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PALAVRAS PARA NÓS…
É a nós que JESUS lança hoje este desafio: “VINDE COMIGO”. E
o que é um cristão senão alguém que, escutando este chamamento, se dispõe a seguir e a acompanhar JESUS pelos caminhos da VIDA? São para nós também as Palavras dirigidas aos
seus primeiros ouvintes:

1. “Cumpriu-se o tempo...” Ou seja: é tempo de não esperar outro tempo.
É hoje que ELE nos chama e espera a nossa decisão de O seguir e acompanhar.
2. “Está próximo o Reino de Deus.” Ou seja: seguindo os seus passos, faremos a experiência da proximidade de Deus. Descobriremos, com alegria e
paz, que DEUS não é uma “Ideia Abstracta”, um “Ser distante”, nem muito menos um “Juiz frio e implacável” ou um estorvo à nossa liberdade e realização. É
uma Presença que nos envolve, num Mistério de Amor e de Vida. É um
Amigo que nos acompanha, compartilha, corrige, anima e faz viver.
3. “Acreditai no Evangelho.” E o EVANGELHO não é um livro… É uma Pessoa!
É JESUS de Nazaré. É a MENSAGEM que irradia da sua vida. Na verdade, Ele não
veio proclamar uma Doutrina, uma Filosofia ou um Culto mas sim anunciar e
testemunhar que DEUS é algo de Bom, de essencial e que é sempre uma
BOA NOTÍCIA para todo o Homem, seja quem for. BOA NOTÍCIA para acreditar,
viver e comunicar. Por isso nos diz ainda:
4. “Farei de vós Pescadores de Homens.” Seguir JESUS é também colaborar
no seu Projeto de Salvação.
***
“Quem se casa com o Tempo amanhã fica viúvo”, diz um velho Provérbio.
De facto, o Tempo é passageiro… É um valor, mas relativo… E não apenas o
Tempo, mas tudo o que constitui o “cenário deste Mundo”, como nos diz S.
Paulo. Por isso, ele nos exorta hoje a relativizar tudo o que não se identifica
com o único Absoluto que é DEUS e o seu REINO.
É a partir desta Meta que DEUS quer ser para nós, que devemos orientar
todos os nossos passos, todo o nosso modo de ser, de estar e de viver –
em relação a tudo e a todos. A isto se chama o esforço diário de Conversão,
palavra de ordem na Liturgia da Palavra de hoje.

Comunidade

Informando
Mesmo aqueles de nós, homens e mulheres deste nosso mundo, que não querem ou
não sabem reconhecê-lo, passamos as nossas vidas à procura de sentido. Um esforço
árduo muitas vezes, tanta coisa contraditória nos interpela e nos interroga. O mal, o
sofrimento dos inocentes, as mortes violentas, as mortes à míngua de socorro de tantos idosos na solidão de suas casas ou nas urgências dos hospitais, ou porque alguém parece considerar que já não vale a pena o esforço, a fome de pão e a fome de afectos que talvez façamos
por não ver, os fundamentalismos de todas as espécies, mesmo de muitos que dizem combater o
fundamentalismo … dos outros. Por isso o apelo constante à Fé, à Esperança, à solidariedade e à
partilha, à construção do Reino, que começa já aqui, no esforço de cada homem de boa vontade.
Depois, de repente, um pequeno gesto, uma palavra talvez já ouvida e menos escutada, um percurso conhecido de que, de novo, escutámos o apelo, organizam-se por si e produzem sentido
nessa ligação ao que é mais alto e profundo. O caminho ecuménico, até pela sua luta contra os
fundamentalismos que também vêm de alguns que se consideram cristãos, é certamente um
exemplo. Termina este Domingo a Semana de oração pela unidade dos cristãos mas a intenção, a
oração e reflexão conjuntas são permanentes. Como vem sucedendo, o Pontifício Conselho
para
a
Promoção
da
Unidade
dos
Cristãos
e
a Comissão Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas, prepararam e publicaram em conjunto os subsídios para o oitavário de oração, este ano inspirados
no texto de João, 4, 7, o pedido de Cristo à samaritana, junto ao poço de Jacob –
“Dá me de beber” - e convidaram o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil
(CONIC) para preparar os materiais para essa Semana.
Na impossibilidade de dar aqui uma perspectiva global, destaquemos dois aspectos, de entre os que são postos à nossa reflexão:
•
“Era preciso passar pela Samaria” (Jo 4, 4). Jesus faz um caminho com os
seus discípulos pelo território daqueles estrangeiros. E nós, estamos disponíveis para partir ao encontro dos que nos são estranhos?
•
É de um encontro que se trata. Diz-nos o documento que no Brasil dar água
a beber é um gesto de acolhimento. E também de disponibilidade revelada
no provérbio “Quem bebe desta água sempre volta”, utilizado quando um
visitante se vai embora. Recordemos, pois, como Jesus acolhe aquela mulher de quem sabe a vida complicada e a quem não hesita em pedir água e
prometer a água que para sempre dessedenta, a água baptismal da unidade cristã. E como ela, por essa atitude, percorre o caminho que vai da desconfiança quase provocatória, passando pelo respeito até ao testemunho.
“Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo?” (Jo 4, 29). E nós? Estaremos dispostos a acolher assim, a exemplo de
Cristo? A ir mais ao encontro do outro com tudo o que temos para dar em
nome de Jesus Cristo e a excluí-lo menos pela letra da lei?
Há dias, na RTP1, Fátima Campos Ferreira entrevistava António Lobo Antunes.
Uma entrevista sobretudo pessoal, sobre a vivência sofrida e lúcida do escritor.
Este falou quase espontaneamente de Deus, comparando o Deus do Antigo Testamento e o Deus de Maomé. “E o seu Deus, qual é?” – perguntou a entrevistadora.
E a resposta veio suavemente, carregada de força: -“É Aquele que, às vezes, me
diz ao ouvido que gosta de mim.”

Muita coisa faz deste modo sentido. Precisamos todos de estar atentos a esta voz.
Foi este o Deus que a todos nós, cristãos, se nos revelou em Jesus Cristo. Somos
capazes de proclamá-Lo com esta simplicidade?

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião de Coordenação da Catequese + Responsáveis de Catecismo

31 Janeiro

Sábado

Centro

15.00

Fraternidade Leiga S. Domingos

3 Fevereiro

Terça

Centro

17.00

Reunião de Pais do Grupo “Eu
Creio” (6º ano)

3 Fevereiro

Terça

Centro

21.30

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

3 Fevereiro
5 Fevereiro

Terça
Quinta

Centro

21.30

Renovação Ministros Extraordinários da Comunhão

7 Fevereiro

Sábado

S. João de
Brito

15.00

Pastoral da Saúde

11 Fevereiro

Quarta

Centro

16.30

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Fevereiro

Sexta

Igreja

15.00

Secretariado Permanente

17 Fevereiro

Terça

Centro

21.30

LEITURAS

Jonas 3, 1-5. 10

26
27
28
29
30
31

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

Deut. 18, 15-20

25 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM
Sal. 24
1Cor. 7, 29-31
Mc. 1, 14-20

2Tim. 1, 1-8 ou Tit. 1, 1-5
Hebr. 10, 1-10
Hebr. 10, 11-18
Hebr. 10, 19-25
Hebr. 10, 32-39
Hebr. 11, 1-2. 8-19
Sal. 94

Sal. 95
Sal. 39
Sal. 109
Sal. 23
Sal. 36
Sal. Lc. 1

1 - DOMINGO IV DO TEMPO COMUM
1Cor. 7, 32-35
Mc. 1, 21-28

Contactos:

Semana III do Saltério

Lc. 10, 1-9
Mc. 3, 31-35
Mc. 4, 1-20
Mc. 4, 21-25
Mc. 4, 26-34
Mc. 4, 35-41
Semana IV do Saltério
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Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

