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Anote

pifania do Senhor é a revelação da bondade de Deus 
que deseja salvar a todos. É a grande convocação 

que Deus faz, a fim de que todas as nações e raças encontrem 
forças para tornar humano e fraterno o nosso mundo. Os 
textos de hoje, portanto, oferecem um convite à comunidade 
para que saia da prostração e da cegueira para perceber e 
sen�r a presença de Deus a par�r de dentro, segundo o profeta 
Isaías, na primeira leitura. A salvação não vem dos poderosos, 
como Herodes, mas sim do Menino de Belém. A lógica e a ó�ca 
de Deus são diferentes da nossa ou do mundo; ele busca a 
humildade, a simplicidade. Ele oferece ajuda aos caídos, aos 
desanimados, aos fracos, aos doentes e oprimidos.
 
A Festa da Epifania do Senhor, segundo Mateus, é a narra�va 
do evangelho da infância de Jesus. Apenas dois dos quatro 
evangelistas, Mateus e Lucas, relatam a infância de Jesus, a 
quem dedicam os dois primeiros capítulos dos seus 
respec�vos evangelhos. A intenção primeira dos dois 
evangelistas não é fazer história, pretendem, antes, 
transmi�r um testemunho de fé na história da salvação de 
Deus. Neste relato do evangelho de hoje está o kerigma, ou 
seja, a manifestação do Senhor, como luz das nações. O 
Senhor veio para brilhar, iluminar, mostrar o caminho. Surge 
uma nova aurora, é o sol nascente, e Jesus se faz presente.
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06 – 3ª feira
1Jo 4,7-10
Sl 71(72),1-4ab.
    7-8
Mc 6,34-44

07 – 4ª feira
1Jo 4,11-18
Sl 71(72),1-2.
    10-13
Mc 6,45-52

08 – 5ª feira
1Jo 4,19 – 5,4
Sl 71(72),1-2.
    14-15bc.17
Lc 4,14-22a

09 – 6ª feira
1Jo 5,5-13
Sl 147(147B),
    12-15.19-20 
Lc 5,12-16

10 – sábado
1Jo 5,14-21
Sl 149,1-6a.9b
Jo 3,22-30

11 – domingo
Is 42,1-4.6-7
Sl 28(29),1a.2.
    3ac-4.3b.9b-10
At 10,34-38
Mc 1,7-11

A par�r do exemplo dos Reis Magos do Oriente, diante 
uma nova estrela, que surge em Belém, vamos caminhar 
em busca desta luz, e redescobrir o caminho que nos leva 
a Jesus, o Messias. Colocar-se a caminho requer, de cada 
um de nós, uma a�tude, deixar a comodidade e ser 
missionário do Reino, colocando-se a serviço da 
comunidade. O Senhor espera que nos manifestemos 
diante das necessidades de nossos irmãos que precisam e 
necessitam de nós. O profeta Isaías nos convoca: 
“levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz e 
brilha sobre �”.

O verdadeiro rei não é Herodes ou César, mas o Menino, 
filho de Maria; é Ele a Estrela de Belém, que os reis 
Magos do Oriente vêm procurar e homenagear com 
ouro, incenso e mirra. Na fragilidade e na pequenez da 
criança se dá a Epifania, ou seja, a manifestação do 
Senhor. Deus se faz Criança, frágil, para nos tornar fortes 
no amor. Ele se faz luz, para nos aquecer, nos iluminar, 
nos mostrar o caminho e nos guiar. Então, poderemos 
cantar como o salmista hoje: “as nações de toda terra 
hão de adorar-vos, ó Senhor”.

                                                                                                                                                            
Frei Sergio Pagan

a Dia 5, 2ª feira, até o sábado, dia 10 - Tempo do Natal 
após a Epifania. No próximo domingo, dia 11, celebração 
da Festa do Ba�smo do Senhor, encerrando o belo Tempo 
do Natal. ‘‘Inseridos em seu Ba�smo, somos chamados ao 
serviço, à missão’’.
 

 Confissões - 1)Durante o mês de janeiro e o de a
fevereiro, até o dia 18, 4ª feira, não haverá atendimento
 aos domingos, exceto se houver possibilidade.
                           2)De 06/01 a 14/02, atendimento das 
9h às 11h, às 3ªs, 5ªs, 6ªs feiras e sábados.
 

 Can�na/2015 - Retorno em 1º de fevereiro próximo, a
com o "serv iço"  aos  cuidados da Jornada de
 Casais. Até lá!
 

 Para você que vai passar as férias em Icaraí/Niterói:a
Horário das Missas
domingo  6h30min, 8h, 9h30min, 11h, 18h, 19h30mina
2ª feira     6h30min e 18ha
3ª feira     6h30min, 8h, 12h e 18ha
4ª feira     6h30min, 8h e 18ha
5ª feira     6h30min, 8h e 18ha
6ª feira     6h30min, 8h e 18ha
sábado     6h30min, 8h e 16ha
Observação: Na primeira 6ª feira do mês, Missa às 
15h30min com Unção dos Enfermos
 

 Inscrições na Catequesea
Inscrições infan�s novas: junto à Secretaria 
de 26 a 30 de janeiro, das 9h às 11h 
de 02 a 06 de fevereiro, das 9h às 11h

Celebrarão o Sacramento do Matrimônio 
em fevereiro/2015:

   Dia 28  20h  Bruno Vilaça Soares e Lívia Di Renna V. Brum

a Anúncio das Solenidades Móveis de 2015
Irmãos caríssimos, 

a glória do Senhor manifestou-se, 
e sempre há de manifestar-se no meio de nós 

até a sua vinda no fim dos tempos.
Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo 

recordamos e vivemos os mistérios da salvação. 
O centro de todo o ano litúrgico é o Tríduo do Senhor 

crucificado, sepultado e ressuscitado,
que culminará no Domingo de Páscoa, 

este ano a 5 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 celebração da Páscoa do Senhor 

derivam todas as celebrações do Ano Litúrgico:
as Cinzas, início da Quaresma, a 18 de fevereiro; 

a Ascensão do Senhor, a 17 de maio; 
Pentecostes, a 24 de maio; 

o Primeiro Domingo do Advento, a 29 de novembro.
Também as 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,

Amém.

Fonte: Diretório da Liturgia /2015, Ano B, São Lucas, p.39

A luz do Senhor brilha sobre nós
Domingo da Epifania 

Solenidade da Epifania do Senhor

Rendamos graças a Deus pela manifestação de seu Filho amado - Jesus - ao Mundo. Sabemos, pela fé, que é o próprio 
Deus encarnado. E nós o acolhemos, o adoramos, ó Luz da Humanidade!

E tudo recomeça... Um novo ano, novos sonhos, novas determinações. Que saibamos dar sen�do à nossa vida, sob os 
cuidados da força imprescindível do Senhor do Tempo. Que nos empenhemos - todos - na construção de uma 
Comunidade sempre mais amorosa, mais unida, portanto, mais evangélica. Na Paz e no Bem!

Mul�plique...
"Que Deus da paz nos ajude, nos abençoe, 

nos alegre, pois a paz gera alegria 

e nos ensina a ficar maravilhados 

diante das delicadezas de Deus!»

Maria Odézia dos Santos

Caríssimos, se Deus nos 
amou assim, nós também 

devemos nos amar 
uns aos outros.

1João 4,11
05– 2ª feira
1Jo 3,22–4,6
Sl 2,7-8.10-11
Mt 4,12-17.
      23-25
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Nossa vida 
na Igreja em 

 Estamos iniciando o novo ano com os olhos 
voltados para o que podemos fazer dentro da 
Igreja e, especificamente, dentro da nossa 
Comunidade Paroquial da Porciúncula. 
 
 Em âmbito de Diocese, iniciamos, em 2014, a 
Campanha de Construção da Nova Catedral. O 
projeto de execução das obras criará corpo em 
2015. Nossa par�cipação, principalmente pelos 
instrumentos já u�lizados neste ano, depósito em 
banco, contribuição através de boleto ou carnê, 
deve con�nuar. É momento especial para todos 
nós de, como nos diz D. José Francisco, priorizar 
nossa contribuição para a realização desta obra 
de fé.

 O ano de 2015 marca também, para a 
Arquidiocese, a elaboração de um novo Plano 
Pastoral. Ele será importante instrumento de vida 
para todas as Paróquias.  Três temas — 
Acolhimento, Formação e Evangelização — serão 
pensados em todas as Paróquias, em Assembleias 
Paroquiais, discu�dos em Assembleias Vicariais e 
assumidos na Assembleia Arquidiocesana a se 
realizar no dia 29 de agosto. As Assembleias 
Paroquiais se realizarão até 30 de abril e as Vicariais 
até 30 de maio. Nossa Comunidade Paroquial tem 
papel importante, por sua dimensão, na reflexão 
desses temas. Pastorais, grupos, movimentos e 
Comunidade em geral não podem se omi�r.

 Em abril, dia 12, celebraremos os 50 anos da 
Paróquia. É uma data de referência. Não há muito por 
fazer, externamente, mas muito a pensar no que 
podemos fazer para ser mais Comunidade, mais 
família, mais igreja. A Assembleia Paroquial colocará, 
diante de nossos olhos, apelos e rumos a serem 
definidos também em âmbito de Paróquia. 

 O andar da carruagem está indicando também 
que 2015 nos faz um apelo de reestruturação e 
priorização da Pastoral Familiar. Há dois anos 
foram iniciadas as Jornadas de Casais. Será 
necessário implementar serviços específicos em 
função dos casais e das famílias, bem como 
instrumentos para ajudar a enfrentar, com olhar 
cristão, seus desafios e problemas atuais.

 Muito precária, em nossa Paróquia, tem sido a 
Pastoral da Juventude. Mas não adianta importar ou 
impor uma Pastoral. Ela precisa nascer da 
disposição, do ânimo e do comum discernimento de 
jovens, casais e Comunidade Paroquial. Nesta hora, 
ela pede de nós todos — Jovens, Pais, Comunidade 
Paroquial e Sacerdotes — um decisivo impulso e 
uma ousadia serena e inteligente. 

 Por suas proporções, a Festa de Santo Antônio 
nos obriga a repensar constantemente os 
modelos e, hoje, sobretudo, sua estrutura: 
parece que nos tornamos poucos, fracos, 
insuficientes diante das tantas frentes de 
trabalho que ela requer. Um novo espírito de 
par�cipação, de voluntariado e de serviço precisa 
ser alegremente assumido. Sem isso, a Festa 
tornar-se-á inviável e deixará de ser o grande 
momento de comunhão e integração paroquial. 

 Que todos possamos nos dar as mãos e 
enfrentar a luta que nos espera com alegria, 
coragem e simplicidade. Somos Comunidade à 
medida que desempenhamos nela algum serviço 
ou ajudamos para que os serviços sejam 
desempenhados mais facilmente. Que o bom 
Deus possa contar com todos nós!

Frei Salésio Hillesheim

Pense nisto...
Ser cristão hoje é anunciar com a vida, é falar por 
meio de a�tudes, é pra�car o que se proclama. 
O testemunho dá autoridade à palavra levando 
às pessoas o Evangelho que pode ser visto, além 
d e  o u v i d o .  P a l a v r a  e  t e s t e m u n h o  s e 
complementam.

Deus está sempre ao nosso lado. Ele não é um Deus 
distante, mas caminha conosco. Ele é capaz de nos 
olhar por dentro e conhecer nossos sen�mentos. 
Sua bondade é para todos, ainda que Ele nos deixe 
livres para tomarmos nossas decisões. Ser trigo ou 
ser joio é a escolha de cada um de nós.    

O Papa disse...
 Sobre como se faz para procurar e encontrar Deus em 
todas as coisas.
 
 "Encontrar Deus em todas as coisas não é um 
"eureka" empírico. No fundo, quando desejamos 
encontrar Deus, quereríamos constatá-lo de imediato, 
com um método empírico. Assim não se encontra Deus. 
Ele encontra-se na brisa ligeira sen�da por Elias. Os 
sen�dos que constatam Deus são os que Santo Inácio 
designa por "sen�dos espirituais". Inácio pede para 
abrir a sensibilidade espiritual para encontrar Deus para 
além de uma abordagem puramente empírica. É 

2015

 Já ouvi alguém dizer: "palavras são palavras, nada mais 
que palavras". Também ouvi: "são palavras que o vento 
leva e deixa na estrada". Não concordo com nenhuma das 
duas frases. As afirmações acima parecem querer dar às 
palavras uma conotação de pouca ou nenhuma 
importância. Eu acho o contrário! As palavras são muito 
importantes e são um recurso maravilhoso, um privilégio, 
que Deus só deu aos seres humanos para que eles se 
comuniquem e vivam harmoniosamente.
 
Aí que esta o grande problema; é essencial escolher a 
palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa e no 
lugar adequado. De preferência com baixa tonalidade.
 
Usar a palavra para elogiar uma pessoa engrandece a 
nossa alma. Faça isso sempre que houver oportunidade.
 
Jamais usar a palavra para humilhar alguém, pois a dor 
moral dói mais do que a �sica. Deus criou a palavra para o 
entendimento dos seres humanos e não para destruí-
los.Infelizmente a insensatez de alguns destrói esse 
entendimento. É uma pena! A insensatez de alguns faz 
com que eles falem o que não deviam falar. Uma palavra 
malfalada ou mal interpretada pode levar  a uma 
discussão, uma briga, ou até à morte! Não é isso, 
absolutamente, que Deus quer!
 
Para terminar, acho oportuno deixar aqui uma linda frase, 
que é verdadeira lição de vida: "Tudo que disseres deve 
ser pensado, mas nem tudo que pensares deve ser dito"!

                                                                                                                                                                  
Agildo Bernardes

necessária uma a�tude contempla�va: é o sen�r que se 
vai pelo bom caminho da compreensão e do afeto no 
que diz respeito às coisas e às situações. O sinal de que 
se está neste bom caminho é o sinal da paz profunda, da 
consolação espiritual, do amor de Deus e de todas as 
coisas em Deus. Porque Deus está antes, Deus está 
sempre antes, Deus antecede. Portanto, encontra-se 
Deus caminhando, no caminho".

Jornal Observatório Romano, pág. 20, número 39, 
setembro de 2013

 Colaboração: Bruno Ferolla

Feliz você neste 
Ano Novo

 2015.  Mais um ano. Novo em folha.

 O começo do ano vale uma reflexão. Trezentos e sessenta 
e cinco dias em branco para serem preenchidos e assinados 
com a carne e o sangue da nossa energia e coragem. Cada 
um deles, uma rampa de acesso a nossos �midos ou 
grandiosos saltos diários. É hora da concentração, dos bons 
propósitos, das reflexões e desejos.

 O ponto alto do salto diário é trabalho solitário, pois 
cada pessoa é responsável pela firmeza dos seus passos e 
solidez de suas raízes e alicerces mais profundos.

 Como sempre precisamos de uma data para acreditar 
que a mudança é possível, deixamos as realizações 
concretas para o amanhã, o próximo mês, o ano que 
vem... e ficamos na elaboração dos sonhos. Acontece que 
o ano que vem já está aqui, ele é agora, já!
 
 Nosso futuro será menos o que tememos, se fizermos mais 
próximo o que sonhamos. É hora de correr pela rampa e saltar! 
Saltar com determinação, colocando a confiança nos braços do 
Pai que nos ampara na queda e nos dá a leveza do salto.
 
 Confiança em Jesus que nos envolve em ventos amenos.

 Confiança em Maria que nos agasalha em seu colo. 
Confiança em Deus que nos quer ver a todos planando 
lindos, puros, leves, soltos, comungando o mesmo céu e ar.

 Não se pode esquecer de que, pela fragilidade das asas, 
mede-se a ousadia do voo.

 Que Deus preencha sua alma com AMOR, meu irmão!

 Feliz VOCÊ neste ANO NOVO!
 

Lucia Romeu  

PALAVRASPALAVRAS
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