
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - IV Domingo do Tempo Comum  – 31 de Janeiro 

Primeira Leitura – Profeta – Livro do Deuteronómio 18.15-20 

Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 7.32-35: Não queria que andásseis 
preocupados. Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de 
agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo,com a 
maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e 
a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e espírito. 
Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao 
marido. Digo isto no vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada. Tenho em 
vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. 

Evangelho – São Marcos, 1.21-28: «Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado 
seguinte, entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua 
doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na 
sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: «Que tens Tu a ver 
connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem Tu és: o Santo de Deus». 
Jesus repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai desse homem». O espírito impuro, agitando-o 
violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados, que 
perguntavam uns aos outros: «Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, 
que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-Lhe!» E logo a fama de Jesus se 
divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia.» 

COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA 24 JANEIRO 2021 – N.º 727 

 

LARGO DA IGREJA 
2720-296 AMADORA 
TELF.: 21 495 33 61 
TM .: 963 956 909  

 

www.paroquia-reboleira.pt 

paroquia.reboleira@gmail.com 
 

Se desejar receber o boletim por  
e-mail faça o seu pedido para o  

e-mail acima indicado 

PARÓQUIA DE 

NOSSA SENHORA 

DA BOA NOVA 

A Bíblia____________________________________________ 
699. Segundo o Livro do Génesis, quais os nomes dos três filhos de Noé? 
SOLUÇÕES: - 698. Epafras (Col 1,4). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

IV Domingo do  
Tempo Comum 

 
Entrada 

Chegue até vós, Senhor 

 NCT.213 
 

Apresentação dos Dons 

Meu Deus, na simplicidade 

CPD.28 
 

Comunhão 

Bendito sejas - AC 

 

Depois da Comunhão 

Senhor, Tu és a Luz – CEC.II.182 
 

Final 

Profetas de um mundo novo  

CDMT.234 

A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco 

33. Entretanto não basta pensar nas diferentes espécies apenas como eventuais «recursos» 
exploráveis, esquecendo que possuem um valor em si mesmas. Anualmente, desaparecem 
milhares de espécies vegetais e animais, que já não poderemos conhecer, que os nossos 
filhos não poderão ver, perdidas para sempre. A grande maioria delas extingue-se por razões 
que têm a ver com alguma actividade humana. Por nossa causa, milhares de espécies já não 
darão glória a Deus com a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua própria 
mensagem. Não temos direito de o fazer. 
34. Possivelmente perturba-nos saber da extinção dum mamífero ou duma ave, pela sua 
maior visibilidade; mas, para o bom funcionamento dos ecossistemas, também são 
necessários os fungos, as algas, os vermes, os pequenos insectos, os répteis e a variedade 
inumerável de microorganismos. Algumas espécies pouco numerosas, que habitualmente 
nos passam despercebidas, desempenham uma função censória fundamental para 
estabelecer o equilíbrio dum lugar. É verdade que o ser humano deve intervir quando um 
geosistema cai em estado crítico, mas hoje o nível de intervenção humana numa realidade 
tão complexa como a natureza é tal, que os desastres constantes causados pelo ser humano 
provocam uma nova intervenção dele de modo que a actividade humana torna-se 
omnipresente, com todos os riscos que isto implica. Normalmente cria-se um círculo 
vicioso, no qual a intervenção humana, para resolver uma dificuldade, muitas vezes ainda 
agrava mais a situação.  

 DURANTE O TEMPO DE 

CONFINAMENTO ATÉ AVISO 

EM CONTRÁRIO: 

 

 Suspensas todas as 

actividades pastorais e 

celebrações de missas.

 Encerrado o Cartório paroquial.

 (para assuntos urgentes: 

  TM 96 39 56 909) 

 Para serviço de funerais  

  TM 96 53 86 712 

A Comunidade______________________________________ 
 Domingo, 21, celebração do “Domingo da Palavra”. 

 Segunda-feira, 25, Festa da Conversão de São Paulo – Último dia do Oitavário de Oração 
pela Unidade dos Cristãos. 



III Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta - Livro  de Jonas 3,1-5.10  

"Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que 
Eu te direi." 

 
2ª Leitura – Apóstolo -1.ª Epístola aos Coríntios 7,29-31  

"De facto, o cenário deste mundo é passageiro." 

 
Evangelho –São Marcos 1,14-20  

"Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens." 

Neste terceiro domingo do Tempo Comum, “Domingo da Palavra”, continuamos a 

reflectir sobre o Deus que conduz a nossa vida. Compete a cada um de nós viver na fé em 

Cristo e converter-se para responder ao seu chamamento. 

Na primeira leitura, o profeta Jonas é enviado a pregar a conversão aos habitantes da 

cidade de Nínive, que logo se mostraram disponíveis para acolher o chamamento de Deus. É 

o Senhor que nos convoca para o desempenho de uma missão. 

Na segunda leitura, o Apóstolo dirige-se aos cristãos de Corinto alertando-os para o 

mais importante na vida de um cristão: seguir Cristo e aderir ao espírito do seu Reino. Tudo 

o resto não escapa ao seu carácter passageiro, reduzido aos limites da vida neste mundo. 

O Evangelho, São Marcos apresenta-nos João Baptista já na prisão, quando Jesus 

inicia a sua missão ao convidar alguns homens para se tornarem seus discípulos. Para tal, 

deverão acolher a Palavra de Cristo e aderir à mensagem do anúncio do Reino de Deus. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Jonas temeu o chamamento de Deus, não se sentiu particularmente 
motivado para ir pregar a Nínive. Também eu, Senhor, tantas vezes me deixo invadir 
pelo tédio, pelo desinteresse por Ti e pela tua Palavra. Concede-me, Senhor, um 
grande entusiasmo pela vivência da minha fé, cujo alicerce nada pode ser senão Tu.  

 
2.ª Leitura – Converte-me, Senhor, aos valores permanentes do teu reino: verdade e 
vida, santidade e graça, amor e paz. Concede-me o espírito jovem, amante do que não 
se esboroa com o tempo, para começar a vida em cada manhã, para tornar efectiva a 
força inesgotável da oração do Pai Nosso.  
 
Evangelho – Bendito sejas, Senhor Jesus, porque hoje me convidas a optar conTigo 
pela esplêndida aventura do Reino de Deus. Como o fizeste aos irmãos Pedro e André, 
Tiago e João! A resposta à vocação de Deus é o caminho certo para a plena realização 
como pessoa e para a maioridade cristã. Guiado pela tua Palavra, que o chamamento 
do Senhor Jesus aos irmãos na faina do Mar da Galileia me leve a que eu também 
corresponda verdadeiramente ao cumprimento da minha missão neste mundo, sob a luz 
vinda do Espírito de Deus.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


