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A Palavra _________________________________________
Festa da Apresentação do Senhor – 2 de Fevereiro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Malaquias 3,1-4.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Hebreus 2,14-18.
Evangelho – São Lucas 2, 22-40: A o chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de
Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na
Lei do Senhor: «Todo o primogénito varão será consagrado ao Senhor» e para oferecerem
em sacrifício, como se diz na Lei do Senhor, duas rolas ou duas pombas. Ora, vivia em
Jerusalém um homem chamado Simeão; era justo e piedoso e esperava a consolação de
Israel. O Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não
morreria antes de ter visto o Messias do Senhor. Impelido pelo Espírito, veio ao templo,
quando os pais trouxeram o menino Jesus, a fim de cumprirem o que ordenava a Lei a seu
respeito. Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: «Agora, Senhor, segundo
a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a Salvação que
ofereceste a todos os povos, Luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo.»
Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse
a Maria, sua mãe: «Este menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel
e para ser sinal de contradição; uma espada trespassará a tua alma. Assim hão-de
revelar-se os pensamentos de muitos corações.» Havia também uma profetisa, Ana, filha de
Fanuel, da tribo de Aser, a qual era de idade muito avançada. Depois de ter vivido casada
sete anos, após o seu tempo de donzela, ficou viúva até aos oitenta e quatro anos. Não se
afastava do templo, participando no culto noite e dia, com jejuns e orações. Aparecendo
nessa mesma ocasião, pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam
a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo o que a Lei do Senhor
determinava, regressaram à Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia
e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com Ele.

A Comunidade______________________________________
 Quarta-feira, 29 de Janeiro, às 9.30h., Eucaristia.
 Sábado,1 de Fevereiro, na Eucaristia das 19h., festa da Luz (3.º ano da catequese).
 Domingo, 2, Dia do Consagrado; na missa das 11h., bênção dos bebés.

A Bíblia____________________________________________
658. Segundo o evangelho de São Lucas, de que profeta seria o poder prometido a João
Baptista no anúncio do anjo a seu pai, Zacarias?
SOLUÇÃO - 657. “Povo Santo” (Is 62, 12).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
13. Jesus deu a este acto de oferta uma presença duradoura através da instituição da
Eucaristia durante a Última Ceia. Antecipa a sua morte e ressurreição entregando-Se já
naquela hora aos seus discípulos, no pão e no vinho, a Si próprio, ao seu corpo e sangue
PARÓQUIA DE
como novo maná (cf. Jo 6, 31-33). Se o mundo antigo tinha sonhado que, no fundo, o
NOSSA SENHORA verdadeiro alimento do homem — aquilo de que este vive enquanto homem — era o Logos,
a sabedoria eterna, agora este Logos tornou-Se verdadeiramente alimento para nós — como
DA BOA NOVA
amor. A Eucaristia arrasta-nos no acto oblativo de Jesus. Não é só de modo estático que
LARGO DA IGREJA
recebemos o Logos encarnado, mas ficamos envolvidos na dinâmica da sua doação. A
2720-296 AMADORA
imagem do matrimónio entre Deus e Israel torna-se realidade de um modo anteriormente
TELF.: 21 495 33 61
inconcebível: o que era um estar na presença de Deus torna-se agora, através da participação
www.paroquia-reboleira.pt
na doação de Jesus, comunhão no seu corpo e sangue, torna-se união. A «mística» do
paroquia.reboleira@gmail.com
Sacramento, que se funda no abaixamento de Deus até nós, é de um alcance muito diverso e
Se desejar receber o boletim por e-mail faça o seu
pedido para: paroquia.reboleira@gmail.com
conduz muito mais alto do que qualquer mística elevação do homem poderia realizar.

III Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 8,23b-9,3
“Vós quebrastes, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o
povo."
2ª Leitura – Apóstolo - Primeira Epístola aos Coríntios 1,10-13.17
"Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a
mesma linguagem."
Evangelho – São Mateus 4,12~23
“Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo."

Celebramos o Terceiro Domingo do Tempo Comum, a partir deste ano, por vontade do
Papa Francisco, designado “Domingo da Palavra”.
A liturgia da Palavra apresenta-nos o projecto oferecido por Deus ao seu Povo, outrora
anunciado pelos profetas. De facto, confrontamo-nos com o anúncio do Palavra de salvação
dirigida a todos os homens.
Na primeira leitura - do Livro de Isaías - o profeta anuncia que melhores dias hão-de surgir
com o aparecimento de uma nova luz. Cristo é a luz que proclama a Boa Nova trazendo a alegria
a toda a Igreja, o novo povo de Deus.
Na segunda leitura - da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios - o apóstolo chama à
atenção de todos quantos criam divisões na Igreja e apela à unidade entre os cristãos. Lembra,
por isso, os compromissos baptismais, os fundamentos da fé cristã, sem rivalidades estéreis.
O Evangelho de São Mateus retoma a promessa da primeira leitura: Jesus é a luz
que propõe aos homens a Boa Nova. Ao seu apelo respondem os discípulos. Foram eles os
convocados por Jesus nas praias do Mar da Galileia, como os principais responsáveis pelo
anúncio da Palavra da salvação.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Deus de luz e de glória, nós Te damos graças pela tua constante
presença ao lado do teu povo. Depois da saída do Egipto até hoje, Tu nos visitas
sempre que estamos nas trevas. Nós Te pedimos pelos nossos irmãos que habitam o
mundo das trevas, e por nós mesmos, que nos envias a levar-lhes a luz em teu nome.
2.ª Leitura – Deus nosso Pai, nós Te bendizemos pelo Espírito de unidade que
revelas às tuas Igrejas em todo o tempo e lugar, desde a época de São Paulo até aos
nossos dias. Que não haja divisão entre nós, que estejamos em perfeita harmonia,
para tornar credível o anúncio do Evangelho e a salvação pela Cruz de Cristo.
Evangelho – Deus nosso Pai, nós Te louvamos pelo Reino dos céus, do qual
manifestaste a presença no meio de nós, e pelo apelo que nos diriges com amor
infinito. Nós Te pedimos pelas comunidades e por cada um de nós: converte os
nossos corações à tua presença nas nossas vidas. No início da tua pregação tiveste o
cuidado de te dirigires às praias do mar da Galileia para chamares os apóstolos, teus
seguidores, atraídos pela tua pessoa e pela tua Palavra. Tu nos envias também como
pescadores de homens. Fortalece a nossa fé em Ti, que ela seja como um raio de luz
que mude a nossa forma de viver.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

