
A Bíblia____________________________________________ 
607. Segundo a profecia de Zacarias, até onde fugiria o povo depois de o Monte das 
Oliveiras se dividir em duas partes? 
SOLUÇÕES: - 606. Onésimo (Col 4.8). 

A Palavra _________________________________________ 
Ano C - IV Domingo do Tempo Comum – 3 de Fevereiro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Jeremias 1,4-5.17-19.  
Segunda Leitura – Apóstolo – 1ª Carta aos Coríntios 12,31-13,13. 
Evangelho - São Lucas 4,21-30:  Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de 
Nazaré, dizendo: “Cumpriu--se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de 
ouvir”. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça 
que saíam da sua boca. E perguntavam: “Não é este o filho de José?” Jesus disse-lhes: “Por 
certo Me citareis o ditado: 'Médico, cura-te a ti mesmo'. Faz também aqui na tua terra o que 
ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum”. E acrescentou: “Em verdade vos digo: Nenhum 
profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas 
no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante três anos e seis meses e houve 
uma grande fome em toda a terra; contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a 
uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do 
profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã”. Ao ouvirem 
estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da 
cidade e levaram-n’O até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de 
O precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. 
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A Testemunha______________________________________ 
Constituição Sobre a Liturgia Sagrada - CONCÍLIO VATICANO II 

77. A fim de indicar mais claramente a graça do sacramento e inculcar os deveres dos 
cônjuges, reveja-se e enriqueça-se o rito do Matrimónio que vem no Ritual romano. «É 
desejo veemente do sagrado Concílio que as regiões, onde na celebração do Matrimónio se 
usam outras louváveis tradições e cerimónias, as conservem».Concede-se à competente 
autoridade eclesiástica territorial a faculdade de preparar um rito próprio de acordo com o 
uso dos vários lugares e povos, devendo, porém, o sacerdote que assiste pedir e receber o 
consentimento dos nubentes.  
78. Celebre-se usualmente o Matrimónio dentro da missa, depois da leitura do Evangelho e 
da homilia e antes da «Oração dos fiéis». A oração pela esposa, devidamente corrigida a fim 
de inculcar que o dever de fidelidade é mútuo, pode dizer-se em vernáculo. Se o 
Matrimónio não for celebrado dentro da missa, leiam-se no começo do rito a epístola e o 
evangelho da «Missa dos esposos» e nunca se deixe de dar a bênção nupcial.  
79. Faça-se uma revisão dos sacramentos, tendo presente o princípio fundamental de uma 
participação consciente, activa e fácil dos fiéis, bem como as necessidades do nosso tempo. 
Podem acrescentar-se nos Rituais, a rever segundo o disposto no art. 63, novos sacramentais 
conforme as necessidades o pedirem. Limitem-se a um pequeno número, e só em favor dos 
Bispos ou Ordinários, as bênçãos reservadas. Providencie-se de modo que alguns 
sacramentais, pelo menos em circunstâncias especiais e a juízo do Ordinário, possam ser 
administrados por leigos dotados das qualidades requeridas.  

A Comunidade______________________________________ 
 Terça-feira, 29 de Janeiro, às 17.30h, reunião da Conferência Vicentina. 

 Quarta-feira, 30, às 9.30h., eucaristia. 

 Quinta-feira, 31, às 21.30h., reunião da direcção dos escuteiros. 

  Sexta-feira, 1 de Fevereiro, actividade do Agrupamento de escuteiros (até dia 3). 

  Sábado, 2, festa da Apresentação do Senhor: dia do Consagrado (Vigília de Oração, no 
dia 1, às 21h., na igreja do S. Coração de Jesus; celebração, no dia 2, às 19h., na Sé); na 
missa das 19h., bênção dos bebés e festa da Luz (3.º ano da catequese paroquial). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

IV Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Sede a rocha – CEC.II.33 

 
Apresentação dos Dons  

Onde haja caridade – CT.135 

  
Comunhão 

Bendito sejas - AC 

 
Depois da Comunhão 

Bem-aventurados – NCT.731 

 
Final 

Nos dias do Senhor – SR.18 



III Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Neemias 8,2-4a.5-6.8-10  

" A alegria do Senhor é a vossa fortaleza."  

 
2ª Leitura – Apóstolo - 1.ª Epístola aos Coríntios 12,12-30  

"Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte."  

 

Evangelho –  São Lucas 1,1-4;4,14-21  

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar 

a boa nova aos pobres."  

Na celebração da liturgia deste domingo, somos alertados. uma vez mais, para a 

importância da Palavra de Deus na vida de cada um dos cristãos, como mensagem perene de 

salvação.  

A primeira leitura – do Livro de Neemias - sugere que a vida da comunidade cristã deve 

sustentar-se em torno da Palavra de Deus. Essa Palavra deve ser cuidadosamente proclamada, 

deve merecer a atenção da assembleia e ser motivo de alegria e de festa, como em Israel, no 

regresso do cativeiro da Babilónia.  

Na segunda leitura, São Paulo, na Carta aos Coríntios, utiliza uma comparação entre as 

diversas partes do corpo humano e a própria Igreja. Ambos precisam de estar unidos, pois todos 

os seus membros são fruto da mesma fonte na diversidade dos dons divinos.  

O Evangelho de São Lucas exalta o início do ministério público de Jesus. Na leitura do 

Profeta, que Ele próprio proclama na sinagoga dos judeus, apresenta-se claramente como Aquele 

que veio ao mundo para trazer a salvação aos mais desfavorecidos. Da mesma forma, todos os 

cristãos são responsáveis por levar a todo o mundo a Palavra libertadora de Jesus Cristo.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor nosso Deus, foste Tu Quem entregou a missão a Neemias de 
reconstruir as muralhas de Jerusalém; a Esdras, porém, de refazer a comunidade a 
partir da tua Palavra. Para nós, nada vale construir um templo, uma igreja de cimento, 
se não nos tornarmos uma comunidade testemunha da tua presença no mundo.  

 

2.ª Leitura –  Hoje, Senhor, Tu nos advertes da nossa condição de sermos o teu 
Corpo Místico. A tua presença em nós torna possível uma imensa fraternidade. E nós 
temos o júbilo humilde de sermos chamados a desempenhar uma missão na tua 
Igreja, cada um segundo as suas capacidades, para glória de Deus nosso Pai.  

 
Evangelho – Senhor Jesus, também nós podemos com toda a verdade afirmar:  
“O Espírito do Senhor está sobre mim!” Ele está em cada um de nós. Ele é aquela força 
que nos leva a guardar um profundo respeito por todos os que são chamados a construir 
uma Igreja viva no meio dos homens, a missão de anunciar a Boa Nova, à semelhança 
daquela missão que Tu assumiste na sinagoga de Nazaré. E quando nos assaltam as 
dúvidas, quando o medo nos invade, nasce, no mais íntimo de cada um de nós, uma 
certeza moldada pelas palavras do salmista: “A alegria do Senhor é o meu refúgio.”  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


