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V Dom. Comum 
 

Nas leituras deste domingo são-nos 
narrados dois exemplos de vocações 
segundo o chamamento de Deus: a de 
Isaías, escolhido como profeta e a dos 
Apóstolos. Os protagonistas perceberam a 

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. 

Ainda hoje, todos nós, baptizados, 
somos chamados por Deus a cooperar na 
missão evangelizadora. Talvez tenhamos 
recusado esse chamamento por orgulho, 
por nos sentirmos indignos ou por como-
dismo. 

Mas, apesar da nossa indignidade, 
Deus purifica-nos e efectua obras 
excepcionais com a nossa colaboração. 
Recorramos, pois, ao Senhor.  

Confiemos n’Ele. 
__________________________________ 

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. Vejamos: 

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 imperfeito, 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 vocações ao anúncio da 
palavra de Deus, hoje, são as do diácono 
permanente, do catequista, do animador... 
Mas também pode e deve ser tua, Leitor. 

Há também – é verdade – quem, igno-
rando 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 de desistir. Pelo contrário, a percep-
ção 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. Podia-
mos 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”. 
_________________________________ 

Antífona de Entrada 
 

Vinde, prostreemo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou.  

O Senhor é o nosso Deus. 
________________________________ 

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, 
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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 
 
 
Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Há experiências na nossa vida que 
não se podem contar por palavras. Por 
exemplo, as emoções, os sentimentos, as 
experiências espirituais não são fáceis de 
descrever. É por isso que Isaías, 
querendo apresentar a história da sua vo-
cação, não pode senão recorrer a 
imagens.  

Seria ingénuo interpretar como crónica 
aquilo que nos é narrado nesta leitura. 
Deus não precisa de se sentar, nem de se 
cobrir com um manto para se abrigar do 
frio, nem de ser assistido por serafins 
como se fossem guarda-costas. Isaías 
não teve uma aparição, mas uma 
experiência interior que é contada em 
forma de visão. 

Um dia, Isaías, enquanto talvez se 
encontrasse em oração no templo de 
Jerusalém, dá-se conta de que o Senhor o 
chama a ser seu profeta. Fica desorien-
tado, entende que aquela é a vontade do 
Senhor do universo, o omnipotente, 
aquele que tem o seu trono nos céus e é 
assistido pelos serafins que cantam sem 
fim: «Santo, santo, santo!». Toma cons-
ciência da própria  fraqueza e indignidade 
e tem medo da missão que lhe é confiada. 
Como poderá ele, homem dos lábios 
impuros, anunciar a palavra do Deus três 
vezes santo? 

Mas o Senhor decidiu actuar na sua 
obra de salvação, servindo-se de homens 
revestidos de fraqueza. Ele purifica-os, 
habilita-os a transmitir a sua mensagem. 
Aliás, foi assim com Jeremias, com 
Moisés e com muitos mais. <y^tfisJf^ y  rfWs 

Isaías vê um serafim pegar no fogo 
sagrado, tocar-lhe os lábios e apagar a 
sua iniquidade (pecado). Agora já não 

pode resistir ao chamamento do Senhor. 
Então responde: «Eis-me aqui: podeis 
enviar-me» 

É, na verdade, enquanto vivemos no 
meio dos homens – débeis e frágeis – que 
não damos conta do próprio pecado, 
antes pelo contrário, há um confronto com 
quem está ao nosso lado, e é possível até 
sentirmo-nos melhores que os outros, 
mais justos, mais honestos, irrepreensí-
veis. Mas logo que se entra em contacto 
com o Senhor, imediatamente a perspe-
ctiva muda, e faz-se a dramática 
experiência do próprio nada, da própria 
indignidade e miséria. «Se até a própria 
lua deixa de brilhar –  é-nos lembrado no 
livro de Job –  e as estrelas não são puras 
aos seus olhos! Quanto mais o homem, 
simples verme, e o filho do homem, esse 
vermezinho» (Jb 25, 5-6). 

Ora, esta experiência – dolorosa, mas 
salutar e purificadora –  é feita por todos 
aqueles que se aproximam da palavra de 
Deus, aquela palavra que «é mais 
penetrante do que uma espada de dois 
gumes, penetra até à divisão da alma e do 
corpo, das junturas e das medulas, e 
discerne os sentimentos e intenções do 
coração» (Hb 4, 12). É a sensação de 
indignidade que sentem os presbíteros, os 
animadores das comunidades, os cate-
quistas que, enquanto explicam a palavra 
de Deus, se dão conta, com angústia, que 
o seu comportamento está em contraste 
gritante com o que ensinam. 

Então que fazer? Devem desencora-
jar-se? Devem recusar o chamamento do 
Senhor a desempenharem o ministério da 
Palavra?  

Isaías, mesmo sentindo-se indigno, 
não hesita. Diz prontamente: «Eis-me 
aqui: podeis enviar-me!» Os nossos 
pecados não são uma razão que justifique 
a nossa recusa em assumir o serviço que 
a comunidade nos confia. 

Porque o fogo que progressivamente 
purifica aqueles que a anunciam, é a 
mesma palavra de Deus que é anunciada. 

Por isso, coragem, vamos em frente, 
não desanimemos, porque o Senhor está 
connosco! 
_________________________________ 

Salmo Responsorial 
S/ 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. 

____________________________________ 

2.ª Leitura  
(1 Cor 15, 1-11) 

 

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. 7Poste-
riormente apareceu a Tiago e depois a 
todos os Apóstolos. 8Em último lugar, 
apareceu-me também a mim, como o 



N.º  546   –   10-02-2019 V Domingo do Tempo Comum  -  (Ano C) Pág. 3 

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 conse-
guinte, 11tanto eu como eles, é assim 
que pregamos; e foi assim que vós 
acreditastes. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 
Comentário à 2.ª Leitura: 

 

Em Corinto, muitos acolheram o 
Evangelho, como uma bela doutrina 
moral, útil para se viver sabiamente; 
todavia, mesmo entre os cristãos, muitas 
pessoas têm dificuldade em acreditar na 
ressurreição. Dizem que, depois da morte, 
as pessoas desaparecem completamente 
ou, no máximo, sobrevive delas uma parte 
espiritual, uma sombra, enfim, pouco mais 
que nada. 

Paulo reage de forma dura contra esta 
deformação da verdade central da 
mensagem cristã. Diz ele: quem tem uma 
fé deste tipo, acredita em vão. Depois 
lembra aos Coríntios, a profissão de fé 
proclamada em todas as comunidades: 
«foi sepultado e, ressuscitou ao terceiro 
dia, segundo as Escrituras». 

Depois de ter apresentado este 
«Credo» dos primeiros cristãos, Paulo 
recorda seis manifestações de Jesus 
ressuscitado: a Pedro, aos Doze, a mais 
de quinhentos irmãos, a Tiago, a todos os 
apóstolos e, por último, a ele mesmo. 

Ora, qual é o significado desta lista? 
Estas «testemunhas» não são do mesmo 
tipo daquelas que, durante um processo 
em tribunal, se apresentam ao juiz para 
contarem como se desenrolaram os 
factos. E não são, porque a ressurreição 
não é um facto deste mundo e, por isso,  
não pode ser demonstrada mediante 
provas incontestáveis. 

A ressurreição de Jesus, é algo que 
acontece no mundo de Deus e, por isso, 
escapa aos nossos sentidos. 

Mas o  que pôde ser verificado com 
segurança, foi a mudança que aconteceu 
no grupo dos discípulos. Antes eram 
medrosos, depois perderam o medo e, 
mesmo diante daqueles que os 
ameaçavam de morte, declararam que 
Jesus está vivo. Paulo, de perseguidor tor-
nou-se apóstolo e considerou «lixo» todas 
as seguranças religiosas que antes 
possuía (Fl 3, 8). Ora, estas mudanças 
radicais, recebem dos protagonistas, uma 

explicação unânime: são devidas à 
experiência perturbante que fizeram do 
Ressuscitado. 

E não chegaram a esta fé de forma 
imprevista e rápida. Chegaram pro-
gressivamente, guiados pelas Escrituras e 
iluminados pelo Espírito. Por isso, 
apresentando-nos a sua experiência única 
e irrepetível, Paulo convida todos a 
percorrer o mesmo caminho. Sugere que 
se pegue nas Escrituras, que se ouça a 
palavra de Deus que é proclamada nas 
comunidades cristãs; convida a abrir o 
coração à luz do Espírito. 

Assim será possível também hoje 
fazer uma experiência não idêntica, mas 
semelhante à deles. 

Vamos a isso. 
_________________________________ 

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». 5Respon-
deu-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 ao Evangelho: 
 

Como o Senhor, também o cristão é 
«amante da vida» (Sb 11, 26), deseja a 
vida, empenha-se pela vida. «Eu vim para 
que tenham vida e a tenham em abun-
dância» –  diz Jesus, referindo-se à sua 
missão entre os homens (Jo 10, 10). 

Como realiza nos dias de hoje esta 
missão? Que tarefa atribuiu aos seus 
discípulos? Ora, a estas perguntas, Lucas 
não responde com raciocínios, mas com 
um relato: o chamamento dos primeiros 
três apóstolos. 

O episódio desenrola-se junto ao lago 
de Genesaré. Jesus é comprimido (aper-
tado) pela multidão e, tendo visto os dois 
barcos de pescadores, entra no de Pedro, 
pede-lhe que se afaste um pouco da mar-
gem, senta-se e começa a ensinar as 
pessoas. O quadro é pouco realista (basta 
pensar como será incómodo falar de um 
barco a uma grande multidão). Já dá para 
perceber que, a cena é propositadamente 
idealizada, para transmitir um ensina-
mento teológico. 

Notemos antes de mais o cenário em 
que é ambientada: na margem do lago e 
num dia ferial (dia da semana), enquanto 
as pessoas estão empenhadas nos seus 
trabalhos, enquanto suam para ganhar a 
vida. 

Entendámos: Não é apenas durante a 
liturgia do sábado e nos ambientes e lu-
gares de culto que Jesus anuncia a 
palavra de Deus. Ele proclama-a em todos 
os contextos, sagrados e profanos, porque 
ela ilumina, inspira, guia toda a actividade 
da pessoa. 
       Então senta-se  –  ou  seja,  assume 
a posição de mestre –  no barco de Pedro.  

Ora, aqui, o simbolismo é evidente: o 
barco representa a comunidade cristã (a 
Igreja). É aquele o lugar privilegiado do 
qual se deve esperar a voz do Mestre; é 
para ela que é convidado a olhar todo 
aquele que procura luz, consolação e 
esperança. 
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Depois, com Jesus, no barco, não 
estão pessoas excepcionais, santas, 
perfeitas! Santo é só Deus. Há gente boa, 
sim, mas também pecadora. Pedro 
reconhecê-lo-á também em nome dos 
outros: «Senhor, afasta-te de mim, que 
sou um homem pecador». Todavia, não 
obstante esteja ocupado por pescadores, 
é deste barco que é proclamada a palavra 
de Deus (barco que – repetimos –  
representa a comunidade cristã, composta 
também por gente pecadora). 

Depois. ao anúncio da Palavra  segue 
a acção. Por ordem do Mestre, o barco 
fez-se ao largo, aventura-se nas águas do 
mar. Lá, os discípulos são convidados a 
lançar as redes e a pescar. É a 
comunidade cristã que, animada pela 
mensagem evangélica que ouviu e 
assimilou, se dispersa pelos caminhos do 
mundo para cumprir a sua missão (fazer-   
-se ao largo). 

Entretanto, Pedro objecta, parece-lhe 
que a ordem dada por Cristo é insensata: 
aquela não é a hora apropriada para 
pescar. Mas confia. Pedro é a primeira 
pessoa que, durante a vida pública, 
manifesta a sua fé na palavra do Mestre. 

É um grande risco que Pedro está 
disposto a correr. Sabe que, caso seja mal 
sucedido, se expõe ao ridículo e ao 
escárnio dos colegas. A lógica humana 
sugere-lhe que renuncie, mas prefere obe-
decer. Após um primeiro momento de 
incerteza, decide-se e mete mãos à obra. 
Acredita que a palavra de Jesus pode 
realizar o impossível. Já fez a experiência 
da força desta palavra quando viu a sua 
sogra curada instantaneamente da febre 
(Lc 4, 38-39). 

Bem, o resultado é surpreendente, a 
quantidade de peixes capturada é enorme 
e o evangelista sublinha-a evidenciando 
vários pormenores: as redes começam a 
romper-se, têm de recorrer à ajuda dos 
companheiros, os barcos estão de tal 
modo cheios que correm o risco de se 
afundar. 

É então que Lucas introduz a reacção 
de Pedro e daqueles que assistiram ao 
prodígio. Simão lança-se aos pés de 
Jesus e declara a sua própria indignidade: 
«Senhor, afasta-te de mim, que sou um 
homem pecador» –  diz, enquanto os 
outros ficam pasmados. 

É o modo como na Bíblia se narra o 
encontro com o Senhor: Moisés tapa o 
rosto porque tem medo (Êx 3,6); Elias 
cobre o rosto com a capa (1 Rs 19, 13). 
Como Isaías – ouvimo-lo na primeira 
Leitura – também Pedro se sente pecador. 
Não porque, até àquele momento, tivesse 
tido uma vida imoral, mas deu-se conta da 
distância que o separa do divino e 
confessa a própria indignidade. 

      Chegamos assim ao tema central do 
nosso texto. 

O motivo principal pelo qual Lucas 
narra este episódio é dar a entender aos 
discípulos das suas comunidades qual a 
tarefa a que são chamados: ser 
pescadores de homens. 

Os peixes, como nós sabemos, estão 
muitíssimo bem dentro da água e não 
ficam nada contentes por serem pesca-
dos. Na água, porém, não estão tão à 
vontade as pessoas, sobretudo quando se 
trata da água do mar imenso, profundo, 
sombrio, agitado. Os peixes, fora de água, 
morrem, mas os homens vivem. Ora, 
deste simbolismo, serve-se Jesus para 
explicar aos discípulos qual é a sua 
missão. Ele não os convida a «apanhar as 
pessoas com o anzol», mas a tirá-las com 
a rede das ondas impetuosas que 
ameaçam submergi-las, subjugá-las, 
arrastá-las para o fundo, afogá-las. 

O verbo usado pelo evangelista para 
descrever esta missão não é propriamente 
«pescar», mas capturar vivos, «apanhar 
para manter em vida» (Nm 31, 15.18; Dt 
20, 16; Js 2.13; 6, 24...ss.) e, portanto, 
levar à vida. 

Na Bíblia, as águas do mar são o 
símbolo do poder do mal, das forças que 
levam à morte. Pessoas que devem ser 
«pescadas», isto é, ajudadas a viver, são 
aquelas que se sentem arrastadas pelos 
seus vícios, que estão à mercê dos seus 
ídolos, das suas paixões desregradas, 
que apenas conseguem fazer o mal a si 
mesmas e aos outros. «Peixe» que deve 
ser tirado para fora da sua condição de-
sesperada é toda a humanidade que se 
arrisca a ser engolida pela violência, pelos 
ódios, pelas guerras, pela corrupção 
moral... 

Santo Ambrósio dizia: «Os instru-
mentos da pesca apostólica são as redes, 
que não matam quem está preso nelas, 
mas conservam-no para a vida, trazem-no 
dos abismos para a luz e das profundezas 
conduzem à superfície quem estava 
submerso.» 

Ora – sabemos –  esta missão não foi 
confiada apenas aos padres, mas a toda a 
comunidade cristã. 

Então, por fim, um último elemento a 
sublinhar neste simbolismo do texto, é o 
ministério confiado a Pedro. É ele quem 
guia o barco para o lugar indicado, é ele 
quem proclama a sua fé no poder da 
palavra de Jesus, é ele que o reconhece 
como Senhor; é a ele que é dirigido o 
convite a ser pescador de homens . 

Todos estes elementos indicam que 
Pedro tem uma tarefa particular a 
desempenhar na Igreja: a de escutar com 
atenção a palavra do Senhor e de se 
dirigir em seguida, juntamente com os 

outros discípulos, não para onde a 
experiência e a habilidade profissional lhe 
sugerem que vá, mas para onde o Mestre 
lhe indica. 

O trecho não tem a finalidade de 
solicitar aqueles que na comunidade cristã 
desempenham o ministério da presidência 
a reivindicar para si mesmos o direito de 
comandar, de se impor ou até mesmo de 
controlar o povo de Deus (1 Pd 5, 3). É 
um convite a verificar o modo como 
exercem o carisma da autoridade. Têm 
plena confiança na voz do Mestre? Sabem 
reconhecer essa voz? Conseguem 
distingui-la da «sabedoria deste mundo», 
do «bom senso» e dos cálculos humanos, 
das suas intuições, das suas convicções 
pessoais? 
      A este exame de consciência é 
também chamado cada cristão, que 
deveria preocupar-se em verificar se 
nunca ninguém o considerou um iludido, 
um sonhador, alguém que está pronto até 
mesmo a... «pescar ao meio-dia» se o 
Mestre assim lhe pedir. 
     Então que cada Leitor se auto-avalie 
fazendo o seu exame. 
________________________________ 
 

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 de     
      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 11 – Nossa Senhora de Lurdes. 
Dia 14 – S. Cirilo (Monge)  e S. Metódio                       
                               (Bispo) – Padroeiros da Europa. 
__________________________________________ 

Citação 

O que não for bom para a colmeia, tam-
bém não é bom para a abelha. (Montesquieu) 
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A Bíblia 
Os Livros históricos  

De 1-2 Samuel e 1-2 Reis 
 

Os Livros de Samuel e dos Reis 
contam a história da realeza israelita: 
preparação, instauração, decadência, 
pontos altos com David e Salomão. 
_________________________________ 

És insubstituível  (82) 

 
Por isso, só te resta fazer uma coisa: 

amar a vida e ter coragem para a viver, 
mesmo que em alguns momentos te 
sintas cansado e transtornado. Nunca te 
esqueças de que o maior carrasco do 
homem é o próprio homem.  Ninguém te 
pode ferir mais do que tu próprio.  

Vale a pena viver a vida. Ela é o maior 
espetáculo do Universo. 
________________________________ 

O nosso confronto 

com Deus e a 

experiência de Isaías 
 

Quando nos comparamos com as 
pessoas que estão ao nosso lado pode 
acontecer que tenhamos a tentação de 
nos reconhecermos mais rectos que elas. 
Todavia, quando nos confrontamos seria-
mente com Deus, fazemos a dramática 
experiência da nossa pequenez e 
indignidade. 

Assim aconteceu com Isaías. Ele 
conta em forma figurada a experiência 
interior do seu contacto com Deus. Aí 
descobre que o Senhor o escolheu para 
ser profeta. Embora estupefacto e aflito, 
toma consciência da própria fraqueza e 
sente medo da missão que lhe está 
confiada. Embora se sentindo indigno, não 
tem hesitações. Diz com prontidão: «Eis-
me aqui: podeis enviar-me». 
_________________________________  

A reacção de Pedro e 

a tarefa apontada por 

Jesus 
 

Pedro também teve uma reacção 
muito semelhante à de Isaías e àquela 
que nós habitualmente tomamos ao 
sermos interpelados por Jesus. Quando o 
Mestre mandou Pedro fazer-se ao largo 
com a sua barca, ele pensou – como 
pescador experiente – que tal ordem era 

insensata, por não ser hora para pescar. 
Mas, confiado na sua palavra, lançou as 
redes e o resultado não se fez esperar.  

Notemos nos pormenores significa-
tivos desta narrativa: a proclamação da 
Palavra de Deus é feita a partir da barca 
de Pedro. A barca representa a comuni-
dade cristã. É aí que ecoa a voz do 
Mestre. Nela se encontram, certamente, 
pessoas nem sempre exemplares. Mas, 
embora ocupada por pecadores, é desta 
barca que ressoa a palavra de Cristo. 

Um segundo pormenor é que esta 
palavra é anunciada em dia de trabalho e 
num lugar não sagrado, sinal de que tal 
palavra deve esclarecer, conduzir e 
iluminar todas as actividades dos homens. 

Pedro guia a barca para o lugar 
indicado, informação clara de que é ele 
que deve escutar com atenção a palavra 
do Senhor para depois, conjuntamente 
com os Apóstolos, a proclamar com 
fidelidade, como o Senhor deseja e não 
como Pedro entenda que deva ser. 

As redes são lançadas em pleno dia 
contra a lógica dos pescadores. Eles 
pensam ser uma tarefa inútil, mas no fim o 
resultado é inesperado.  

Também hoje a harmonia nas comu-
nidades, nas famílias, nas nações, no 
mundo, não conseguem resultados efica-
zes por serem ditados pela «sabedoria 
dos homens», porque as propostas feitas 
de perdão, de reconciliação, de ofereci-
mento da outra face, de perdoar as 
dívidas – que estão de harmonia com o 
Evangelho – são ridicularizadas e esque-
cidas. Enquanto não tivermos a coragem 
de confiar na Palavra do Mestre, não 
conseguiremos concretizar nenhuma obra 
de libertação. 

Finalmente, o centro do episódio. A 
tarefa a desempenhar pelos seguidores 
de Jesus: serem pescadores de homens, 
ajudando-os a viver, principalmente os 
que se sentem emaranhados nos seus 
defeitos, dados às suas paixões, que se 
arruínam a si mesmos e aos outros. 
__________________________________ 

O que Deus espera  

de nós 
 

O Senhor continua a chamar-nos.  
Apesar de nos sentirmos pecadores –  

como Isaías, Pedro, Paulo, e todos os 
cristãos que testemunharam Jesus ao 
longo dos tempos – contamos com o 
auxílio de Deus. O Senhor espera a nossa 
resposta ao seu chamamento. Tenhamos 
a coragem de dizer: «Senhor. Eis-me aqui, 
para fazer a vossa vontade».  

Deus espera de todos nós, cristãos, 
que evidenciemos, com o nosso teste-

munho, que é possível construir uma 
sociedade alicerçada em sãos princípios: 
no perdão, na partilha dos bens, no 
serviço mútuo, no respeito pelos outros, 
na solidariedade para com os menos 
protegidos ou mais fragilizados. Só assim 
conseguiremos ser testemunhas credíveis 
da ressurreição de Cristo, de que nos fala 
a segunda Leitura. 
__________________________________ 
 

E eu, comprometo-me? 
  

Agora, interiormente, cada um procure 
interrogar-se qual o serviço concreto que 
pode prestar aos irmãos e à sua 
comunidade eclesial e civil. É impossível 
recusar assumir o ministério que a 
comunidade espera de cada um, pois a 
fraqueza, o comodismo, a instalação ou 
os pecados não podem ser um obstáculo 
à sua aceitação. O Senhor nos irá 
purificando, pouco a pouco, na medida em 
que nos confiarmos ao anúncio vivo da 
sua Palavra. 

As nossas comunidades eclesiais 
precisam de todos nós: como leitores, 
catequistas, cantores, acólitos, zeladores 
de altares, ministros extraordinários da 
comunhão, colaboradores activos no 
Conselho Pastoral ou Económico, 
auxiliares na acção sócio-caritativa…  

Deus espera a nossa actuação na 
comunidade familiar, social, de lazer e de 
trabalho; da urgência em anunciarmos 
com alegria a Boa Nova àqueles que se 
desinteressaram de Deus, ou nunca O 
conheceram.  

Pelo que esperamos? Como reagimos 
a esta interpelação do Senhor?  

Pensemos um pouco, a fim de 
podermos determinar um compromisso 
concreto ao chamamento que o Senhor 
hoje nos fez. 
_________________________________  

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Pio IX” 

(1846  –  1878) 

 

... continuação. 
 

Foi Gregório XVI quem o ordenou 
cardeal em 1839, ascendendo ao papado 
a 16 de Junho de 1846, adoptando o 
nome de Pio IX. Depois do de São Pedro, 
o seu pontificado foi o mais longo da 
Igreja, com uma duração de 32 anos, 
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sendo ele todo orientado para a devoção 
de Maria.  

Foi contemporâneo de figuras como 
Marx, Comte, Nietzsche, Darwim, Cavour, 
Bismark e Napoleão III, mostrando desta 
forma o cenário tenso e conflituoso que se 
verificou durante o seu pontificado. 

Resultante de uma separação entre 
conservadores e liberais, que era o caso 
de Pio IX, esta eleição ocorreu num 
panorama histórico e político complicado, 
onde factores como a derrota de Napo-
leão, a unificação da Itália e a perda dos 
Estados Pontifícios dificultaram a sua 
obra, tornando-o num dos maiores papas 
de sempre. 

 

(Continua...) 

_____________________________________ 
 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (36) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________ 

______________ 
 

 
 

A chave da escuta 

 

 
Uma vez, uma aluna de curso de 

escuta do Centro de Humanización de la 
Salud contou-me: «Fazemos oficinas de 
escuta. Quando me perguntam o que é a 
escuta, eu respondo: o fogo, a roda. Uma 
das invenções mais importantes do homem 
para transformar o mundo fazendo 
milagres. Tem tanto poder que só se 
descobre experimentando-a: tanto faz que 
seja escutando ou ser-se escutado.» 

 

O que tem a escuta 
 
 

BOAS  E  MÁS  PRÁTICAS 

 

Más  práticas: 
 

1 – Evitar os silêncios para ocupar 
todo o tempo com palavras, embora não 
interes-sem ao visitado. 
 

2 – Censurar o doente que não fala 
com expressões como: «Mas porque 
estás calado? Diz-me alguma coisa.». 
 

3 – Conversar com outro que não o 
paciente quando ele está incomodado e 
nem sequer lhe perguntar como está. 
 

Boas  práticas: 
 

1 – Ser capaz de dizer: «Não sei que 
te dizer, mas estou contigo.» 
 

2 – Ter a certeza de que o que se diz 
é melhor do que o silêncio. 
 

4 – Fazer silêncio interior, sem 
man-ter diálogos internos. Evitá-
los, concen-trando a atenção em 
quem sofre. 

________________________________ 
 

Antífona da Comunhão 
 

Dêmos graças ao Senhor pela sua 
misericórdia, pelos seus prodígios em 
favor dos homens, porque Ele deu de 
beber aos que tinham sede e saciou os 
que tinham fome. 

 

Ou: 
 

Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados. Bem-aven-
turados os que têm fome e sede de 
justiça, porque serão saciados. 
 

Aniversários 
(Semana de 10 a 16 de Fevereiro) 

 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Jacinta Carneiro, da Paróquia de 
Carvalhosa, hoje, Domingo, dia 10 de 
Fevereiro, 

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

À Jacinta e à Diana, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
_________________________________ 

Humor: 
 
Este ano, o Filipe inscreveu-se num 

curso de piano. E então conta ao seu 
amigo Gonçalo: 

– Ontem, era a primeira vez que eu ia 
tocar à frente de outras pessoas. 

– E como correu? 
– Mal. 
 – Porquê? 
– Quando me sentei ao piano, toda a 

gente se começou a rir. 
– Tocaste assim tão mal? 
– Não, é que não estava lá o banco! 

________________________________ 
 

A Fechar 

Quanto mais violenta a tempestade, 
menor a sua duração. 

 (Séneca). 
_________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 

 
 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular, das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 

Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 

Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 

Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 

Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

Escala  da  Semana   

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Graça Coelho    José Meireles    

Avisos Glória Martins    Filipa Moreira    

Admonição   (Continuamos    (Continuamos  

1.ª Leitura José Maria Matos Elisabete Costa a agurdar a  Conceição Andrade António Dias Ana Isabel a agurdar a  Aurora Silva 

2.ª Leitura Jacinta Carneiro Catarina Torres chegada da Helena Moreira Carla Sousa Lurdes Neto chegada da Diana Santos 

Oraç.  Fiéis Glória Martins Tânia Leão Escala para Manuel Pereira Filipa Moreira Joana Gomes Escala para Pedro Leal 

Ação Graças   publicação)    publicação)  

Suplente Graça Coelho    José Meireles    
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