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Palavra ...            
O SEGUIMENTO DE CRISTO 

 
O poder da Palavra divina que chama e envia em mis-
são; o mistério da vocação por que um homem se sente 
interpelado e impelido a reorientar a sua vida; o tema 
da conversão; a obediência do chamado; as exigências 
da pregação: estes são alguns elementos que unem as 
mensagens do Antigo Testamento e do Evangelho. 
Jesus começou a proclamar o Evangelho de Deus. Pau-
lo dirá: “Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 
Jesus, o Senhor” (2Cor 4,5). A Igreja não se anuncia a 
si mesma, mas ao Reino de Deus: também para a Igreja 
vale que quem se guarda a si mesmo e fala de si, na ver-

dade, se perde a si próprio. Prega autenticamente a Palavra quem a 
escuta e se lhe submete até se tornar servo e testemunha. A Igreja 
vive de se superar e se transcender continuamente no Reino, vive da 
proclamação da sua própria provisoriedade e da sua incorporação 
futura no Reino, em direção ao qual é peregrina. Pregar, proclamar o 
Evangelho de Deus significa discernir o sentido do tempo à luz do 
acontecimento pascal, testemunhar a realeza de Deus sobre a sua pró-
pria existência e pedir conversão e fé, vivendo-a na primeira pessoa. O 
anúncio cristão proclama que Deus, em Jesus Cristo, procura e alcan-
ça o homem no seu quotidiano, afirma o primado da iniciativa e da mi-
sericórdia de Deus, mas comporta também o pedido das exigências do 
Reino: conversão e fé. Portanto: mudança de vida, coragem para reco-
nhecer que o caminho que se está a percorrer é errado e voltar, in-
verter o sentido da marcha; a seguir, fé, adesão a Jesus Cristo, como 
Senhor da própria vida, da Igreja e da história. 
 

*** 
 
Obedecer ao chamamento cristão implica renascer para uma vida no-
va e todo o nascimento inclui o corte do cordão umbilical, uma rutura 
dolorosa. Onde encontrar a força para isto, senão no amor de e por 
Aquele que chama e cuja Palavra abre ao homem um horizonte de sen-
satez que abarca também o futuro? O chamado experimentará a força 
transformante da graça que faz de um “pescador” um “pescador de ho-
mens”, ou antes, que se enxerta na precisa humanidade do chamado, 
sem a violentar, mas dando-lhe um novo sentido no seguimento de 
Cristo.  



Comunidade 
 

 



Informando 
 
Como se um filho nos nascesse! Parece que tudo recomeça ou pode reco-
meçar. Tudo é de novo possível e a esperança é mesmo essa pequena es-
perança que parece de nada, essa rapariguinha esperança ... sozinha, atravessará 
os mundos concluídos ... e uma chama trespassará as trevas eternas. Como di-
ria, ou próximo, Péguy, visto que cito de cor.  
Mas mais, infinitamente mais que isso, é o Natal. Porque é de um nasci-
mento que se trata, o de Jesus, ou não é Natal. Já no caminho do seu 
terceiro milénio. E a esperança que lhe corresponde vinha de muito mais 
longe, embora não se soubesse que forma revestiria. E talvez não o sai-
bamos ainda, apesar de realizado aos olhos de todos, tal a profundidade 
do mistério, como tentámos dizer aqui com Bento XVI e sem ele não nos 
atreveríamos.  
Ainda há pouco vivíamos essa alegria e essa esperança do Natal. E já a 
nossa esperança se prolonga revivendo agora, pelos caminhos da Gali-
leia, os sempre renovados sinais do Reino, os primeiros discípulos, estes 
chamamentos que pressupõem uma entrega radical. Nem cuidar dos 
mortos, nem entregar os negócios, nem duas túnicas, nem os bens, nem 
os amigos, nem a família.  
E esta permanente tensão entre a certeza e a dúvida, que nos irmana, na 
certeza e na dúvida, de conteúdos inversos, com os que não têm fé, mas 
não podem deixar de se questionar. E a esperança que mantemos só com 
a promessa de uma presença permanente e a boa notícia de um Deus que 
nos ama como Pai.  
E uma dívida enorme a esta nossa Igreja que escreveu para nós, os que 
sem ver haviam de acreditar pelos séculos fora, estes textos fundadores, 
inesgotáveis, cuja profundidade, beleza e simplicidade bastam para nos 
provar as certezas que os ditaram e com isso a divina inspiração. E tan-
tos que se lhe seguiram. E constituem o mais rico património, aquele que 
nunca nos incomoda como contra-sinal. Esta Igreja, que com as luzes e 
sombras de todas as instituições servidas por homens, prevalecerá sobre 
o mal que de fora a cerca e tantas vezes parece querer instalar-se nela e 
nos envergonha porque vem de cada um de nós. Porque cada um de nós, 
é apenas um elo de uma cadeia longa de transmissão da Fé, mas pode 
também ser um Francisco ou um Domingos, ou uma Teresa de Calcutá, 
ou uma Dorothy Day. (v. O cristianismo perante a pobreza, SNPC, 14.12.2017) 
Esta esperança que se traduz em alegria, que tem de se traduzir em ale-
gria, justamente para ser visível e inflamar o mundo. 
E que é a alegria de ser perdoado. Francisco, na homilia de 21 Dez 2017, em 

Sta. Marta, indicou três pontos ligados a esta alegria: “Antes de tudo, 
«“rejubila, alegra-te, grita de alegria porque o Senhor revogou a tua con-
denação”. “Revogou a tua condenação”»; ou seja, perdoou-te, não és 
culpado, Ele esqueceu-se de tudo; alegra-te Ele perdoou-te». Às vezes, 
«sabemos que fomos perdoados», mas há uma incapacidade de o de-
monstrar; preferimos levar «uma vida tíbia». Mas «se foste perdoado, 
foste curado, alegra-te! […] De resto, «a alegria cristã é esta, esta é a raiz 
própria da alegria cristã» 
Que esta esperança ilumine, este ano e sempre, cada um dos nossos dias, 
tão visível que seja contagiosa.  
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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: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

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 

Reunião de preparação para pais 
e padrinhos - Baptismo 

6 Fevereiro 
8 Fevereiro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

LEITURAS                 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 

 

28 - DOMINGO IV DO TEMPO COMUM 

Deut. 18, 15-20   /  Sal. 94  /  1Cor. 7, 32-35  /  Mc. 1, 21-28  /  Semana IV do Saltério 

Sal. 88 

Sal. 23 

Sal. 88 

Sal. 116 

Sal. 95 

Sal. 50 

Mc. 3, 22-30 

Mc. 3, 31-35 

Mc. 4, 1-20 

Mc. 16, 15-18 

Lc. 10, 1-9 

Mc. 4, 35-41 

2Sam. 5, 1-7. 10       
2Sam. 6, 12b-15. 17-19  

2Sam. 7, 4-17  

Act. 22, 3-16 ou Act. 9, 1-22 

2Tim. 1, 1-8 ou Tit. 1, 1-5 

2Sam. 12, 1-7a. 10-17  

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Acontece … 
 

 

22 Janeiro - Solenidade de S. Vicente - 

Padroeiro Principal do Patriarcado 


