No domingo da Solenidade da Sagrada
Família de Jesus, Maria e José, nas várias
paróquias da Unidade Pastoral, foram
vários os casais que tendo completado,
durante o ano de 2019, 25 ou 50 anos de
matrimónio celebraram as suas bodas
matrimoniais.
Deus
derrame
a
abundância das suas bênçãos sobre todas
as famílias, para que sejam fervorosas no
espírito, assíduas na oração, atentas às
necessidades de todos e deem
testemunho da fé pela palavra e pelo
exemplo!

ANO A – SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
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A ABRIR: Caminhemos em direção ao Presépio, lugar de encontro para todos,
para aí depor o ouro da nossa existência, o incenso do nosso louvor e a mirra da
nossa fragilidade, assumida e redimida pelo Verbo que Se fez Carne. Vinde,
adoremos!
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PALAVRA DE DEUS

MINUTO DA TERRA

Ecologia da vida quotidiana. “A propriedade da casa tem muita importância
para a dignidade das pessoas e o desenvolvimento das famílias. Trata‐se duma
questão central da ecologia humana. (...) Mas, quando os pobres vivem em
subúrbios poluídos ou aglomerados perigosos, «no caso de ter de se proceder à
sua deslocação, para não acrescentar mais sofrimento ao que já padecem, é necessário
fornecer‐lhes uma adequada e prévia informação, oferecer‐lhes alternativas de alojamentos
dignos e envolver diretamente os interessados».” (Laudato Si, 152)

AGENDA PASTORAL: DE 06 A 12 DE JANEIRO DE 2020
Sexta, dia 10
18h30 Adoração ao SSmo.
19h Eucaristia (Ameal)
Domingo, dia 12
10h15 Celebração (Vila Pouca)
11h30 Eucaristia (Ameal)

Ribeira de Frades
Quarta, dia 08
20h30 Eucaristia
Sábado, dia 11
18h Eucaristia

‘VIEMOS DO
ORIENTE
ADORAR O REI’
Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de Frades, Santo Varão e Taveiro

MOVIMENTO PAROQUIAL DA UNIDADE PASTORAL EM 2019
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NOTÍCIAS
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ

Arzila
Terça, dia 07
19h Adoração ao SSmo.
Domingo, dia 12
10h15 Celebração

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. Repete‐
se.

Pereira
Quinta, dia 09
20h Eucaristia (Pereira)
Sábado, dia 11
18h30 Celebração (Casal Minhoto)
Domingo, dia 12
11h30 Celebração (Pereira)

Santo Varão
Terça, dia 07
18h Reunião C.S. Paroquial
Quarta, dia 08
19h Eucaristia (Sto. Varão)
Sábado, dia 11
18h30 Eucaristia (Formoselha)
Domingo, dia 12
14h30 Eucaristia (Sto. Varão)

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 06
21h‐22h Adoração ao SSmo.
Terça, dia 07
20h Eucaristia
Domingo, dia 12
10h15 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 COORDENADORES CATEQUESE: sexta‐feira, dia 10, às 21h.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/

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.
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EVANGELHO Mt 2, 1‐12
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. 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‐
Capela de Formoselha
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.

REFLEXÃO: LUGAR DE ENCONTRO PARA TODOS!
Ao abrir a porta a uns Magos vindos do Oriente, o Presépio torna‐se, a olhos vistos,
lugar de encontro para todos. O Menino de Belém, Deus feito Homem, que resplandece
de Luz, na fraqueza da carne humana, permite a todos chegarem até Ele. Quantos
andam à procura de Deus podem encontrar‐se com Ele, porque Ele desceu e veio até
nós, abreviando o caminho. No dom daquele Menino, resplandece já a glória do
Crucificado, que atrairá todos a Si. Todos vêm ao seu encontro. E o Presépio torna‐se
lugar de encontro entre Deus e os homens, entre judeus e pagãos, entre o povo de Deus
e todos os povos da Terra. Em todos os homens e mulheres de boa vontade, que
procuram a Deus de coração sincero, seja nas interrogações da filosofia, seja nas
investigações da ciência, seja na aspiração da ordem e da justiça, seja na luta pelo bem
comum, em todos eles e elas há verdadeiras “sementes do Verbo”, vestígios da presença
oculta de Deus. O Menino de Belém oferece‐Se ao mundo como único Salvador da
Humanidade, lugar de encontro para todos!
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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ADMIRABILE SIGNUM: SIGNIFICADO E VALOR DO PRESÉPIO
Este domingo terminamos o nosso olhar
sobre o significado e valor do Presépio…
“7. A pouco e pouco, o Presépio leva‐nos
à gruta, onde encontramos as figuras de
Maria e de José. Maria é uma mãe que
contempla o seu Menino e O mostra a
quantos vêm visitá‐Lo. (…) Ao anúncio do
anjo que Lhe pedia para Se tornar a mãe
de Deus, Maria responde com obediência
plena e total. (…) Com aquele «sim», Maria
tornava‐Se mãe do Filho de Deus (…).
Ao lado de Maria, em atitude de quem
protege o Menino e sua mãe, está S. José.
Geralmente, é representado com o bordão
na mão e, por vezes, também segurando
um lampião. (…) É o guardião que nunca se
cansa de proteger a sua família. (…)
8. O coração do Presépio começa a
palpitar, quando colocamos lá, no Natal, a
figura do Menino Jesus. Assim Se nos
apresenta Deus, num menino, para fazer‐
Se acolher nos nossos braços. Naquela
fraqueza e fragilidade, esconde o seu
poder que tudo cria e transforma. Parece
impossível, mas é assim (…).
«De facto, a vida manifestou‐se» (1 Jo 1,
2) (…). O Presépio faz‐nos ver, faz‐nos
tocar este acontecimento único e
extraordinário que mudou o curso da
história e a partir do qual também se
contam os anos, antes e depois do
nascimento de Cristo. O modo de agir de
Deus quase cria vertigens, pois parece
impossível que Ele renuncie à sua glória
para Se fazer homem como nós. Que
surpresa ver Deus adotar os nossos
próprios comportamentos: dorme, mama
ao peito da mãe, chora e brinca, como
todas as crianças. Como sempre, Deus
gera perplexidade, é imprevisível, aparece
continuamente fora dos nossos esquemas.
(…)
9. Quando se aproxima a festa da
Epifania, colocam‐se no Presépio as três
figuras dos Reis Magos. (…) Ao fixarmos
esta cena no Presépio, somos chamados a
refletir sobre a responsabilidade que cada

cristão tem de ser evangelizador. Cada um
de nós torna‐se portador da Boa‐Nova
para as pessoas que encontra,
testemunhando a alegria de ter conhecido
Jesus e o seu amor; e fá‐lo com ações
concretas de misericórdia. (…)
10. Diante do Presépio, a mente corre de
bom grado aos tempos em que se era
criança e se esperava, com impaciência, o
tempo para começar a construí‐lo. (…) Não
é importante a forma como se arma o
Presépio (…). O que conta, é que fale à
nossa vida. (…) O Presépio narra o amor de
Deus, o Deus que Se fez menino para nos
dizer quão próximo está de cada ser
humano, independentemente da condição
em que este se encontre.
Queridos irmãos e irmãs, o Presépio faz
parte do suave e exigente processo de
transmissão da fé. A partir da infância e,
depois, em cada idade da vida, educa‐nos
para contemplar Jesus, sentir o amor de
Deus por nós, sentir e acreditar que Deus
está connosco e nós estamos com Ele,
todos filhos e irmãos graças àquele
Menino Filho de Deus e da Virgem Maria.
E educa para sentir que nisto está a
felicidade. (…)” (de Carta Apostólica Admirabile
Signum)

UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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