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III Dom. Comum 

 

A celebração deste Domingo coloca a 
nossa atenção na escuta da Palavra de 
Deus. Ela faz parte essencial da 
Eucaristia e da celebração do encontro de 
Deus com o seu povo. 

Todos devem estar voltados para a 
Palavra que deve ser proclamada com 
todos os meios, atitudes, gestos, fé. Assim 
se tornará Palavra acolhida, guardada e 
feita vida. 

Fixemos o nosso olhar em Cristo que 
nos oferece a Palavra, que a interpreta e a 
cumpre, e no-la propõe para a vida. 

A Palavra de Deus e o seu anúncio 
está profundamente unida à conversão. 
Ela constrói a nossa vida, qual alicerce 
seguro. Ela nos convida e conduz à 
conversão. Ela faz-nos descobrir as 
perspectivas de Deus. Ela nos leva ao 
compromisso com Deus e com a Igreja, 
Corpo de Cristo. 

introdução 
 

O Deus de Israel fala e tudo é criado 
(SI 33, 9). Os ídolos dos pagãos, pelo 
contrário, têm boca, mas não falam (SI 
115, 5). Por este motivo são incapazes de 
socorrer, de proteger, de realizar pro-
dígios. 

As palavras do homem podem ser 
palavras vazias (Job 16, 3); a palavra de 
Deus é, pelo contrário, sempre viva e 
eficaz (Hb 4,12). É como a chuva e a neve 
que descem do céu e não voltam para lá 
sem terem regado a terra, a terem tornado 
fértil e sem fazer germinar as sementes (Is 
55, 10). 
      Não age de uma forma mágica, 
todavia está  dotada  de  uma energia  
irresistível e, quando  cai  num  terreno  
fértil,  quando  é acolhida com fé, produz 
efeitos extraordinários. «Felizes, os que 
escutam a Palavra de Deus e a põem em 
prática» (Lc 11, 28). O  lugar  privilegiado  
para ouvir é o encontro comunitário. 

No «dia do Senhor», o Ressuscitado 
dirige a sua palavra à comunidade 
reunida. O cristão que não sente a 
necessidade interior de se unir aos irmãos 
para escutar com eles a voz do Mestre 
pode estar certo disto: há qualquer coisa 
que compromete a sua relação com 
Cristo. 

Já nos primeiros séculos repetia-se 
com insistência a advertência: «Não 
queirais antepor à palavra de Deus as 
necessidades da vossa vida temporal, 
mas no dia de domingo, pondo de lado 
tudo o resto, correi à igreja. De facto, que 
justificação poderá apresentar a Deus 
quem não se junta neste dia em 
assembleia a escutar a palavra da 
salvação?»  

Se entre os fiéis se infiltraram o 
desinteresse, a indiferença, a indolência 
na participação às assembleias domini-
cais, isto não deve ser imputado apenas 
aos leigos. Certas homilias improvisadas, 
pobres de conteúdos espirituais, aborre-
cidas e, às vezes, até mesmo 
deprimentes, têm também a sua quota-
parte de responsabilidade. As leituras de 

hoje são para todos um convite à reflexão 
e à revisão da própria relação com a 
palavra de Deus. 

Então, neste Domingo, somos todos 
chamados a dizer: «lâmpada para os 
meus passos é a tua palavra, Senhor, que 
é luz no meu caminho. 
__________________________________ 
 

Antífona de Entrada 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, terra inteira. 
Glória e poder na sua presença,  
esplendor e majestade no seu templo. 
__________________________________ 
 

1.ª Leitura  
(Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

 
 

Leitura do Livro de Neemias 
 

Naqueles dias, 2o sacerdote Esdras 
trouxe o Livro da Lei perante a 
assembleia de homens e mulheres e 
todos os que eram capazes de 
compreender. Era o primeiro dia do 
sétimo mês. 3Desde a aurora até ao 
meio dia, fez a Leitura do Livro, no 
largo situado diante da Porta das 
Águas, diante dos homens e mulheres 
e todos os que eram capazes de 
compreender. Todo o povo ouvia 
atentamente a Leitura do Livro da Lei. 
4aO escriba Esdras estava de pé num 
estrado de madeira feito de propósito. 
Estando assim em plano superior a 
todo o povo, 5Esdras abriu o Livro à 
vista de todos; e quando o abriu, todos 
se levantaram. 6Então Esdras bendisse 
o Senhor, o grande Deus, e todos 
responderam, erguendo as mãos: 
«Amen! Amen!». E prostrando-se de 
rosto por terra, adoraram o Senhor. 8Os 
levitas liam, clara e distintamente, o 
Livro da Lei de Deus e explicavam o 
seu sentido, de maneira que se 
pudesse compreender a leitura. 9Então 
o governador Neemias, o sacerdote e 
escriba Esdras, bem como os levitas, 

N.º  544  –   Ano X   –   27-01-2019  

3.º Domingo Comum  –  Ano C 



N.º 544   –   27-01-2019 III Domingo do Tempo Comum  -  (Ano C) Pág. 2 

que ensinavam o povo, disseram a todo 
o povo: «Hoje é um dia consagrado ao 
Senhor vosso Deus. Não vos 
entristeçais nem choreis». – Porque 
todo o povo chorava, ao escutar as 
palavras da Lei –. 10Depois Neemias 
acrescentou: «Ide para vossas casas, 
comei uma boa refeição, tomai bebidas 
doces e reparti com aqueles que não 
têm nada preparado. Hoje é um dia 
consagrado a nosso Senhor; portanto, 
não vos entristeçais, porque a alegria 
do Senhor é a vossa fortaleza». 

 

Palavra do Senhor. 

 
Comentário: 
 

Há mais de cem anos que o povo de 
Israel voltou do exílio da Babilónia, mas 
ainda não conseguiu reorganizar a sua 
vida. A anarquia é total: cometem-se 
roubos, abusos, violências, vexames para 
com os pobres. Para pôr fim a uma 
situação cada vez mais caótica, o grande 
rei da Pérsia, Artaxerxes, de quem 
depende a Palestina, envia a Jerusalém 
Esdras, «sacerdote e escriba, versado no 
conhecimento do texto da Lei do Senhor» 
(Esd 7, 11). Este imediatamente se dá 
conta que as desordens são imputáveis à 
falta de fidelidade à Lei de Deus. O povo 
não a observa porque não a conhece. 
Que fazer então? 

No primeiro dia do ano, Esdras 
«trouxe o Livro da Lei perante a 
assembleia de homens e mulheres e 
todos os que eram capazes de compre-
ender. Desde a aurora até ao meio-dia, 
fez a leitura do livro no largo situado 
diante da Porta das Águas». O modo 
como ele organiza esta celebração deve 
ser examinado detalhadamente. 

Ele convoca em santa assembleia 
todas as pessoas capazes de compre-
ender e, «desde a aurora até ao meio-
dia», manda ler o livro da Lei. Ninguém 
falta, ninguém procura desculpas para 
ficar em casa a tratar das próprias coisas. 

Esta resposta unânime do povo é 
relevada pelo autor sagrado para inculcar 
a importância de ouvir a palavra de Deus. 
Israel está consciente de que, sem a 
participação regular na assembleia comu-
nitária, a fé enfraqueceria e acabaria por 
desaparecer. A preocupação de Esdras é 
a mesma que moveu os pastores da Igreja 
das origens a lembrar aos seus fiéis: 
«Sem abandonarmos a nossa assembleia 
como é costume de alguns» (Hb 10,25). 

A liturgia da Palavra não se improvisa. 
Esdras sabe-o, e de facto organiza 
perfeitamente, não descuida nenhum 
pormenor. Escolhe com cuidado o local do 
encontro. A «porta das Águas» presta-se 

bem para o efeito porque está longe do 
barulho da cidade, oferece uma boa 
acústica e permite dispor os ouvintes 
numa espécie de anfiteatro. 

Manda preparar uma tribuna de 
madeira de modo que o leitor se encontre 
numa posição elevada (como o estrado e 
a estante do ambão das nossas igrejas) e 
possa ser visto por todos, sem obrigar 
ninguém a contorcionismos ou a contí-
nuos movimentos da cabeça. Escolhe 
também leitores bem preparados e com 
uma boa voz... (como os Leitores de hoje, 
das nossas paróquias, precisam de ler 
isto!!). 

O rito tem início de modo solene: 
Esdras, lá no alto, abre devotamente o 
livro e o povo levanta-se para testemunhar 
a sua veneração pelo texto sagrado, é 
pronunciada a bênção e o povo responde: 
«Ámen! Ámen!» Depois todos se ajoelham 
e se prostram. São gestos que criam o 
clima ideal para uma «escuta religiosa» da 
Palavra. Quem participa na celebração 
deve dar-se conta de que não está 
perante um livro, mas diante do Senhor 
que fala. A posição do corpo, os gestos, 
as atitudes quer dos ouvintes quer de 
quem preside, devem exprimir este facto e 
criar a disposição para que se acolha a 
mensagem que o Deus vivo dirige ao seu 
povo. Ninguém pode perturbar, levantar-      
-se quando quer, conversar. Também o 
celebrante deve estar atento e não se 
distrair, não se enganar nas suas 
intervenções, não confundir as páginas e 
fazer gestos sem sentido... A celebração 
da Palavra, sem qualquer tipo de fausto 
ou pomposidade, precisa de um contexto 
sagrado, respeitoso, solene. 

E, por fim, não basta a leitura. 
A palavra de Deus só é eficaz na 

medida em que é entendida: para isso 
precisa de ser interpretada e explicada 
utilizando uma linguagem simples, 
compreensível a todos: aos inteligentes e 
aos ignorantes, aos cultos e aos 
analfabetos. Daqui a grande responsa-
bilidade que incumbe a quem faz a 
homilia. A de Esdras obtém óptimos 
resultados. O povo faz um sério exame de 
consciência, dá-se conta de não ter sido 
fiel à Lei de Deus e manifesta com as 
lágrimas o próprio arrependimento. 

Mas recorda ao povo que o dia do 
encontro com a palavra de Deus é sempre 
uma festa. A certeza de que Deus 
continua a falar, a acompanhar e a guiar o 
seu povo, é fonte de grande alegria e esta 
manifesta-se também externamente com 
cantos, danças, alimentos e bebidas mais 
abundantes do que é habitual. 

Sem dúvida que esta Leitura converge 
já para aquilo que são hoje as nossas 

Eucaristias Dominicais, e como podemos 
aprender tanto dela. 

Não nos poupemos a isto. 
__________________________________ 

 

Salmo Responsoria 
Sl 18 B (19), 8.9.10.15 (R. Jo 6, 63c) 

  
Monição:  
 

A Palavra do Senhor é a mais bela oração. 
Ela irradia a beleza da presença de Deus na 
vida dos crentes. 
  

Refrão:  
 
AS VOSSAS PALAVRAS, SENHOR, 
SÃO ESPÍRITO E VIDA. 
  
A lei do Senhor é perfeita, 
ela reconforta a alma; 
as ordens do Senhor são firmes, 
dão sabedoria aos simples. 
  
Os preceitos do Senhor são rectos 
e alegram o coração; 
Os mandamentos do Senhor são claros 
e iluminam os olhos. 
  
O temor do Senhor é puro 
e permanece eternamente; 
os juízos do Senhor são verdadeiros, 
todos eles são rectos. 
  
Aceitai as palavras da minha boca 
e os pensamentos do meu coração 
estejam na vossa presença: 
Vós, Senhor, sois o meu amparo e     
       redentor. 

_____________________________________ 
 

2.ª Leitura (1 Cor 12, 12-30) 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 12Assim como o corpo é um 
só e tem muitos membros, e todos os 
membros do corpo, apesar de 
numerosos, constituem um só corpo, 
assim sucede também em Cristo. 13Na 
verdade, todos nós – judeus e gregos, 
escravos e homens livres – fomos 
baptizados num só Espírito para 
constituirmos um só corpo e a todos 
nos foi dado a beber um só Espírito. 
14De facto, o corpo não é constituído 
por um só membro, mas por muitos. 

 15Se o pé dissesse: «Uma vez que 
não sou mão, não pertenço ao corpo», 
nem por isso deixaria de fazer parte do 
corpo. 16E se a orelha dissesse: «Uma 
vez que não sou olho, não pertenço ao 
corpo», nem por isso deixaria de fazer 
parte do corpo. 17Se o corpo inteiro 
fosse olho, onde estaria o ouvido? Se 
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todo ele fosse ouvido, onde estaria o 
olfacto? 18Mas Deus dispôs no corpo 
cada um dos membros, segundo a sua 
vontade. 19Se todo ele fosse um só 
membro, que seria do corpo? 20Há, 
portanto, muitos membros, mas um só 
corpo. 21O olho não pode dizer à mão: 
«Não preciso de ti»; nem a cabeça dizer 
aos pés: «Não preciso de vós». 22Pelo 
contrário, os membros do corpo que 
parecem mais fracos são os mais 
necessários; 23os que nos parecem 
menos honrosos cuidamo-los com 
maior consideração; e os nossos 
membros menos decorosos são 
tratados com maior decência: 24os que 
são mais decorosos não precisam de 
tais cuidados. Deus organizou o corpo, 
dispensando maior consideração ao 
que dela precisa, 25para que não haja 
divisão no corpo e os membros tenham 
a mesma solicitude uns com os outros. 
26Deste modo, se um membro sofre, 
todos os membros sofrem com ele; se 
um membro é honrado, todos os 
membros se alegram com ele.  
27Vós sois corpo de Cristo e seus 
membros, cada um por sua parte.  
28Assim, Deus estabeleceu na Igreja em 
primeiro lugar apóstolos, em segundo 
profetas, em terceiro doutores. Vêm a 
seguir os dons dos milagres, das 
curas, da assistência, de governar, de 
falar diversas línguas. 29Serão todos 
apóstolos? Todos profetas? Todos 
doutores? Todos farão milagres? 
30Todos terão o poder de curar? Todos 
falarão línguas? Terão todos o dom de 
as interpretar? 
 

Palavra do Senhor. 
 
 
Comentário: 
 

Para mostrar aos Coríntios que os 
dons do Espírito não devem levar à 
competição e à rivalidade, mas à unidade, 
Paulo introduz esta imagem muito 
conhecida na antiguidade: a comunidade 
é como o corpo humano, composto por 
muitos membros, cada um com a sua 
função. Cada parte do corpo é importante, 
nenhuma pode ser desprezada, nenhuma 
pode substituir-se à outra. 

Esta comparação era usada para 
convencer os súbditos e os escravos a 
submeterem-se e a servirem os seus 
patrões. Paulo, porém, utiliza-a de um 
modo completamente diferente: serve-se 
dela para explicar que todos os membros 
de uma comunidade se encontram no 
mesmo plano e gozam das mesmas 
dignidades. Se quisermos manter uma 
hierarquia –  diz ele –  mostremos maior 

respeito pelos mais fracos, privilegiemos 
os mais pobres. 

 Na última parte da leitura é apresen-
tada uma graduação dos carismas. 
Constitui uma surpresa o facto de o 
carisma de «governar» ocupar apenas o 
penúltimo lugar. O último - como seria de 
esperar - está reservado ao «dom das 
línguas». 
     Quais são então os carismas mais 
importantes? Um degrau acima dos outros 
estão aqueles ligados ao anúncio da 
Palavra: os apóstolos, os profetas e os 
mestres (Rm 12, 6-8; I Cor 12, 8-10; Ef 4, 
11). Isto não significa que quem os exerce 
mereça maior respeito, tenha direito a 
privilégios, títulos honoríficos, vénias... É o 
ministério em si que é importante. Não há 
dúvida de que o anúncio da palavra ocupa 
o  primeiro lugar, porque é a Palavra que 
faz nascer e que alimenta a fé e a vida da 
comunidade (Rm 10, 17).  
     Isto serve também para os nossos 
Leitores sentirem o peso  da responsa-
bilidade, daquilo que é o seu serviço que 
prestam à comunidade. 
__________________________________ 
 

Aclamação ao Evangelho 
 (Lc 4, 18) 

 
Monição:  
 

Fixemos o nosso olhar em Jesus. Ele é a 
Palavra bela e santa que Deus Pai e o Espírito 
pronunciam. Que cada um O acolha com amor e 
com uma vida de compromisso com o seu projecto. 

 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

O Senhor enviou-me  
a anunciar a boa nova aos pobres, 
a proclamar aos cativos a redenção. 

__________________________________ 
 

Evangelho   
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

1Já que muitos empreenderam narrar os factos 
que se realizaram entre nós, 2como no-los 
transmitiram os que, desde o início, foram 
testemunhas oculares e ministros da palavra, 
3também eu resolvi, depois de ter investigado 
cuidadosamente tudo desde as origens, 
escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, 4para que 
tenhas conhecimento seguro do que te foi 
ensinado.  
14Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com 
a força do Espírito, e a sua fama propagou-se 
por toda a região. 15Ensinava nas sinagogas e 
era elogiado por todos. 16Foi então a Nazaré, 
onde Se tinha criado. Segundo o seu costume, 

entrou na sinagoga a um sábado e levantou-Se 
para fazer a leitura. 17Entregaram-Lhe o livro 
do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a 
passagem em que estava escrito: 18«O Espírito 
do Senhor está sobre mim, porque Ele me 
ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. 
Ele me enviou a proclamar a redenção aos 
cativos e a vista aos cegos, a restituir a 
liberdade aos oprimidos 19e a proclamar o ano 
da graça do Senhor». 20Depois enrolou o livro, 
entregou-o ao ajudante e sentou-Se. Estavam 
fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. 
21Começou então a dizer-lhes: «Cumpriu-se 
hoje mesmo esta passagem da Escritura que 
acabais de ouvir». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Adequando-se a um procedimento 
literário em uso entre os autores clássicos 
do seu tempo, Lucas antecede a sua obra 
com um prólogo (Lc 1, 1-4). É uma 
introdução na qual, sem citar o próprio 
nome, ele se apresenta, declara o fim que 
se propôs e expõe os critérios que seguirá 
na composição do seu Evangelho. 

 Escreve uns cinquenta anos depois 
dos factos e, caso único entre os 
evangelistas, diz expressamente não 
pertencer ao grupo daqueles que conhe-
ceram pessoalmente Jesus de Nazaré. 

Surge então espontaneamente a 
pergunta: Poderemos confiar naquilo que 
ele nos conta? Esta é, em síntese, a sua 
resposta: Qualquer um pode falar de 
Jesus, mesmo se não foi testemunha 
directa dos factos, desde que seja fiel à 
tradição. Tentemos esclarecer isto. 

Estamos nos anos 80 d.C. e o Evan-
gelho foi já anunciado em todo o Império 
Romano; por todo o lado surgiram 
comunidades; muitos começaram a 
escrever as palavras de Jesus e os 
episódios da sua vida. De onde teve 
origem este movimento religioso tão bem 
sucedido? 

 Realizaram-se – diz Lucas  –  alguns 
factos entre nós. Não sonhos, não 
doutrinas filosóficas, não revelações 
esotéricas, mas factos, acontecimentos 
reais que tiveram como protagonista um 
homem: Jesus de Nazaré. O que Ele fez e 
ensinou teve testemunhas oculares que – 
como dirá João –  «vimos com os nossos 
olhos» e «as nossas mãos tocaram (1 Jo 
1, 1-4) e depois tornaram-se «ministros da 
Palavra». Note-se bem: «ministros da 
Palavra», não  «proprietários da Palavra» 
ou «senhores da Palavra», mas «servos 
da Palavra». Não inventores de histórias, 
não intrujões ávidos de dinheiro, mas 
pessoas que dedicaram toda a sua vida 
ao anúncio fiel daquilo que viram e 
ouviram e que chegaram ao ponto de 
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preferirem morrer mas não trair a mensa-
gem recebida do Mestre. 

Muitos deram-se ao trabalho de 
escrever um relato destes acon-
tecimentos. Também Lucas decidiu 
começar a escrever sobre este assunto. 
Não o faz para desacreditar a obra de 
quem o precedeu, mas para preparar um 
relato ordenado de que as suas 
comunidades necessitam. 

E que método seguiu Lucas? Averi-
guou cuidadosamente tudo o que se 
passou. Dirigiu-se às primeiras teste-
munhas, de modo que todos os discípulos 
que irão ler o que ele escreve poderão ter 
a certeza de fundar a própria fé em 
afirmações sólidas. Diz, com clareza e 
decisão, ter sido guiado por uma única 
preocupação: transmitir fielmente o que 
lhe foi entregue pelos «ministros da 
Palavra». Não inventa nada, estabeleceu 
a verdade dos factos, desde as origens, 
isto é, desde a infância de Jesus. 

O objectivo pelo qual escreve é dar 
conhecimento seguro à  f é  dos cristãos 
das suas comunidades. As verdades de fé 
não podem ser demonstradas com provas 
incontestáveis, todavia, a adesão a Cristo 
não tem nada a ver com a crendice, não é 
uma escolha ingénua feita por pessoas 
ignorantes e dispostas a aceitar 
acriticamente todas as fábulas. 
     Há óptimas razões que induzem a 
acreditar, e Lucas quer expô-las.  
     Uma palavra ainda acerca de Teófilo. 
Era hábito dos autores clássicos dedicar a 
sua obra a quem a patrocinava. Os 
pergaminhos eram caros e para um 
Evangelho eram necessárias as peles de 
uma vintena de cabritos; depois era 
preciso pagar aos calígrafos que recebiam 
pouco mais do que um operário, mas 
eram lentos; por fim, também o autor do 
livro tinha que viver.. Ora, Lucas tinha um 
admirador, de nome Teófilo, provavel-
mente um cristão abastado da Ásia 
Menor, que tinha assumido todas as 
despesas. Então, em sinal de gratidão, o 
evangelista menciona-o quer no prólogo 
(início) do Evangelho quer no dos Actos 
dos Apóstolos (que é o segundo Livro 
escrito por Lucas). 
     São três os capítulos que separam a 
segunda parte do trecho de hoje (Lc 4, 14-
21) da primeira. É o início da vida pública 
de Jesus na sua terra, a Galileia, e o 
episódio narrado –  que Mateus e Marcos 
colocam a meio dos seu Evangelho – 
constitui para Lucas a ouverture 
programática, a síntese de toda a 
actividade de Jesus.  
     É sábado e as pessoas vão à sinagoga 
para rezar, para ouvir a leitura e a 
explicação da palavra de Deus. Um rabino 
organiza o encontro, mas qualquer judeu 

adulto pode apresentar-se ou ser 
convidado a ler e a comentar as 
Escrituras. Fazer a homilia é bastante 
fácil: basta ter memorizado as explicações 
e os comentários feitos pelos grandes 
rabinos e referir as suas opiniões. 
Ninguém tem a presunção de ousar 
acrescentar a sua própria interpretação. 
Como costuma fazer, Jesus une-se ao 
seu povo e disponibiliza-se a fazer de 
leitor (por isso dizemos que Jesus foi o 
primeiro Leitor cristão). 

A liturgia começa com a recitação do 
Shemá –  a profissão de fé do israelita 
piedoso –  e continua com as dezoito 
bênçãos que introduzem a parte central 
da celebração, a leitura de dois trechos da 
Escritura: o primeiro tirado do livro do 
Pentateuco ( a  Torah), o outro dos 
Profetas. Quem lê o segundo texto 
normalmente faz também a homilia. O 
clima é de recolhimento e de oração, as 
pessoas estão abertas a ouvir a Palavra 
de Deus e Jesus aproveita a ocasião para 
lançar a sua mensagem. 

Reparemos que Lucas põe em relevo, 
com cuidado, alguns pormenores, não por 
escrúpulo histórico, mas para passar uma 
mensagem teológica. 
     O primeiro detalhe, aparentemente 
supérfluo: Jesus abre o volume que lhe foi 
entregue. O evangelista quer dar a 
entender aos seus leitores que, sem 
Cristo, o texto sagrado é um livro fechado, 
os oráculos dos profetas e todos os livros 
do Antigo Testamento permanecem 
incompreensíveis. Só Ele é capaz de lhes 
dar um sentido. 

Feita a leitura, Jesus enrola o volume, 
entrega-o ao encarregado e senta-se;  os 
olhos de todos estão fixos Nele. 

Os rabinos explicavam a palavra de 
Deus sentados. Se é sublinhado que 
Jesus assumiu também esta posição, é 
para dizer que Ele se tornou o mestre. É o 
convite a fixar nele e em nenhum outro o 
olhar. Os livros santos do Antigo 
Testamento têm como finalidade levar até 
Ele e, atingido este fim, podem ser 
enrolados. 

O texto escolhido é tomado do profeta 
Isaías: «O Espírito do Senhor está sobre 
mim, porque Ele me ungiu para anunciar a 
Boa Nova aos pobres. Ele me enviou a 
proclamar a redenção aos cativos e a 
vista aos cegos, a restituir a liberdade aos 
oprimidos e a proclamar o ano da graça 
do Senhor». 

Quem é o homem encarregado de 
levar a feliz mensagem aos pobres? De 
quem fala Isaías? O profeta refere-se a 
um personagem que, cerca de 400 anos 
antes de Cristo, foi enviado por Deus a 
consolar os Israelitas que voltavam do 
exílio da Babilónia. 

Viviam na situação dramática que 
descrevemos na explicação da primeira 
leitura: os ricos exploravam os pobres, os 
patrões não pagavam aos seus operários, 
os fortes dominavam os fracos (Is 56, 10-
57, 2). 

Neste contexto histórico, um homem 
investido do Espírito do Senhor é enviado 
a proclamar «o ano da graça», «o 
jubileu», o tempo em que são canceladas 
todas as dívidas, em que termina toda a 
forma de escravatura e é restabelecida a 
justiça. 

«Cumpriu-se hoje mesmo esta 
passagem da Escritura» – diz Jesus.  

Não comenta o texto do profeta, mas 
proclama a sua realização. Hoje inicia-se 
o ano da graça, a festa sem fim, para 
todos, porque a todos, em nome de Deus, 
é anunciada a salvação, gratuita e sem 
condições. 

O termo hebraico usado por Isaías 
para indicar a libertação dos prisioneiros é 
“deror” que significa: libertar daquilo que 
impede de correr velozmente. Hoje a 
palavra de Jesus começa a libertar não só 
as doenças – que são o sinal de uma 
diminuição de vida – mas de todos os 
bloqueios psicológicos e morais que 
encarquilham, não permitem que se 
avance e cresça inibem os ímpetos de 
amor. O emaranhado de paixões 
descontroladas, que nos fecham em nós 
mesmos, na procura do próprio interesse, 
a sede de posse, o frenesim do poder e 
do sucesso, são cadeias que nos 
amarram (prendem). Estes cepos hoje 
começam a ser despedaçados. 

A força irresistível que os quebra é a 
força do Espírito Santo que opera em 
Jesus, não só quando Ele faz curas 
prodigiosas, mas também, e sobretudo, 
quando, com a sua palavra potente, 
rompe os laços diabólicos que enredam e 
mantêm a pessoa num estado de 
escravidão (Lc 4, 36). 
__________________________________ 

Oração  Universal 

(Missa Vespertina) 
 

1.  Pela Igreja Católica e por todas as comunidades       
           separadas,  

 para que tenham verdadeiro desejo de unidade 
 e respeitem as riquezas espirituais umas das     
        outras, 
 oremos ao Senhor. 

  
2.  Pela nossa Pátria e por todas as nações, 

 para que progridam na paz e na justiça, 
 em liberdade, respeito mútuo e concórdia, 
 oremos ao Senhor. 

  
3.  Por aqueles que anunciam o Evangelho, 

 para que o Espírito os ensine a falar como Jesus, 
 ao explicar a Palavra na sinagoga de Nazaré, 
 oremos ao Senhor. 
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4.  Por todos os que sofrem e desanimam, 

 para que Deus venha em sua ajuda, 
 e os confirme na esperança e na alegria, 
 oremos  ao Senhor. 

 
5.  Por todos nós aqui reunidos no Senhor, 

 para que hoje se cumpra também em nós, 
 a passagem da Escritura que escutamos, 
 oremos ao Senhor. 

__________________________________________ 

Oração Universal 

(Missa do Dia) 
 

 
1 –  Pela santa Igreja de Deus, 

para que o Senhor a ampare e defenda, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos pastores da Igreja  e por todos os cristãos, 

para que trabalhem com alegria pelo Evangelho, 
oremos, irmãos 

 
3 –  Pelos povos de toda a terra, 

para que reine entre eles a concórdia e a paz, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por todos os que sofrem no corpo ou na alma, 

para que a solidariedade dos cristãos os ajude e       
      conforte, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por nós mesmos e pela nossa comunidade        
             paroquial, 
       para que o Senhor nos receba como oblação          
             perfeita, 
       oremos, irmãos.  
__________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 28 – S. Tomás de Aquino (Presbítero e           

                   Doutor da Igreja); 

Dia 31 – S. João Bosco (presbítero); 

Dia 02 – Apresentação do Senhor. 
__________________________________________ 

 

Povo que se alimenta 

da Palavra de Deus 
 

A Primeira Leitura traduz a beleza do 
encontro com a Palavra. O espaço. Os 
intervenientes. Os gestos, atitudes e 
sinais. O tempo. A voz. A explicação. 
Tudo foi preparado e executado com 
amor, com tempo, com ritmo, com fé, com 
beleza. 

Tal beleza só pode resultar num 
profundo respeito, acolhimento, conver-
são, mudança de vida. Resulta em mágoa 
de coração, em esperança resplandecente 
nos sinais da vida, da alegria e da 
confiança em Deus. 

O sacerdote Esdras compreendeu que 
diante de tantos sinais de desânimo, de 
ruína, de imoralidade, tinha e devia «deitar 
mão», ao sempre indispensável anúncio 
da Palavra de Deus, proposta de Deus 
que gera homens e mulheres capazes de 

amar, de se comprometer e de viver a 
experiência da comunhão. Ele compre-
endeu que se houver amor à Palavra de 
Deus se pode gerar vida e construir 
comunhão. 

Além da proclamação da Palavra, o 
sacerdote coloca a sua colaboração, na 
explicação e interpretação, que é 
verdadeiramente cuidada. Ele é capaz de 
analisar os sinais dos tempos dando-lhe o 
dinamismo do projecto de Deus. 

É deveras importante que cada um e a 
comunidade se sintam originários da 
Palavra de Deus. E que compreendam 
que é por Ela que crescem e se tornam 
vida comunitária, povo de Aliança, 
eficazes e renovadores. 

A Palavra de Deus deve levar à 
conversão, à mudança de atitudes: na 
pessoa, na família e na comunidade. 
Também não deve haver temor à Palavra 
de Deus quando esta faz verdadeiros 
desafios de mudança ou propõe desafios 
exigentes. A Palavra de Deus deve levar a 
uma vida de esperança, alegria e de 
partilha. 
__________________________________________ 
 

Cristo centro, cume e 

vértice da Palavra 
 

No Evangelho essa Palavra é 
proclamada por Jesus Cristo. Ainda mais 
se ressalta a beleza da atitude, dos 
gestos, da proclamação e da explicação 
que conduz à vida. Aqui mensagem e 
mensageiro são a mesma coisa. Não há 
diferença. O Mensageiro é a Mensagem. 
A Mensagem é o Mensageiro. 

Este facto constitui a apresentação da 
missão de Jesus. É-nos apresentado o 
início da sua vida em ministério público. 
Toda a Palavra de Deus se centraliza em 
Jesus Cristo. Ele cumpre toda a Palavra. 

Só em Cristo é que podemos compre-
ender toda a história da salvação e toda a 
Palavra que foi anunciada e que será 
anunciada. Só n’Ele se compreendem e 
cumprem os oráculos do Antigo Testa-
mento e os Profetas. 

Ele aparece como um autêntico 
Mestre que fala com autoridade. Que 
enrola de novo os textos para abrir um 
nova e definitiva página. E ainda hoje toda 
a Palavra do Antigo Testamento só pode 
ser interpretada em Cristo. Ele é a Boa-
Nova. A Mensagem da vida nova e plena. 
Para Ele se fixa agora o nosso olhar. Não 
é para mais ninguém. Ele está para dar 
vida, libertar, proclamar o «ano da graça». 
Ele está para se fazer doação total 
constituindo um Novo Povo, uma Nova 
Aliança. 

Cada pessoa e cada comunidade 
deve fixar o seu olhar em Cristo e tornar-       
-se anunciador da esperança, e 
empenhar-se na construção de verda-
deiras comunidades de vida e de amor. 
__________________________________ 
 

A Palavra de Deus 

gera comunhão e vida 
 

A Palavra de Deus é geradora de 
verdadeiras e autenticas comunidades. 
Ela faz nascer, crescer e amadurecer as 
comunidades, a Igreja, Comunidade de 
comunidades. 

Essa Palavra deve ser Palavra 
também reflectida e com sérios conteúdos 
e razões. Deve ser Palavra que interpreta 
o sentido mais profundo da nossa 
existência. E por isso capaz de levar a 
esperança. De abrir horizontes de 
penetrar os mistérios. De construir 
solidamente. Deve ser Palavra recebida e 
Palavra transmitida na frescura da 
fidelidade e na mais genuína comunhão 
da Igreja. 

O cristão deve compreender que 
importa anunciar o projecto de Jesus 
Cristo aos homens e mulheres de hoje. 
Por isso é importante o estudo dessa 
Palavra, a sua reflexão, a sua inter-
pretação orante, a sua linguagem actual, 
os meios eficazes no seu anúncio e sua 
proposta. É preciso deixar-se tocar pelos 
sinais dos tempos e os interpretar fixando 
sempre o olhar em Jesus Cristo, Palavra 
Viva, Palavra Eucarística. 

É necessário que haja cultura da 
Palavra não só nas celebrações mas num 
apelo aos mais diversificados estudos que 
traduzem e compreendem a pessoa, que 
analisam o que é recto, belo e puro. 
Capaz de saber descobrir os aspectos 
positivos e os sinais de Deus em todos os 
tempos. 

Mas essa Palavra é sobretudo 
geradora de comunhão. Ela leva a pessoa 
a doar-se sem ciúme, sem invejas e sem 
medos. Ela leva à descoberta de que 
todos devem participar como membros de 
um mesmo Corpo. Ela leva a 
compreender para além do visível, do 
exterior e do temporal para nos fixar no 
mistério do mesmo Deus. Ela leva à 
partilha de dons e talentos na mesma 
construção do Corpo de Cristo. 
__________________________________ 
 

A missão de Jesus 
 

Lucas dedicou o seu Evangelho a 
Teófilo,  cristão grego das primeiras 
comunidades.  O seu nome significa «ami-
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go de Deus». Com este dado Lucas diz-        
-nos que Deus manifestou o seu amor a 
todo o ser humano sem distinção. Uma 
mensagem de abertura universal e 
respeito a toda a pessoa. 

Na segunda parte do texto, um Jesus 
ainda jovem, lê a Palavra de Deus na 
sinagoga. Proclama a sua missão. Para 
isso toma um texto do profeta Isaías. Nele 
define-se um misterioso profeta que surgiu 
para anunciar um ano de graça no qual as 
realidades negativas iam mudar radical-
mente. Jesus anuncia que veio para 
inaugurar um tempo novo. 

Nós estamos chamados a descobrir a 
vocação a que nos chama o Senhor. Ou 
seja, a definir o tipo de pessoa que 
queremos ser seguindo os valores do 
Evangelho. Deus chama-nos a proclamar 
um tempo novo onde aqueles que nos 
rodeiam possam ser mais felizes. 
__________________________________ 
 

Antifona da Comunhao 
 

Voltai-vos para o Senhor e sereis 
iluminados, o vosso rosto não será 
confundido. 

Ou: 

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. 
Quem me segue não anda nas trevas, 
mas terá a luz da vida. 

__________________________________ 

Sabias que... 
 

Bet Shefer (Casa do Livro) 
 

No tempo de Jesus, nas sinagogas 
havia uma escola elementar Bet Shefer 
(Casa do Livro) onde se ensinavam os 
meninos  a ler a Palavra de Deus. Eram 

regidas por um mestre-sacristão denomi-
nado «hazzan». Ali os judeus aprendiam a 
ler a Palavra de Deus na sinagoga.  Não 
tanto a escrever, ofício reservado aos 
escribas.  

Depois da leitura em hebraico 
clássico, fazia-se uma tradução e 
comentário em aramaico, língua de uso 
comum.  Essa «homilia» era o «midrash» 
Provém do verbo «darâs» que significa: 
procurar, investigar, estudar, actualizar... 
__________________________________ 

És insubstituível  (80) 
 

Lembra-te sempre de que no início da 
tua história tu eras fragilíssimo e solitário, 
mas foste um gigante. Agora,  tu adqui-
riste uma inteligência fantástica e enormes 
habilidades e, além disso, há pessoas que 
te amam e que tu amas. Portanto, mais do 
que nunca, tu tens todos os motivos para 
superar as tuas barreiras e vencer as tuas 
dores emocionais. O medo da dor, 
aumenta essa dor. Enfrenta-a!  

E nunca desistas da vida. 
 

Oração 

 

Senhor, 
abre os meus olhos para que saibam 

contemplar aqueles que caíram na beira 
do caminho e esperam uma mão para 
poder levantar-se da dor. 

Senhor, 
abre a minha boca para que dê 

testemunho de Ti. Para que tão-somente 
pronuncie palavras de benção. Para que 
nunca atraiçoe os segredos confiados na 
amizade. 

Senhor, 
cuida do meu coração para que seja 

generoso, saiba perdoar e aprenda a 
compreender a dor e a alegria. 
__________________________________ 

H u m o r 
 

Terceira Guerra mundial 

 
O Presidente da América e o 

Presidente da França, estão num jantar 
comemorativo na Casa Branca. Um dos 
seus convidados aproxima-se deles e 
pergunta: 

– Sobre o que é que estão a falar, 
estão aqui tão animados...? 

– Estamos a fazer planos para a 
Terceira Guerra Mundial. 

– Nossa! – respondeu o convidado. E 
que planos são esses, quais são esses 
planos? 

– Vamos matar dez milhões de 
muçulmanos e um dentista. 

– Um dentista? Mas porque é que 
vocês  vão matar um dentista? 

Então o Presidente americano dá uma 
palmada nas costas do Presidente francês 
e diz-lhe: 

– Viste? Eu disse-te que ninguém ia 
perguntar pelos muçulmanos! 
__________________________________ 

 

A Fechar 
 

Vota naquele que menos promete: 
será o que menos te dececionará. 

(Bernard BaruchI) 

__________________________________________ 

Votos de boa leitura e até 
para a semana, se Deus quiser. 
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Escala  da  Semana   

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável José M.ª Matos    Sara Pinto    

Avisos Filipa Moreira    Joaquim Mendes    

Admonição   (A escala    (A escala  

1.ª Leitura António Dias Miguel Pacheco (não nos foi  Nelson Gomes José Meireles Mónica Gonçalves (não nos foi  Júlia Machado 

2.ª Leitura Glória Martins Marlene Leal entregue) Núria Brandão Rosa Matos Assunção Matos entregue) Justina Carneiro 

Oraç.  Fiéis Filipa Moreira Cátia Vanessa    Marina Lopes Joaquim Mendes Paula Meireles  Glória Neto 

Ação Graças         

Suplente José M.ª Matos    Sara Pinto    

 


