
A verdadeira estrela
A Palavra de Deus é a verdadeira estrela que, na
incerteza dos discursos humanos, nos oferece o imenso
esplendor da verdade divina. Caros irmãos e irmãs,
deixemo-nos guiar pela estrela, que é a Palavra de Deus;
sigamo-la na nossa vida, caminhando com a Igreja, onde
a Palavra armou a sua tenda. A nossa senda será sempre
iluminada por uma luz que sinal algum nos pode oferecer.
E também nós poderemos tornar-nos estrelas para os
outros, reflexo daquela luz que Cristo fez resplandecer
sobre nós.

Bento XVI

TODA A TERRA VOS ADORE SENHOR!
Que todos os povos venham a incorporar-se
à família dos patriarcas,
e que os filhos da promessa recebam
a bênção da descendência de Abraão,
à qual renunciam os filhos segundo a carne.
Que todas as nações, na pessoa dos três Magos,
adorem ao Autor do universo,
e que Deus seja conhecido, 
não somente na Judeia,
mas também no mundo inteiro,
para que por onde quer que vá
seja grande seu nome em Israel. 

São Leão Magno

>>> E como o gelo que permanece sólido na água,
enquanto dura a noite e reinam as trevas, mas
derrete-se imediatamente ao calor do sol, assim a
morte que reinara até à vinda de Cristo, logo que
surgiu a graça de Deus Salvador e despontou o sol
da justiça, “foi engolida pela vitória” (1Cor 15,
54), pois não podia coexistir com a Vida.

São Basílio Magno, Homilia sobre o Nascimento de Cristo

Almoço de Reis, em Miraflores — 8 de Janeiro
No Domingo, dia 8, teremos, se Deus quiser, o nosso
almoço comunitário mensal, no centro pastoral de
Miraflores após a Santa Missa, às 12h15. As inscrições
no atendimento paroquial em Algés ou em Miraflores.

Baptismo do Senhor — 9 de Janeiro
Este ano a festa do Baptismo do Senhor celebra-se na
segunda-feira, dia 9. Lembrando que os pais têm a
obrigação de procurar que as crianças sejam
baptizadas dentro das primeiras semanas, relevamos
como é oportuno celebrar o baptismo dos recém-
nascidos na Festa do Baptismo do Senhor.

Recitação do terço (I)
Escreve o Cardeal-Patriarca de Lisboa D. Manuel
Clemente na introdução às meditações propostas para o
Terço JMJ Lisboa 2023: «Com Maria levamos Jesus, que
por nós quer chegar a muitos. Isto mesmo nos convence
que só com Jesus e Maria atingiremos o objetivo da JMJ.
É por isso que a oração do Terço é tão importante,
especialmente agora». Ao longo deste novo ano 2023,
o ano da JMJ Lisboa, procuremos recitar o terço
atendendo às exigências da oração comunitária que é
coral, simples e harmónica. «Dispomo-nos à celebração
da Santa Missa rezando juntos o Santo Rosário». Foi
este o convite na Praça de São Pedro meia hora antes
de começar a celebração da Santa Missa no dia 5 de
Janeiro de 2023. O terço foi então recitado e terminou
dez minutos antes da hora da celebração. Assim deverá
ser nas igrejas de Algés, Miraflores e Cruz Quebrada
para que haja uma hora certa de início da recitação do 
terço e para que haja silêncio na igreja a partir de dez
minutos antes de começar a Celebração Eucarística
favorecendo deste modo o necessário recolhimento.    

DEUS ASSUME A CARNE PARA DESTRUIR
A MORTE NELA ESCONDIDA

Deus assume a carne precisamente para destruir a
morte nela escondida. Como os antídotos a um
veneno, quando são ingeridos, anulam os seus
efeitos, e como as trevas de uma casa se dissipam à
luz do sol, assim a morte que predominava sobre a
natureza humana foi destruída pela presença de
Deus.
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“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”.
A catedral de Colónia contém os que pretendem
ser os restos mortais dos Magos; estes, diz-se, foram
descobertos na Pérsia, conduzidos a Constantinopla
através de Santa Helena, transferidos para Milão
no Século V e para Colónia em 1164.
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Alegremo-nos com os Reis Magos em comunidade de famílias.


	Slide 1

