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mensagem de saudação

Jesus é o Salvador! Apresenta-Se com determinação mas continua hu-
milde, o ‘filho de José’ que cresce e vive connosco. O poder de Deus 
manifesta-se assim: na humildade e na determinação de chegar a todos. 
O segredo? S. Paulo explica-o muito bem: «se não tiver amor, nada sou».

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Jeremias 1, 4-19
“Ainda antes de te formar no seio da tua mãe, Eu te es-
colhi!”.

Salmo 70 (71) A minha boca proclamará a vossa sal-
vação!
“Em Ti, Senhor, me refugio; jamais serei confundido”.

2ª Leitura: 1Coríntios 12, 31 – 13, 13
“Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas 
a maior de todas é o amor”.

evangelho: Lucas 4, 21-30
“As pessoas perguntavam: «não é Este o filho de José?» Jesus respon-
deu-lhes: «nenhum profeta é bem aceite na sua terra”.
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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

 
Nos dias 5 e 12 de Fevereiro estará a cargo 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.

que os habitantes de Nazaré são como os seus antepassados: não acolhem 
o tempo da visita de Deus. Da admiração, os habitantes passam ao ódio. E 
nós, hoje? Interroguemo-nos sobre a nossa atitude para com Jesus: a sua 
palavra surpreende-nos? Pomos de lado as suas palavras que nos provocam, 
para não nos pormos em questão? Preferimos ficar na nossa tranquilidade?

(Excerto retirado do site Dehonianos)

FeSTA DA ApreSenTAção Do Senhor
 

Na próxima 4ª feira, dia 2 de Fevereiro, festa da Apresentação do Senhor, 
faremos a bênção das velas. Quem quiser pode trazer a sua vela para ser 
benzida.



Refletindo com o Papa

“No domingo passado a liturgia propôs-nos o episódio da sinagoga de Na-
zaré, onde Jesus lê um trecho do profeta Isaías e no final revela que aquelas 
palavras se cumprem ‘hoje’, n’Ele. Jesus apresenta-Se como Aquele sobre 
o qual se pousou o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que O consagrou 
e O enviou para cumprir a missão de salvação em favor da humanidade. O 
Evangelho de hoje é a continuação daquela narração e mostra-nos a admi-
ração dos seus concidadãos ao ver que um habitante da sua aldeia, o «filho 
de José», pretende ser Cristo, o enviado do Pai.

Jesus, com a sua capacidade de penetrar as mentes e os corações, entende 
imediatamente o que pensam os seus conterrâneos. Eles julgam que, sendo 
Ele um deles, deve demonstrar esta sua ‘estranha pretensão’ realizando mi-
lagres ali, em Nazaré, como fez em povoados vizinhos. Mas Jesus não quer e 
não pode aceitar esta lógica, porque não corresponde ao plano de Deus: Deus 
quer a fé, eles querem os milagres, os sinais; Deus quer salvar todos, e eles 
desejam um Messias para a sua própria vantagem e satisfação. E para explicar 
a lógica de Deus, Jesus cita o exemplo de dois grandes profetas antigos: Elias 
e Eliseu, que Deus tinha enviado para curar e salvar pessoas não judias, de 
outros povos, mas que tinham confiado na sua palavra.

Diante deste convite a abrir os seus corações à gratuidade e à universa-
lidade da salvação, os cidadãos de Nazaré revoltam-se e chegam a assumir 
uma atitude agressiva que degenera a tal ponto que «se levantaram para o 
lançar fora da cidade e conduziram-no até ao alto monte a fim de O precipi-
tarem dali abaixo». A admiração do primeiro instante transformou-se numa 
agressão, numa rebelião contra Ele.

E este Evangelho mostra-nos que o ministério público de Jesus começa 
com uma rejeição e com uma ameaça de morte, de forma paradoxal exata-
mente por parte dos seus concidadãos. Vivendo a missão que lhe foi con-
fiada pelo Pai, Jesus sabe bem que deve enfrentar o cansaço, a rejeição, a 
perseguição e a derrota, Um preço que, tanto ontem como hoje, a profecia 
autêntica é chamada a pagar. Mas a dura rejeição não desencoraja Jesus, 
nem impede o caminho e a fecundidade da sua ação profética. Ele vai em 
frente pela sua estrada, confiando no amor do Pai.

Também hoje, o mundo tem necessidade de ver nos discípulos do Senhor 
profetas, ou seja, pessoas corajosas e perseverantes em responder à voca-

ção cristã. Pessoas que seguem o ‘impulso’ do Espírito Santo, que as envia 
para anunciar esperança e salvação aos pobres e aos excluídos; pessoas que 
seguem a lógica da fé e não do miraculismo; pessoas dedicadas ao serviço 
de todos, sem privilégios nem exclusões. Em poucas palavras: pessoas que 
se abrem a acolher em si mesmas a vontade do Pai e se comprometem a 
testemunha-la fielmente aos outros.

Oremos a Maria Santíssima, para podermos crescer e caminhar no mes-
mo ardor apostólico pelo Reino de Deus, que animou a missão de Jesus..”

(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. Em que situações te é mais fácil reconhecer a presença de Jesus? 
3. Que significa para ti o ‘ardor da fé’? De que modo a fé integra o teu dia a 
dia e as tuas escolhas?

Proposta da semana: Semana das “Escolhas”. Recordando o Evangelho 
e o desafio do Papa Francisco todas as noites, antes de dormir, refletimos 
sobre o dia que passou e decidimos coisas a fazer no dia seguinte para 
podermos anunciar o Reino de Deus. Também podemos fazer esta reflexão 
em família, durante ou depois do jantar.

À Escuta da Palavra:

Sabemos como as multidões são versáteis. Basta ver a atitude da multidão em 
Jerusalém: ora aclama Jesus, ora pede a sua more. A mesma versatilidade 
acontece com os habitantes de Nazaré. Têm reacções diferentes e interro-
gam-se, pois conhecem bem a identidade familiar de Jesus. Jesus avança no 
seu ensino e faz referência a dois episódios do Antigo Testamento, no tempo 
de Elias e de Eliseu: a viúva estrangeira e o general sírio, que beneficiam dos 
gestos salvíficos de Deus e não os filhos de Israel! Por outras palavras, diz 


