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Palavra ...
ONDE PERMANECES?
O trecho do Antigo Testamento e o do Evangelho apresentam o caso de uma vocação intermediada por um homem, de modo que poderemos dizer que o tema que liga
as duas leituras é o da paternidade espiritual, do
acompanhamento espiritual. O velho sacerdote Eli leva o
jovem Samuel ao discernimento e à escuta da Palavra
de Deus, que o interpela de modo pessoalíssimo (1Sm 3);
João Batista conduz os seus discípulos ao encontro pessoal com Cristo e orienta-os para o seguirem (Jo 1).
A procura da vontade de Deus necessita de mediações
humanas e, sobretudo, de mediadores humanos: de
mestres, isto é, pessoas capazes de fazer e ser sinal,
capazes de orientar o caminho de uma pessoa; e de pais, isto é, pessoas capazes de gerar para a vida segundo o Espírito. A fé não se transmite por via intelectual, mas no interior de relações humanas. Na relação de paternidade espiritual não é essencial procurar uma pessoa
“extraordinária” como guia, mas permanecer fiel àquele que se escolheu: o velho Eli não brilha pelo discernimento nem pela firmeza, mas, para
além das suas qualidades pessoais, é a relação fiel com ele que permite a
Samuel chegar a passar do “pai” a Deus. Frequentemente, é a fidelidade do
“filho” que cria o “pai”. O pai espiritual é pessoa humilde que não seduz,
não atrai para si, não tem os discípulos apegados a si, mas educa-os,
condu-los à adesão teologal, faz-se mestre de liberdade guiando-os para a relação pessoal e inefável com o Senhor. É homem ciente da importância dos limites e sabe pô-los àquele que guia e respeitá-los ele próprio. Só quem vive, não para si mesmo, mas para o Senhor, poderá ajudar
outros a viver para o Senhor e a libertar-se da sua própria vontade.
***
“Onde moras?”, ou melhor, “onde permaneces?”: esta é a pergunta com
que os discípulos respondem à pergunta de Jesus. Onde está o teu onde?
Onde encontras firmeza e estabilidade? Jesus permanece no Pai, na
sua Palavra, no seu amor. E os discípulos são chamados a percorrer o
mesmo caminho: permanecer na Palavra e no amor do Filho para habitar com Deus. A procura cristã visa uma vida interior, uma dimensão
profunda de comunhão com o Pai e o Filho no Espírito. O “onde” de Jesus é o Pai: ao segui-lo, isso torna-se também o “onde” do discípulo.

Comunidade

Informando
Celebrámos há pouco – melhor será dizer celebramos, porque, embora o tempo
litúrgico vá seguindo o seu curso, trata-se de algo que permanentemente alimenta a nossa fé – a Epifania, ou seja, a manifestação do Senhor. A uns Magos vindos
do Oriente, que a tradição “coroou” Reis, aos quais estabeleceu um número – três
– e atribuiu nomes e coloriu mais ou menos as peles, tudo para dizer todo-omundo. Porque para todo o mundo salvar – e bem longe estavam todos de saber,
personagens desta história ou autores de Evangelho que no-la contaram, a conformação e a extensão desse mundo no espaço e no tempo – veio este Menino
que uma estrela anunciou.
Ora estes Magos, o que quer que a expressão queira dizer-nos, têm para nos dar
uma lição permanente de vida, para o nosso caminho ao encontro do Senhor, como nos recorda o Papa Francisco, na Homilia da Solenidade da Epifania: vêem a
estrela, partem ao encontro e oferecem presentes.

Registemos aqui alguns pontos mas não percamos de vista o texto integral.
Ver a estrela. É o ponto de partida. [...] talvez poucos tenham levantado o olhar
para o céu. [...] Sabemos nós ainda levantar os olhos para o céu? [...] ou deixamo
-nos levar pela vida como um ramo seco pelo vento? [...] para viver de verdade, é
preciso uma meta alta e, por isso, é preciso manter alto o olhar. […] muitos outros, dentre aqueles que levantavam o olhar para o céu, não seguiram aquela estrela, «a sua estrela» (Mt 2, 2)? Talvez porque não era uma estrela deslumbrante,
[…] Era uma estrela que os Magos viram – diz o Evangelho – «despontar» (cf. Mt 2, 2.9). A
estrela de Jesus não encandeia, não atordoa, mas gentilmente convida. […] Não
promete recompensas materiais, mas garante a paz e dá, como aos Magos, uma
«imensa alegria» (Mt 2, 10).
Caminhar, a segunda acção dos Magos, é essencial para encontrar Jesus. […] Jesus é exigente: a quem O busca, propõe-lhe deixar as poltronas das comodidades
mundanas e os torpores sonolentos das suas lareiras. Seguir a Jesus não é um polido protocolo a respeitar, mas um êxodo a viver. […] para encontrar um Menino,
já é preciso arriscar; mas vale bem a pena, porque, ao encontrar aquele Menino,
ao descobrir a sua ternura e o seu amor, encontramo-nos a nós mesmos.
Pôr-se a caminho não é fácil. Assim no-lo mostra o Evangelho através dos vários
personagens. […] Herodes […] «toda a Jerusalém» (Mt 2, 3) tem medo: medo das

coisas novas de Deus. […] a tentação dos sacerdotes e escribas […] a tentação de
quem é crente há muito tempo […] mas não se compromete pessoalmente com o
Senhor. Pelo contrário, os Magos […] Embora ignorando as verdades da fé, estão
ansiosos e põem-se a caminho, como evidenciam os verbos do Evangelho:
«viemos adorá-lo» (Mt 2, 2), «puseram-se a caminho; entraram na casa; prostraram-se; regressaram» (cf. Mt 2, 9.11.12): sempre em movimento.
Oferecer. […] O Evangelho está cumprido, quando o caminho da vida chega à doação. Dar gratuitamente, por amor do Senhor, sem esperar nada em troca: isto é
sinal certo de ter encontrado Jesus, que diz «recebestes de graça, dai de gra-

ça» (Mt 10, 8). […] mesmo se ninguém no-lo pede, mesmo se não nos faz ganhar nada, mesmo se não nos apetece.[…] Oferecer um presente agradável a Jesus é cuidar dum doente, dedicar tempo a uma pessoa difícil, ajudar alguém que
não nos inspira, oferecer o perdão a quem nos ofendeu.[…] amando apenas aqueles que nos amam, fazemos como os pagãos (Mt 5, 46-47). […] «Senhor, fazeime redescobrir a alegria de dar».

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Formação de Leitores (grupo I)

20 Janeiro

Sábado

Centro

15.00

Formação de Leitores (grupo II)

27 Janeiro

Sábado

Centro

15.00

Formação Bíblica

3 Fevereiro

Sábado

Centro

16.00

Oração de Taizé

3 Fevereiro

Sábado

Centro

18.30

Noite de Fados

3 Fevereiro

Sábado

Salão

19.30

Acontece …

22 Janeiro - Solenidade de S. Vicente Padroeiro Principal do Patriarcado
LEITURAS

14 - DOMINGO II DO TEMPO COMUM
1Sam. 3, 3b-10. 19 / Sal. 39 / 1Cor. 6, 13c-15a. 17-20 / Jo. 1, 35-42 / Semana II do Saltério

15
16
17
18
19
20

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

-

1Sam. 15, 16-23
1Sam. 16, 1-13
1Sam. 17. 32-33. 37. 40-51
1Sam. 18, 6-9: 19, 1-7
1Sam. 24, 3-21
2Sam. 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27

Sal. 49
Sal. 88
Sal. 143
Sal. 55
Sal. 56
Sal. 79

Mc. 2, 18-22
Mc. 2, 23-28
Mc. 3, 1-6
Mc. 3, 7-12
Mc. 3, 13-19
Mc. 3, 20-21

21 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM
Jonas 3, 1-5. 10 / Sal. 24 / 1Cor. 7, 29-31 / Mc. 1, 14-20 / Semana III do Saltério

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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30
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