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Sugestões de Cânticos

Entrada
Aquele que por mim chamar
CAC.134
Apresentação dos Dons
Apóstolos de Cristo
LD.26/CAC.451
Comunhão
Vós sereis meus amigos
NCT 128
Depois da Comunhão
Vós me seduzistes – OC.275
Final.
Ide por todo o mundo – NCT.355
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A Palavra _________________________________________
Ano C - V Domingo do Tempo Comum – 10 de Fevereiro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 6,1-2ª.3-8.
Segunda Leitura – Apóstolo – 1ª Carta aos Coríntios 15,1-11.
Evangelho – São Lucas 5, 1-11: Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de
Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré e
viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a
lavar as redes. Jesus 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. Quando
acabou de falar, disse a Simão:«Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes». Eles assim fizeram e apanharam tão grande
quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram 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. Ao ver o sucedido, Simão Pedro
lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem
pecador». Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada. Isto 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».Tendo conduzido os barcos para terra, eles deixaram tudo e
seguiram Jesus.

A Comunidade _____________________________________
 Quarta-feira, 6 de Fevereiro, às 9.30h., Eucaristia (e não às 19h.).
 Sábado, 9, às 16h., catequese de adultos especialmente para catecúmenos e crismandos; na
missa das 19h., festa da Esperança (do 5.º ano da catequese paroquial); a partir das 20h., no
Salão Paroquial, “Festa das Sopas” promovida pelo Agrupamento de escuteiros.

 Domingo, 10, às 15.30h., encontro vicarial de formação litúrgica (igreja paroquial da
Amadora): “Missa-II”.

A Bíblia ___________________________________________

608. Quais foram os dois únicos judeus colaboradores de São Paulo, segundo a Carta aos
Colossenses?
SOLUÇÕES: - 607. Asal (Zac 14.5).

A Testemunha ______________________________________

PARÓQUIA DE
NOSSA SENHORA
DA BOA NOVA
LARGO DA IGREJA
2720-295 AMADORA
TELF.: 21 495 33 61
www.paroquia-reboleira.pt
paroquia.reboleira@gmail.com
Se desejar receber o boletim por e-mail faça o seu
pedido para: paroquia.reboleira@gmail.com

Constituição Sobre a Liturgia Sagrada - CONCÍLIO VATICANO II
80. Reveja-se o rito da consagração das Virgens, que vem no Pontifical romano. Componha-se também um rito de profissão religiosa e de renovação de votos, a utilizar, salvo direito
particular, por aqueles que fazem a profissão ou renovam os votos dentro da Missa, o qual
contribua para maior unidade, sobriedade e dignidade. Será louvável fazer a profissão
religiosa dentro da Missa.
81. As exéquias devem exprimir melhor o sentido pascal da morte cristã. Adapte-se mais o
rito às condições e tradições das várias regiões, mesmo na cor litúrgica.
83. Jesus Cristo, sumo sacerdote da nova e eterna Aliança, ao assumir a natureza humana,
trouxe a este exílio da terra aquele hino que se canta por toda a eternidade na celeste
mansão. Ele une a si toda a humanidade e associa-a a este cântico divino de louvor.
Continua esse múnus sacerdotal por intermédio da sua Igreja, que louva o Senhor sem cessar
e intercede pela salvação de todo o mundo, não só com a celebração da Eucaristia, mas de
vários outros modos, especialmente pela recitação do Ofício divino.

IV Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta - Livro de Jeremias 1,4-5.17-19
"Eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações."
2.ª Leitura – Apóstolo -1.ª Epístola aos Coríntios 12,31-13,13
“Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados"
Evangelho - São Lucas 4,21-30
"Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir."

A liturgia deste quarto domingo do Tempo Comum convida à reflexão sobre os que
seguem o Senhor, profetas e apóstolos, os cristãos dos novos tempos, nas mais diversas
circunstâncias da vida.
A primeira leitura lembra o profeta Jeremias, o escolhido para anunciar a Boa Nova aos
pagãos. Sente-se incapaz de enfrentar constantemente as diversas dificuldades que o esperam,
mas compreende ser essa a vontade de Deus.
A segunda leitura centra-se num dos mais belos textos de São Paulo: o “Hino à Caridade”.
Esta é considerada, na Primeira Carta aos Coríntios, como a pedra basilar em que assentam todas
as dimensões da vida.
O Evangelho de São Lucas recorda que, tal como sucedeu a Jeremias, Jesus nem sempre
foi bem aceite por aqueles que se diziam fazer parte do Povo de Deus. Jesus começa a exercer
uma missão da qual nunca desiste e, por isso, continua o seu caminho para anunciar a Boa Nova
àqueles que estiverem dispostos a acolhê-la.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura - Senhor Jesus, cada um de nós, mesmo ainda antes de nascer, já está
inscrito no coração de Deus. Como cristãos, devemos viver na certeza de que somos
fruto da inspiração divina. Mas Vós, Senhor, não sois apenas o autor da criação:
durante toda a vida nos acompanhais, nos libertais de quem nos quer afastar de Vós.
2.ª Leitura - Senhor Jesus, belo e magnífico é este hino do Apóstolo Paulo: o amor
como dom do Espírito Santo nos nossos corações. Este amor não resulta apenas da lei
da vida e nos traz a felicidade, mas é o fim último do nosso viver sobre a terra. Se nós
não Te amamos e, por tua causa, os nossos irmãos, tudo perde o calor da vida.
Evangelho - Hoje, Senhor Jesus, fixamos o teu olhar cheio de ternura e afeição.
Vivemos em nós a tua escolha para acreditarmos em Ti. Tu é que nos dás a confiança
de podermos transmitir a tua felicidade aos nossos irmãos. Que o teu Espírito nos faça
descobrir a riqueza da nossa relação conTigo. É assim que cumpres a Nova Aliança
anunciada na sinagoga de Nazaré. ConTigo, não temos inimigos, mas irmãos para
amar. Não és um Deus longínquo. És, sim, um Deus que acolhemos nos nossos
corações, que respeitamos e amamos com todas as nossas forças.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

- 3ª FESTA DAS SOPASÉ já no próximo sábado, dia 9 de Fevereiro, pelas 20h que celebramos uma tradição bem
portuguesa, a Sopa.
Deixamos aqui algumas informações para dar a conhecer como é importante esta nossa
iguaria e despertar apetites. Todos estão convidados para dia 9 de Fevereiro, pelas 20h no
Salão Paroquial, venham festejar em comunidade.

3ª Edição

SALÃO PAROQUIAL
DA IGREJA DA
REBOLEIRA

9 DE FEVEREIRO
20 HORAS

5 €SCUTAS - 2 SOPAS E 1 BIFANA/CACHORRO
Organização

A gastronomia portuguesa é rica em técnicas e sabores muito diversificados.
Um dos pratos tipicamente portugueses é, sem dúvida, a sopa. Cada região foi criando ao longo dos
tempos aquela que melhor se adequava aos seus hábitos alimentares, ao seu clima e ao quotidiano
dos seus habitantes.
Assim, surgiram no receituário tradicional português diversas sopas, todas elas nutricional e
gastronomicamente ricas.
A sopa é um prato bastante versátil e fácil de adaptar ao gosto individual,
à cultura e ao clima de cada região. Podendo ser consumida como
entrada ou como prato principal, a sopa apresenta benefícios
inigualáveis para a saúde, pela sua elevada densidade nutricional
e baixa densidade energética. Sendo tão característica da cultura
gastronómica portuguesa, é fundamental manter e reabilitar o hábito de
comer sopa diariamente, como parte integrante de uma alimentação
saudável. A sopa é, sem dúvida, uma das mais fascinantes invenções
gastronómicas e nutricionais!

- 3ª FESTA DAS SOPASAs sopas podem ser classificadas do ponto de vista gastronómico e do ponto de vista nutricional.

– Sopas: r esultam da cozedur a em caldo de vár ios ingr edientes par a for mar uma base tr itur ada à
qual podem ser adicionados alimentos cortados em pedaços;
– Caldos: r esultam da cozedur a de car ne, peixe, mar isco ou legumes. Os elementos sólidos são
retirados após a cozedura. Pode adicionar-se massa ou arroz formando as canjas;

– Cremes: são uma sopa cujos ingr edientes se encontr am todos tr itur ados;
– Aveludados: r esultam da junção de um far ináceo (exemplo: far inha de tr igo ou ar r oz) a um
caldo (de legumes, carne ou peixe). Em cozinha também designa um molho básico, claro e quente, de
carne ou peixe, com diversas aplicações. Na sua base é usado um preparado de culinária simples,
composto por partes iguais de manteiga clarificada (ou outra matéria gorda como natas) e de farinha.

– Vitaminas: contr ibuem par a o cr escimento e manutenção do equilíbr io do or ganismo, r egulando
muitos processos que nele ocorrem;
– Minerais: impor tantes par a a conser vação e r enovação dos tecidos e par a o bom funcionamento
das células nervosas;
– Fibras: par ticipam na r egulação do or ganismo, nomeadamente no contr olo da glicose e colester ol
sanguíneos, do trânsito intestinal e do apetite;
– Água: é essencial par a a r egulação do tr ânsito intestinal, pr oteção de tecidos e ór gãos, tr anspor te
de nutrimentos e manutenção da temperatura corporal.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o consumo de, pelo menos, 400 g de fruta e
hortícolas por dia.
A sopa apresenta um elevado valor nutricional, pela sua riqueza em nutrientes, e um baixo valor
calórico.
A sopa de hortícolas, deve ser diariamente consumida ao almoço e ao jantar, contribuindo para atingir as
recomendações preconizadas pela OMS e permitindo a ingestão de nutrientes reguladores, como a fibra,
vitaminas, minerais e água, associados a um baixo valor calórico. O consumo de hortícolas é uma das
chaves para uma alimentação equilibrada, variada e completa, estando associado a um bom
funcionamento do organismo e à prevenção de diversas doenças crónicas não transmissíveis.
A sopa está na moda e nas pistas da investigação científica. Reconhece-se quanto é valiosa. Deve ser
comida de rico, de urbano apressado, de remediado, de rural, de trabalhador braçal e de ocioso. É boa
para meninos, adultos e idosos. A sopa pertence à tradição portuguesa porque sempre foi, e não deixa
de ser, útil para a saúde. ” Dr. Emílio Peres”

Referência: Associação Portuguesa dos Nutricionistas

