
GUIAS PARA DEUS 
 

Recordamos aos participantes desta actividade 

que os encontros retomarão no dia 12 de Janeiro, 

dentro do horário habitual. 

 

 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Informamos também que, nos segundos sábados 

de cada mês, pelas 17h45, decorre um momento 

de adoração do 

Santíssimo Sacramento 

que culmina com a 

oração de Vésperas. 

 

 

 

 

 

ESCOLA DE ORAÇÃO 
 

Está a decorrer esta iniciativa na nossa casa de 

Fátima, a Domus Carmeli, que fica na Rua do 

Imaculado Coração de Maria, nº 17. O próximo 

módulo será nos dias 25 a 27 de Janeiro. Os 

interessados devem informar-se e inscrever-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENHOR, NADA TE PEÇO PARA MIM 

 

Senhor, que nunca me negaste nada,  

Nada te peço para mim.  

Peço-te apenas por cada irmão dorido,  

Por cada pobre da minha amada terra.  

Peço-te pelo seu pão e a sua jornada,  

Pelas suas penas de pássaro vencido,  

Pelo seu riso, o seu canto e o seu assobio,  

Hoje que a casa ficou silenciosa.  

Peço-te de joelhos,  

Uma migalha das tuas maravilhas,  

Uma côdea de pão para as suas mãos,  

Uma ilusão, apenas uma porta aberta;  

Hoje que a mesa ficou deserta  

E choram, na noite, os meus irmãos.  

Que assim seja!  
 

Cardeal Jorge Mario Bergoglio 
[Homilia no Natal de 2001] 
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“Vimos a sua estrela no Oriente  
e viemos adorá-l’O” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoje, uma grande luz irradia da Gruta de Belém! Ao 

Presépio, não chegam, nem os poderosos, nem os 

reis da terra, mas alguns Magos, uns estranhos e 

curiosos desconhecidos, talvez vistos no seu tempo 

com enorme suspeita, gente que não seria digna de 

uma qualquer atenção particular! Mas diríamos 

que, neles, homens de coração puro, e através 

deles e do seu puro olhar, o Evangelho, a Boa Nova 

do Natal, viaja, além-fronteiras, e sem passaporte! 

Vindos do Oriente, estes peregrinos são os 

primeiros da grande procissão daqueles que, 

através da história, sabem reconhecer a 

mensagem da estrela, caminhar pelas veredas 

indicadas pela Sagrada Escritura e, assim, 

encontrar o Menino Deus! 

http://www.porto.carmelitas.pt/
mailto:porto@carmelitas.pt


 
 
 
 
 
 
LEITURA I            Is 60, 1-6 
 

«Brilha sobre ti a glória do Senhor» 
 

Leitura do Livro de Isaías  
 

Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque 

chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. 

Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os 

povos. Mas, sobre ti levanta-Se o Senhor e a sua 

glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e 

os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e 

vê: todos se reúnem e vêm ao teu encontro; os 

teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são 

trazidas nos braços. Quando o vires ficarás 

radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, 

pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter 

as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão 

de camelos, de dromedários de Madiã e Efá. Virão 

todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e 

proclamando as glórias do Senhor.  
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Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor, todos os povos 

da terra. 
 

Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar  

e a vossa justiça ao filho do rei.  

Ele governará o vosso povo com justiça  

e os vossos pobres com equidade.  

 

Florescerá a justiça nos seus dias  

e uma grande paz até ao fim dos tempos.  

Ele dominará de um ao outro mar,  

do grande rio até aos confins da terra.  
 

Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes,  

os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas.  

Prostrar-se-ão diante dele todos os reis,  

todos os povos o hão-de servir.  
 

Socorrerá o pobre que pede auxílio  

e o miserável que não tem amparo.  

Terá compaixão dos fracos e dos pobres  

e defenderá a vida dos oprimidos.  

 

LEITURA II                Ef 3, 2-3a.5-6 
 

«Os gentios recebem a mesma  

herança prometida»  
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Efésios  
 

Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que 

Deus me confiou a vosso favor: por uma revelação, 

foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas 

gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos 

filhos dos homens como agora foi revelado pelo 

Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas: 

os gentios recebem a mesma herança que os 

judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam 

da mesma promessa, em Cristo Jesus, por meio do 

Evangelho.  

 

EVANGELHO          Mt 2, 1-12 
 

«Viemos do Oriente adorar o Rei» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Mateus  
 

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.  


