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mensagem de saudação

O Senhor faz-Se presente em cada momento e lugar da nossa vida. Cha-
ma-nos, acolhe-nos, escuta-nos, consola-nos… e volta a enviar-nos para 
sermos testemunhas da sua presença e do seu poder. Ele surpreende-
nos todos os dias com a sua presença, sempre atento às nossas dúvidas, 
medos e apreensões, e sempre disposto a desafiar-nos. Ele sabe que 
nós somos capazes, confia em nós; e nós, com Ele, chegaremos sempre 
mais longe.

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Isaías 6, 1-8
“Eis-me aqui: podes enviar-me!”.

Salmo 137 (138) Na presença dos Anjos, eu vos lou-
varei, Senhor!
“Senhor, a tua bondade é eterna”.

2ª Leitura: 1Coríntios 15, 1-11
“Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 
terceiro dia, conforme as Escrituras”.

evangelho: Lucas 5, 1-11
“Mestre, andámos toda a noite a pescar e não apanhámos nada. Mas, 
na tua Palavra, lançarei as redes!”.http://paroquiasantacatarina.webnode.com.pt/  |  Facebook: Paróquia de Santa Catarina
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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 12 de Fevereiro será da responsabilidade do lugar de Santa Catari-
na. Nos dias 19 e 26 de Fevereiro é a vez do Casal da Coita.

miniSTroS exTrAorDinárioS DA Comunhão
 

No próximo sábado, dia 12, haverá formação para os Ministros Extraordinários 
da Comunhão, na Igreja do Senhor da Pedra, em Óbidos, às 15h00.

À escuta da palavra:

As últimas palavras do sacerdote na missa são palavras de paz: “Ide em paz e 
o Senhor vos acompanhe!” Eis-nos enviados entre os homens, nossos irmãos, 
como Isaías, como Simão, como Paulo… E, como eles, não nos sentimos 
dignos de cumprir a missão que Deus nos confia em cada Eucaristia. Mas, 
como a Isaías, a Simão, a Paulo, uma palavra forte é dita a cada um de nós: 
“Não tenhas medo…” Partamos, como Paulo… com a certeza de que não sou 
eu que trabalho sozinho, “é a graça de Deus, que está comigo!”

(Excerto retirado do site Dehonianos)



Refletindo com o Papa

“O Evangelho de hoje propõe-nos, na narração de Lucas, o chamamento 
de Pedro. O seu nome, sabemos, era Simão, e ele era pescador. Na margem 
do lago da Galileia, Jesus vê-o a consertar as redes, juntamente com outros 
pescadores. Encontra-o cansado e desiludido, porque naquela noite nada 
tinham pescado.. E Jesus surpreende-o com um gesto imprevisto: entrou 
no seu barco e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra porque queria 
ensinar dali ao povo – havia muita gente. Assim, Jesus senta-Se no barco 
de Pedro e ensina à multidão reunida ao longo das margens. Mas as suas 
palavras voltam a abrir à confiança também o coração de Simão. Então Je-
sus, com outro gesto surpreendente, diz-lhe: «Faz-te ao largo; e, vós, lançai 
as redes para a pesca.

Simão responde com uma objeção: «Mestre, trabalhámos durante toda 
a noite e nada apanhámos…». E, como pescador perito, teria podido acres-
centar: «Se nada apanhámos de noite, muito menos apanharemos de dia!». 
Ao contrário, inspirado pela presença de Jesus e iluminado pela sua Palavra, 
diz: «… mas porque Tu o dizes, lançarei as redes». É a resposta da fé que 
também nós somos chamados a dar; é a atitude de disponibilidade que o 
Senhor pede a todos os seus discípulos, sobretudo a quantos desempenham 
tarefas de responsabilidade na Igreja. E a obediência confiante de Pedro 
gera um resultado prodigioso: «assim fizeram e apanharam uma grande 
quantidade de peixes». 

Trata-se de uma pesca milagrosa, sinal do poder da palavra de Jesus: 
quando nos colocamos com generosidade ao seu serviço, Ele realiza ma-
ravilhas em nós. Assim age em relação a cada um de nós: pede-nos que O 
recebamos no barco da nossa vida, para voltar a partir com Ele e sulcar um 
novo mar, que se revela cheio de surpresas. O seu convite a nos fazermos 
ao largo no mar da humanidade do nosso tempo, para ser testemunhas de 
bondade e de misericórdia, confere um novo sentido à nossa existência, que 
muitas vezes corre o risco de se nivelar sobre si mesma. Às vezes podemos 
ficar surpreendidos e hesitantes diante da chamada que o Mestre divino nos 
dirige, e sentimo-nos tentados a rejeitá-la por causa da nossa inaptidão. Tam-
bém Pedro, depois da inacreditável pesca, disse a Jesus: «Senhor, afasta-Te 
de mim porque sou pecador». É bonita esta oração humilde: «Senhor, afas-
ta-Te de mim porque sou pecador». Mas disse-o de joelhos, diante d’Aquele 
que já reconhece como Senhor. E Jesus encoraja-o, dizendo: Não temas, 

doravante serás pescador de homens» porque, se confiarmos em Deus, 
Ele liberta-nos do nosso pecado e abre à nossa frente um novo horizonte: 
colaborar com Ele na sua própria missão.

O maior milagre feito por Jesus para Simão e os seus demais compa-
nheiros pescadores desiludidos e cansados, não é tanto a rede cheia de 
peixes, quanto o facto de os ter ajudado a não serem vítimas da desilusão e 
do desencorajamento, diante das derrotas. Abriu-os para que se tornassem 
anunciadores e testemunhas da sua palavra e do Reino de Deus. E a resposta 
dos discípulos foi imediata e total: «depois de terem reconduzido os barcos 
para terra, deixaram tudo e seguiram-n’O.

A virgem Santa, modelo de adesão imediata à vontade de Deus, nos 
ajude a sentir o fascínio da chamada do Senhor, e nos torne disponíveis a 
colaborar com Ele para difundir por toda a parte a sua palavra de salvação.”

(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. O profeta Isaías escuta o desafio de Deus: «Quem enviarei?» E, sem he-
sitar, responde: «Eis-me aqui: podes enviar-me!» De que modo te dispões 
a escutar e responder ao chamamento de Deus? 
3. Que nos falta para fazermos parte desta ‘pesca milagrosa’ que Jesus nos 
propõe?

Proposta da semana: 

Semana da “ousadia”. Com humildade, mas com determinação, façamos 
o esforço de avançar no propósito de uma vida mais cristã e mais confiante 
em Deus.


