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Palavra ...            
REZAR NÃO É PERDER TEMPO 

 

Que sentido têm o sofrimento e a dor que acompanham a cami-
nhada do homem pela terra? Qual a “posição” de Deus face aos 
dramas que marcam a nossa existência? A liturgia do 5º Domin-
go do Tempo Comum reflete sobre estas questões fundamentais. 
Garante-nos que o projeto de Deus para o homem não é um 
projeto de morte, mas é um projeto de vida verdadeira, de feli-
cidade sem fim. 
Na primeira leitura, um crente chamado Job comenta, com 
amargura e desilusão, o facto da sua vida estar marcada por um 
sofrimento atroz e de Deus parecer ausente e indiferente face 
ao desespero em que a sua existência decorre… Apesar disso, é a 

Deus que Job se dirige, pois sabe que Deus é a sua única esperança e que 
fora d’Ele não há possibilidade de salvação. 
A segunda leitura sublinha, especialmente, a obrigação que os discípulos de 
Jesus assumiram no sentido de testemunhar diante de todos os homens a 
proposta libertadora de Jesus. Na sua ação e no seu testemunho, os discípulos 
de Jesus não podem ser guiados por interesses pessoais, mas sim pelo amor a 
Deus, ao Evangelho e aos irmãos. 
No Evangelho manifesta-se a eterna preocupação de Deus com a felicidade 
dos seus filhos. Na ação libertadora de Jesus em favor dos homens, começa a 
manifestar-se esse mundo novo sem sofrimento, sem opressão, sem exclusão 
que Deus sonhou para os homens. O texto sugere, ainda, que a ação de Jesus 
tem de ser continuada pelos seus discípulos. 
 

*** 
 

Rezar não é perder tempo… “Todos Te procuram”. Há uma espécie de reprimen-
da nas palavras dos apóstolos. É verdade: há tantos doentes a curar, o sofrimento 
é um oceano inesgotável! Então, porque Se retira Jesus para um lugar deserto 
para rezar? Face às urgências do momento, não deveria ficar no meio dos pobres 
para os aliviar? Porém… as curas corporais, por mais importantes que sejam, têm 
apenas um tempo. Todos os miraculados de Jesus estão mortos! Então Jesus quer 
fazer compreender que os seus milagres são sinais que apontam para ou-
tra realidade, infinitamente mais importante: a sua vitória sobre o único mal 
que pode verdadeiramente matar os homens, o pecado, a recusa do amor. É 
para isso que o seu Pai O enviou. Jesus deve, pois, alimentar-Se desta vontade 
do Pai, para a cumprir até ao fim. Passar tempo a rezar não é perder o seu 
tempo. Pelo contrário, é deixar a vontade do seu Pai invadi-l’O cada vez 
mais. É isso que Jesus quer fazer compreender aos discípulos de então e de hoje: 
é preciso que também eles se enraízem cada vez mais profundamente nes-
te amor do Pai. Então poderemos tornar-nos testemunhas eficazes deste 
amor, que se transbordará, sem dúvida, no serviço muito concreto aos pobres e 
aos doentes, e que abrirá perspetivas sobre o nosso verdadeiro destino: a 
vida eterna junto do Pai.  



Comunidade 



Informando 
 

“«Se a oração não é corajosa, não é cristã», afirma o Papa.” A referência foi publi-
cada pelo SNPC, que, por sua vez, citava a Vatican News, e retirava a frase de 
uma homilia do Papa Francisco, em Missa a que presidiu no Vaticano, de que infe-
lizmente não conseguimos encontrar o texto integral. Mas a credibilidade das fon-
tes permite-nos considerar como adquirida a valia do texto, publicado em 12 de 
Janeiro. Citemos.   
“Audácia, arrojo e ousadia são algumas das palavras que caminham a par com a 

oração, que mais do que descomprometida e distraidamente recitar fórmulas ou 
dizer palavras, exige entrega total, segundo o papa. 
«Se a oração não é corajosa, não é cristã» […]: coragem «para desafiar o Se-

nhor», coragem para se «colocar em jogo», mesmo que não se obtenha logo o 
que se pede, porque na «oração joga-se forte». 

Francisco lembrou as narrativas dos Evangelhos proclamadas nas missas desta 
quinta e sexta-feira, onde são descritas duas curas feitas por Jesus.  
«Sempre, quando nos aproximamos do Senhor para pedir alguma coisa, deve par-
tir-se da fé e fazê-lo na fé: “Eu tenho fé de que Tu me podes curar, eu creio que Tu 

podes fazer isto”, e ter a coragem de desafiar, como o leproso de ontem, este 
paralítico de hoje. A oração na fé». 
No Evangelho das missas de hoje (Marcos 2, 1-12), um paralítico só pôde chegar à 
presença de Jesus depois de os seus amigos o terem descido pelo tecto da casa, o 
que evoca a dificuldade que por vezes existe em chegar perto de Deus, e no en-
tanto «a vontade faz encontrar uma solução»; faz «ir para além das dificulda-

des». 
«Coragem para lutar para chegar ao Senhor. Coragem para ter fé, de início – “Se 

Tu quiseres, podes curar-me. Se Tu quiseres, eu creio”. E coragem para me apro-

ximar do Senhor quando há dificuldades», prosseguiu Francisco. 
Em vez de se rezar como «papagaios» e sem «interesse» no que se pede a Deus, 
a atitude apropriada é pedir ao Senhor para ajudar a «pouca fé» de quem suplica 
uma graça. 
A perseverança é também elemento fundamental da oração: «Muitas vezes é pre-
ciso paciência e saber esperar os tempos, mas não desistir, andar sempre em 
frente», apontou. 
Para Francisco, «a oração cristã nasce da fé em Jesus e vai sempre com a fé para 

além das dificuldades. Uma frase para levar hoje no nosso coração ajudar-nos-á, 
sobre o nosso pai Abraão, a quem foi prometida a herança, isto é, ter um filho aos 
100 anos. Diz o apóstolo Paulo: “Acreditou”, e com isso foi justificado». 

«Ter fé e fazer de tudo para chegar àquela graça» que se pede, recomendou o 
papa, que acrescentou: «O Senhor disse-nos: “Pedi e ser-vos-á dado”. To-
memos também esta Palavra e tenhamos confiança, mas sempre com fé e 
colocando-nos em jogo. Esta é a coragem que tem a oração cris-
tã».” (SNPC Fonte: Vatican News Publicado em 12.01.2018) 

Façamos, pois, apelo às nossas reservas de Fé, ainda que pequenas, para reco-
meçar sempre nesta atitude de filhos que sabem contar com o Amor do Pai. Ele 
sabe o que nos convém. Mas precisamos que nos ajude a aumentar a nossa Fé, a 
purificar o nosso olhar, a apurar os nossos ouvidos à sua voz que chama, de tan-
tos modos, talvez sobretudo nas dores dos nossos irmãos. 
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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 

Reunião de preparação para pais 
e padrinhos - Baptismo 

6 Fevereiro 
8 Fevereiro 

Terça 
Quinta 

Centro 21.30 

Fraternidade Leiga S. Domingos 7 Fevereiro Quarta Centro 17.00 

Pastoral da Saúde 8 Fevereiro Quinta Centro 16.30 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento (c/ oração do Rosário) 

13 Fevereiro Terça Igreja 15.00 

LEITURAS            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 

 

11 - DOMINGO VI DO TEMPO COMUM 

Lev. 13, 1-2. 44-46   /  Sal. 31  /  1Cor. 10, 31 — 11, 1  /  Mc. 1, 40-45  /  Semana II do Saltério 

Sal. 131 

Sal. 83 

Sal. 21 

Sal. 105 

Sal. 80 

Sal. 105 

Mc. 6, 53-56 

Mc. 7, 1-13 

Jo. 19, 28-37 

Mc. 7, 24-30 

Mc. 7, 31-37 

Mc. 8, 1-10 

1Re. 8, 1-7. 9-13       
1Reis 8, 22-23. 27-30  

Is. 53, 1-10  

1Reis 11, 4-13 

1Reis 11, 29-32; 12, 19 

1Reis 12, 26-32: 13, 33-34  

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Acontece … 
 

10 e 17 de Fevereiro - Não haverá catequese nem a missa das 

12h 
 

14 de Fevereiro - Quarta-feira de Cinzas  
 

 

17 de Fevereiro - Peregrinação da Catequese e Escuteiros a 

Fátima  


