COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

19 JANEIRO 2020 – N.º 679

A Palavra _________________________________________

Ano A - III Domingo do Tempo Comum – 26 de Janeiro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 8,23b-9,3.
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ªCarta aos Coríntios 1,10-13.17.
Evangelho – São Mateus 4,12-23:
Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso, retirou-Se para a Galileia. Deixou
Entrada
Aproximai-vos do Senhor - NCT.375 Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer: "Terra de Zabulão e terra de
Neftali, estrada do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios: o povo que vivia nas trevas
Apresentação dos Dons
Em Vós, Senhor – OC.86/ CLD.168 viu uma grande luz; para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se
levantou". Desde então, Jesus começou a pregar: "Arrependei-vos, porque o reino de Deus
está próximo". Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, chamado
Comunhão
Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes
Guardai-nos unidos – CT.188
Jesus: "Vinde e segui-Me e farei de vós pescadores de homens". Eles deixaram logo as
Felizes os convidados – NCT.264
redes e seguiram-n'O. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de
Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a
Depois da Comunhão
consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n'O. Depois
A luz de Cristo – NCT.370
começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho
do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.
III Domingo do
Tempo Comum

Final
Profetas de um mundo novo
CDMT.234

Horários

A Comunidade______________________________________
 Terça-feira, 21 de Janeiro, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina.
 Quarta-feira, 22, Solenidade de S. Vicente, padroeiro principal do Patriarcado: às 9.30h.,
Eucaristia.
 Sexta-feira, 24, actividade escutista (e dias 25 e 26).

 Segunda-feira, 27, às 17h., início de Oficina de Oração e Vida.

A Bíblia____________________________________________
657.Além de “Redimidos do Senhor”, “Desejada” e “Cidade não abandonada”, que outro
nome chamou o profeta Isaías à cidade de Jerusalém”?
SOLUÇÃO - 656. Aarão (Lc 1,5).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
12. Apesar de termos falado até agora prevalentemente do Antigo Testamento, já se deixou
clara a íntima compenetração dos dois Testamentos como única Escritura da fé cristã. A
verdadeira novidade do Novo Testamento não reside em novas ideias, mas na própria figura
de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos — um incrível realismo. Já no Antigo
Testamento a novidade bíblica não consistia simplesmente em noções abstractas, mas na
acção imprevisível e, de certa forma, inaudita de Deus. Esta acção de Deus ganha agora a
sua forma dramática devido ao facto de que, em Jesus Cristo, o próprio Deus vai atrás da
PARÓQUIA DE
«ovelha perdida», a humanidade sofredora e transviada. Quando Jesus fala, nas suas
NOSSA SENHORA parábolas, do pastor que vai atrás da ovelha perdida, da mulher que procura a dracma, do
pai que sai ao encontro do filho pródigo e o abraça, não se trata apenas de palavras, mas
DA BOA NOVA
constituem a explicação do seu próprio ser e agir. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele
LARGO DA IGREJA
virar-se de Deus contra Si próprio, com o qual Ele Se entrega para levantar o homem e salvá
2720-296 AMADORA
-lo — o amor na sua forma mais radical. O olhar fixo no lado trespassado de Cristo, de que
TELF.: 21 495 33 61
fala João (cf. 19, 37), compreende o que serviu de ponto de partida a esta Carta Encíclica:
www.paroquia-reboleira.pt
«Deus é amor» (1 Jo 4, 8). É lá que esta verdade pode ser contemplada. E começando de lá,
paroquia.reboleira@gmail.com
pretende-se agora definir em que consiste o amor. A partir daquele olhar, o cristão encontra
Se desejar receber o boletim por e-mail faça o seu
pedido para: paroquia.reboleira@gmail.com
o caminho do seu viver e amar.

II Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 49, 3.5-6
"Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue
até aos confins da terra."
2ª Leitura – Apóstolo - Primeira Epístola aos Coríntios 1, 1-3
"A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam
convosco."
Evangelho – São João 1, 29-34
"Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é que
baptiza no Espírito Santo."

Celebramos o Segundo Domingo do Tempo Comum.
A liturgia da Palavra introduz-nos na manifestação gradual de Jesus aos homens. A
mensagem da luz, da água e do Espírito conduz-nos à fé no Filho de Deus.
A primeira leitura – do Livro do profeta Isaías – apresenta, na figura antecipada do “servo
de Deus” de Israel, Aquele que Deus escolheu para divulgar a Boa Nova a todos os povos do
mundo.
A segunda leitura – do início da Primeira Carta aos Coríntios – proclama que todos nós
podemos aceder à vida cristã por sermos chamados de forma gratuita à fé com a garantia da paz e
da graça de Deus.
A leitura do Evangelho de São João apresenta-nos Jesus como o “Cordeiro de Deus” e
como Ele se assumiu Deus e homem ao ser baptizado por João nas águas do rio Jordão; ao
mesmo tempo, garantiu para todos nós, o baptismo definitivo, o baptismo no Espírito Santo que
nos fez cristãos para sempre.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Deus, Pai do teu povo, nós Te bendizemos pelo envio dos profetas, mas
sobretudo pelo envio do teu Filho, o teu eleito, em quem puseste toda a tua alegria, e
que Se manifestou como a luz das nações. Nós Te confiamos as vítimas das
inumeráveis angústias da nossa terra, os que aspiram a reencontrar a luz e a paz.
2.ª Leitura – Cristo Jesus, Tu que és o Senhor de todas as criaturas e que assumiste a
nossa condição humana, nós Te damos graças pela tua obra de salvação. Nós Te
confiamos os nossos irmãos que procuram a luz e a verdade, os que procuram a graça
e paz que só Tu podes conceder a cada ser humano.
Evangelho – Pai de Jesus e nosso Pai, nós Te damos graças pelo baptismo de Jesus
no Jordão, porque nele nos revelaste a nova humanidade, da qual Jesus é a cabeça.
Faz de nós também teus filhos bem-amados e enche-nos com o teu Espírito. Nós Te
pedimos pelos novos baptizados, pelos pais, padrinhos e pelos cristãos que
asseguram a sua preparação. Que cada um de nós acolha no íntimo do coração os
apelos de João Baptista à conversão a Cristo, o “Cordeiro de Deus” que liberta do
mal, que apaga o pecado, que a todos remiu pela Cruz.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

