MINUTO DA TERRA
O mistério do universo. «Na tradição judaico‐cristã, dizer «criação» é mais do
que dizer natureza, porque tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde
cada criatura tem um valor e um significado. (…) A criação pertence à ordem do
amor. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação. (…) Então cada
criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um lugar no mundo. Até a vida efémera do
ser mais insignificante é objeto do seu amor.» (Laudato Si, 76‐77)

AGENDA PASTORAL: DE 07 A 13 DE JANEIRO DE 2019
Ameal
Sexta, dia 11
19h Eucaristia (Ameal)
Domingo, dia 13
11h Eucaristia (Ameal)
12h15 Eucaristia (Vila Pouca)

Ribeira de Frades
Terça, dia 08
09h‐21h Adoração SSmo
Quarta, dia 09
20h30 Eucaristia
Domingo, dia 13
09h30 Eucaristia

Arzila
Terça, dia 08
19h30‐21h30 Adoração SSmo
Quarta, dia 09
21h30 Reunião C. Económico
Sexta, dia 11
19h Eucaristia
Domingo, dia 13
09h30 Eucaristia

Santo Varão
Terça, dia 08
18h Reunião C.S. Paroquial
Quarta, dia 09
19h Eucaristia (Sto. Varão)
Sábado, dia 12
18h30 Eucaristia (Formoselha)
Domingo, dia 13
09h30 Eucaristia (Sto. Varão)

Pereira
Quinta, dia 10
11h Visita aos doentes
20h Eucaristia (Pereira)
Sábado, dia 12
19h Celebração (C. Minhoto)
Domingo, dia 13
11h Celebração (Pereira)

‘VIEMOS DO
ORIENTE
ADORAR O REI’
ANO C – SOLENIDADE DA
EPIFANIA DO SENHOR
Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de Frades, Santo Varão e Taveiro

A ABRIR: Deus manifesta 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 e libertação.

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I Is 60, 1‐6
Leitura do Livro de Isaías
Levanta‐te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a
glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas, sobre ti
levanta‐Se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os
reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê: todos se reúnem e vêm ao teu
encontro; os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços.
Quando o vires ficarás radiante, palpitará e dilatar‐se‐á o teu coração, pois a ti
afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir‐te‐á uma
multidão de camelos, de dromedários de Madiã e Efá. Virão todos os de Sabá,
trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor. Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 71 (72), 2.7‐8.10‐11.12‐13 (R. cf. 11)
Refrão: Virão adorar‐Vos, Senhor, todos os povos, todos os povos da terra.
LEITURA II Ef 3, 2‐3a.5‐6
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que Deus me confiou a vosso favor:
por uma revelação, foi‐me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações
passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi
revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas: os gentios
recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam
da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor.

Taveiro
Segunda, dia 07
21h‐22h Adoração SSmo
Terça, dia 08
19h30 Eucaristia
Domingo, dia 13
11h Eucaristia

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorar o Senhor.

ATENDIMENTO: quinta‐feira 17h‐19h; sábado 17h‐18h.
REUNIÃO DOS CONSELHOS ECONÓMICOS DA UNIDADE PASTORAL: sábado, dia 12 às
21h, no Ameal.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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efetuar‐se de várias maneiras consoante o
costume do lugar, o tom e o relevo da
celebração: um olhar, aperto de mão, um
beijo, um abraço, etc. Pode ou não incluir
as palavras «A esteja contigo» ou «A paz
de Cristo». Normalmento, o gesto realiza‐
se com os vizinhos mais próximos, mas
pode estender‐se a mais pessoas. Também
se torna adequado que o sacerdote desça
do presbitério e dê a paz a alguns fiéis.
Espalhou‐se o costume de cantar, neste
momento, um cântico da paz. Há que
começar o cântico após realizar o gesto da
paz. Não é conveniente que este cântico
substitua sempre o Cordeiro de Deus.
Na próxima semana a fração do pão.

Nº 426

paz. Esta é uma das orações da Missa que
poderiam ser variadas em determinadas
circunstâncias ou tempos, fazendo
referência a outras frases do próprio Jesus
sobre a paz e a reconciliação. Depois é
desejada a paz aos fiéis e o diácono (se
houver) ou o próprio sacerdote convida à
realização do gesto da paz. Este convite
pode conter uma monição, demarcando o
sentido especial que este gesto possa ter
em alguma ocasião determinada. De
qualquer forma, tem interesse assinalar o
sentido de determinado rito, para que não
se converta em algo rotineiro.
A assembleia realiza o gesto da paz. É um
momento de cordialidade e o gesto pode
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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.

colocado nos céus, “que proclamam a glória de Deus”. Mas as suas coordenadas
encontram‐nas na Palavra das Escrituras, que é farol dos seus passos e luz dos seus
caminhos. Ora, estas dificuldades do caminho são sinal, também, para nós, de que não
se pode chegar à meta da peregrinação sem “empenho e sacrifício”.
Entram no presépio pela porta da humildade! Aquela Estrela que os acompanhou no
caminho, fá‐los entrar no mistério e eles sentem uma grande alegria, ao contemplar o
rosto do Menino. Deus revela‐se, na humildade! Os Magos desafiam‐nos sermos
humildes pecadores e “a deixarmo‐nos abraçar pela misericórdia de Deus”, dobrando os
joelhos, para a confissão e adoração.
E, por fim, há que seguir por outro caminho! A peregrinação não termina quando se
alcança a meta do santuário, mas quando se volta para casa e se retoma a vida de todos
os dias, fazendo valer os frutos espirituais da experiência vivida.

A EUCARISTIA DOMINICAL: O PAI NOSSO E O GESTO DA PAZ
Depois do «Ámen» final da Oração
Eucarística, é necessário fazer uma pausa.
Coloca‐se o pão e o cálice sobre o altar,
volta‐se a folha do Missal, respira‐se, olha‐
se para a assembleia e iniciam‐se os ritos
de Comunhão. Estas pausas são decisivas
para que a celebração tenha um ritmo
suficientemente tranquilo e não seja um
amontoado de ritos e palavras.

REFLEXÃO: SER CRISTÃO É UM CAMINHO PARA TODA A VIDA!
Ao encontro de Jesus vêm os Magos, atentos aos sinais da chegada do Messias, que O
aceitam como “salvação de Deus” e O adoram. Os Magos podem‐nos servir de
companheiros espirituais deste novo ano que começa, sugerindo‐nos três aspetos
importantes:
Ensinam‐nos que a peregrinação faz parte da aventura da Fé! Os Magos são os
primeiros daquela grande procissão que nunca se interrompeu e que reconhece a
mensagem da Estrela e encontra no Menino, o rosto da misericórdia do Pai. Os Magos
ensinam‐nos a caminharmos juntos, a não nos contentarmos com uma vida medíocre,
mas a deixarmo‐nos sempre fascinar, pelo que é bom, verdadeiro e belo, por Deus. Ser
cristão não é um estado de vida! É um Caminho para toda a vida! O cristão não é um
instalado. É um desassossegado, que busca continuamente o rosto de Deus.
Ensinam‐nos que o caminho se faz caminhando, por entre dificuldades e sacrifícios!
No caminho, há momentos obscuros, em que desaparece o brilho da Estrela! No palácio
de Herodes, os Magos atravessam um momento de escuridão, que conseguem superar
graças às indicações do Espírito Santo. Na verdade, o GPS dos Magos tem o seu satélite,
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O Pai Nosso
O Pai Nosso introduz‐se com um convite
à oração pelo sacerdote. Este convite há
de ser simples e pode recolher alguma

ideia do dia ou do tempo ou fazer
referência também à comunhão. O convite
tem uma formulação típica e tradicional
(«Fiéis aos ensinamentos do Senhor…»)
que termina com o «ousamos rezar»,
indicativo de que dirigir‐se a Deus com o
nome de Pai é uma possibilidade que se
nos dá por graça de Jesus Cristo.
A recitação do Pai Nosso deveria
conseguir a máxima expressividade,
segundo o estilo de cada assembleia. Há
que procurar uma boa recitação, com as
pausas necessárias. Pode recitar‐se
também com música de fundo ou cantá‐lo.
Finalmente, tem interesse o costume, que
se introduziu em alguns lugares, de
manter toda a assembleia de mãos
levantadas. Ou alternar, alguns dias, onde
resultar natural e não forçado, o gesto das
mãos levantadas e outros o gesto de ter as
mãos dadas. Como uma ampliação do Pai
Nosso, o sacerdote prossegue com o
«Livrai‐nos, Senhor…» ao que a assembleia
responde com a aclamação «Vosso é o
reino…». Se se cantou o Pai Nosso,
convém cantar também esta aclamação.
Gesto da Paz
O sacerdote recita a oração «Senhor
Jesus Cristo…» que introduz o gesto da
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