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Solenidade da Epifania do Senhor 

       Isaías 60, 1-6   |  Salmo 71 (72)   |  Efésios 3, 2-3a.5-6   |  Mateus 2, 1-12 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………… 

Do Evangelho de São Mateus  
Tinha Jesus nascido 
em Belém da Judeia, 
n o s d i a s d o r e i 
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». 
Herodes […] reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e 
perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: «Em Belém 
da Judeia» […]. 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-Lhe presentes: ouro, incenso e 
mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, 
regressaram à sua terra por outro caminho. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..…………….….. 

“Regressaram à sua terra por outro caminho” (Mt 2, 12) 

1. Passadas as solenidades do Natal e de Santa Maria, Mãe de Deus, 
estamos a celebrar a terceira e última grande festa deste tempo litúrgico. 
Habitualmente chamamos-lhe ‘Dia de Reis’, mas na liturgia recebe o 
nome de ‘Epifania do Senhor’. Epifania vem de uma palavra grega que 
significa ‘manifestação da divindade’, isto é, em Jesus Cristo é revelada a 
salvação de Deus a todos os povos da terra. Esta celebração recorda-nos o 
carácter universal da missão de Jesus Cristo e a exigência missionária do 
Evangelho. Aqueles Magos ‘vindos do Oriente, guiados por uma estrela', 
procuravam algo. Não se acomodaram, nem ficaram parados no conforto 
das suas vidas. Mas que procuravam afinal? Quem são estes homens? 



2. Mateus, depois de contextualizar o nascimento de Jesus, diz que 
“chegaram a Jerusalém uns Magos” (Mt 2, 1). Ao longo dos séculos 
surgiram muitas lendas sobre este episódio. É necessário distinguir aquilo 
que é lendário do que é relato bíblico. Caso contrário, corremos o risco de 
comprometer a mensagem do texto sagrado. Ao escrever este texto, quase 
em forma de parábola, o evangelista descreve o que estava a acontecer, 
poucas décadas depois da ressurreição de Jesus, nas primeiras 
comunidades cristãs. Aqueles que os judeus chamavam ‘pagãos’ aderiam à 
fé, enquanto que os que se consideravam membros do ‘povo eleito’ 
recusavam Jesus como o Messias esperado. Assim se percebe que mais 
importante que os nomes, a cor, ou a idade dos Magos, é saber que eles 
representam todos os que procuram a luz da verdade, da sabedoria e da 
paz que só Cristo pode dar.  

3. “Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo” (Mt 2, 2). Como se 
descobre esta estrela para também nós o irmos adorar? Sobre isso, disse 
um dia o Papa Emérito Bento XVI: Esta estrela vê-se “com os olhos 
profundos da razão em busca do sentido último da realidade e com o 
desejo de Deus, suscitado pela fé". Neste dia somos convidados a deixar-
nos "guiar pela estrela, que é a palavra de Deus”. Também nós deveríamos 
converter-nos em ‘estrelas de Belém’, reflexos da luz que Cristo fez brilhar 
sobre nós. No fundo, somos chamados a brilhar como filhos da luz, pois 
só assim estaremos a responder ao pedido de Jesus quando nos diz: “Vós 
sois a luz do mundo… Brilhe a vossa luz diante dos homens” (Mt 5, 
14.16). Como é possível? Testemunhando o amor de Cristo e vivendo as 
suas bem-aventuranças.  O que Cristo nos pede é que, depois de nos 
encontrarmos com Ele, regressemos à nossa vida diária, às nossas 
responsabilidades, à nossa terra "por outro caminho” (Mt 2, 12), tocados, 
transformados por Cristo. 

Senhor Jesus, também a mim me chamas a ir ao teu encontro, a procurar-
te no dia-a-dia, a seguir a estrela que é a tua Palavra. Continuas a revelar-
te na simplicidade das pequenas coisas, no encontro com os outros, na 
discrição do silêncio orante. Ajuda-me a seguir a luz da sabedoria, para 
que, imitando-te, possa ser luz para os outros. Amén. 
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Festa do Baptismo do Senhor (12 de Janeiro)    II Domingo Comum  (19 Jan.)    
Isaías 42, 1-4. 6-7  «Olhai o meu servo, a quem prefiro»  Isaías 49, 3.5-6 
Salmo 28 (29)  «O Senhor abençoará o seu povo na paz» Salmo 39 (40) 
Actos Apóstolos 10, 34-38  «Deus ungiu Jesus de Nazaré» 1 Coríntios 1, 1-3           
Mateus 3, 13-17  «Viu o Espírito de Deus descer sobre Si» João 1, 29-34 



Santo triste… é um triste santo!    
* Na escola 
 - Menino, diga-me o nome dos ossos 
do crânio. 
- Ai, Sr. Professor, eu… não me lembro 
bem, mas tenho-os todos na cabeça! 

* No bar 
O cliente bebeu mais de uma dúzia de 
cervejas e vai a sair do bar, quando o 
empregado lhe diz:  
- Amigo, desculpe, mas esqueceu-se de 
pagar as bebidas… 
- Sim, eu sei caro amigo. Eu bebi 
exactamente para esquecer… 

* No jardim, um dia depois da consulta 
- Então, que doença é que tens? 
- Oh, parece que é nevralgia… 
- Ui! E donde é que isso te veio? 
- Oh, sei lá… No dicionário diz que 
vem do grego… mas eu nunca estive 
na Grécia!  

* Na garagem lá de casa 
- Ai, Joãozinho, que fizeste um risco no 
carro novo do teu pai! 
- Não faz mal, mãezinha. Ele tem 
seguro contra todos os riscos!…   

Trabalhos agrícolas em Janeiro 
A minha terra vou lavrar, 
para na Primavera semear. 
Nela estrume curtido vou deitar, 
para frutos sortidos poder dar. 
Vou os canteiros preparar 
Para neles meus viveiros instalar. 
Arbustos ornamentais, 
Como os meus não há iguais! 
Tenho cravinas e ervilhas de cheiro, 
Lírios e jacintos no meu canteiro! 
Já lá vem o frio vento do norte, 
Vou, pois, o vinho, trasfegar. 
Para não lhe dar má sorte 
As borras lhe vou tirar. 
E para malinas não arranjar 
O meu gado vou vacinar! (…)

Taizé: Peregrinação da Confiança 
Quinze mil jovens estiveram reunidos de 
28 de Dezembro até 1 de Janeiro em 
Wroclaw, na Polónia, para manifestar a 
confiança e a esperança na Europa. Este 
foi o 42º Encontro Europeu organizado 
pela Comunidade Ecuménica de Taizé, 
fundada em 1940 pelo irmão Roger. O 
Irmão Alois, superior da Comunidade, 
anunciou que em 2020 este encontro será 
realizado em Turim, no norte de Itália. 

2019 com 5 novos Santos 
A Congregação para as Causas dos 
Santos, com um trabalho extraordinário 
de sensibilidade evangélica e de busca da 
Verdade, doou à cristandade universal 
muitos modelos a serem imitados, 
escolhidos entre religiosos, mártires e 
leigos, consagrando cinco novos Santos e 
quinze Beatos. 

Papa Francisco pediu desculpa 
Na noite de final de ano, enquanto 
visitava o Presépio da Praça de São Pedro, 
no Vaticano, o Papa Francisco foi puxado 
inadvertidamente por uma senhora, e teve 
para com ela uma falta de paciência. 
Poucas horas depois, Francisco pediu 
desculpa à senhora e a todos: “O amor 
faz-nos pacientes e, tantas vezes, per-
demos a paciência. Também eu. Peço 
desculpa pelo mau exemplo de ontem”, 
referiu, na recitação do ângelus na 
solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. 

Óbito: Cón. Manuel Geada Pinto 
O cónego Manuel Joaquim Geada Pinto, 
faleceu no dia 27 de Dezembro. Foi 
director da Escola Regional Dr. José Dinis 
da Fonseca – Outeiro de S. Miguel, do 
Jornal Amigo da Verdade e das Oficinas 
de São Miguel. Nasceu a 5 de Fevereiro 
de 1929, na Orca, concelho do Fundão.



Calendário do Ano Litúrgico 2020 
«Irmãos caríssimos, a glória do Senhor 
manifestou-se e manifestar-se-á sempre 
no meio de nós, até à sua vinda no fim 
dos tempos. Nos ritmos e vicissitudes do 
tempo recordamos e vivemos os mistérios 
da salvação. O centro de todo o ano 
litúrgico é o Tríduo do Senhor crucifi-
cado, sepultado e ressuscitado, que 
culminará no Domingo da Páscoa, este 
ano a 12 de Abril. Em cada domingo, 
Páscoa semanal, a santa Igreja torna 
presente este grande acontecimento, no 
qual Jesus Cristo venceu o pecado e a 
morte. 
Da Páscoa derivam todos os dias santos: 
as Cinzas, início da Quaresma, a 26 de 
Fevereiro, a Ascensão do Senhor, a 24 de 
Maio; o Pentecostes, a 31 de Maio; o 
primeiro Domingo do Advento, a 29 de 
Novembro. Também nas festas da Santa 
Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e 
na Comemoração dos Fiéis Defuntos, a 
Igreja, peregrina sobre a terra, proclama a 
Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que 
é e que há-de vir, Senhor do tempo e da 
história, louvor e glória pelos séculos dos 
séculos. Amén.»               (do Missal Romano) 

Noite de Fados no Abrigo de S.José 
Estão abertas as inscrições para mais uma 
Noite de Fados Solidária no Abrigo de 
São José. Será esta sexta-feira, dia 10 de 
Janeiro, pelas 21h00. (Telf.: 275 752 342)  
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

Ouça o “Estrela da Manhã” na RCB  
Aos Domingos entre as 10h00 e as 11h00. 

Solicite o seu Boletim Paroquial: 
boletim.estreladamanha@gmail.com 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

Boletim Paroquial Estrela da Manhã | Proprieda-
de: Paróquia do Fundão | Director: Padre Tomás 
Lopes, pároco | Distribuição gratuita e limitada.

Extratos Paroquiais do Fundão 
No início deste ano 2020 apresentamos 
o número de Baptizados, Casamentos e 
Óbitos ocorridos na Paróquia do 
Fundão ao longo de 2019. A título de 
curiosidade partilhamos também os 
números de há 25, 50 e 100 anos: 
Ano                Baptiz.    Casam.   Óbitos 
2019 (1 ano)      46          8         84 
1995 (25 anos)      82        40         59 
1970 (50 anos)    113        64         43 
1920 (100 anos)      98        38         59 

Peditórios do 4º Trimestre 2019 
Missões | 19 e 20 de Outubro 2019 
     € 505,00 (Quinhentos e cinco euros) 
Seminários | 9 e 10 de Novembro 2019 
     € 500,00 (Quintos euros) 
Cáritas | Campanha Velas/Natal 2019 
     € 720,00 (Setecentos e vinte euros)  
*Os peditórios consignados foram entregues 
na Cúria Diocesana. O resultado da Campa-
nha das Velas/Natal foi entregue na Cáritas.

Presépio vivo / Natal 2019 Igreja Matriz Fundão
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