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mensagem de saudação

O Papa pediu que o terceiro domingo do Tempo Comum seja o Domingo 
da Palavra de Deus. «Escuta a Palavra para que a Palavra te escute!» 
Sim, a Palavra de Deus contida na Bíblia não é uma história ou um ro-
mance para se ler e esquecer. Cada vez que lemos a Bíblia, cada vez 
que escutamos a Palavra de Deus na Missa, estabelecemos um diálogo 
com Deus que só pode dar bons frutos.

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Neemias 8, 2-10
“Hoje é um dia consagrado ao Senhor, nosso Deus. Não 
vos entristeçais nem choreis”.

Salmo 18 (19) As vossas palavras, Senhor, são espí-
rito e vida!

“Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos”.

2ª Leitura: 1Coríntios 12, 12-30
“Todos nós fomos baptizados num só Espírito para constituirmos um só 
corpo e a todos nos foi dado a beber um só Espírito. Vós sois o corpo de 
Cristo e os seus membros, cada um por sua parte”.

evangelho: Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
“Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de 
ouvir”.
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miSSA nAS CApeLAS
 

Por enquanto, e por motivos de segurança, não haverá missas nas capelas. 
Mantem-se o horário normal da missa semanal às 4as e 6as feiras às 10h00 
na Igreja paroquial.

ornAmenTAção DA igrejA pAroquiAL 
e CenTro pASTorAL

 
No dia 29 de Janeiro está a cargo do lugar do Peso. Nos dias 5 e 12 de 
Fevereiro será a vez do lugar de Santa Catarina.

miniSTroS exTrAorDinárioS DA Comunhão
 

Haverá uma formação para os Ministros Extraordinários da Comunhão no pró-
ximo dia 12 de Fevereiro, sábado, às 15h00, na Igreja do Senhor da Pedra.

são firmes, dão sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são rectos 
e alegram o coração; os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os 
olhos». A Palavra que recebemos é uma palavra que alegra e que ilumina. 
É uma canção, uma lâmpada. Que ela nos acompanhe em cada instante ao 
longo da semana…

(Excerto retirado do site Dehonianos)

reunião De CATequiSTAS
 

Na próxima 6ª feira, dia 28, haverá reunião de catequistas no Centro Pas-
toral, à 21h00. 



Refletindo com o Papa

“«Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos n’Ele. Come-
çou, então, a dizer-lhes: ‘cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura 
que acabais de ouvir’».

O Evangelho de hoje apresenta-nos o início da missão pública de Jesus. 
Apresenta-O na sinagoga que O viu crescer, circundado por conhecidos e 
vizinhos e talvez até por alguns dos seus ‘catequistas’ da infância que Lhe 
ensinou a lei. Ele tomou a palavra para anunciar e realizar o sonho de Deus. 
Uma palavra até então proclamada apenas como promessa de futuro mas 
que, na boca de Jesus, só podia ser pronunciada no presente, tornando-se 
realidade: «cumpriu-se hoje!»

Jesus revela o ‘agora’ de Deus, que vem ao nosso encontro para nos cha-
mar a tomar parte no seu ‘agora’; é agora que vamos anunciar a Boa Nova 
aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e, aos cegos, a recuperação 
da vista, mandar em liberdade os oprimidos e proclamar um ano favorável 
da parte do Senhor. É o ‘agora de Deus’ que, com Jesus, se faz presente, 
se faz rosto, carne, amor de misericórdia que não espera situações ideais 
ou perfeitas para a sua manifestação, nem aceita desculpas para a sua não 
realização. Ele é o tempo de Deus que torna justos e oportunos todos os 
espaços e situações. Em Jesus começa e faz-se vida o futuro prometido. 
Quando? Agora!

Nem todos aqueles que lá O ouviram se sentiram convidados ou convoca-
dos. Nem todos os seus vizinhos de Nazaré estavam prontos para acreditar em 
alguém que conheciam e tinham visto crescer e que os convidava a realizar um 
sonho há muito aguardado. Antes, pelo contrário, diziam: «Mas não é o filho de 
José? A nós também pode acontecer o mesmo. Nem sempre acreditamos que 
Deus possa ser tão concreto no dia-a-dia, tão próximo e real, e menos ainda 
que Se faça assim presente agindo através de alguém conhecido, como um 
vizinho, um amigo, um parente. Nem sempre acreditamos que o Senhor nos 
possa convidar a trabalhar e a meter as mãos na massa juntamente com Ele 
no seu Reino… E não é raro comportarmo-nos como os vizinhos de Nazaré, 
quando preferimos um Deus à distância: magnífico, bom, generoso, bem dese-
nhado, mas distante e, sobretudo, que não incomode, um Deus ‘domesticado’. 
Porque um Deus próximo no dia-a-dia, um Deus amigo e irmão, pede-nos 
para aprendermos proximidade, presença diária e, sobretudo, fraternidade. Ele 
não quis manifestar-Se de modo angélico e espetacular, mas apresenta-Se e 
oferece-Se com um rosto fraterno e amigo, concreto, familiar…

Isto não é amanhã, é agora! Pois onde agora está o teu tesouro, aí está 

o teu coração; e aquilo que vos apaixona, conquistará não apenas a vossa 
imaginação, mas envolverá tudo. Será aquilo que vos faz levantar de manhã, 
que vos anima nos momentos de cansaço, que vos abrirá o coração enchen-
do-o de maravilha, de alegria e gratidão. Senti que tendes uma missão e 
apaixonai-vos por ela, tudo dependerá disto. Podemos ter tudo, mas se falta 
a paixão do amor faltará tudo! A paixão do amor, hoje!

Para Jesus não há um ‘entretanto’, mas um amor de misericórdia que quer 
penetrar no coração e conquistá-lo. Ele quer conquistar o nosso coração, 
porque Jesus não é um ‘entretanto’ na nossa vida, uma moda passageira: é 
amor de doação que convida a doar-se. (…)

Quereis viver de verdade e em concreto o vosso amor? Então, o vosso 
‘Sim’ continue a ser a porta de entrada para que o Espírito Santo conceda 
um novo Pentecostes à Igreja e ao mundo. Assim seja.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1.Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2.A segunda leitura recorda-nos que somos um só corpo. Que fazes para 
seres parte integrante da comunidade cristã? 
3.O Papa recorda-nos, refletindo sobre o Evangelho, que a nossa relação 
com Jesus e o nosso compromisso com o Reino de Deus é hoje, um ‘hoje’ 
que se renova todos os dias. Como podemos manter viva a nossa fé?

Proposta da semana: Semana da “renovação”. Recordando o Evan-
gelho e o desafio do Papa Francisco rezamos todos os dias: «Senhor, que 
queres que eu faça hoje?

Palavra para o Caminho:

No final da celebração, “comemos” verdadeiramente as palavras do salmis-
ta? Neste domingo da Palavra de Deus, antes de retomar o caminho para as 
nossas casas, escutemos ainda como o salmista canta Deus que fala ao seu 
povo: «A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma; as ordens do Senhor 


