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 O bispo de Roma é sempre Papa; 

O Papa é sempre o bispo de Roma. 
____________________________________________ 

Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

“Santo Evaristo”   

(99 – 105) 
 

Nasceu em Belém, na Palestina. 
Desconhece-se o motivo que o levou a 
converter-se ao Cristianismo, pois fora 
educado de acordo com o Judaísmo. A 
principal medida do seu pontificado foi a 
divisão de Roma em títulos ou paróquias. 

  

“Santo Alexandre I”   

(106 – 116) 
 

Nascido em Roma, consta que terá 
começado a dirigir a Igreja com apenas 30 
anos de idade. Deu a indicação para que a 
hóstia fosse confeccionada com pão ázimo, 
e a instituição da água benta. 

 

“São Sisto I”   

(116 – 125) 
 

Aquele que viria a ser o primeiro dos 
papas com o nome de Sisto (ou Xisto) foi 
eleito bispo de Roma em assembleia 
constituída pelo clero e pelo povo. Não 
deixou grandes marcas, continuando a luta 
contra os gnósticos. 

 

“São Telésforo”   

(125 – 136) 
 

Existem dúvidas na nacionalidade de 
São Telésforo: era de origem grega ou 
oriundo da Calábria. Do seu pontificado 
perduraram o jejum da Quaresma e a Missa 

do Galo na noite de Natal. 

“Santo Higino”   

(136 – 140) 
 

Terá nascido em Atenas e seria filósofo. 
A ele se atribui a instituição de ordens 
menores e o estabelecimento do costume 
da existência de padrinho e madrinha no 
baptismo. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Fevereiro, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que cuidemos da criação, 
recebida como dão gratuito, a cultivar e 
proteger para as gerações futuras. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que cresçam as oportunidades 
de diálogo e de encontro entre a fé cristã e 
os povos da Ásia. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Um corpo saudável reflete atitudes 
corretas e perfeitas da mente. Alimenta o 
cérebro com pensamentos saudáveis e 
terás um corpo com saúde. Equilibra os 
pensamentos num clima de bondade e 
compreensão, e os teus órgãos funcionarão 
com normal regularidade. E mantém viva a 
sensação e a certeza da presença de Deus 
dentro de ti. Então o teu corpo irradiará 
optimismo e amor. 
____________________________________________  

Curiosidade 
 

A pulga pula 350 vezes a sua altura, o 
que equivale a uma pessoa dar um pulo de 
uma altura igual à largura de um campo de 
futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

De Parabéns 
 

Estão de parabéns, esta semana, pelo 
seu aniversário natalício, as Leitoras: 

Jacinta Carneiro, quarta-feira, dia 10 
de Fevereiro, da Paróquia de Carvalhosa; 

Diana Araújo, quinta-feira, dia 11 de 
Fevereiro, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira. 

A ambas, à Diana e à Jacinta, o Jornal 
do Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Se tiveres “remorsos” por compromissos 
ou promessas que fizes-te a ti mesma e não 
cumpriste, pensa no que é que te impede de 
ser feliz agora. 

Oferece a ti mesma aquilo de que 
precisas, para mudar aquilo que podes  
mudar. 

E tem um feliz aniversário. 

____________________________________________ 

Sabedoria das Nações 
 

“Mal que se cala, fica sem conselho; 
dor que se esconde, fica sem remédio” 

 

                                             (Provérbio Belga) 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Uma senhora entra no autocarro, olha 
em volta, e resmunga: 

– Hoje em dia já não há cavalheiros? 
Um passageiro apressa-se a responder: 
 – Minha senhora, cavalheiros há. 

Lugares é que não há. 
____________________________________________ 

A Fechar Quantos mais desejos se 

semeiam, menos felicidade se colhe. 

V Domingo Comum 
 

Neste domingo são-nos apresentadas 
duas vocações: a de um profeta, Isaías, e a 
dos apóstolos. Em ambas, os protagonistas 
tiveram a percepção da sua grande 
fraqueza e indignidade para anunciarem a 
Palavra de Deus. 

Todavia, é precisamente destes homens 
que Deus se serve para levar adiante o seu 
projecto. 

Do mesmo modo, todos nós, cada um a 
seu modo, somos chamados por Cristo a 
cooperar nesta missão, pois, apesar da 
nossa indignidade, Deus nos purifica e 
efectua obras excepcionais com a nossa 
colaboração. 
__________________________________________ 

Introdução 

 
Hoje, as leituras apresentam alguns 

personagens que foram chamados a 
desempenhar a missão de anunciadores da 
palavra de Deus. Todos têm a mesma 
reacção: sentem-se indignos, incapazes, 
inadequados.  

Isaías declara ser um homem de lábios 
impuros. Pedro pede a Jesus que se afaste 
dele, porque sabe que é um homem 

pecador. Paulo afirma que o Ressuscitado  
se manifestou também a ele, mas «como a 
um aborto», isto é, como a um ser imper- 
feito, alguém que nasceu de modo anormal. 
A lista de declarações de indignidade 
poderia continuar com as objecções de 
Jeremias: «Ah! Senhor Deus, eu não sei 
falar, pois ainda sou um jovem!» (Jr 1,6) e 

de Moisés: «Mas Senhor, eu não sou um 
homem dotado para falar; tenho a boca e a 
língua pesadas» (Êx 4,10). 

Sabemos que, para além dos 
sacerdotes e bispos, as vocações para o 
anúncio da palavra de Deus, são hoje as do 
diácono permanente, do catequista, do 
animador... Mas também pode e deve ser 
tua, Leitor. 

Há também – é verdade – quem, 
ignorando  os  próprios   limites,   se   sente  
 

 
 

 

 

demasiado seguro de si. Mas a maior parte, 
consciente das próprias misérias, defende-         
-se e diz não estar à altura da tarefa que lhe 
é pedida. 

Ora, a falta de preparação não é um 
bom motivo para desistir. Pode-se 
ultrapassar com o estudo, a participação 
sistemática em cursos bíblicos e pastorais, 
a organização, mesmo em casa, de uma 
pequena biblioteca teológica. Por isso, nada 
se desistir. Pelo contrário, a percepção da 
própria incapacidade espiritual deve ser 
superada tendo em conta a obra de Deus: 
Ele purifica os seus profetas e os seus 
apóstolos e habilita-os a anunciar a sua 
mensagem. 

Todos nós carregamos um grande 
tesouro, mas em vasos de barro. Podiamos 
explorar e colocar ao serviço dos outros, 
todo este nosso potencial de anunciar a 
Palavra de Deus, com o nosso exemplo de 
vida e com os nossos lábios. 

Que o Senhor nos ajude a consegui-lo: 
“Purifica, Senhor, o meu coração e os meus 
lábios, para que possa anunciar o teu 
Evangelho”. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 6, 1-2a.3-8) 
 

Monição:  
 

Nesta primeira leitura vamos apreciar a atitude de 
Isaías que, ao contactar com a palavra de Deus, não 
deixa de corresponder ao chamamento que lhe é feito, 
embora se sinta indigno de tal vocação. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o 
Senhor, sentado num trono alto e sublime; a fímbria do 
seu manto enchia o templo. 2aÀ sua volta estavam 
serafins de pé, que tinham seis asas cada um 3e 
clamavam alternadamente, dizendo: «Santo, santo, 
santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda 
a terra!» 4Com estes brados as portas oscilavam nos 
seus gonzos e o templo enchia-se de fumo. 5Então 
exclamei: «Ai de mim, que estou perdido, porque sou 
um homem de lábios impuros, moro no meio de um 
povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, 
Senhor do Universo». 6Um dos serafins voou ao meu 
encontro, tendo na mão um carvão ardente que tirara 
do altar com uma tenaz. 7Tocou-me com ele na boca e 
disse-me: «Isto tocou os teus lábios: desapareceu o teu 

 

pecado, foi perdoada a tua culpa». 8Ouvi então a voz 
do Senhor, que dizia: «Quem enviarei? Quem irá por 
nós?» Eu respondi: «Eis-me aqui: podeis enviar-me». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao Leitor: 

 
Esta proclamação deve ser calma e solene. 

Portanto, prepara-te devidamente para que a 
Leitura se oiça tal qual se deseja: calma e 
solene. Atenção às interrogações já no final do 
texto. 

Exercita algumas palavras, tais como: Ozías 
/ fímbria / alternadamente / oscilavam / gonzos / 
voou / tenaz. 

 
Comentário: 
 

É curioso que o relato da vocação de 
Isaías não apareça, como em Jeremias e 
Ezequiel, no início do livro, mas aqui, como 
a abertura do chamado «livro do Emanuel» 
(Is 7–12). Isto deve-se a que os livros 
proféticos, tais como os temos, foram 
precedidos, em geral, de colecções parciais 
que, depois, vieram a unir-se num só 
volume, bastante desordenadamente. «No 
ano da morte do rei Osias». Julga-se que foi 
no ano 740 (ou no ano 738) a. C., mas 
ainda em vida deste rei (Is 1, 1).  

V.2 – «Serafins». Considerados seres 
angélicos. É a única vez que são nomeados 
em toda a Sagrada Escritura. O nome, que 
significa «Ardentes» ou «Abrasadores» 
(semelhantes ao fogo), pode indicar tanto o 
fervor para com Deus (v. 3-4), como o papel 
que um deles desempenha de purificar com 
o fogo (v. 6) o próprio profeta.  

V.3 – «Santo, Santo, Santo», isto é, 
santo no grau mais elevado: para exprimir o 
superlativo, em hebraico é frequente repetir 
duas vezes o adjectivo; aqui repete-se três 
vezes! Os Padres viram neste triságio uma 
alusão ao mistério da SSª Trindade.  

Esta experiência mística única, no início 
da vocação do profeta, havia de marcar 
toda a sua vida; ele vem a ser o profeta por 
excelência da santidade e transcendência 
divina e tem o seu modo próprio de designar 
Deus, o «Santo de Israel» (1, 4; 5, 19.24; 
10, 17.20; 41, 14..16.20; etc., ao todo umas 
26 vezes, quando no resto da Bíblia se diz 
apenas 5 vezes); A própria Liturgia havia de  
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fazer seu este Sanctus.  

V.5 – «Ai de mim...» Perante a 
revelação da sublime grandeza de Deus, 
Isaías fica deveras estarrecido, ao tomar 
consciência do abismo da sua pequenez e 
indignidade, para poder estar diante da sua 
santíssima presença (pensava-se mesmo 
que não se podia ver a Deus sem morrer), e 
sente mais vivamente a sua indignidade 
precisamente naquele ponto no qual Deus 
se queria apoiar para o transformar em seu 
arauto: os seus lábios.  

«Senhor do Universo, em hebraico», 
Yahwéh tseba’ôth, «Senhor dos Exércitos», 
indica a Deus enquanto Rei, isto é, chefe, 
não só dos exércitos de Israel, mas também 
dos exércitos celestes, que incluem não só 
os anjos mas também os astros, todo o 
Universo; daí que actualmente tenhamos 
adoptado uma tradução que, por um lado é 
inteligível (Tsabaot não nos diz nada) e, por 
outro lado, evita todo o aspecto bélico, e, 
além disso, tem em conta a correspondente 
tradução grega: Pantocrátor.  

V.8 – «Quem enviarei? Quem irá por 

nós?» É significativa esta passagem do 
singular ao plural: quem dá a vocação é só 
Deus, mas Deus digna-se associar os Anjos 
(aqui, os Serafins) à execução dos seus 
planos (não se trata duma revelação 
antecipada do mistério da SS. Trindade).  

«Eis-me aqui: podeis enviar-me». É 
extraordinária esta afoiteza do profeta, após 
aquela primeira sensação de pavor. A cena 
passa-se no Templo (v. 1, em hebraico no 
hekal, isto é, na sala que precede o debir, 
ou Santo dos Santos, quer dizer, o lugar 
mais santo de todos). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 137 (138), 1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 (R. 1c) 
 

Monição:  
 

O salmo que vamos recitar suscita em nós uma 
oração de agradecimento e de louvor, celebrando a 
experiência do atendimento de Deus aos nossos 
pedidos. 
 

Refrão: 
 

NA PRESENÇA DOS ANJOS, 
EU VOS LOUVAREI, SENHOR. 
 
De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças, 
porque ouvistes as palavras da minha boca. 
Na presença dos Anjos Vos hei-de cantar 
e Vos adorarei, voltado para o vosso templo santo. 
  
Hei-de louvar o vosso nome  
     pela vossa bondade e fidelidade, 
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome  
     e a vossa promessa. 
Quando Vos invoquei, me respondestes, 
aumentastes a fortaleza da minha alma. 
 

  

 

Todos os reis da terra Vos hão-de louvar, Senhor, 
quando ouvirem as palavras da vossa boca. 
Celebrarão os caminhos do Senhor, 
porque é grande a glória do Senhor.  
 
A vossa mão direita me salvará, 
o Senhor completará o que em meu auxílio            
     começou. 
Senhor, a vossa bondade é eterna, 
não abandoneis a obra das vossas mãos. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (1 Cor 15, 3-8.11) 

 

Monição:  
 

A certeza da fé baseia-se num factor: a 
ressurreição de Cristo. Paulo recorda o ensinamento 
tradicional da Igreja e confirma-o, enumerando as 
testemunhas que viram Cristo ressuscitado. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

1Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos 
anunciei e que recebestes, no qual permaneceis 2e 
pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu vo-lo 
anunciei; aliás teríeis abraçado a fé em vão.  

3Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo 
recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, 4segundo 
as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao terceiro 
dia, segundo as Escrituras, 5e apareceu a Pedro e 
depois aos Doze. 6Em seguida apareceu a mais de 
quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maior 
parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. 
7Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os 
Apóstolos. 8Em último lugar, apareceu-me também a 
mim, como o abortivo.  

9Porque eu sou o menor dos Apóstolos e não sou 
digno de ser chamado Apóstolo, por ter perseguido a 
Igreja de Deus. 10Mas pela graça de Deus sou aquilo 
que sou e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo 
contrário, tenho trabalhado mais que todos eles, não 
eu, mas a graça de Deus, que está comigo. Por 
conseguinte, 11tanto eu como eles, é assim que 
pregamos; e foi assim que vós acreditastes. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura contém uma verdadeira 
profissão de fé, embrião de todos os símbolos da 
fé.  

Recorda-te que a pressa, inimiga da 
perfeição, constitui a mais grave tentação do 
leitor. Tem cuidado. Mesmo se se optar pela 
Forma longa, não tenhas pressa, apesar da 
Leitura ser longa. Recorda-te que, enquanto 
proclamas a Leitura, os ouvintes encontram-se 
cómodamente sentados na assembleia. Não 
corras, não tenhas pressa.  

 

Comentário: 
 

Temos aqui uma das mais ricas 
passagens do Novo Testamento onde se 
contém o kérigma primitivo, o núcleo da 
própria pregação apostólica em ordem a 
chamar à fé os ouvintes, e que depois 
servia de base à catequese dos neófitos. 

Este testemunho de excepcional valor acer- 

ca da ressurreição de Cristo, escrito uns 25 
anos após, é condizente com os teste-
munhos posteriores dos quatro Evangelhos. 
Não podia, pois, tratar-se de uma 
mistificação, só possível a longo prazo, 
demais que as testemunhas se contavam às 
centenas e, então, «a maior parte ainda 
vive» (v. 6). E a fé pregada por S. Paulo não 
é nenhuma teoria à mercê de gostos ou 
caprichos, tem um conteúdo objectivo, que 
tem de ser conservado na sua integridade, 
para levar à salvação: «Sereis salvos, se o 
conservardes como eu vo-lo anunciarei»     
(v. 2). 

V.3 – «Morreu pelos nossos peca-

dos».  Este é um ponto capital da fé: a 
morte de Cristo tem valor redentor. 
«Segundo as Escrituras»: isto é dito tanto 
da Morte como da Ressurreição de Jesus 
(Lc 24, 25-27); para a Morte, ver Is 53; Salm 
22 (21); para a Ressurreição, ver Salm 16 
(15), 8-11 (Act 2, 25-32); e também Os 6, 2 
(texto de referência possível, embora não 
citado explicitamente no N. T.).  

V.7 – «Apareceu a Tiago». Só desta 
aparição é que não temos mais 
testemunhos no Novo Testamento. Este 
seria «o primo (irmão) do Senhor», chefe da 
Igreja de Jerusalém, cuja identidade com o 
Apóstolo Tiago Menor é muito discutida. 
Terá sido só após a Ressurreição que os 
familiares («irmãos») de Jesus começaram 
a acreditar n’Ele.  

V.8 – «Como o abortivo». De facto 
Paulo veio à luz da fé de modo anormal e 
violento. Pode ser que o Apóstolo fale aqui 
com certa ironia, tendo em conta esta 
maneira com que os adversários o 
apodariam para o desacreditar. De qualquer 
modo, a expressão vinca bem o milagre da 
sua conversão, que não foi fruto duma 
evolução lenta e progressiva do seu 
pensamento, como pensam alguns, o que 
esbate a força do estrondoso milagre moral 
duma conversão que é um poderoso motivo 
de credibilidade a favor da verdade do 
cristianismo.  

V.9-10 – Aqui se vê a autêntica 
humildade do Apóstolo, que nada tem de 
deprimente complexo de inferioridade; é que 
Paulo tem uma consciência tão clara da sua 
indignidade (v. 9), como, por outro lado, da 
graça que nele actua: «pela graça de Deus 
sou aquilo que sou» (v. 10).  

V.11 – «Tanto eu como eles assim é 

que pregamos». Fica clara a identidade 
entre a pregação de Paulo e a dos 
Apóstolos – «transmiti-vos o que eu mesmo 
recebi» (v. 3); na passagem paralela de 1 
Cor 11, 23, diz, a propósito da Eucaristia: 
«eu recebi do Senhor o que precisamente 
vos transmiti», o que indica um ensino 
recebido da tradição da Igreja primitiva, com  
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origem no Senhor (em grego apó toû 
Kyríou), não necessariamente do próprio 
Jesus (então diria melhor: pará toû Kyríou).  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 4, 19) 
  

Monição:  
 

O chamamento dos primeiros discípulos é um 
convite aberto a todos os que ouvem as palavras de 
Jesus, para que sejam anunciadores da Sua Boa Nova. 

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
  

Vinde comigo, diz o Senhor, 
e farei de vós pescadores de homens. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 5, 1-11) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 1estava a multidão aglomerada 
em volta de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele 
encontrava-Se na margem do lago de Genesaré 2e viu 
dois barcos estacionados no lago. Os pescadores 
tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. 
3Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e 
pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois 
sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar a multidão. 
4Quando acabou de falar, disse a Simão: «Faz-te ao 
largo e lançai as redes para a pesca». 5Respondeu-Lhe 
Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite e não 
apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as 
redes». 6Eles assim fizeram e apanharam tão grande 
quantidade de peixes que as redes começavam a 
romper-se. 7Fizeram sinal aos companheiros que 
estavam no outro barco para os virem ajudar; eles 
vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que 
quase se afundavam. 8Ao ver o sucedido, Simão Pedro 
lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe: «Senhor, 
afasta-Te de mim, que sou um homem pecador». 9Na 
verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos 
os seus companheiros, por causa da pesca realizada. 
10Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de 
Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus 
disse a Simão: «Não temas. Daqui em diante serás 
pescador de homens». 11Tendo conduzido os barcos 
para terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Após esta pesca milagrosa, que 
antecipa simbolicamente a futura missão 
apostólica dos discípulos, Lucas apresenta, 
só agora e sinteticamente, o seu chama-
mento – centrado na pessoa de Simão 
Pedro – os quais «deixaram tudo e 
seguiram Jesus» (v. 11), ao passo que os 
outros Sinópticos narram esse chamamento 
com mais pormenor e logo no início do 
ministério público do Senhor (Mc 1, 18-22; 
Mt 4, 16-20; cf. Jo 1, 35-51).  

V.8 – «Afasta-te de mim». Isto não 
quer dizer que Simão queira que Jesus fuja 
dele, apenas pretende expressar o senti-
mento de humildade de quem se sente indi- 
 

suas origens remontam aos tempos antigos, 
aos dias de um passado longínquo. Por 
isso, Deus abandonará o Seu povo até ao 
ponto em que der à luz aquela que há-de 
dar à luz… Ele permanecerá firme e 
apascentará o seu rebanho com a força do 
Senhor, seu Deus” (Mq 5, 1-3). Quantos 
ecos desta esperança profética viremos a 
escutar uns séculos depois nos evangelhos 
de Jesus… 

Finalmente, dois anos depois do cerco 
(587 a.C.), Jerusalém cai nas mãos dos 
caldeus: “Foi incendiado o templo do 
Senhor, o palácio real e todas as casas da 
cidade, começando pelas casas dos mais 
importantes de Jerusalém. E as tropas que 
acompanhavam o chefe da guarda destruí-
ram o muro que cercava Jerusalém” (2 Rs 
25, 9-10). Uma parte dos habitantes já 
estava no exílio na Babilónia há dois anos, e 
a restante maioria seguiu agora para lá, 
ficando apenas em Judá um pequeno resto 
do povo, entre o qual estava o profeta 
Jeremias.  

Jeremias sublinha de novo, à luz da 
profecia de Natan, que o exílio é o castigo 
de Deus à infidelidade do Seu povo, de 
modo especial causado pelos seus 
“pastores”, desde o rei aos sacerdotes do 
templo, passando até pelos falsos profetas: 
“Ai dos pastores que dispersam e extraviam 
o rebanho das Minhas pastagens! – diz o 
Senhor” (Jr 23, 1-3). No entanto, o profeta 
bíblico não é um “profeta da desgraça”. As 
suas palavras desaguam sempre na 
esperança do perdão recriador de Deus, 
que se funda na certeza da Sua fidelidade: 
“Dias virão – diz o Senhor – em que farei 
brotar de David um rebento justo, que será 
rei, governará com sabedoria e exercerá no 
país o direito e a justiça (o Shalom)”;  “Não 
faltará a David um sucessor que se sente no 
trono da casa de Israel. E dos descendentes 
dos sacerdotes e dos levitas não faltará 
jamais um homem que me ofereça 
holocaustos, incense as oferendas e celebre 
o sacrifício quotidiano” (Jr 23, 5; 33, 17-18). 
O profeta, em tempo de exílio, sem rei nem 
templo, é voz de esperança e fé na Palavra 
fiel de Deus. 

A mesma certeza animava o profeta 
Ezequiel, que estava na Babilónia entre os 
deportados e aos quais anunciava a futura 
chegada de um “pastor” para o povo, da 
descendência de David: “Estabelecerei 
sobre elas (as Minhas ovelhas) um único 
pastor, que as apascentará, o meu servo 
David; será ele que as levará a pastar e lhes 
servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei o seu 
Deus, e o meu servo David será um príncipe 
no meio delas. Fui Eu, o Senhor, que o 
disse!” (Ez 34, 23-24).  

–    (Continua no próximo número)    –  
 

gno de estar na presença do Senhor; Pedro 
começa a dar conta da maneira singular 
como Deus está presente em Jesus, por 
isso sente tão ao vivo a sua condição de 
pecador. Esta reacção tão natural e tão 
sobrenatural é semelhante à de Isaías, 
perante o divino (1.ª Leitura).  

V.10 –  «Serás pescador de homens». 
O episódio tem um quê de paradigmático. 
Esta vai ser a missão da Igreja (Mt 28, 18-
20) – «fazer-se ao largo e lançar as redes 
para a pesca» (v. 4) – mas, como então, os 
discípulos, se trabalharem em nome próprio, 
afadigam-se «sem apanhar nada» (v. 5a); 
se, porém, lançam as redes em nome do 
Senhor – «já que o dizes» ( v. 5b) –, então o 
resultado será deveras maravilhoso (v. 6-7). 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pelos bispos e pelos párocos do mundo inteiro, 
   pelas Igrejas particulares e paróquias a que presidem 

e pelos fiéis que com eles trabalham mais perto, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos responsáveis no governo das nações, 

pelos que promovem a prosperidade dos povos 
e pelos que defendem os direitos dos homens, 
oremos ao Senhor, 

 
3 –  Pelos leigos que vivem em matrimónio, 

pelos jovens que se preparam para o casamento 
e pelos lares que já não têm amor, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelas irmãs religiosas de clausura, 

pelas jovens consagradas ao Senhor 
e pelas crianças que gostam de Jesus, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Pelos membros da nossa assembleia dominical, 

pelos outros cristãos desta Paróquia 
e pelos homens e mulheres que não têm fé, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 08 – S. Jerónimo Emiliano  e 
               S. Josefina Bakhita (Virgem); 
Dia 10 – Cinzas (Início da Quaresma) 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

33. Exílio:  castigo justo  

            pela infidelidade do povo. 

 

Miqueias fala de Belém como a cidade 
da qual háde sair o ungido de Deus, por ser 
essa a cidade de David (1 Sm 16, 1-13; Jo 
7, 42): “Mas tu, Belém-Efratá, tão pequena 
entre as famílias de Judá, é de ti que me há-
-de sair aquele que governará em Israel.  As 
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