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SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 2016 

MONIÇÃO DE ENTRADA:  

“Levanta-te e resplandece; a glória do Senhor brilha sobre ti” (Is, 60,1). Esta é a 

palavra de ordem, que nos conduz, em peregrinação, ao Presépio, para atravessar 

a Porta Santa da humildade e ali contemplar a misericórdia do Pai, no rosto de um 

Menino. E uma vez que alcançámos misericórdia, renova-se o apelo a partir do 

Presépio, por outro caminho: “Levanta-te e resplandece; a glória do Senhor brilha 

sobre ti” (Is, 60,1). Alcançámos misericórdia, para a refletir, para a espelhar e 

espalhar, numa vida repleta do amor de Deus e da alegria do Evangelho.  



ANÚNCIO SOLENE DA PÁSCOA 2016 (DEPOIS DO EVANGELHO OU DEPOIS DA COMUNHÃO) 
 

Irmãos caríssimos: 

a glória do Senhor manifestou-se 

e manifestar-se-á sempre no meio de nós, 

até à 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 da Páscoa, este ano a 27 de março. 

Em cada domingo, Páscoa semanal, 

a santa Igreja torna presente este grande acontecimento, 

no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. 

Da Páscoa derivam todos os dias santos: 

as Cinzas, início da Quaresma, a 10 de fevereiro, 

a Ascensão do Senhor, a 08 de Maio; 

o Pentecostes, a 15 de maio; 

o Corpo de Deus, a 29 de maio, 

o Sagrado Lausperene Paroquial, a 2 e 3 de Julho. 

as festas em honra dos nossos santos patronos Tiago, José e António, de 29 a 31 

de Julho, 

o primeiro Domingo do Advento, a 27 de Novembro. 

Também nas 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.  

R: Ámen.  



HOMILIA NA SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR 2016 

Nas doze passas, com que vos propus viver o Ano da Misericórdia, na Solenidade 

de Santa Maria Mãe de Deus, Dia Mundial da Paz e Início do Ano Novo, ocorrida 

anteontem, ao soletrar a palavra Misericórdia (12 letras, como o ano que tem 12 

meses), faltou uma deveras importante, pese embora não se encontrar na palavra 

Misericórdia. É a letra P. P de Paz, dom de Jesus à sua Igreja e aos seus fiéis, P de 

Pai, atributo de Deus, tão referido por Jesus e ensinados aso seus discípulos, P de 

Piedade, conceito sinónimo de misericórdia, P de Padre, o que eu sou convosco, P 

de Pároco, o que sou para vós ou P de Peregrinação, palavra densa de significado 

e cuja realidade hoje gostaria de refletir hoje convosco.  

Na verdade, não há Ano Santo, sem peregrinação. Na nossa diocese de Viana do 

Castelo, o primeiro local de Peregrinação é a Catedral, Igreja-Mãe, onde se 

encontra a aberta permanentemente a Porta Santa. Lá iremos, em peregrinação 

jubilar, em data a anunciar brevemente. Como brevemente a anunciar será a 

Peregrinação Paroquial a Santiago de Compostela em cuja Catedral repousam os 

despojos mortais do nosso Padroeiro e cuja Porta Santa atravessaremos todos em 

comunidade. 

 Creio que os Magos nos podem servir de companheiros espirituais desta 

peregrinação jubilar, sugerindo-nos três aspetos importantes: 

1º: OS MAGOS ENSINAM-NOS QUE A PEREGRINAÇÃO FAZ PARTE DA AVENTURA DA FÉ! Eles são os 

primeiros daquela grande procissão, de que falava o profeta Isaías (cf. 60, 1-6): uma 

procissão que nunca se interrompeu, desde então, e que, através de todas as 

épocas reconhece a mensagem da Estrela e encontra no Menino, o rosto da 

misericórdia do Pai. Os Magos ensinam-nos a caminhar juntos, a não nos 



contentarmos com uma vida comunitária medíocre, acomodada, refém das coisas 

do antigamente, avessa à mudança, sem «grandes voos», mas a deixarmo-nos 

sempre fascinar, pelo que é bom, verdadeiro e belo, isto é, por Deus e pela Igreja 

sempre em mudança. Ser cristão não é um estado de vida, como o é o matrimónio 

ou o sacerdócio ministerial! É mais do que isso! É um Caminho para toda a vida! O 

resto deriva daqui! Por conseguinte, o cristão não é um instalado, um acomodado. 

É um desassossegado, que busca continuamente o esplendor do rosto de Deus e a 

quem, por sua vez, Deus diz continuamente: «Levanta-te e resplandece» com a 

misericórdia que usei para contigo. A peregrinação jubilar tem exatamente este 

sentido: “ajudar-nos a descobrir que somos peregrinos de uma estrada, em direção a 

uma meta desejada” (MV 14).  

2º OS MAGOS ENSINAM-NOS QUE O CAMINHO SE FAZ CAMINHANDO, POR ENTRE DIFICULDADES E 

SACRIFÍCIOS. No seu caminho, há momentos obscuros, em que desaparece o brilho 

da Estrela: no palácio de Herodes, os Magos atravessam um momento de 

escuridão, de desolação, que conseguem superar graças às indicações do Espírito 

Santo, que fala através das profecias. Estas indicam que o Messias nascerá em 

Belém, a cidade de David. Quantas vezes nos acontece o mesmo, nos caminhos da 

vida! Quantas dores e sofrimentos, quantos fracassos, quanta incompreensão. 

Mas, na verdade, o GPS dos Magos tem o seu satélite, colocado nos céus, “que 

proclamam a glória de Deus”. As suas coordenadas encontram-nas na Palavra das 

Escrituras, que é farol dos seus passos e luz dos seus caminhos (Sl. 118, 105). Ora, 

estas dificuldades do caminho são sinal, também, para nós, de que não se pode 

chegar à meta da peregrinação, que é contemplar o rosto da misericórdia do Pai, 

sem “empenho e sacrifício” e sem esquecer de colocar as coordenadas da Palavra 

de Deus no GPS que é o coração (MV 14).  



3º OS MAGOS ENTRAM NO PRESÉPIO, PELA PORTA DA HUMILDADE: Aquela Estrela que os 

acompanhou no caminho, fá-los entrar no mistério e eles sentem uma grande 

alegria, ao contemplar a misericórdia divina, manifesta no rosto de um Menino. 

Deus não Se lhes manifesta no poder deste mundo, mas revela-se na humildade 

do Seu amor. O amor de Deus é humilde, tão humilde, mas tão humilde que só os 

humildes o podem compreender! Os magos desafiam-nos a atravessarmos a Porta 

Santa da Igreja jubilar, como humildes pecadores e “a deixarmo-nos abraçar pela 

misericórdia de Deus” (MV 14), dobrando os joelhos, na confissão e adoração do Seu 

Santo Nome.  

4º E, por fim, há que seguir, como os Magos, por outro caminho! A peregrinação 

não termina quando se alcança a meta do santuário, mas quando se volta para casa 

e se retoma a vida de todos os dias, fazendo valer os frutos espirituais da 

experiência vivida. Alcançada a meta da peregrinação, vem o compromisso 

fundamental, que é lema, para todo este ano jubilar: sermos, uns para os outros, 

“misericordiosos como o Pai” (Lc. 6,36) o é para connosco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


