DIÁLOGO
Boletim Paroquial
DOMINGO DA SOLENIDADE DA
EPIFANIA DO SENHOR
ANO C – 6-1-2019
II SÉRIE – ANO 44º – Nº 1536
Chegou a tua luz,
brilha sobre  a glória do Senhor!
Queridos irmãos,
Neste Domingo somos convidados a acolher a luz que resplandece do mistério do
Natal. Quem se deixa envolver por este mistério da humildade de Deus que vem ao nosso
encontro, caminha sobre a luz e a vida nova que o Senhor constantemente nos oferece na
sua visita.
Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos, diz-nos o Profeta. E é verdade,
nas actuais circunstâncias do mundo, no meio de tantas vicissitudes, o homem perdeu a
esperança, vive desencantado, muitas vezes envolto nas trevas. Mas, sobre , levanta-se o
Senhor e a sua glória te ilumina, con%nua o mesmo Isaías. Quem acolhe o mistério de Deus
não vive nas trevas mas par%cipa da luz do Senhor. Como diz um ﬁlósofo cristão do Século
XX, “os impérios, Grécia, Roma, a cultura cien/ﬁca moderna, são como raios que entram
nas trevas e se dissipam. Uma única realidade con%nua a brilhar desde Abraão até hoje: a
verdade eterna comunicada aos homens de Belém! Entre crises e ameaças, esta verdade
jamais se ex%ngue” (Jean Gui:on).
No Evangelho deste Domingo impressiona o contraste entre o orgulho e a cegueira
de Herodes e dos sábios de Israel e a disponibilidade dos Magos que, atentos aos sinais dos
tempos, se dispõem a percorrer a aventura da fé. Nós também temos uma estrela que nos
convida a percorrer o caminho da fé e da vida da graça. Os Magos sen%ram grande alegria
ao ver a Estrela que os conduzia ao Senhor… Por vezes nós refugiamo-nos e fugimos do
encontro verdadeiro e fecundo com o Salvador e corremos atrás de outras alegrias que são
efémeras, de barulhos que nos seduzem mas que não nos conduzem à verdadeira Alegria!
Neste novo Ano que iniciámos há dias não corras atrás do efémero mas procura a
Estrela que te conduz ao encontro com Deus, arrisca na fé e não deixes que as seduções
das falsas alegrias te desviem do caminho do Senhor
Votos de um Ano de 2019 cheio das bênçãos de Deus,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
MT 2, 1-12
Com este evangelho, todos os anos,
aproveito sempre para catequizar aos
meus ﬁlhos, pois ele contém muita palavra importante para as suas vidas, que
vem como oxigénio para os cristãos.
A mim, também me faz parar, me leva a
reﬂe%r:
O que procuro eu hoje, realmente? O
conforto, o bem-estar, a alegria momentânea?
Ou quero realmente ir ao encontro de
Jesus?
Sinto esta necessidade de ir à procura da
imagem de Deus?
Tal como a estrela foi sinal para os 3 magos, estou sensível aos sinais que Deus
me dá para o seguir?
E nestes sinais qual o rumo a tomar: Para Jerusalém ou para Belém?
E quando Ele se faz luz, a minha vida ﬁca
realmente iluminada, tomando a decisão
de já não regressar pelo mesmo caminho, e decidida a levar esta no/cia aos
outros que ainda não a conhecem?
Mas a verdade é que todo o jugo que
sinto agora, só é suave, porque a vida
maravilhosa que Deus me oferece está
projetada no próximo encontro: na Vida
Eterna.
Cristina Santos

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
DOMINGO DA SOLENIDADE DA
EPIFANIA DO SENHOR
1ª Leitura - Is 60, 1-6
Levanta-te, Jerusalém e resplandece!
Chegou a tua luz, e a glória do Senhor
elevou-se sobre %.
Salmo - 71
Todos os reis se prostrarão diante
d’Ele, todos os países O servirão.
2ª Leitura - Ef 3, 2-3a. 5-6
Este mistério é que todas as nações
estão associadas à mesma herança,
ao mesmo corpo, à par%lha da mesma promessa, em Cristo Jesus, pela
proclamação do Evangelho.
Evangelho - Mt 2, 1-12
Onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela
[...] e viemos para nos prostrar diante
d’Ele.

Salmo Responsorial
Virão adorar-Vos,
Senhor, todos os
povos da terra.

Catequista
HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.30 h. e 11.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

Paulo reconhece desde o início a graça
que lhe foi feita, «por revelação», para conhecer «o mistério». Esta graça
foi-lhe concedida para ser par%lhada
com os cristãos de Éfeso. Longe de ser
uma doutrina esotérica, reservada a
um círculo de iniciados, este mistério
foi revelado aos «Apóstolos e aos profetas», que têm a missão de compar%lhá-lo «pela proclamação do Evangelho». Um Evangelho que não conhece
fronteiras e associa «todas as Nações
[...] para a mesma herança, para o mesmo corpo, compartilhando a mesma
promessa». Numa cidade rica em cultura e santuários, Paulo não hesita nunca em anunciar a Boa Nova de Cristo.
O relato de Mateus sobre o nascimento de Jesus revela um duplo conﬂito.
Há primeiro este conﬂito entre dois
reis: por um lado, Herodes, o Grande,
no auge de sua glória, e, por outro
lado, Jesus, «o rei dos Judeus que acaba de nascer». O segundo conﬂito é o

do conhecimento: «os Magos vindos
do Oriente» sabem reconhecer e seguir «a estrela» do rei dos Judeus. Por
outro lado, «os sumos sacerdotes e os
escribas», que conhecem a Escritura e
especialmente o oráculo de Miqueias
sobre um «pastor líder» que deve nascer em Belém, nem sequer pensam
em se deslocar para veriﬁcar os palavras dos Magos. Esses sábios de origem pagã são os primeiros adoradores
do Rei-Infante nascido em Belém.

CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
No ﬁnal das Eucaris%as do próximo
domingo dia 13 de Janeiro
(incluindo a Vesper%na de sábado,
dia 12), os Vicen%nos farão o habitual peditório para os nossos irmãos
mais necessitados.
Sejamos generosos.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 7 a 13 de Janeiro
7 - 1 Jo 3, 22—4, 6; Sl 2;
Mt 4, 12-17.23-25
8 - 1 Jo 4, 7-10; SI 71; Mc 6, 34-44
9 - 1 Jo 4, 11-18; Sl 71; Mc 6, 45-52
10 - 1 Jo 4, 19 — 5, 4; Sl 71; Lc 4, 14-22a
11 - 1 Jo 5, 5-13; SI 147; Lc 5, 12-16
12 - 1 Jo 5, 14-21; Sl 149; Jo 3, 22-30
13 - Is 42, 1-4.6-7; Sl 28;
At 10, 34-38; Lc 3, 15-16.21-22

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

A BÍBLIA SAGRADA
NOVO TESTAMENTO
JOÃO
O evangelho começa antes da criação
do mundo: João aﬁrma que Jesus estava com Deus antes da criação como «A
Palavra». Depois desta abertura cósmica, temos João Ba%sta a proclamar e a
iden%ﬁcar Jesus. As obras de Jesus começam com o seu primeiro milagre - o
seu primeiro sinal - num casamento,
onde transforma água em vinho. Depois disto, vai a Jerusalém e expulsa os
vendedores do templo. Nesta viagem
conhece Nicodemos, o fariseu. Depois
de algum tempo a trabalhar ao lado de
João, Jesus volta para a Galileia. Ali, faz
alguns milagres espetaculares: várias
curas, anda sobre a água, alimenta
5000 pessoas. A mul%dão quer fazer
dele rei, mas ele escapa-se. Faz declarações acerca de si próprio: ele é o pão
da vida, a luz do mundo, o grande «eu
sou» (uma aﬁrmação clara da sua divindade). Uma visita tardia resulta num
mo%m que ameaça a sua vida, e ele
tem de fugir. Mas, regressa quando
ouve que o seu amigo Lázaro está doente. Quando chega a Betânia, ressuscita Lázaro. Regressa a Jerusalém uma
úl%ma vez. Entra na cidade em triunfo.
No ﬁnal dessa semana, par%lha uma
refeição com os seus discípulos durante
a qual lava-lhes os pés, como sinal de
que devem servir-se uns aos outros.

Depois, no Getsémani, é preso. É julgado
diante dos sumos sacerdotes e do governador romano, Pilatos. É sentenciado, torturado e crucificado. Dias mais tarde, algumas mulheres vão ao sepulcro e encontram o túmulo vazio. Uma delas, Maria
Madalena, vê um homem que pensa ser o
jardineiro. Logo descobre que, afinal, é
Jesus. Depois, aparece aos restantes discípulos, incluindo Tomé, que inicialmente,
duvidara dos relatos. Por fim, Jesus aparece a sete dos seus discípulos nas margens
do lago da Galileia.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
8 de Janeiro - Reunião do Movimento
Cristão de Reformados - Vida Ascendente, às 15.00 h., na Igreja de
S. José.
8 de Janeiro - Encontro Vicarial de
Formação Litúrgica, às 21.30 h., na
Igreja da Portela.
8 de Janeiro - Reunião de Etapas da
Catequese, às 21.30 h., na Igreja
de S. José.
11 de Janeiro - Reunião do Clero da Vigararia II, na Igreja de Santo Eugénio.
12 de Janeiro - Encontro de formação
de Agentes da Pastoral do Bap%smo, a nível da Diocese.
12 e 13 de Janeiro - Re%ro do 8º Ano
da Catequese.
13 de Janeiro - Festa do Bapsmo de
Jesus.

IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758
Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com
www.paroquiaolivaissul.pt;

