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«Quando entraram na casa, viram o 

menino com Maria, sua mãe.  

Ajoelharam-se diante dele e  

o adoraram»  
 

Jesus Cristo cruza-se na vida de muitas 

pessoas, a quem não interessa.  
 

Um pequeno esforço teria mudado suas 

vidas, teriam encontrado o Rei do Gozo 

e da Paz.  
 

Isso requer a boa vontade de procurar, 

de nos movimentar, de perguntar sem 

nos desanimar, como os Magos, de sair 

de nossa poltronaria, de nossa rotina, de 

apreciar o imenso valor de encontrar a 

Cristo.  
 

Se não o encontramos, não encontramos 

nada na vida, pois só Ele é o Salvador: 

encontrar Jesus é encontrar o Caminho 

que nos leva a conhecer a Verdade que 

nos dá a Vida. E, sem Ele, nada de nada 

vale a pena.  



 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 

 
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos 

dias do rei Herodes, quando chegaram a Je-

rusalém 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 notí-

cia, o rei Herodes ficou perturbado e, com 

ele, toda a cidade de Jerusalém. Reuniu to-

dos os príncipes dos sacerdotes e escribas do 

povo e perguntou-lhes onde devia nascer o 

Messias. Eles responderam: «Em Belém da Ju-

deia, 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 

pediu-lhes informações precisas sobre o tem-

po em que lhes tinha aparecido a estrela. 

Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide 

informar-vos cuidadosamente acerca do Me-

nino; 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 fren-

te e parou sobre o lugar onde estava o Meni-

no. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. 

Entraram na casa, viram o Menino com Maria, 

sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adora-

ram-n’O. Depois, abrindo os seus tesouros, 

ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e 

mirra. E, avisados em sonhos para não volta-

rem à presença de Herodes, regressaram à 

sua terra por outro caminho.  

Epifania do Senhor 
Solenidade 

Ev  Mt 2, 1-12 
 

1. O ano de 2020 ficou marcado pela grande 

crise sanitária da Covid-19, que se transfor-

mou num fenómeno plurissectorial e global, 

agravando fortemente outras crises inter-

relacionadas como a climática, alimentar, 

económica e migratória, e provocando gran-

des sofrimentos e incómodos. Estes e outros 

acontecimentos, que marcaram o caminho 

da humanidade no ano de 2020, ensinam-nos 

a importância de cuidarmos uns dos outros e 

da criação a fim de se construir uma socieda-

de alicerçada em relações de fraternidade. 

Por isso, escolhi como tema desta mensagem 

«a cultura do cuidado como percurso 

de paz»; a cultura do cuidado* para erradi-

car a cultura da indiferença, do descarte e 

do conflito, que hoje muitas vezes parece 

prevalecer.  
 

2. Deus Criador, origem da vocação humana    

     ao cuidado 
 

Em muitas tradições religiosas, existem narrati-

vas que se referem à origem do homem, à 

sua relação com o Criador, com a natureza e 

com os seus semelhantes.  

3. Deus Criador, modelo do cuidado  
 

A Sagrada Escritura apresenta Deus, além de 

Criador, como Aquele que cuida das suas 

criaturas, em particular de Adão, Eva e seus 

filhos. O próprio Caim, embora caia sobre ele 

a maldição por causa do crime que comete-

ra, recebe como dom do Criador um sinal de 

proteção, para que a sua vida seja salvaguar-

dada 
 

4. O cuidado no ministério de Jesus 
 

A vida e o ministério de Jesus encarnam o 

ápice da revelação do amor do Pai pela hu-

manidade. Na sinagoga de Nazaré, Jesus 

manifestou-Se como Aquele que o Senhor 

consagrou e enviou a «anunciar a Boa-Nova 

aos pobres», «a proclamar a libertação aos 

cativos e, aos cegos, a recuperação da vista; 

a mandar em liberdade os oprimidos». 
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5. A cultura do cuidado, na vida dos segui- 

    dores de Jesus 
 

As obras de misericórdia espiritual e corporal 

constituem o núcleo do serviço de caridade 

da Igreja primitiva. Os cristãos da primeira 

geração praticavam a partilha para não 

haver entre eles alguém necessitado e esfor-

çavam-se por tornar a comunidade uma 

casa acolhedora, aberta a todas as situa-

ções humanas, disposta a ocupar-se dos 

mais frágeis.  
 

6. Os princípios da doutrina social da Igreja  

    como base da cultura do cuidado 
 

• O cuidado como promoção da  

        dignidade e dos direitos da pessoa. 

• O cuidado do bem comum. 

• O cuidado através da solidariedade. 

• O cuidado e a salvaguarda da criação. 
 

7. A bússola para um rumo comum  
 

Assim, num tempo dominado pela cultura 

do descarte e perante o agravamento das 

desigualdades dentro das nações e entre 

elas, gostaria de convidar os responsáveis 

das Organizações internacionais e dos Go-

vernos, dos mundos económico e científico, 

da comunicação social e das instituições 

educativas a pegarem nesta «bússola» dos 

princípios acima lembrados para dar 

um rumo comum ao processo de globaliza-

ção, «um rumo verdadeiramente humano»  
 

8. Para educar em ordem à cultura do  

    cuidado. 
 

A educação para o cuidado nasce 

na família, núcleo natural e fundamental da 

sociedade, onde se aprende a viver em re-

lação e no respeito mútuo. Mas a família 

precisa de ser colocada em condições de 

poder cumprir esta tarefa vital e indispensá-

vel.  
 

9. Não há paz sem a cultura do cuidado. 
 

Neste tempo, em que a barca da humani-

dade, sacudida pela tempestade da crise, 

avança com dificuldade à procura dum 

horizonte mais calmo e sereno, o leme da 

dignidade da pessoa humana e a «bússola» 

dos princípios sociais fundamentais podem 

consentir-nos de navegar com um rumo se-

guro e comum.  
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https://paroquiadomontijo.com/

