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Cristo Trouxe-Nos a Novidade Inteira
À Mesa
da Palavra

Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que
são os últimos, falou-nos por seu Filho” (Heb 1,1s).
Recorde-se que Deus quis uma iniciativa de todo
imprevisível, mas que se realizou: “Mandou o seu
Filho, ou seja, o Verbo eterno, que ilumina todos os
homens, para morar no meio deles e explicar-lhes
os segredos de Deus (cf. Jo 1,1-18). Jesus Cristo,
portanto, Verbo feito carne, mandado como homem
aos homens, 'diz palavras de Deus' (Jo 3,34) e realiza a obra de salvação que Lhe é confiada pelo
Pai (cf. Jo 5,36; 17,4)”. Deste modo, Jesus, na sua
vida terrena e agora na celeste, assume e realiza
todo o fim, o sentido, a história e o projecto que a
Palavra de Deus contém, porque, como diz Santo
Ireneu: “Cristo trouxe-nos a novidade inteira, ao
trazer-nos a Si mesmo”.
Lineamenta, Sínodo dos Bispos-A Palavra de Deus na Vida e
Missão da Igreja

A Luz do Mundo Revelada às Nações
A verdadeira luz, mais do que isso, a vida eterna,
consiste em Te conhecer, a Ti, único Deus, e ao Teu
enviado Jesus Cristo. É certo que Te conhecemos pela
fé, e temos como seguro que um dia Te conheceremos
na visão. Até lá, aumenta-nos a fé. Conduz-nos de fé
em fé, de claridade em claridade, sob a moção do
teu Espírito, para que penetremos cada dia mais nas
entranhas da luz! Que a fé nos conduza à visão face
a face e que, à semelhança da estrela, ela nos guie
até ao nosso chefe nascido em Belém. Que alegria,
que exultação para a fé dos magos, quando virem
reinar, na Jerusalém das alturas, Aquele que adoraram em Belém! Viram-no aqui numa habitação de
pobres; lá, vê-Lo-emos no palácio dos anjos. Aqui,
nos paninhos; lá, no esplendor dos santos. Aqui, no
seio de sua Mãe; lá, no trono de seu Pai.
Beato Guerric d'Igny

Mistério Sempre Novo
Nasce Cristo, Deus que se faz homem, assumindo um
corpo dotado de uma alma racional, ele por quem
tudo que existe saiu do nada. No Oriente brilha uma
estrela visível em pleno dia e conduz os magos ao
lugar onde está deitado o Verbo feito homem, para
demonstrar misticamente que o Verbo, contido na lei
e nos profetas, supera o conhecimento sensível e conduz as nações à plena luz do conhecimento. Com
efeito, a palavra da lei e dos profetas, entendida à
luz da fé, é semelhante a uma estrela que conduz ao
conhecimento do Verbo encarnado todos os que foram chamados pelo poder da graça, segundo o desígnio de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje
e por toda a eternidade.
São Máximo

Patriarca de Lisboa no Meio
dos Cristãos da Vigararia de Oeiras
O Sr. D. Manuel Clemente estará entre nós para
nos apresentar a mais recente Exortação Apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Este encontro, organizado pelo sector da evangelização e
da cultura da Vigararia de Oeiras, realizar-se-á
no dia 8 de janeiro às 21h30, no salão paroquial
de Nova Oeiras.

«Magos»
“Magos” é expressão que vem de Heródoto
(420 A.C) referindo-se a todos quantos se interessavam por coisas do céu, hoje correntemente designados como astrónomos ou astrólogos.
A tradição cristã designou-os de “Reis Magos”.
Um tratado atribuído a Beda, o Venerável
(monge do Mosteiro de Jarrow, Inglaterra) intitulado Excerpta et Collecranea chama os Magos de Melquior, Gaspar e Baltazar .Diz o texto: “ Melquior um homem velho com cabelos
brancos e longa barba…ofereceu ouro para
o Senhor como a um rei. O segundo, de nome
Gaspar, jovem, de pele avermelhada,… honrou-o como Deus com seu presente de incenso,
oferenda digna da divindade. O terceiro, de
pele negra e barba cerrada, chamado Baltazar…com o seu presente de mirra testemunhou
o Filho do Homem que deveria morrer”.

sabia que...

Ditosa Estrela
Ditosa estrela que os três Reis guiaste
Da praia oriental tão fielmente
Que o Rei dos Reis omnipotente
Menino em um presépio lhes mostraste,
Um raio só de quantos derramaste
Guie minha alma já direitamente
Ao mesmo bom Jesus que juntamente
Ali também com eles adoraste,
Onde, posto nos braços de Maria,
Ali fé, esperança e caridade
Lhe ofereceram ouro, mirra, incenso.
Depois, guiado do teu lume imenso,
De Herodes conhecendo a falsidade,
Me torne a recolher por outra via.
Liturgia das Horas
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