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Palavra ...            
DEUS ESCOLHE, CHAMA E ENVIA 

 
A liturgia do 4º Domingo do Tempo Comum garante-nos que 
Deus não se conforma com os projetos de egoísmo e de 
morte que desfiguram o mundo e que escravizam os homens e 
afirma que Ele encontra formas de vir ao encontro dos seus 
filhos para lhes propor um projeto de liberdade e de vida ple-
na. A primeira leitura propõe-nos – a partir da figura de Moi-
sés – uma reflexão sobre a experiência profética. O profeta é 
alguém que Deus escolhe, que Deus chama e que Deus envia 
para ser a sua “palavra” viva no meio dos homens. Através dos 
profetas, Deus vem ao encontro dos homens e apresenta-
lhes, de forma bem percetível, as suas propostas. O Evangelho 

mostra como Jesus, o Filho de Deus, cumprindo o projeto libertador do Pai, 
pela sua palavra e pela sua ação, renova e transforma em homens livres todos 
aqueles que vivem prisioneiros do egoísmo, do pecado e da morte. A segunda 
leitura convida os crentes a repensarem as suas prioridades e a não deixarem 
que as realidades transitórias sejam impeditivas de um verdadeiro compro-
misso com o serviço de Deus e dos irmãos. 
O “homem com um espírito impuro” do evangelho representa todos os homens 
e mulheres, de todas as épocas, cujas vidas são controladas por esquemas 
de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de medo, de exploração, de exclu-
são, de injustiça, de ódio, de violência, de pecado. É essa humanidade prisio-
neira de uma cultura de morte, que percorre um caminho à margem de Deus e 
das suas propostas, que aposta em valores efémeros e escravizantes ou que 
procura a vida em propostas falíveis ou efémeras. O Evangelho de hoje ga-
rante-nos, porém, que Deus não desistiu da humanidade, que Ele não Se con-
forma com o facto de os homens trilharem caminhos de escravidão, e que insiste 
em oferecer a todos a vida plena. 
 

*** 
 

Para Marcos, a proposta de Deus torna-se realidade viva e atuante em Jesus. 
Ele é o Messias libertador que, com a sua vida, com a sua palavra, com os 
seus gestos, com as suas ações, vem propor aos homens um projeto de liber-
dade e de vida. Ao egoísmo, Ele contrapõe a doação e a partilha; ao orgulho e 
à autossuficiência, Ele contrapõe o serviço simples e humilde a Deus e aos ir-
mãos; à exclusão, Ele propõe a tolerância e a misericórdia; à injustiça, ao 
ódio, à violência, Ele contrapõe o amor sem limites; ao medo, Ele contrapõe a 
liberdade; à morte, Ele contrapõe a vida. O projeto de Deus, apresentado e ofe-
recido aos homens nas palavras e ações de Jesus, é verdadeiramente um projeto 
transformador, capaz de renovar o mundo e de construir, desde já, uma nova 
terra de felicidade e de paz. É essa a Boa Nova que deve chegar a todos os ho-
mens e mulheres da terra.  



Comunidade 
 



Informando 
Na sequência do Decreto “Inter Mirífica” [“De entre as maravilhosas desco-
bertas ...”], sobre os meios de comunicação social, do Concilio Vaticano II, 
promulgado em 4 de Dezembro de 1963, por Paulo VI, foi instituído o Dia 
Mundial das Comunicações Sociais. O primeiro celebrou-se no Domingo, 7 
de Maio de 1967, tendo a propósito o mesmo Pontífice publicado uma 
mensagem sob o título “Os meios de comunicação social”. 
De modo coerente com uma preocupação anterior pertinente e informa-
da, bem evidenciada em Pio XII, ao longo destes 55 anos, em particular, 
nos últimos 52, a solicitude dos Pontífices, para além de muitas outras 
intervenções, tem recordado, em mensagens anuais, a responsabilidade 
de todos os actores nesta área, como servidores da verdade e multiplica-
do os alertas e chamadas de atenção para o necessário rigor e as conse-
quências negativas de práticas ofensivas da verdade - esta é, talvez, a 
palavra-chave mais frequente - por deformação, manipulação, ou omis-
são intencional. 
“A Igreja, ao dar a essa preocupação um estatuto Conciliar, quis e quer 
certamente desafiar-nos para integrarmos esta dimensão comunicacional 
tanto na nossa existência de crentes como na determinação das priorida-
des da sua pastoral ao serviço do Evangelho de Jesus Cristo [...]” (Joaquim 
Cardoso Duarte, Anotação Introdutória ao Decreto, Documentes Conciliares, Gráfica de Co-
imbra, 2002) 

A espantosa evolução tecnológica que se verificou neste período, com 
grande incidência nos instrumentos e nas redes ao serviço da comunica-
ção, que tornam a circulação mundial da informação praticamente imedi-
ata no tempo e no espaço, não foi certamente acompanhada por idêntica 
evolução no plano ético. “Se, pelo contrário, [o homem] se mantiver fiel 
ao projeto de Deus, a comunicação torna-se lugar para exprimir a própria 
responsabilidade na busca da verdade e na construção do bem”, diz Fran-
cisco na sua Mensagem deste ano, subordinada ao tema «"A verdade vos tor-
nará livres” (Jo 8, 32). Fake news e jornalismo de paz». 
A mensagem, de leitura integral indispensável, termina com uma oração: 
“Por isso, inspirando-nos numa conhecida oração franciscana, poderemos diri-
gir-nos, à Verdade em pessoa, nestes termos:  

Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz./Fazei-nos reconhecer o 
mal que se insinua em uma comunicação que não cria comunhão./Tornai-
nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos./Ajudai-nos a falar dos ou-
tros como de irmãos e irmãs./Vós sois fiel e digno de confiança;/fazei que 
as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo:/onde houver ru-
mor, fazei que pratiquemos a escuta;/onde houver confusão, fazei que ins-
piremos harmonia;/onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza;/
onde houver exclusão, fazei que levemos partilha;/onde houver sensaciona-
lismo, fazei que usemos sobriedade;/onde houver superficialidade, fazei 
que ponhamos interrogativos verdadeiros;/onde houver preconceitos, fazei 
que despertemos confiança;/onde houver agressividade, fazei que levemos 
respeito;/onde houver falsidade, fazei que levemos verdade./Amen. 

Publicada em 24 de Janeiro – Memória de São Francisco de Sales, patro-
no dos jornalistas, chama bem a atenção para a nossa responsabilidade 
de consumidores de comunicação social, de pais e avós, de educadores, 
de profissionais, ou simplesmente de pessoas em comunidade. Subjacen-
tes a este texto, estão regras éticas impostas a toda a comunicação hu-
mana saudável, em particular por parte de todos os que se afirmam discí-
pulos de Cristo, na família, na comunidade no mundo.  
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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 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            28 - DOMINGO IV DO TEMPO COMUM 

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

 

4 - DOMINGO V DO TEMPO COMUM 

Job 7, 1-4. 6-7   /  Sal. 146  /  1Cor. 9, 16-19. 22-23  /  Mc. 1, 29-39  /  Semana I do Saltério 

Sal. 3 

Sal. 85 

Sal. 31 

Sal. 1Cr. 29 

Sal. 23 

Sal. 118 

Mc. 5, 1-20 

Mc. 5, 21-43 

Mc. 6, 1-6 

Mc. 6, 7-13 

Lc. 2, 22-40 

Mc. 6, 30-34 

2Sam. 15,13-14.30: 16,5-13a       
2Sam. 18, 9-10. 14b - 19, 3  

2Sam. 24, 2. 8b-17  

1Reis 2, 1-4. 10-12 

Mal. 3, 1-4 ou Hebr. 2, 14-18 

1Reis 3, 4-13  

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

29 

30 

31 

1 

2 

3 

Acontece … 
 

27 e 28 de Janeiro - Peditório para os doentes com Lepra 

 

2 de Fevereiro - Formação: “Uma Igreja de serviço e o servi-

ço na Igreja”, pelo Fr. José Nunes, às 21h30, aberta a todos 

os membros dos grupos de Liturgia: Acólitos, Leitores, Minis-

tros Extraordinários da Comunhão, Cantores. 


