
DESTAQUES: 

Novo horário Missa Dominical: 10h30, 12h00 e 18h30  

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

19 Fevereiro - Assembleia Paroquial (21.30h) 

  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S.MARCOS (Mc1,29-39) 

Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, a casa de 

Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo Lhe 

falaram dela. Jesus aproximou-Se, tomou-a pela mão e levantou-a. A 

febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do 

sol-posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e possessos e a cidade inteira 

ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas, que eram ator-

mentadas por várias doenças, e expulsou muitos demónios. Mas não deixa-

va que os demónios falassem, porque sabiam quem Ele era. De manhã, 

muito cedo, levantou-Se e saiu. Retirou-Se para um sítio ermo e aí come-

çou a orar. Simão e os companheiros foram à procura d’Ele e, quando O 

encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te procuram». Ele respondeu-lhes: 

«Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí tam-

bém, porque foi para isso que Eu vim». E foi por toda a Galileia, pregando 

nas sinagogas e expulsando os demónios.  

Palavra da salvação. 

«Curou muitas pessoas atormentadas por várias doenças»    
Em Jesus, Deus vem até nós para nos revelar o sentido da vida. Ilumina os 
nosso caminhos, ajuda-nos a perceber o que é verdadeiramente importante... 
E faz caminho connosco, mostrando quão importantes somos para Ele. 
Acolhe-nos nas nossas fragilidades e enfermidades e cura-nos. 
Salvando-nos dos males presentes, mas sobretudo deixando assim bem claro 
que tem poder para o mais importante: libertar-nos do pecado, que nos fecha 
sobre nós mesmos e não nos deixa livres para nos entregarmos plenamente e 
sem reservas a Deus e aos irmãos... 
Todos O procuram. Mesmo quando não têm consciência disso . Mas Ele é o 
primeiro a viver a urgência de ir ter com todos. Com cada um de nós!... 
Com que intensidade buscas o encontro com Jesus?  

Paróquia  
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Amigos e irmãos, em Cristo: 
Os próximos dias da vida da nossa Comunidade vão ser marcados por alguns 
acontecimentos importantes.  
Cronologicamente: 
 

No próximo dia 14 de Fevereiro o nosso Patriarca vai ser criado Cardeal. 
Mais do que uma honra é um serviço de maior proximidade e apoio pessoal 
ao Papa na sua missão de Pastor da Igreja de Roma e, por isso, referência de 
unidade para toda a Igreja. 

Acompanharemos todos, de certo, as celebrações. 
Mas teremos ocasião de o cumprimentar pessoalmente no próximo dia 22, 
1ºDomingo da Quaresma, às 16.30h, no Mosteiro dos Jerónimos, depois da 
Catequese Quaresmal que o nosso Patriarca proferirá. 
 

No próximo dia 18, 4ª feira de Cinzas, as crianças da nossa Catequese vão 
estar presentes na missa das 18.30h, marcando assim o início solene da nos-
sa Caminhada Quaresmal.  
Uma caminhada em que, como não podia deixar de ser estaremos atentos 
também aos apelos que o Papa nos faz na sua mensagem quaresmal, de que 
destaco: “Amados irmãos e irmãs, como desejo que os lugares onde a Igre-
ja se manifesta, particularmente as nossas paróquias e as nossas comuni-
dades, se tornem ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença!” 
 

No dia 19, 5ª feira, às 21.30h, no nosso Centro Social e Cultural, realizare-
mos uma Assembleia Paroquial. 
É bom que cada um vá alimentando dentro de si o desejo de participar. 
E a consciência da importância desta Assembleia. 
O objectivo principal é tentar perceber melhor o que devemos fazer para 
crescermos como Comunidade e Comunidade Missionária, respondendo aos 
apelos da missão. 
Começaremos, antes de mais nada, por identificar os principais desafios. 
E depois estabeleceremos prioridades. 



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

1. LEITURA DO LIVRO DE JOB (Job 7, 1-4.6-7) 

Job tomou a palavra, dizendo: «Não vive o homem sobre a terra como um 

soldado? Não são os seus dias como os de um mercenário? Como o escravo 

que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim 

eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me em sorte noites 

de amargura. Se me deito, digo: ‘Quando é que me levanto?’. Se me levan-

to: ‘Quando chegará a noite?’; e agito-me angustiado até ao crepúsculo. Os 

meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e desvanecem-

se sem esperança. – Recordai-Vos que a minha vida não passa de um sopro 

e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade».  

Palavra do Senhor. 

«Agito-me angustiado até ao crepúsculo»    

A busca de sentido para o que somos reveste-se muitas vezes de cores dramá-
ticas. Não se trata apenas de perceber qual a meta da nossa vida. 
Trata-se de encontrar resposta para o drama do sofrimento, que dói tanto 
mais quanto mais difícil é, aos nossos olhos, encontrar-lhe uma explicação… 
Quando se trata de doenças físicas, já é complicado... 
Mas quando falamos de estados de alma, então é ainda mais doloroso! 
O crente vive da certeza do Amor de Deus, fonte da esperança na vida eterna. 
E, por isso, apresenta o seu sofrimento diante do Senhor, acreditando que 
tudo pode ter um sentido e que Deus é capaz de transformar tudo em fonte 
de Vida. 
A tua vida de oração é marcada pelo abandono em Deus?  

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 146 (147), 1-2.3-4.5-6         

Refrão:  Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados.  

  (Louvai o Senhor) 

 

Louvai o Senhor, porque é bom cantar, 

é agradável e justo celebrar o seu louvor. 

O Senhor edificou Jerusalém, 

congregou os dispersos de Israel. Refrão  

  

Sarou os corações dilacerados 
e ligou as suas feridas. 
Fixou o número das estrelas 
e deu a cada uma o seu nome. Refrão   
  

Grande é o nosso Deus e todo-poderoso, 

é sem limites a sua sabedoria. 

O Senhor conforta os humildes 

e abate os ímpios até ao chão. Refrão   

2. LEITURA DA PRIMEIRA EP. DE S.PAULO AOS CORÍNTIOS (1 Cor 9, 16-19.22-23)  

Irmãos: Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma 

obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho! Se 

o fizesse por minha iniciativa, teria direito a recompensa. Mas, como não 

o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está 

confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gra-

tuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me 

confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, 

para ganhar o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, a 

fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a 

todo o custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar partici-

pante dos seus bens.  

Palavra do Senhor. 

«Ai de mim se não evangelizar!» 

O Evangelho é um dom. 
Porque nos foi oferecido. 
E porque consiste em perceber que o segredo da vida está na doação, na entre-
ga. Não passar a outros esse dom, não anunciar a alegria do segredo da vida, é 
sinal de que não o recebemos de verdade. 
A conclusão só pode ser uma: “Ai de mim, se não evangelizar”!  
Até porque o Evangelho é de tal maneira o segredo da vida e da felicidade que 
não há nada que possa ser posto à sua frente. O Evangelho apodera-se de nós, 
torna-  -se o tesouro que não queremos perder de maneira nenhuma:, como 
nos diz Paulo:  “tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante 
dos seus bens”. 
A tua vida é marcada pelo anúncio do Evangelho? 


