
 

 

 

Palavra 
ANUNCIAR O EVANGELHO 

 
A liturgia deste domingo apresenta-nos o projeto de sal-
vação e de vida plena que Deus tem para oferecer ao 
mundo e aos homens: o projeto do "Reino". 
Na primeira leitura, o profeta/poeta Isaías anuncia 
uma luz que Deus irá fazer brilhar por cima das monta-
nhas da Galileia e que porá fim às trevas que submergem 
todos aqueles que estão prisioneiros da morte, da injusti-
ça, do sofrimento, do desespero. 

O Evangelho descreve a realização da promessa profética: Jesus 
é a luz que começa a brilhar na Galileia e propõe aos homens de toda 
a terra a Boa Nova da chegada do "Reino". Ao apelo de Jesus, respon-
dem os discípulos: eles serão os primeiros destinatários da proposta e 
as testemunhas encarregadas de levar o "Reino" a toda a terra. 
A segunda leitura apresenta as vicissitudes de uma comunidade 
de discípulos, que esqueceram Jesus e a sua proposta. Paulo, o 
apóstolo, exorta-os veementemente a redescobrirem os funda-
mentos da sua fé e dos compromissos assumidos no baptismo. 
 

*** 
 

“Os meios de comunicação de massa tornaram hoje o nosso planeta 
mais pequeno, aproximando rapidamente homens e culturas profun-
damente diversos. Se, às vezes, este «estar juntos» suscita incom-
preensões e tensões, o facto, porém, de agora se chegar de forma 
muito mais imediata ao conhecimento das necessidades dos homens 
constitui sobretudo um apelo a partilhar a sua situação e as suas difi-
culdades. Cada dia vamo-nos tornando conscientes de quanto se sofre 
no mundo, apesar dos grandes progressos em campo científico e téc-
nico, por causa de uma miséria multiforme, tanto material como espi-
ritual. Por isso, este nosso tempo requer uma nova disponibilidade 
para socorrer o próximo necessitado. Sublinhou-o já o Concílio Vatica-
no II com palavras muito claras: «No nosso tempo, em que os meios 
de comunicação são mais rápidos, em que quase se venceu a distân-
cia entre os homens, (...) a actividade caritativa pode e deve atingir 
as necessidades de todos os homens». [24]” 
 

Papa Bento XVI, Deus Caritas est, nº 30. 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html#_ftn24


Comunidade 

 

Momento de oração “Estar 
com Cristo” do mês de Ja-
neiro, às 21h30 do dia 31 de 
janeiro na Igreja Paroquial de 
São Domingos de Benfica. 

Formação para toda a comu-
nidade a propósito do Domin-
go da Palavra, com o tema 
“Entender a Liturgia da Pa-
lavra”, às 16h do dia 2 de fe-
vereiro. 

Durante o Fim de semana, no fim das mis-
sas, realizar-se-á um peditório a favor da As-
sociação Portuguesa Amigos de Raoul 
Follereau para ajudar pessoas com Lepra. 



Informando 
A semana anterior terminou com a Festa da Conversão de S. Paulo, em 
que encerra a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, este ano 
centrada no mote “Demonstraram-nos uma benevolência fora do co-
mum”, retirado de Actos 28, 2, referindo-se ao acolhimento em Malta, 
após naufrágio, na atribulada viagem de Paulo, a caminho do julgamento 
em Roma. E abrimos a semana com este Domingo da Palavra de Deus. 
Ouçamos um texto sobre S. Paulo que evidencia talvez o grande segredo 
da credibilidade dos que anunciam a Palavra que vale por si própria, “é 
viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gu-
mes.” (Hb 4, 12). 

Por amor de Cristo, Paulo tudo suportou 
 

O que é o homem, quão grande é a dignidade da nossa natureza e de 
quanta virtude é capaz a criatura humana, Paulo o mostrou mais do que 
qualquer outro. Cada dia […] lutava com energia sempre nova contra os 
perigos que lhe surgiam […]: Esqueço-me do que já passou e avanço para 
as coisas que estão à minha frente. (Fl 3, 13) 
Sentindo a morte já iminente, incitava os outros a comungarem da sua 
alegria, dizendo: Alegrai-vos e congratulai-vos comigo (Fl 2, 18); frente 
aos perigos, às injúrias e aos insultos, igualmente se alegra, e escreve 
aos Coríntios: Sinto complacência nas minhas enfermidades, nos ultrajes, 
nas perseguições (2Cor 12, 10); porque sendo estas, segundo afirmava, as 
armas da justiça, mostrava que disto lhe vinha um grande proveito. […] 
E, em todo o lado, sofrendo pancadas, injúrias e maldições, como se fos-
se conduzido em cortejo triunfal, […] nelas se gloriava e dava graças a 
Deus, dizendo: Sejam dadas graças a Deus, que sempre triunfa em nós. 
(2Cor 2, 14) 
Avançava ao encontro da humilhação e das ofensas que tinha de suportar 
por causa da pregação, com mais entusiasmo do que o que pomos nós 
em alcançar o prazer das honras; punha mais empenho na morte do que 
nós na vida; ansiava mais pela pobreza do que nós pelas riquezas; e de-
sejava sempre mais o trabalho sem descanso do que nós o descanso de-
pois do trabalho. Uma única coisa o assustava e lhe metia medo: ofender 
a Deus; e uma única coisa desejava: agradar sempre a Deus.  
Só se alegrava no amor de Cristo, que era para ele o maior de todos os 
bens; com isto considerava-se o mais feliz de todos os homens; sem isto 
para nada lhe servia a amizade dos senhores e dos poderosos. Preferia 
ser o último com este amor, isto é, ser do número dos réprobos, do que 
encontrar-se no meio dos homens famosos pela consideração e pela hon-
ra, mas privado do amor de Cristo.  
Para ele, o maior e único tormento era separar-se deste amor; esta era a 
sua geena, o seu único castigo, este o infinito e intolerável suplício. Gozar 
do amor de Cristo era para ele a vida, […] enfim, todos os bens; e fora 
disto, em nada punha tristeza ou alegria. […] 
Desprezava todas as coisas que admiramos, como se despreza a erva 
apodrecida. Para ele, tanto os tiranos como as multidões enfurecidas 
eram como mosquitos. Considerava como jogos de crianças os mil suplí-
cios, os tormentos e a própria morte, contanto que pudesse sofrer algu-
ma coisa por Cristo. 
 
(Breviário, Festa da Conversão de S. Paulo, das Homilias de São João Crisóstomo, 

bispo, Hom. 2 sobre os louvores de S. Paulo: PG 50, 477-480,  Sec. IV) 
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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 e 12h 
 
 

Horário das Confissões:         3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  
 
Horário do Cartório:         3ª e 5ª: 16h00 às 19h00  

LEITURAS          26 - DOMINGO III DO TEMPO COMUM 

Is. 8, 23b - 9, 3 (9, 1-4)   /  Sal. 26 (27)  /  1 Cor. 1, 10-13. 17  /  Mt. 4, 12-23 /  Semana III Saltério  

 

2 - DOMINGO DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR 

Mal. 3, 1-4   /  Sal. 23 (24)  /  Hebr. 2, 14-18  /  Lc. 2, 22-40 /  Semana IV Saltério  

Sal. 88 (89) 
Sal. 23 (24) 
Sal. 88 (89) 
Sal. 131 (132) 
Sal. 50 (51) 
Sal. 50 (51) 

Mc. 3, 22-30 
Mc. 3, 31-35 
Mc. 4, 1-20 
Mc. 4, 21-25 
Mc. 4, 26-34 
Mc. 4, 35-41 

2 Sam. 5, 1-7. 10 
2 Sam. 6, 12b-15. 17-19 
2 Sam. 7, 4-17 
2 Sam. 7, 18-19. 24-29 
2 Sam. 11, 1-4a. 5-10a. 13-17 
2 Sam. 12, 1-7a. 10-17 

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

27 
28 
29 
30 
31 

1 

Acontece … 
 

2 de Fevereiro - Formação “Entender a Liturgia da Palavra”, às  

      16h no Centro Paroquial. 
9 16 de Fevereiro - Semana Vicarial da Caridade. Mais informa- 

    ções na secretaria paroquial. 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Estar com Cristo - Momento de 
Oração 31 Janeiro Sexta Igreja 21h30 

Festa das Bem-aventuranças - 
Catequese 1 Fevereiro Sábado Igreja 12h00 

Dia do Consagrado 2 Fevereiro Domingo Sé 19h00 

Fraternidade Leiga de São Do-
mingos 3 Fevereiro Segunda Centro 17h00 

Jornada Diocesana da Pastoral 
da Família 8 Fevereiro Sábado Turcifal 9h30 


