirma que “A estrela que é capaz de guiar cada 
homem a Jesus é a Palavra de Deus, Palavra que 
está na Bíblia, nos Evangelhos. A Palavra de Deus 
é luz que orienta o nosso caminho, nutre a nossa 
fé e a regenera. É a Palavra de Deus que renova 
continuamente os nossos corações e as nossas 
comunidades”. Deve estar sempre aberto à estrela 
que pode mudar o nosso caminho e a nossa vida.
Para o encontro com Cristo, é preciso também 
pôr-se ao caminho. Temos de estar disponíveis a 
sujar as mãos e levantarmo-nos do sofá e caminhar 
ao encontro dos necessitados.
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Além disso, quem encontra Jesus Cristo muda 
de caminho e segue um outro caminho. Um 
caminho novo, o caminho de Jesus Cristo que 
Se apresenta como o Caminho. O encontrar 
Deus no Menino transforma a vida das pessoas. 
Já não podem voltar a Herodes. O caminho 
de Herodes é inveja, ódio, seguranças falsas e 
próprias, egoísmo, etc., mas o caminho de Cristo 
é luz, amor, entrega, paz e disponibilidade. Por 
isso, quem se encontra com Cristo deve decidir 
abandonar o seu comportamento e atitudes e 
refletir esta luz de Cristo no mundo. 
Que Deus nos ajude a sermos estrelas de Belém 
para o nosso Mundo.
PISTAS DE REFLEXÃO
• O que é que guia a minha vida enquanto cristão?
• O que é que devo mudar no meu caminho da 
vida?  E porquê?
• Qual é o presente que gostaria de dar a Jesus 
hoje?
Desejo-vos um bom ano, cheio de paz e de alegria. 
Que haja paz no mundo inteiro.
Pe. Andrew Prince Fofie-Nimoh.

O ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL

CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO

Caros irmãos e irmãs, unamo-nos aos peregrinos 
que neste momento prestam homenagem a Bento 
XVI. Ele, que foi um grande mestre de catequese, 
nunca se deixou cair no autorreferencialismo. 
Antes, reportando-se sempre à Igreja, quis com o 
seu penetrante discernimento acompanhar-nos ao 
encontro de Jesus. Que o Senhor o recompense 
na sua alegria eterna! Voltando ao ciclo de 
catequeses dedicadas ao tema do discernimento, 
queremos hoje refletir sobre o acompanhamento 
espiritual que é, antes de mais, um importante 
meio para o conhecimento de nós mesmos: 
na verdade, para melhor nos conhecermos, é 
útil contar a outra pessoa a nossa fragilidade, 
que se revela uma verdadeira riqueza quando 
a sabemos aceitar e oferecer a Jesus Cristo. Se 
o acompanhamento espiritual for realizado na 
abertura do coração a Cristo e na docilidade ao 
Espírito Santo, ajuda a desmascarar a falsidade 
de alguns pensamentos negativos que voltam 
insistentes e nos angustiam. Aquele ou aquela a 
quem cabe acompanhar não substitui Cristo, antes 
conduz até Ele, como na passagem evangélica 
do paralítico, e encoraja a ver a realidade com os 
olhos de Deus. O acompanhamento é, assim, uma 
frutuosa experiência de fraternidade espiritual, 
porque como filhos do mesmo Pai somos uma 
família em caminho. Sobre nós, brilha a Virgem 
Mãe como mestra do discernimento: fala pouco, 
escuta muito, medita tudo no seu coração e deixa-
nos como recomendação fazer tudo o que Jesus 
diz. Amados irmãos e irmãs, não tenhais medo 

de confiar na Palavra de Cristo! Ela é luz para o 
nosso caminho.
Papa Francisco, Audiência Geral, Sala Paulo VI, 
quarta-feira, 04 de janeiro de 2023
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AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS 

• Tendo em vista as Jornadas Mundiais 
da Juventude de 2023, estamos a pedir a 
todos os paroquianos, que desejem receber 
e hospedar os jovens nas vossas casas, para 
se inscreverem junto da Paróquia. Na folha 
de inscrição, é importante que indiquem 
quantos jovens poderão acolher. Desde já o 
nosso muito obrigado.
• Com início no mês de fevereiro, realizaremos 
um ofertório para obras paroquiais no 
segundo domingo de cada mês. Obrigado 
pela Vossa generosidade e oração. 
• A Pastoral da Família do Patriarcado de 
Lisboa está a organizar um encontro, com o 
tema ‘A Família como o lugar da Pastoral’, 
que pretende refletir sobre a questão ‘Quais 
os desafios do Papa Francisco para uma 
Pastoral Familiar?’. O encontro terá lugar no 
Seminário da Torre d´Aguilha no dia 07 de 
janeiro de 2023, com início às entre as 9h30 
e as 17h15. As inscrições estão abertas até dia 
1 de janeiro de 2023, através do site https://
familia.patriarcado-lisboa.pt.


