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 Domingo da Epifania do Senhor - Ano A
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Celebramos hoje a festa da
EPIFANIA e a conclusão do tempo
litúrgico do Natal, lembrando a
adoração de Jesus pelos Magos,
representantes das pessoas do
mundo inteiro

A palavra “Epifania” significa:
Manifestação de Deus aos
homens.

A Liturgia deste domingo leva-
nos à manifestação de Jesus. Ele
é uma “Luz”, que se acende na
noite do mundo, ilumina os
caminhos dos homens e os
conduz ao encontro da Salvação.

A 1a Leitura  anuncia a chegada
da Luz salvadora do Senhor,  que
transfigurará Jerusalém e atrairá
a ela povos de todo o mundo.

- Esta Jerusalém nova repre-
senta a Igreja, comunidade dos
que aderiram a Jesus e acolhe-
ram a Luz que Ele veio trazer.

A 2ª Leitura  apresenta o
projecto salvador de Deus, como
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Vimos a sua estrela...e viemos adorá-lo
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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 concre-
tização da promessa da 1ª leitura.

Guiados pela LUZ da Estrela, os
Magos do Oriente vêm ao encontro
de Jesus. Representam todos os
povos da terra, que atentos aos
sinais, procuram com esperança o
Messias até O encontrar.
Reconhecem nele a “Salvação de
Deus”, aceitam-nO como “Senhor”
e adoram-nO.

 A narrativa, exclusiva de Mateus,
tornou-se muito conhecida e
popular... No entanto, não é uma
reportagem jornalística, mas uma
CATEQUESE  sobre Jesus e sua
Missão.

A ESTRELA,  inventada por São
Mateus, não é um astro no céu,
mas a pessoa de Jesus. Ele é a
“Luz” anun...//..(continua na pág. 4)

(continuação da página 1)
....//..ciada pelos profetas.
- Os MAGOS representam os

povos estrangeiros, que vão ao
encontro de Jesus e se deixam
guiar pela sua mensagem de paz
e de amor.

A Intenção de Mateus era apre-
sentar Jesus como o novo Moi-
sés...o ungido de Deus, recu-
sado pelos judeus e aceite pelos
pagãos, que formarão o novo Is-
rael, o novo povo de Deus: a
Igreja.

ATITUDES diante dessa
estrela:

- ADORAÇÃO:  os Magos viram
a “estrela”, deixaram tudo e
puseram-se a caminho para
descobrir Jesus e adorá-lo.
Diante dele, ajoelha-ram-se e
reconheceram nele a Luz do
mundo.

  Os Magos representam todos
os povos não judeus, agora asso-
ciados  à História da Salvação.
São Mateus resume: “Vimos …e
viemos…”

- INDIFERENÇA:  os Sacerdotes
conheciam-no bem nas Escritu-
ras. Sabiam até o lugar onde de-
veria nascer, mas não perce-
beram o sinal de sua chegada,
nem se preocuparam de ir  ao seu
encontro.  Estavam muito seguros
de sua sabedoria... e por isso não
tiveram a alegria de encontrar e
adorar o Salvador.

- REJEIÇÃO:  Herodes tentou
até apagar esta Luz. Simboliza os

grandes desse mundo, que temem
a sua chegada.  Poderia roubar-lhe
o trono.

Todos viram a mesma realidade:
um menino recém-nascido,  mas as
opções foram e são diferentes...

Com quem nos assemelhamos?
- Com os Magos,  atentos aos

sinais, capazes de ler os aconte-
cimentos  de nossa vida e a história
do mundo à luz de Deus?

- Com os Sacerdotes , orgulho-
sos de seu saber, mas acomoda-
dos?

- Com Herodes,  que procura
matar o menino?

Um caminho a seguir à
procura de Deus...

O itinerário seguido pelos magos
reflecte o processo  que os pagãos
seguiram para encontrar Jesus:

- Estão atendo aos sinais
(estrela), percebem que Jesus traz
a Salvação, põem-se a caminho
para o encontrar...perguntam aos
judeus, que conhecem as Es-
crituras, o que fazer, encontram
Jesus e adoram-no...

Eis as etapas do nosso caminho,
na  procura de Jesus: sensibilidade
em distinguir os sinais de Deus…
generosidade de aceitar... “Os ma-
gos viram a estrela e vieram adorá-
lo”. Não se apresentaram de
mãos vazias…

Ofereceram as suas riquezas:
ouro, incenso e mirra...

- O que temos nós para oferecer?
(Perdão, justiça, honestidade,

fraternidade?…)
www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Emil: armindopatrao@gmail.com



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F- 07: às 16h45:  missa por:
- Aniv. Lucinda da Conceição e Albino

m.c. filha Maria
- Pais (Paulino e Joaquina) e irmão

(Albertino) de Ana Lima
4.ª F - 09: às 18h05:  reza do terço;

às 18h30 missa por:
- Aniv. António Fernandes Lomba Ri-

beiro  m.c. viúva
- 7.º Dia por José Gomes Ferreira
6.ª F - 11: às 18h05:  reza do terço; às

18h30:  missa por:
- Pelo Pai (Manuel) de José Manuel

Pereira da Venda
- Por José L. Dias  m.c. filha Eduarda
Sábado – 12:  às 17h30 por:
- Pelos pais (António e Josefina) de

Maria da Conceição Venda Lima
Domingo – 13:  Às 8h00:  Pelo Povo
Às 11h00 : Pelos pais (Manuel Joa-

quim e Maria da Conceição) de Maria
Júlia Torres Cruz)

Servir altar 12/13 de Janeiro
Sábado - 12: Acólitos: 6.º ano da

catequese; Leitores:  Márcia Barroso,
António Per. Venda e Catarina Dias

Domingo - 13: Às 8h00:  Celina, Ar-
mindo Fernando e Maria Afonso; Às
11h00:  Leitores : Paula Miranda, Cabo
Lima e Justina; Acólitos: 6.º ano.

Catequese e Reunião
1. Recomeça no sábado, dia 12, con-

forme ficou resolvido na reunião de
catequistas em que foi aprovado o ca-
lendário de actividades

2. A fim de avaliar o passado, sobre-
tudo a festa e 1.º período, viver o pre-
sente e projectar o futuro, sobretudo o
2.ºperíodo, convoco todas as cate-
quistas para uma reunião, 5.ª feira, dia
10, às 20h30,  no Centro paroquial.
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F - 08:  às 18h05, na Capela S.

Torcato: reza do terço; às 18h30 , mis-
sa por:

Aniv. José Gonçalves Lopes  m.c.
filho Alfredo

- Pelas almas  m.c. Associação
 5.ª F - 10:  às 18h05, na Capela

da Rateira: reza do terço; às 18h30 ,
missa por:

- M.  António Freitas  m.c. esposa
- Álvaro Moreira Dias  m.c. viúva
Sábado – 12:  às  18h15, missa por:
- Albino Ev. Vale Souto  m.c. R. Mota
- Manuel Augusto G. Silva  m. filhos
Domingo - 13: às 9h30:
- Por Albino Lima de Sá e irmã Alzira

e por Maria Rodrigues  m.c. Maria
Elvira Vilas Boas

Servir altar 12/13 de Janeiro
 Sábado - 12: às 18h15: Leitores:

Sameiro Ribeiro, Paulo Miranda e
Ivone Maia; acólitos:  5.º ano

Domingo - 13:  9h30:  Acólitos : Gru-
po de Jovens META; Leitores:
Adosinda, Alberto e Elisa Viana

Fabriqueira em Curvos
é reconduzida por 5 anos

Presidente:  P. Armindo Patrão  Abreu
Tesoureiro:  Manuel Fernando da
Costa Carvalho
Secretário:  Ângela Cristina Venda
Passos Faria
Vogais:  Francisco Marques Martins

Filipe da Lomba Martins
Tomaram posse na passada 6.ª feira,

em Esposende, na presença do Sr.
bispo auxiliar D. António Couto.

É o 2.º mandato de 5 anos. Se não
fôr antes, daqui a 5 anos sairão por
força da lei (só 2 mandatos conse-

Nova Fabriqueira em Palmeira
Presidente:  P. Armindo P. Abreu
Tesoureiro:  Carlos Alberto G. Faria
Secretário:  Francisco Miguel Agra

da Venda (Tito)
Vogais:  Mário de Passos Faria e

Victor Manuel Matos Vieira.
Tomaram posse na passada 6.ª feira,

em Esposende, na presença do Sr.
bispo auxiliar D. António Couto.

A grande tarefa que espera esta
Fabriqueira será, com certeza, o ar-
ranjo e ampliação da Igreja Paroquial.
Assim todos esperamos.

Canto das Janeiras/Reis
Dia 5 de Janeiro:  lugares de Santa
Baia e Susão; Dia 6 de Janeiro:  lugar
de Igreja (Agra e rua 25 de Abril, e rua
Padre Pires Afonso, loteamento da
Caraminola, e Loteamento da Quinta
de Santa Baia)..
Dia 12 de Janeiro:  Lugar de Terroso;
Dia 13:  Rua dos Combatentes (Eira
d’Ana N) até filhareiro;
Dia 19 de Janeiro:  Lugar do Sr.
Desamparados, Rua 25 de Abril
(partindo do Carvalho), rua das
Cerqueiras e rua 13 de Maio (junto da
estrada dum lado e doutro);
Dia 20:  Restante lugar Eira d’Ana S
Dia 26 de Janeiro:  Lugar de Faro,
começando pela rua 1.º de Maio e
indo até Goios
Dia 27:  Lugar de Barral.
Alterações imprevistas poderão mo-
dificar este itinerário. Mas serão anun-
ciadas atempadamente.
Esmolas a receber destinam-se ainda
para o auditório e Centro Paroquial.
O Pároco, dentro das possibilidades,
acompanhará o grupo.

cutivos de 5 anos).
Aprecio o trabalho que têm feito. Com

algumas lacunas pelo meio, tem sido
positivo. Vamos fazer melhor e mais
pela paróquia.
Alterações código de Estrada

(continuação)
A partir do dia 30 do mês de

Dezembro, entraram em vigor algumas
alterações ao código da estrada. Razão
pela qual os condutores devem estar
atentos. Continuamos hoje a publicar
as principais, prometendo terminar no
próximo boletim.

...................................................
C. Nas rotundas, os condutores de

veículos a motor que pretendam entrar
na rotunda, devem ceder  a passagem
aos velocípedes, veículos de tracção
animal e de animais que nela circulam.

Proibido estacionar a menos de 5
metros, para um ou outro lado, das
rotundas e no interior das mesmas.

D. Ultrapassar pela direita passa a
ser sancionado com coima entre 250
e 1.250 euros.

E. Estacionamento:
- Proibido estacionar a menos de 25

metros antes e 5 metros depois dos
sinais de paragem dos veículos de
transporte de passageiros (autocarros)

- O mesmo, mas a menos de 6
metros antes, para os eléctricos

- Estacionamento de veículos,
ostentando qualquer informação (por
exemplo: vende-se, procuro novo dono,
telefone) é proibido, podendo ser
rebocados.

- Paragem e estacionamento nas
passadeiras passa a ser contra-orde-
nação grave, com coima de 120 a 600
euros.

Transporte crianças  (próximo n.º )


