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iGreJa Primaz
no próximo dia 3 de janeiro, assinalam-se os 25 anos de episcopado de 
d. Jorge ortiga. Pelas 15h00, decorre a assembleia do Clero, no Salão de 
S. frutuoso. Pelas 17h30 celebra-se uma eucaristia solene, na Sé Primaz, 
onde, às 21h30, decorre um concerto  comemorativo. o programa oficial 
encerra no domingo, 6 de janeiro, com uma eucaristia, no Sameiro. 

ii realiza-se, no próximo dia 5 de janeiro, no 
Sameiro, o dia arquidiocesano do Coordena-
dor. esta iniciativa destina-se a párocos, 
conselhos pastorais, conselhos económicos, 
catequistas ou animadores de jovens. 

ao afirmar que aí se encontra precisamente 
a solução da actual crise: “para sair da crise 
financeira e económica actual, que pro-
voca um aumento das desigualdades, são 
necessárias pessoas, grupos, instituições que 
promovam a vida, favorecendo a criatividade 
humana para fazer da própria crise uma oca-
sião de discernimento e de um novo modelo 
económico.”
A vida humana é um tráfico de encontros. E 

por isso, peço a Deus que nos dê a sabedo-
ria da paz para esses encontros. Aquela paz 
interior que promove a vida, que dissipa a 
lógica da violência, que dissemina a corrup-
ção, que transforma os olhares pessimistas, 
que rompe com as muralhas das ditaduras e 
que sufoca as tonalidades da indiferença. Ali-
ás, à semelhança de Maria, a Rainha da Paz, 
os atletas paralímpicos são um testemunho 

A pesar das inúmeras previsões apo-
calípticas para este ano, o nosso 
Deus preferiu continuar a dar-nos 
a oportunidade de desfrutar deste 

belo mundo, que Ele próprio preparou ou-
trora para nós, pois, continuando a caminhar 
nos conteúdos do Credo, acreditamos que 
“por Ele todas as coisas foram feitas”.
Neste sentido, considero que qualquer 
mensagem de ano novo deve despertar uma 
razão válida para continuarmos a viver com 
alegria neste status social tão sombrio. A pro-
pósito, a prestigiada revista norte-americana 
Time elegeu como figura do ano o Presidente 
Barack Obama. Contudo, eu preferia eleger 
como figura do ano um conjunto de pessoas 
que, no meio de adversidades físicas e 
económicas, mesmo assim conseguiram ser 
um factor de enorme orgulho para o país: os 
atletas portugueses dos Jogos Paralímpicos de 
Londres, alguns deles da nossa Arquidiocese, 
e a quem saúdo pessoalmente!
Na mensagem do ano passado, tinha ressal-
tado aqueles seis pescadores das Caxinas, 
que sobreviveram durante três dias em alto 
mar. Do mesmo modo, estes atletas também 
“sobrevivem” a dificuldades quotidianas para 
que, através do desporto, revelem a igualda-
de de oportunidades, acentuem o combate à 
discriminação e cimentem a valorização das 
pessoas com deficiência.
Com o evento do Átrio dos Gentios, perce-
bemos que afinal a vida, para crentes e não-
crentes, tem valor em qualquer circunstância 
existencial, mesmo quando ameaçada pela 
crise. Na sua mensagem para o Dia Mundial 
da Paz, o Papa Bento XVI surpreende-nos 

Mensagem para o novo ano de 2013
Cremos que por Ele todas as coisas foram feitas

Proibido desistir!

actual que nos faz acreditar que realmente 
“nada é impossível”.
O mundo não se constrói apenas com 
grandes presidentes, grandes descobertas 
científicas ou grandes discursos musculados, 
mas também com pequenos e silenciosos 
gestos de paz que tornam possível a sociabi-
lidade humana e garantem a sobrevivência 
do próprio planeta. E o gesto do Papa Bento 
XVI para com o seu desleal mordomo neste 
Natal comprova que a humildade abre mais 
portas que a autoridade.
Para terminar, o “ano internacional da coo-
peração para a água”, que celebra-se durante 
este ano de 2013, responsabiliza-nos para 
a ecologia. A fé, traduzida no amor ao pró-
ximo, também se manifesta no cuidar deste 
“chão” que pisamos, para que as gerações 
futuras desfrutem dele com qualidade, antes 
que sejamos nós os autores de um cenário 
apocalíptico (catástrofe) sobre o mundo.
Porque o Deus da Vida acredita e não desiste 
de nós, nós acreditamos que vale mesmo 
a pena viver: é esta a razão primordial! Por 
isso, um profundo obrigado aos atletas para-
límpicos por, neste tempo de crise, nos terem 
ensinado que desistir é uma acção proibida!

+ Jorge Ortiga, A. P. 
27 de Dezembro de 2012

_________________________________

“
Porque o Deus da Vida acredita 

e não desiste de nós, nós 
acreditamos que vale mesmo 
a pena viver: é esta a razão 

primordial! Por isso, um profundo 
obrigado aos atletas paralímpicos 

por, neste tempo de crise, nos 
terem ensinado que desistir é uma 

acção proibida!
_____________________________

Pastoral Universitária 
faz propostas de voluntariado
a Pastoral universitária de braga 
propõe aos estudantes das diversas 
universidades implantadas na arqui-
diocese de braga quatro projetos de 
voluntariado. o primeiro dos projetos 
designa-se “mais futuro” e destina-se 
ao apoio escolar a adolescentes. Segue-
se o projeto “mais Proximidade”, com a 
finalidade de dar apoio a idosos. existe 
ainda uma iniciativa de apoio volun-
tário ao “ProjectoHomem” e outro 
na Casa de Saúde do bom Jesus, que 
promove o voluntariado com pessoas 
portadoras de doença mental.

Passagem de Ano 
uma proposta alternativa
Passar de 2012 para 2013 em adora-
ção ao Santíssimo Sacramento. É este 
o desafio lançado pela Comunidade 
Católica Shalom aos cristãos de braga. 
trata-se de uma passagem de ano 
diferente e que surge como alternativa 
aos costumeiros bailes e outras festas 
profanas. a iniciativa arranca pouco 
pelas 23h00 do dia 31, na basílica dos 
Congregados, em braga. a iniciativa 
está aberta à participação de todos.

 
Igreja restaurada
em Santo Estêvão de Urgezes
a paróquia de Santo estêvão de ur-
gezes, arciprestado de Guimarães e 
Vizela, inaugurou ontem o restauro da 
sua igreja paroquial. a celebração foi 
presidida pelo arcebispo Primaz, d. 
Jorge ortiga. durante a tarde, realizou-
se uma procissão em honra de Santo 
estêvão, padroeiro da freguesia, cuja 
festa litúrgica se assinalava ontem. 

Natal Jovem
da zona pastoral de Vizela
a pastoral de jovens da zona pastoral 
de Vizela, organiza pelo segundo ano a 
celebração do natal Jovem, no dia 28, 
pelas 21h00, na igreja de infias, Vizela. 
esta iniciativa, organizada em conjunto 
com a pastoral de jovens de felgueiras, 
vai contar com a participação de 14 
grupos de jovens. 

 Vieira do Minho
perceber o sentido do Natal
realizou -se, na semana passada, uma-
conferência intitulada “natal experi-
ência de deus”, proferida pelo padre 
luís miguel rodrigues, na Casa museu 
adelino Ângelo, em Vieira do minho.
esta iniciativa, organizada pela autar-
quia local, abordou vários conteúdos 
relacionados com o natal, tais como a 
história da data, o presépio, a árvore, o 
Pai Natal ou os presentes.

© DR
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V em a propósito dos mistérios natalícios tomarmos consci-
ência da riqueza do nome de Jesus, da grande da missão de 
Cristo, da graça da vida do Senhor. Cada “nome” que cha-

mamos ao menino é um modo de descobrir a grandeza da nossa fé 
e a maravilha do seu ser.
apesar de ser algo muito básico, encontramos com frequência 
muitos cristãos que pensam que Jesus e Cristo significam o mesmo, 
que tanto faz chamar um nome ou outro ao filho da Virgem maria 
e ao filho de deus. ora não é verdade.
JeSuS, significa Salvador, ou melhor significa que “deus salva”, 
que só deus pode salvar pois só ele pode perdoar os pecados, 
libertar-nos do pecado e da morte. Por isso é dito que o menino 
chamar-se-á Jesus, porque vem, em nome do Pai, e “salvará o seu 
povo dos seus pecados”(mt 1,21). Como se afirma 
nos actos dos apóstolos “ não existe outro nome 
debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual pos-
samos ser salvos”(4,12). o Pai, em Jesus, Salvador, 
reconciliou o mundo Consigo. foi Jesus que pelo 
seu sangue realizou a expiação dos pecados (cf. 
rom 3,25 ; 2 Cor 5,19). quando chamamos ao 
Verbo feito carne, nascido da Virgem maria, Jesus, queremos dizer 
que ele é o Salvador, que o Pai através do filho enviado ao mundo, 
veio realizar a nossa salvação. Só deus poderia fazê-la, só ele, de 
facto, a realiza em Jesus, por isso o menino terá esse nome, que 
significa a sua identidade e a sua missão. identidade, ou seja ele 
é deus que salva. missão, ou seja, ele veio, encarnou, para nos 
salvar, foi enviado com essa missão.
CriSto, que vem da tradução grega do termo hebraico “messias”, 
significa “ungido”. Como nos ensina o Catecismo da igreja Cató-
lica (436), “ em israel eram ungidos, em nome de deus, aqueles 
que Lhe eram consagrados  para uma missão d’ele dimanada. era o 

caso dos reis, dos sacerdotes, e, em caos raros, dos profetas”. mas 
o messias, devia ser, por excelência o ungido de deus, aquele que 
deus enviaria para estabelecer o seu reino. o messias foi ungi-
do pelo espírito Santo, como profeta, como rei, como sacerdote. 
quando os anjos anunciam aos pastores que o menino que nasceu 
é o “Cristo, Senhor”, indicaram que o menino é aquele que o Pai 
consagrou e enviou ao mundo ( cf 10,36) concebido pelo poder do 
espírito. essa consagração vai renovar-se no dia do baptismo, como 
nos afirma os actos dos apóstolos: “deus o ungiu com o espírito 
Santo e poder” (act 10,38). falar de Cristo significa, pois, falar do 
ungido do Pai, o “Santo de deus”. essa unção, essa consagração 
messiânica de Jesus, significa a sua missão divina. ele como ungido 
é o messias, é o Profeta, o Sacerdote e o rei.

SenHor, era o título por excelência de deus, 
pois tinha sido assim que ele Se tinha revelado 
a moisés, deus é o Senhor. Chamar a Jesus, Se-
nhor, é dizer que ele é deus, que vive e partilha 
o poder e a divindade do Pai. na sua vida públi-
ca, os milagres, a acção poderosa sobre os do-
enças, os demónios, a morte, demonstram que 

ele é Senhor, que tem soberania divina. Por isso muitas vezes, nos 
evangelhos, aparecem pessoas a tratá-Lo por Senhor, o que signifi-
ca respeito, delicadeza, fé na sua autoridade e no seu poder. “ ao 
atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de 
fé da igreja afirmam, desde o princípio, que o poder, a honra, e a 
glória, devidos a deus Pai, também são devidas a Jesus, porque ele 
é de ‘condição divina’( cf. fl 2,6) e o Pai manifestou esta soberania 
de Jesus ressuscitando-o de entre os mortos e exaltando-o na 
sua glória” (CiC 449).o menino que nos nasceu, filho da Virgem 
maria e filho de deus, é Jesus, ou seja, é Salvador. É Cristo, ou seja 
é o ungido do Pai. É o Senhor, pois tem toda a soberania divina. 

A Conferência Episcopal Portuguesa 
(CEP) pede na sua mensagem de 
Natal que este seja um tempo de 

partilha com os mais pobres, deixando 
votos de «solidariedade e de esperança».
«Que os gestos de entreajuda, solidarieda-

iGreJa uniVerSaL
a Cáritas Portuguesa editou uma antologia 
de poesia «in principio erat Verbum - no 
princípio era a Palavra» com poemas de 14 
padres e um bispo, cujas vendas revertem a 
favor da instituição. o livro custa 5 euros.

i

Para os bispos portugueses, «haverá Boas Festas se soubermos presentear tempo, carinho e ofertas»

Natal: Bispos apelam à partilha e solidariedade
© ARQUIVO DM

no recente Sínodo 
dos Bispos (7-28 de 
outubro, Vaticano), 

os participantes 
pediram um 

«lugar privilegiado 
aos pobres» nas 

comunidades cristãs

de e partilha se multipliquem. A autêntica 
alegria das Boas Festas está na dádiva 
altruísta e generosa», refere o documento, 
apresentado após a última reunião do Con-
selho Permanente dos bispos portugueses.
Os prelados admitem que o «presente 

clima social não sugere muito Boas 
Festas», dado que «escasseiam em-
pregos», propondo que «a tradicio-
nal troca de prendas seja aproveita-
da para escolher ofertas que sejam 
ajuda para quem precisa».
O texto destaca o papel das famílias, 
frisando que «em tempos de crise, 
mais essencial se torna a solida-
riedade familiar, o acolhimento e 
ajuda aos membros que passam por 

dificuldades». A mensagem convida ainda 
a superar «confortos e rotinas egoístas» para 
colocar os outros no centro das «atenções e 
serviços», lembrando em particular «pesso-
as que vivem sozinhas, a doentes, crianças 
ou idosos». 
A mensagem conclui-se com votos de santo 
Natal a todos, independentemente de cultu-
ras, ideologias e credos.

Aveiro
o bispo de aveiro d. antónio francis-
co dos Santos dirige «uma palavra de 
carinho e de dedicação aos doentes, aos 
desempregados, aos pobres, aos idosos e 
aos que vivem sem liberdade». 

Beja
d. antónio Vitalino, bispo de beja, 
encoraja o reencontro das famílias 
durante a época natalícia: «apesar da 
crise e da austeridade, todos tentaremos 
reunir-nos à volta da mesma mesa».

Bragança-Miranda
o bispo de bragança-miranda, d. José 
Cordeiro, recorda os que vão viver o 
natal «no sofrimento, na solidão, na 
ignorância, na pobreza, na depressão, 
no stress, no desemprego e na 
emigração».

Coimbra
o bispo de Coimbra pede que esta 
quadra sirva para aproximar as pessoas 
da igreja e ofereça paz aos que vivem 
situações difíceis. no contexto da crise 
económica, d. Virgílio antunes pede 
uma cultura de «comunhão, partilha e 
dom», que se  manifeste visivelmente 
«em gestos concretos». 

Guarda
o bispo da diocese da Guarda, 
d. manuel felício, espera que as 
comunidades cristãs coloquem em 
prática a «lição do presépio», em 
matéria de solidariedade, neste tempo 
de «profunda crise» em que aumentam 
os que «não têm os bens essenciais 
para sobreviver».

Leiria-Fátima
d. antónio marto, bispo de Leiria-
fátima, considera que o mistério 
do natal «encoraja e conforta» 
o «caminho incerto e obscuro» e 
«ilumina o sentido da história».

Portalegre-C.Branco
quanto ao bispo de Portalegre-Castelo 
branco, d. antonino dias, pediu 
«solidariedade pessoal, familiar e de 
vizinhança» aos católicos da diocese, 
«para que a ninguém falte a beleza e a 
ternura do natal».

Porto
o bispo do Porto, d. manuel Clemente, 
desafiou os fiéis a viverem o natal e o 
ano de 2013 centrados no deus «meni-
no» que vem trazer às comunidades «a 
sua força e coragem» e no valor da famí-
lia, essencial no atual momento de crise.

JESUS CRISTO, SENHOR   Dário Pedroso, sj

«Apesar de ser algo muito básico, 
encontramos com frequência mui-
tos cristãos que pensam que Jesus 

e Cristo significam o mesmo»

Congo: tragédia humanitária na região do Goma
a república democrática do Congo voltou a ser notícia pelas 
piores razões. os soldados do grupo rebelde 23 de março (m23), 
ocuparam a cidade de Goma e, semanas depois, retiraram. o drama 
é que a sua passagem deixou um rasto de verdadeira tragédia. os 
números são quase inacreditáveis: 1 milhão e 600 mil desalojados, 
cerca de 200 mil crianças em risco de violações, abusos e, até, 
de recrutamento forçado para as fileiras dos grupos armados que 

pululam na região. a igreja não tem parado de denunciar esta situação. a fundação aiS 
colocou, desde há alguns anos, o Congo entre os seus países prioritários. «o grande drama 
é a ausência total de respeito pelos seres humanos. É como se esta gente não existisse. mais 
importante do que eles é o que se esconde debaixo da terra: os minerais tão cobiçados». e 
nós, afinal, o que podemos fazer? Primeiro que tudo, rezar! (www.fundacao-ais.pt)

Atentado na Nigéria   
no dia de nataL, foi atacada uma igreja, 
no nordeste da Nigéria, provocando a 
morte a seis pessoas, incluindo o padre que 
presidia às celebrações. Este é o terceiro 
ano consecutivo que há registo de ataques 
com vítimas mortais no país durante a épo-
ca natalícia. Um grupo de homens armados 
invadiu a igreja e começou a disparar sobre 
os fiéis. De seguida, incendiaram o edifício. 
O ataque foi divulgado, poucas horas 
depois do Papa ter condenado os atos de 
terrorismo contra cristãos na Nigéria.

na sua mensagem de natal, o Papa bento XVi fez 
um apelo à paz na Síria. o Santo Padre evocou 
ainda a fase de «profunda transição» nos países 
do norte de África, e pediu «uma sociedade 
solidária» aos novos governantes da China.

i

MENSAGENS dE NATAL
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Fotos  gentilmente cedidas por Hugo Delgado/WAPA    

rePortaGem
a paróquia de Priscos, que tem como orago São 
tiago, pertence ao arciprestado de braga e tem cerca 
de 1.300 habitantes. Com uma área de 3,72 km2, 
esta paróquia integra a zona pastoral oeste/Veiga e é 
servida pelos padres João tores e manuel quinta.

i uma das novidades deste ano é a Praça dos Povos, que quer evocar união 
dos povos. uma outra novidade são os “rostos de fé”, da arquidiocese, 
que apresentam testemunhos de pessoas que «não tiveram vergonha de ac-
reditar na gruta de belém»: S. martinho de dume, S. frutuoso, S. Geraldo, 
beata alexandrina, Pe. abílio Correia, frei bernardo e d. antónio barroso.

i

Priscos
o maior presépio vivo da Europa
até ao próximo dia 6 de janeiro, a paróquia bracarense de Priscos está 
transformada no maior presépio vivo da europa. aqui é possível redesco-
brir as raízes do cristianismo e entrar em belém, a cidade de david onde, 
segundo a tradição, maria e José viveram o nascimento de Jesus. esta 
iniciativa, que se realiza desde 2006, tem-se afirmado como paradigma 
da nova evangelização e atrai milhares de visitantes todos os anos.

Presépio em números

7é o número de dias em que o 
presépio está em funcionamento. Para 
além dos dias 23 e 25 de dezembro, 
pode ser visitado nos dias 30 de 
dezembro e 1, 3, 5 e 6 de janeiro. 

30 mil é o número de metros 
quadrados pelos quais se estende as 
representações do presépio vivo de 
Priscos, em terrenos anexos à igreja.

90 é o número total de cenários 
apresentados ao longo do percurso 
neste presépio vivo, variando entre 
cenas bíblicas e  históricas.

800 é o número total de 
figurantes e atores presentes nos 
diversos cenários. 

rePortaGem



IGREJA VIVA 5Diário do Minho Quinta-FEiRa, 27 de dezembro de 2012

Fotos  gentilmente cedidas por Hugo Delgado/WAPA    

rePortaGem
ii os “atores” e figurantes presentes nos diversos 

cenários do presépio são maioritariamente orig-
inários da paróquia de Priscos, porém existem muitas 
pessoas oriundas de vários pontos do país, tais como 
barcelos, Guimarães, fafe, Porto, Coimbra ou Lisboa.  

o momento inaugural do presépio de Priscos ficou marcado pela 
presença do cardeal português, d. manuel monteiro de Castro. 
este membro do colégio cardinalício ofereceu à paróquia uma 
medalha de prata que assinalava a sua participação no último sínodo 
dos bispos, que se realizou por ocasião da abertura do ano da fé.

Priscos
o maior presépio vivo da Europa
até ao próximo dia 6 de janeiro, a paróquia bracarense de Priscos está 
transformada no maior presépio vivo da europa. aqui é possível redesco-
brir as raízes do cristianismo e entrar em belém, a cidade de david onde, 
segundo a tradição, maria e José viveram o nascimento de Jesus. esta 
iniciativa, que se realiza desde 2006, tem-se afirmado como paradigma 
da nova evangelização e atrai milhares de visitantes todos os anos.

rePortaGem
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LiturGia

LEITURA I – Num 6,22-27

Leitura do Livro dos Números

O Senhor disse a Moisés: «Fala a Aarão e 
aos seus filhos e diz-lhes: Assim abençoareis 
os filhos de Israel, dizendo: ‘O Senhor te 
abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar 
sobre ti a sua face e te seja favorável. O Se-
nhor volte para ti os seus olhos e te conceda 
a paz’. Assim invocarão o meu nome sobre 
os filhos de Israel e Eu os abençoarei».

SALMO RESPONSORIAL – Sl. 66 (67)

Refrão: Deus Se compadeça de nós e nos 
dê a sua bênção.

Deus Se compadeça de nós e nos dê a 
sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os seus caminhos
e entre os povos a sua salvação.

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
Deus nos dê a sua bênção
e chegue o seu temor aos confins da terra.

LEITURA II – Gal 4,4-7

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 
aos Gálatas

Irmãos: Quando chegou a plenitude dos 
tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido 
de uma mulher e sujeito à Lei, para res-

gatar os que estavam sujeitos à Lei e nos 
tornar seus filhos adoptivos. E porque sois 
filhos, Deus enviou aos nossos corações o 
Espírito de seu Filho, que clama: «Abbá! 
Pai!». Assim, já não és escravo, mas filho. 
E, se és filho, também és herdeiro, por 
graça de Deus.

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO - Hebr 1,1-2
Muitas vezes e de muitos modos
falou Deus antigamente aos nossos pais 
pelos Profetas. Nestes dias, que são os 
últimos, Deus falou-nos por seu Filho.

EVANGELHO – Lc 2, 16-21

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas

Naquele tempo, os pastores dirigiram-se 
apressadamente para Belém e encontraram 
Maria, José e o Menino deitado na man-
jedoura. Quando O viram, começaram a 
contar o que lhes tinham anunciado sobre 
aquele Menino. E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam.
Maria conservava todos estes aconteci-
mentos, meditando-os em seu coração.
Os pastores regressaram, glorificando e 
louvando a Deus por tudo o que tinham 
ouvido e visto, como lhes tinha sido 
anunciado. Quando se completaram os 
oito dias para o Menino ser circuncidado, 
deram-Lhe o nome de Jesus, indicado pelo 
Anjo, antes de ter sido concebido no seio 
materno.

“Adoração dos pastores” (Francisco de Zurbarán, 1638) In: Museu de Belas Artes, Grenoble (Suiça)

i a 6 de Janeiro assinala-se o dia doS reiS maGoS. os três reis magos, a que a 
tradição deu os nomes de melchior, baltazar e Gaspar, são personagens da narrativa cris-
tã que visitaram Jesus após o seu nascimento (evangelho de mateus). a escritura diz “uns 
magos”, que não seriam, portanto, reis nem necessariamente três mas, talvez, sacerdotes 
da religião zoroástrica da Pérsia. diz-se três pela quantidade dos presentes oferecidos.

i Sugestão de Cânticos
entrada: nós vos saudamos (a. f. Santos, bmL 24, 14)
ofertÓrio: nasceu o Verbo eterno (a. f. Santos, bmL 24, 12)
ComunHÃo:  quando o tempo chegou (f. Lapa, bmL 94, 33)
SaÍda: o povo de deus te aclama (m. Carneiro, iC, 167)

santa maria, mãe de deus - Ano C
1 de janeiro de 2013 

Neste dia, a liturgia coloca-nos 
diante de evocações diversas, 
ainda que todas importantes.

Celebra-se, em primeiro lugar, 
a Solenidade da Mãe de Deus: somos 
convidados a olhar a figura de Maria, 
aquela que, com o seu sim ao projecto 
de Deus, nos ofereceu a figura de Jesus, o 
nosso libertador. Celebra-se, em segundo 
lugar, o Dia Mundial da Paz: em 1968, 
o Papa Paulo VI quis que, neste dia, os 
cristãos rezassem pela paz. Celebra-se, 
finalmente, o primeiro dia do ano civil: 
é o início de uma caminhada percorrida 
de mãos dadas com esse Deus que nunca 
nos deixa, mas que em cada dia nos 
cumula da sua bênção e nos oferece a 
vida em plenitude. As leituras de hoje ex-
ploram, portanto, diversas coordenadas. 
Elas têm a ver com esta multiplicidade de 
evocações.

Na primeira leitura, sublinha-se a dimen-
são da presença contínua de Deus na 
nossa caminhada, como bênção que nos 
proporciona a vida em plenitude.É preci-

so ter consciência de que a “bênção” de 
Deus não cai do céu como uma chuva 
mágica que nos molha, quer queiramos, 
quer não; mas a vida de Deus, derramada 
sobre nós continuamente, tem de ser aco-
lhida e transformada em gestos concretos 
de amor e de paz. É com o nosso “sim” 
que a vida de Deus nos atinge.

Na segunda leitura, a liturgia evoca outra 
vez o amor de Deus, que enviou o seu 
“Filho” ao nosso encontro, a fim de nos 
libertar da escravidão da Lei e nos tornar 
seus “filhos”. É nessa situação privile-
giada de “filhos” livres e amados que 
podemos dirigir-nos a Deus e chamar-
Lhe “papá”. A palavra-chave é a palavra 
“filho”, aplicada tanto a Cristo como aos 
cristãos. Cristo, o “Filho”, veio ao mundo 
com uma missão concreta: libertar os 
homens do jugo da Lei, identificá-los 
consigo. Ora, é em consequência da 
acção libertadora de Deus em Jesus que 
os homens deixam de ser escravos para se 
tornarem “filhos”.

O evangelho mostra como a chegada do 

projecto libertador de Deus (que veio ao 
nosso encontro em Jesus) provoca alegria 
e contentamento por parte daqueles que 
não têm outra possibilidade de acesso à 
salvação: os pobres e os débeis. Convida-
nos, também, a louvar a Deus pelo seu 
cuidado e amor e a testemunhar a liber-
tação de Deus aos homens. O texto do 
Evangelho é a continuação daquele que 
foi lido na noite de Natal: após o anúncio 
do “anjo do Senhor” (noite de Natal), os 
pastores dirigem-se a Belém e encontram 
o menino. Mais uma vez, Lucas não 
está interessado em fazer a reportagem 
do nascimento de Jesus e das “visitas” 
que, então, o menino de Belém recebeu, 
mas antes em apresentar Jesus como o 
libertador, que veio ao mundo com uma 
mensagem de salvação para todos os ho-
mens – e, especialmente, para os pobres 
e marginalizados, aqui representados pela 
classe dos pastores. Repare-se como os 
pastores se dirigem “apressadamente” ao 
encontro do menino. A palavra “apres-
sadamente” sublinha a ânsia com que 

os pobres e débeis esperam a acção de 
Deus em seu favor. Aqueles que vivem 
numa situação intolerável de sofrimento 
e de opressão reconhecem que, com 
Jesus, chegou o momento da libertação e 
apressam-se a ir ao seu encontro. Atente-
mos na atitude de Maria: ela “conservava 
todas estas palavras, meditando-as no seu 
coração”. É a atitude de quem é capaz de 
abismar-se com as acções do Deus liber-
tador, com o amor que Ele manifesta nos 
seus gestos em favor dos homens. “Ob-
servar”, “conservar” e “meditar” significa 
ter a sensibilidade para entender os sinais 
de Deus e ter a sabedoria da fé para saber 
lê-los à luz do plano de Deus. Maria, a 
mulher que proporcionou o nosso encon-
tro com Jesus, é o modelo do crente que 
é sensível ao projeto de Deus, que sabe 
ler os seus sinais na história, que aceita 
acolher a proposta de Deus no coração e 
que colabora com Deus na concretização 
do desejo divino de salvação.

Reflexão preparada pelos Padres Dehonianos
In www.dehonianos.org

 a Igreja alimenta-se da palavra
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a liturgia deste domingo leva-nos à manifestação de 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/libertação. a primeira leitura anuncia 
a chegada da luz salvadora de Jahwéh, que alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade de deus 
povos de todo o mundo. a segunda leitura apresenta o projecto salvador de deus como 
uma realidade que vai atingir toda a humanidade, juntando judeus e pagãos numa mesma 
comunidade de irmãos - a comunidade de Jesus. no evangelho, vemos a concretização dessa 
promessa: ao encontro de Jesus vêm os “magos”, atentos aos sinais da chegada do messias, 
que o aceitam como “salvação de deus” e o adoram. a salvação, rejeitada pelos habitantes 
de Jerusalém, torna-se agora uma oferta universal. os “magos” são apresentados como os 
homens provenientes de todas as partes do mundo, que sabem ver na “estrela” o sinal da 
chegada da libertação. É impressionante a “desinstalação” dos “magos”: viram a “estreia”, 
deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. Somos capazes da mesma atitude 
de desinstalação, ou estamos demasiado agarrados ao sofá, à televisão, à internet? Somos 
capazes de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus faz através dos irmãos?

LiturGia oPiniÃo

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 in-
censo e proclamando as glórias do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL – Sl. 71 (72)

Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor, todos os 
povos da terra.

Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar 
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça 
e os vossos pobres com equidade.

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos. 
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes, 
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas.
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis,
todos os povos o hão-de servir.

Socorrerá o pobre que pede auxílio 
e o miserável que não tem amparo.
Terá compaixão dos fracos e dos pobres 
e defenderá a vida dos oprimidos.

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.

ACLAMAÇÃO EVANGELHO – Mt 2,2
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos 
adorar o Senhor.

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 chega-
ram 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-I’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-
I’O». Ouvido o rei, puseram-se a cami-
nho. 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.

Domingo da epifania - Ano C
06 de Janeiro de 2013 

F aleceu recentemente o 
Cardeal Carlo Maria Martini, 
um Jesuíta perito em Sagrada 
Escritura, que foi Arcebispo 

de Milão. O Cardeal era uma figura 
internacionalmente admirada. 
Na última entrevista publicada 
no jornal italiano Corriere della 
Sera (01.19.12, p. 4) manifestou 
algumas preocupações relativas à 
situação actual da Igreja, afirmando 
que ela necessita de uma reforma 
profunda: “A Igreja está cansada, na 
Europa do bem-estar e na América. 
A nossa cultura envelheceu, as 
nossas igrejas são grandes, as nossas 
casas religiosas estão vazias e a 
burocracia da Igreja aumenta, os 
nossos ritos religiosos e as vestes 
que usamos são pomposos. Mas será 
que tudo isto exprime aquilo que 
somos hoje?” Martini propõe três 
vias de reforma para a Igreja. 

A primeira é a conversão: “a Igreja 
deve reconhecer os próprios erros 
e deve percorrer um caminho 
radical de mudança, começando 
pelo Papa e pelos Bispos.” Um dos 
temas desta conversão tem a ver 
com a posição da Igreja em matéria 
de sexualidade: “As questões sobre 
a sexualidade e sobre todos os 
temas relacionados com o corpo 
são um exemplo desse caminho de 
conversão. … Devemos perguntar-
nos se as pessoas ainda ouvem os 
conselhos da Igreja em matéria 
de sexualidade. Neste campo, a 
Igreja é ainda uma autoridade de 
referência ou apenas uma caricatura 
nos meios de comunicação?”

A segunda via é a Palavra de Deus. 
“A Palavra de Deus é simples… 
Nem o clero nem o Direito eclesial 
podem substituir a interioridade 
do seu humano. Todas as regras 
externas, as leis, os dogmas, são-nos 
dados para clarificar a voz interior e 
para o discernimento de espíritos.” 

A terceira via é a dos sacramentos. 
Devemos responder a uma questão 

fundamental: “Para quem são os 
sacramentos?” Segundo Martini, 
“os sacramentos não são um 
instrumento ao serviço da disciplina, 
mas sim uma ajuda aos seres 
humanos nas etapas do seu caminho 
e nas fraquezas da vida. Estaremos 
a levar os sacramentos àqueles que 
precisam de renovar as forças?” 
O Cardeal afirma-se preocupado 
com os divorciados que se sentem 
excluídos de uma participação 
plena na vida da Igreja e do socorro 
que a graça de Deus lhes pode dar 
através dos sacramentos. Trata-se, 
aparentemente, de uma questão 
encerrada, a da impossibilidade 
de estas pessoas receberem 
a absolvição e a comunhão 
sacramentais. Mas o Cardeal 
questiona a actual posição da 
Igreja para com estas pessoas: “A 
pergunta sobre se os divorciados 
podem receber a Comunhão deveria 
ser invertida. Como pode a Igreja 
ajudar com a força dos sacramentos 
quem vive em situações familiares 
complexas?” Para muitos a 
resposta já foi dada pela Igreja, 
mas não para o Cardeal, que nos 
deixou, a terminar, outras questões 
incómodas mas fundamentais:“A 
Igreja atrasou-se duzentos anos. 
Porque não se mexe? Temos medo? 
Medo em vez de coragem? Mas a 
fé é o fundamento da Igreja. A fé, 
a confiança, a coragem.” No Ano 
da Fé e da Nova Evangelização, 
as palavras do Cardeal Martini 
deveriam ser objecto de profunda 
e séria reflexão, se a Igreja 
verdadeiramente se reconhece 
semper reformanda.

IGREJA “SEMPER REFORMANDA”
por Alfredo Dinis sj

a nossa cultura envelheceu, as nossas igrejas são 
grandes, as nossas casas religiosas estão vazias e a 
burocracia da igreja aumenta, os nossos ritos religiosos 
e as vestes que usamos são pomposos. mas será que 
tudo isto exprime aquilo que somos hoje?
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A notícia de que o Papa já utiliza o 
twitter correu mundo! O twitter é a 
ferramenta de micro-blogging mais 
difundida no mundo das comunicações 
virtuais, com mais de 500 milhões de 
utilizadores, permitindo a distribui-
ção de pequenos textos contendo no 
máximo 140 carateres, partindo da 
pergunta “o que é que está a fazer?”. 
Foi criado por Jack Dorsey, Biz Stone 
e Evan Williams em 2006. Cada conta 
do twitter possui seguidores e pessoas a 
seguir, onde cada pessoa pode escolher 
quem deseja seguir e quem o segue. 

TWITTER

flash 

«Bento XVI não 
brinca ao Farmville 
com o presépio de 
Nosso Senhor»

Padre João Torres, 
pároco de Priscos

(a propósito da polémica sobre a 
vaca e o burro no presépio)

O clero da Arquidiocese de Braga viveu, no passado dia 20 de dezembro, o tradi-
cional encontro de Natal  (Foto: José Miguel Cardoso)           

LiVRo

título: Evangelho 
Diário 2013

editora: Apostola-
do da Oração 

Preço: 3,50 euros

Resumo: O Evangelho Diário 2013, em 
formato de bolso, apresenta o texto do 
Evangelho lido na Eucaristia diária, para 
ser alimento espiritual, força e fonte de 
vida e de graça dos cristãos. Para ser 
rezado individualmente, em família, em 
grupo. Inclui também as indicações das 
restantes leituras da Missa e os santos que 
a Igreja venera em cada dia. 

Como É que naSCeu o PreSÉPio de PriSCoS?

r_ nasceu com a preocupação de juntarmos as pessoas 
da comunidade de Priscos. esta paróquia é muito grande 
e tem lugares muitos distantes uns dos outros. esta seria a 
oportunidade para criar, para além da igreja, um espaço 
de encontro para a comunidade, onde os paroquianos se 
pudessem conhecer melhor. a ideia surge por aí. enten-
demos que o presépio era uma coisa boa para podermos 
juntar as pessoas e resultou.

quaiS SÃo oS obJetiVoS PrinCiPaiS deSta iniCia-
tiVa?

r_ de uma certa forma, pretendemos dizer aos braca-
renses e ao país o que é o natal. o natal é o nascimento 
de Jesus! queremos também apelar às pessoas para os 
valores cristãos nesta época natalícia e para o cuidado 
uns dos outros que devíamos ter muito mais. no fundo é 
apelar àquilo que deveríamos fazer durante todo o ano, 
não apenas no Natal.

entre oS CenÁrioS rePreSentadoS, quaL deSta-
Caria?
r_ a gruta é, sem dúvida, algo que leva as pessoas a 
manterem-se no mistério do natal. muitas vezes achamos 
que Jesus nasce no meio de uma fantasia, mas nem tudo 
foi bom. no fundo, a gruta expressa as dificuldades que 
Jesus teve ao nascer e as dificuldades que nós temos todos 
os dias. Precisámos de descobrir esta luz que se mostra 

ao fundo do túnel. Precisamos de encontrar este 
deus que quer nascer na vida de cada um de 
nós.

quaiS SÃo eXPetatiVaS Para eSta ediÇÃo?

r_ este ano temos tido mais visitantes. recordo, 
que este é o único presépio com estes contornos 
que tem a entrada livre. isso naturalmente pesa 
na hora de decidirem vir até Priscos. também 
tivemos o forte incentivo das seis horas de 
televisão em direto do presépio e isso aca-
ba por influenciar também. no fundo, se 
nós conseguirmos mudar a trajectória de 
uma pessoa que seja, levando-a a ser um 
melhor ser humano e melhor cristão, já 
estaremos a cumprir os nossos objetivos. 

JÁ tem ideiaS Sobre futuraS ino-
VaÇÕeS a introduzir na PrÒXima 
ediÇÃo do PreSÉPio?

r_ ainda estamos a pensar nisso, mas 
posso adiantar para já uma intenção. no 
próximo ano iremos continuar com o 
cenário dos rostos de fé da nossa arqui-
diocese, procurando melhorar a apresen-
tação e dar maior destaque. Vamos tentar 
levar as pessoas a conhecerem melhor a 
vida dos nossos santos.

«PRETENdEMOS dIzER AOS BRACARENSES E AO PAíS O qUE é O NATAL»        Pe. João Torres quinta-feira 27.12.2012

> BRAGA: Encontro de Natal do 
Clero da Arquidiocese de Braga, 
no Auditório Vita (09h30).

Sexta-feira 28.12.2012

> VIZELA: celebração do Natal 
Jovem, pelas pastoral de jovens 
de Vizela, na igreja de Infias 
(21h00).

> BARCELOS: concerto de Natal 
na igreja do Terço, pelo coro 
“Magistroi” (21h30).

Segunda-feira 31.12.2012

> BRAGA: Passagem de ano, 
pela comunidade Shalom, 
na basílica dos Congregados 
(23h00).

terça-feira 01.01.2013

> BRAGA: Missa da solenidade 
de Santa Maria Mãe de Deus, na 
Sé Primaz (11h30).
> BRAGA: presépio movimenta-
do no mosteiro de Tibães (10h-
12h/14h-19h)

quinta-feira 03.01.2013

> BRAGA: comemorações dos 
25 anos de episcopado de 
D. Jorge Ortiga: Assembleia 
do Clero, no salão S. Frutuoso 
(15h00)/  Missa Solene na Sé 
Primaz (17h30)/ Concerto come-
morativo na Sé Primaz (21h30).

BRAGA: presépio vivo de 
Priscos: 30 de dezembro 
(14h30-18h00)/ 1 de janeiro 
(15h00-18h00)/ 3 de Janeiro 
(14h30-17h00)/ 5 de janeiro 
(20h00-23h00)/ 6 de janeiro 
(14h30-18h00).

BRAGA: presépio movimentado 
no mosteiro de Tibães: 29 e 30 
de dezembro e 1 de janeiro 
(10h-12h/14h-19h); 27, 28 e 31 
de dezembro (14h-19h).

BRAGA: até dia 7 de janeiro de-
corre nos Museus Pio XII e Tesou-
ro da Sé, a IV mostra de presépios 
regionais. De terça a domingo.


