
 

 

Palavra  
 

SER PROFETA 
 

O tema da liturgia deste domingo convida a refletir sobre o 
“caminho do profeta”: caminho de sofrimento, de solidão, de 
risco, mas também caminho de paz e de esperança, porque é 
um caminho onde Deus está. A liturgia de hoje assegura ao 
“profeta” que a última palavra será sempre de Deus: “não te-
mas, porque Eu estou contigo para te salvar”. 
A primeira leitura apresenta a figura do profeta Jeremias. Esco-
lhido, consagrado e constituído profeta por Deus, Jeremias vai ar-
rostar com todo o tipo de dificuldades; mas não desistirá de con-
cretizar a sua missão e de tornar uma realidade viva no meio dos 
homens a Palavra de Deus. 

O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, desprezado pelos habitantes de 
Nazaré (eles esperavam um Messias espetacular e não entenderam a proposta 
profética de Jesus). O episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos judeus e o 
anúncio da Boa Nova a todos os que estiverem dispostos a acolhê-la – sejam 
pagãos ou judeus. 
A segunda leitura parece um tanto desenquadrada desta temática: fala do 
amor – o amor desinteressado e gratuito – apresentando-o como a essência da 
vida cristã. Pode, no entanto, ser entendido como um aviso ao “profeta” no sen-
tido de se deixar guiar pelo amor e nunca pelo próprio interesse… Só assim a 
sua missão fará sentido. 
 

*** 
 
CANTOR 
 
A actividade de cantor é um dos ministérios que se realiza em favor da comunida-
de celebrante. Nos primeiros séculos, revestia-se já de grande importância, so-
bretudo, a acção do salmista. Presentemente, ajuda a dar mais expressividade e 
dignidade à celebração. Tal como leitores e outros ministros, deve também haver 
guias do canto, e, em particular, cantores, que entoem as estrofes dos cânticos, 
as do Salmo Responsorial, da comunhão, ou as invocações do acto penitencial, do 
Agnus Dei ou das Ladainhas dos Santos, as antífonas da salmodia ou os respon-
sórios, depois das leituras. Excepto para o canto do Salmo Responsorial ou de 
outros salmos ou cânticos bíblicos e, por extensão também o Precónio Pascal, o 
cantor não deve realizar o seu ministério a partir do ambão, que está reservado à 
Palavra de Deus, mas sim de outro lugar visível e provido de ampliação sonora. 

José Aldazábal 
Dicionário elementar de liturgia  
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Comunidade … 

NOVO HORÁRIO DA SECRETARIA PAROQUIAL 
Segunda - Encerrada, Terça a Quinta - das 8h às 13h30 e das 14h30 às 

19h, Sexta - das 8h às 13h30 e das 14h30 às 16h 



Informando 
 
Este espaço, hoje, tinha que ser em volta do tema jovens que, pensamos, 
exige cuidados especiais quando os menos jovens – sem eufemismos: os 
velhos ou aqueles que como tal podem ser considerados pelos jovens – o 
abordam, para não se cair em paternalismos e outros simplismos. Pensá-
mos primeiro destacar alguns dos muitos aspectos que mais chamam a 
atenção nas duas páginas que o Voz da Verdade de Domingo, 20 de Ja-
neiro, dedicou ao recente Sínodo, para despertar algum distraído que nos 
leia. 
Limitamo-nos a deixar esta referência, que corresponde a um pedido do 
Sr. D. Joaquim Mendes: ”As comunidades paroquiais têm de mudar de 
atitude. É o Sínodo dos Jovens que nos pede para mudar a atitude, dar 
espaço aos jovens, acolher, convidar.” 
Optámos por deixar aqui hoje e no próximo Domingo, excertos da homilia 
de Francisco na Eucaristia de 27 de Janeiro passado, na JMJ no Panamá. 
 

“O Evangelho [Lc 4, 20-21] apresenta-nos, assim, o início da missão pública 
de Jesus. Apresenta-O na sinagoga que O viu crescer, circundado por co-
nhecidos e vizinhos e talvez até por algum dos seus «catequistas» de in-
fância que Lhe ensinou a lei. Momento importante na vida do Mestre 
quando Ele – a criança que Se formara e crescera dentro daquela comuni-
dade – Se levantou e tomou a palavra para anunciar e realizar o sonho de 
Deus. Uma palavra até então proclamada apenas como promessa do fu-
turo, mas que, na boca de Jesus, só podia ser pronunciada no presente, 
tornando-se realidade: «Cumpriu-se hoje».  
Jesus revela o agora de Deus, que vem ao nosso encontro para nos cha-
mar, também a nós, a tomar parte no seu agora, […] (cf. Lc 4, 18-19). É o 
agora de Deus que, com Jesus, se faz presente, […] Ele é o tempo de 
Deus que torna justos e oportunos todos os espaços e situações. Em Je-
sus, começa e faz-se vida o futuro prometido. Quando? Agora. Mas nem 
todos aqueles que lá O ouviram, se sentiram convidados ou convocados. 
[…] Antes, pelo contrário! Diziam: «Mas não é o filho de José?» (cf. Lc 4, 

22). 
A nós, também pode suceder o mesmo. Nem sempre acreditamos que 
Deus […] Se faça assim presente agindo através de alguém conhecido, 
como um vizinho, um amigo, um parente. […] Custa a aceitar que «o amor 
divino se tornou concreto e quase experimentável na história com todas 
as suas vicissitudes ásperas e gloriosas» (Bento XVI, Catequese na Audiência 
Geral de 28/IX/2005). 

E não é raro comportarmo-nos como os vizinhos de Nazaré, quando pre-
ferimos um Deus à distância: magnífico, bom, generoso, bem desenhado, 
mas distante e sobretudo que não incomode, um Deus «domesticado». 
Porque um Deus próximo no dia-a-dia, um Deus amigo e irmão pede-nos 
para aprendermos proximidade, presença diária e, sobretudo, fraternida-
de. […] Deus é real, porque o amor é real; Deus é concreto, porque o 
amor é concreto. E é precisamente esta «dimensão concreta do amor 
aquilo que constitui um dos elementos essenciais da vida dos cris-
tãos» (Bento XVI, Homilia, 1/III/2006).” 
 

Continuaremos no próximo Domingo. Pensamos que vale a pena. À dis-
tância, quase amanhã, perfila-se a Jornada Mundial de Juventude em 
Portugal.  
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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 da Secretaria:      3ª a 5ª : 8h00 às 13h30 e 14h30 às 19h00  
                                                   6ª: 8h00 às 13h30 e 14h30 às 16h00 

LEITURAS              3 - DOMINGO IV DO TEMPO COMUM 

Jer. 1, 4-5. 17-19   /  Sal. 70  /  1Cor. 12, 31 — 13, 13  /  Lc. 4, 21-30  /  Semana IV Saltério 

 

10 - DOMINGO V DO TEMPO COMUM 

Is. 6, 1-2a. 3-8   /  Sal. 137  /  1Cor. 15, 1-11  /  Lc. 5, 1-11  /  Semana I Saltério 

Sal. 30 

Sal. 21 

Sal. 102 

Sal. 21 

Sal. 26 

Sal. 22 

Mc. 5, 1-20 

Mc. 5, 21-43 

Mc. 6, 1-6 

Jo. 19, 28-37 

Mc. 6, 14-29 

Mc. 6, 30-34 

Hebr. 11, 32-40       
Hebr. 12, 1-4  

Hebr. 12, 4-7. 11-15  

Is. 53, 19-25 

Hebr. 13, 1-8 

Hebr. 13, 15-17. 20-21               

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Acontece … 
 

7 de Fevereiro - 60º aniversário da criação da Freguesia. 

Missa solene às 18h (não haverá a missa das 19h) 

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Fraternidade Leiga S. Domingos 5 Fevereiro Terça Centro 17.00 

Pastoral da Saúde 7 Fevereiro Quinta Centro 17.00 

Workshop Liturgia - Catequese 9 Fevereiro Sábado Centro 10.30 

Formação de Leitores (Grupo II) 9 Fevereiro Sábado Centro 16.00 

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

13 Fevereiro Quarta Igreja 15.00 


