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I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita Mt 2, 1-12

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 pediu-lhes 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, 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.

I  DICA
O convite aqui é para construir 
o presépio em casa, semana a 
semana. 
No presépio de casa coloca os 
Reis Magos.  

I  FAMÍLIA SAMARITANA: 
QUE É MISSIONÁRIA!
Os membros da família irão, 
ao longo desta semana, 
anunciar que o Menino Jesus 
nascido no Presépio é o 
Salvador de todo o mundo. 
Este anúncio missionário 
pode ser feito de viva voz e 
igualmente por vias digitais.
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I  VOZ POÉTICA
Deus, foste tu que nos puseste
nos caminhos do tempo
e disseste à nossa vida que a esperança se cumpre
atravessando a noite sem bagagens

como os Magos à procura do presépio,
assim caminhamos para ti;
que nos guie a estrela
para a prática das mãos, dos olhos e da esperança
e nos revele os perigos tortuosos;
que nos transporte a quadriga da justiça e da fortaleza
e que João Batista, estrela d’alva antes do dia que nasce,
nos indique o roteiro do teu Nome e do teu rosto

dá-nos também a companhia de Maria
que nos ajude a descortinar
as janelas do deserto e da alegria
santifica-nos, Deus, pelo fogo da tua consolação
e pelo fogo que acendeste entre todos nós aqui reunidos
na memória da tua Páscoa,
Deus do nosso berço e do nosso túmulo,
que vens no Pai, no Filho e no Espírito Santo

[José Augusto Mourão]

I  PESQUISA DA APP
“O Casaco: uma história de 
Caridade”

 I  PARA JOGAR
Depois de leres o evangelho 
podes testar o teu 
conhecimento e atenção: 

https://www.youtube.com/watch?v=V7cjo_bZ4ew
https://wordwall.net/play/9152/994/734
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