
DESTAQUES: 

18 Fevereiro - Cinzas (18h30, celebração com crianças da catequese)  

19 Fevereiro - Assembleia Paroquial (21.30h), no Centro Socio Cultural 

  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS 

(Mc 1, 40-45) 

Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e 

suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar-me». Jesus, compadecido, esten-

deu a mão, tocou-lhe e disse: «Quero: fica limpo». No mesmo instante o 

deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o 

com esta ordem: «Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao 

sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir 

de testemunho». Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a 

divulgar o que acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar abertamen-

te em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter 

com Ele de toda a parte.   

Palavra da salvação. 

«A lepra deixou-o e ele ficou limpo»    

Jesus veio ao meio de nós para nos dar a Vida de Deus. 
Tudo o que é sonho de Vida em nós encontra n’Ele a sua realização  
e, ao mesmo tempo, é também infinitamente excedido. 
A cura física, é apenas um sinal, uma pequena amostra  
dessa plenitude de Vida que, em Jesus, nos é oferecida… 
As curas que Jesus realiza são sinal da compaixão que todos Lhe merecemos.  
E da profunda vontade que Ele tem de partilhar connosco a Sua Vida,  
essa Vida em abundância de que Ele um dia falou aos Seus discípulos…  
Há uma condição indispensável para Jesus poder tornar realidade o seu desejo:  
a nossa fé! 
Não há ninguém que se aproxime de Jesus com a certeza de que Ele tem poder 
para nos curar e Lhe diga: “Senhor, se quiseres podes curar-me”,  
que não ouça da parte d’Ele esta resposta: “Quero, fica curado!” 
Mesmo que essa cura não aconteça da maneira como a imaginávamos... 
Que realidades da tua vida necessitam mais da cura que vem de Jesus?  
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Amigos e irmãos, em Cristo: 
 

É grande a expectativa e a esperança que colocamos na nossa Assembleia 
Paroquial (5ª feira, dia 19, às 21.30h). 
Como tudo o que é nosso, mesmo quando motivado pelo desejo de crescer 
para Deus, só é verdadeiramente fecundo se for explicitamente colocado 
nas mãos do Senhor. 
Sabemos que, como diz o salmo 126 (127), “se o Senhor não edificar a casa, 
em vão trabalham os que a constroem”. 
E é por isso que vos convido a todos a rezar pela nossa Comunidade e pelo 
nosso esforço de sermos mais aquilo que Deus espera de nós. 
 

Esta nossa Assembleia vai acontecer logo no início da Quaresma,  
tempo forte de conversão e mudança. 
À tentação sempre presente de adiar, de deixar para mais tarde, de esperar 
condições mais propícias… Deus vai lembrar-nos, pela boca de S. Paulo de 
que “é agora o tempo favorável, é agora o tempo da salvação”. 
E somos, por isso, desde já convidados a acolher este caminho que a Igreja 
nos propõe, o caminho que nos leva ao reencontro com a nossa verdade 
mais profunda: a certeza de que somos de Deus e que a nossa vida só é ver-
dadeiramente Vida se for vivida com Ele e para Ele. 
 

Durante esta Quaresma, a Catequese e a Pastoral Familiar do Patriarcado 
propõem-nos um caminho simultaneamente muito simples e profundo. 
Em cada uma das nossas casas deveremos reservar um espaço dedicado à 
oração, um pequeno santuário.  
Será um lugar onde a família se encontrará para rezar e, com símbolos que 
irão sendo sugeridos, construirá o seu próprio caminho para a Vida. 
Para cada Domingo da Quaresma haverá sempre também uma proposta de 
actividade a desenvolver ou a partilhar em família. 
Na próxima 4ª feira (4ª feira de Cinzas, início da Quaresma), distribuiremos 
às famílias presentes essa proposta de caminhada quaresmal. 
 

Pe Luís Alberto 



À MESA DA PALAVRA - VI Domingo do Tempo Comum - Ano B  

1. LEITURA DO LIVRO DO LEVÍTICO (Lev 13, 1-2.44-46) 

O Senhor falou a Moisés e a Aarão, dizendo: «Quando um homem tiver na 

sua pele algum tumor, impigem ou mancha esbranquiçada, que possa 

transformar-se em chaga de lepra, devem levá-lo ao sacerdote Aarão ou 

a algum dos sacerdotes, seus filhos. O leproso com a doença declarada 

usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho, cobrirá o rosto até ao 

bigode e gritará: ‘Impuro, impuro!’. Todo o tempo que lhe durar a lepra, 

deve considerar-se impuro e, sendo impuro, deverá morar à parte, fora 

do acampamento».  

Palavra do Senhor. 

«O leproso deverá morar à parte, fora do acampamento»    

A lepra, como doença incurável e altamente contagiosa, obrigava a Comuni-
dade a um conjunto de medidas de prevenção e defesa que passavam pela 
marginalização do leproso. Era uma obrigação de saúde pública, assumida 
como tal pela Comunidade e pelos próprios doentes.  
A Comunidade continuava a preocupar-se com eles e cuidava deles, mas não 
podia permitir o contacto… Não havia alternativa, diríamos hoje... 
A partir de Jesus Cristo, há sempre alternativa! 
Porque a vida é compreendida num horizonte muito mais vasto do que a exis-
tência presente.  
E porque o Amor que vence a morte, exige o dom total de nós mesmos,  
da própria vida biológica, se for caso disso… 
Com que medida vives o amor dos irmãos? Com a inteireza própria de Deus? 

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 31 (32), 1-2.5.7.11         

   Refrão: Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. 
  Vós me envolveis na alegria da salvação.  
     

        ou:  Sois o meu refúgio, Senhor;  
  dai-me a alegria da vossa salvação.  

    

Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa 
e absolvido o pecado. 
Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade 
e em cujo espírito não há engano. Refrão  
 

Confessei-vos o meu pecado 
e não escondi a minha culpa. 
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta 
e logo me perdoastes a culpa do pecado. Refrão  
 

Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos, 
fazei que à minha volta só haja hinos de vitória. 
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor, 
exultai, vós todos os que sois rectos de coração. Refrão   

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO S. PAULO AOS CORÍNTIOS 

(1 Cor 10, 31 – 11, 1)  

Irmãos: Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei 
tudo para glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem 
aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que 
em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interes-
se, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, 

como eu o sou de Cristo.  

Palavra do Senhor. 

«Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo» 

Aprender com Jesus a ser filho. 

É essa a meta da nossa vida,  

que não tem outro sentido senão o de uma vida que é de Deus e para Deus... 

Imitar Jesus Cristo é viver em constante e plena dependência do Pai,  

em escuta e obediência permanentes,  

fazendo tudo e sempre única e exclusivamente “para glória de Deus”. 

E isso significa, na relação com os outros, servir.  
Não buscar o próprio interesse. Vivermos polarizados pelos outros, atentos às 
suas necessidades mais profundas, unicamente preocupados em ser, na sua 
vida, a expressão do olhar e do Amor com que Deus os ama.  
É isso que significa sermos imitadores de Cristo. 
Imitar Cristo é o objectivo primeiro da tua vida? 


