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3896. Evangelho de domingo - Epifania do Senhor - (06-01-2013) - Is 60, 1-6; Sl 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt
2, 1-12 - Jesus tinha nascido em Belém de Judá, no tempo de Herodes. Vieram, então, alguns magos do
Oriente. Chegaram a Jerusalém perguntando: “Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós
vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo”. O rei Herodes ficou perturbado quando soube disso.
E com ele ficou agitada toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu, então, todos os chefes dos
sacerdotes e escribas do povo para perguntar onde o Messias devia nascer. Eles lhe disseram: Deve
nascer em Belém de Judá. Pois assim escreveu o profeta: “E tu, Belém, terra de Judá, não és de maneira
alguma a menor entre as cidades de Judá. Isso porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel,
meu povo”.
Herodes chamou os magos, em segredo; fez com que eles dissessem exatamente quando a estrela tinha
aparecido. Mandou que fossem para Belém e recomendou: “Informem-se de tudo a respeito do
menino. Quando o tiverem encontrado, mandem avisar-me. Assim, também eu poderei ir adorá-lo”.
Depois de ouvir essas palavras do rei, os magos partiram. A estrela, que tinham visto no oriente, ia
caminhando na frente deles até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela,
sentiram uma grande alegria. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E, caindo de
joelhos, o adoraram. Depois, abriram seus tesouros e lhe deram de presente ouro, incenso e mirra.
E eles foram avisados em sonho para não se encontrarem novamente com Herodes. Por isso, tomaram
outro caminho para voltar para sua terra.
Recadinho: - Dê alguma exemplo de como Deus se manifesta em sua vida. - Enumere alguns presentes
que você oferece a Deus. - Você espera que as graças de Deus venham ou se movimenta em sua busca?
- Você reza pedindo que Deus lhe manifeste seus desejos a seu respeito? - Sua vida é uma manifestação
da bondade de Deus ao mundo?
3897. Salvador (BA): Bom Jesus dos Navegantes - A festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, na
paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Salvador, foi celebrada nos últimos dias de dezembro. No
dia 31 de dezembro houve a “Missa do Embarque” das imagens dos padroeiros. No dia 1º de
janeiro/2013 houve missa na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, seguida de procissão
marítima. A procissão terrestre é realizada hoje, 06 de janeiro, após a missa das 16h, na Igreja Nossa
Senhora da Boa Viagem.
A origem da procissão marítima do Bom Jesus dos Navegantes, como a de outras festas populares, é
imprecisa. Acredita-se que remonta ao século XVIII, época em que o tráfico de escravos negros vindos
da África e o comércio marítimo com o oriente eram intensos. Os infortúnios das longas viagens, como
as doenças e os ataques dos navios piratas, levaram os marinheiros a buscar a proteção divina do Bom
Jesus dos Navegantes, dando início a uma das mais tradicionais festas religiosas da Bahia. A celebração
teve seu ponto alto no primeiro dia do Ano Novo, quando foi realizada a procissão marítima.
3898. Porto Alegre (RS): Romaria de N. Sra. Mãe de Deus - A Arquidiocese de Porto Alegre promoveu,
no dia 1º de janeiro de 2013, a 25ª Romaria de N. Sra. Mãe de Deus (padroeira da cidade e da
arquidiocese), tradicionalmente realizada no primeiro dia do ano, para pedir paz para o mundo.
Considerado um dos recantos mais bonitos da capital gaúcha, com vista panorâmica de 360 graus, o
Santuário acolhe todos os anos milhares de devotos. A preparação para a romaria foi iniciada no dia 23
de dezembro, com uma novena, centrada no tema: "A Mãe de Deus no Ano da Fé". No dia da romaria,
1º de janeiro, a programação começou com mais de três mil romeiros partindo da Gruta de Lourdes em
direção ao Santuário Mãe de Deus, onde houve missa com bênção das mães e bênção geral.
3899. Na Rússia: "dois Natais" - Na Rússia o Natal é festejado duas vezes. A maioria da população
considera o 25 de dezembro como sendo o “Natal Católico”, que também é celebrado nesta data por
luteranos, anglicanos, metodistas e cristãos de outros ramos, que seguem o calendário gregoriano. Por
sua vez a Igreja Ortodoxa Russa, junto a algumas igrejas, conservou as festividades religiosas do Natal
observando o calendário Juliano. Por este motivo, o Natal ortodoxo é celebrado 13 dias após, ou seja,
em 7 de janeiro. Já a festa da Epifania é celebrada no dia 19.

