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Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Amadora
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei 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».
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 pediulhes 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-l’O».
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, ofereceramLhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho.

Os “magos” são apresentados como os “homens dos sinais”, que sabem ver na
“estrela” o sinal da chegada da libertação. Somos pessoas atentas aos “sinais” - isto
é, somos capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz
de Deus? Procuramos perceber nos “sinais” que aparecem no nosso caminho a vontade de Deus? | in site dos Dehonianos
Email: paroquia.amadora@sapo.pt | Tel: 214 937 813 | Telem: 969 698 125 | www.paroquia-amadora.pt

LEITURAS | SOLENIDADE DA EPIFANIA | ANO B
LEITURA I Is 60, 1-6
SALMO 71(72), 2.7-8.10.12-13
Ref: Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos da terra.
LEITURA II Ef 3, 2-3a.5-6
EVANGELHO Mt 2, 1-12

INFORMAÇÕES
CARTÓRIO PAROQUIAL
A partir de 14 de Janeiro o cartório paroquial estará encerrado aos Domingos. As
intenções que se desejem para a Eucaristia das 19H de Domingo, devem ser
marcadas durante a semana.

KAM | CORAL KERYGMA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocam-se todos os Sócios do KAM
para se reunirem em Assembleia Geral,
que terá lugar na Sala de Conferências
da Igreja matriz da Amadora, pelas 21H
do dia 18 de Janeiro, quinta feira.
Informam-se os sócios que se encontram abertas as inscrições de listas para
os Órgãos Sociais da Associação, listas
que devem ser entregues à Mesa até 8
dias antes (11 de Janeiro) da data da
Assembleia Geral (18 de Janeiro).
Encontram-se a pagamento, até ao início da reunião, as quotas eventualmente em atraso. Só poderão exercer o seu
direito de voto, os sócios que tenham a
sua situação regularizada ou com justificação prévia aceite pela Direcção.

KAM
Coral Kerigma
Associação Musical

Quando os três magos souberam
que Jesus tinha nascido,
pegaram nos seus camelos
e puseram-se a caminho.
Foram a casa de Herodes
por ser o maior reinado
que lh’ensinou o caminho
onde Jesus era nado.
Herodes como malvado
como profeta maligno,
ensinou aos santos reis
às avessas o caminho.
Estrela do Céu brilhante
no caminho os guiou.
Por cima duma caverna
a estrelinha aí parou.
Estava lá São José
e também a Santa Virgem Maria.
Também lá estava o Menino
que nos trouxe a luz do dia.
Ofereceram à Santa Virgem
ouro, mirra e incenso.
Não lhe ofereceram mais nada
porqu’Ele era o Deus imenso.
O ouro como grandeza;
incenso pr’ó incensar;
a mirra como cheirosa
para o Menino cheirar.
(Trad. popular)

