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A Palavra _________________________________________
Ano A - V Domingo do Tempo Comum – 9 de Fevereiro
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Isaías 58,7-10.
Segunda Leitura – Apóstolo – 1ª carta aos Coríntios 2,1-5.
Evangelho – São Mateus 5, 13-16:
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder
a força, com que há-de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e
pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada
sobre um monte; nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas
sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a
vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai
que está nos Céus".

A Comunidade______________________________________
 Terça-feira, 4 de Fevereiro, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina.
 Sábado, 8, às 16.30h., reunião de pais e padrinhos dos catecúmenos adolescentes; na
Eucaristia das 19h., festa da Esperança (do 5.º ano da catequese paroquial); às 20h.,
actividade escutista: “festa das sopas”.
 Domingo, 9, Dia Diocesano do Doente.
 Terça-feira, 11, Dia Mundial do Doente

A Bíblia____________________________________________
659. Segundo o Livro do Deuteronómio, quantos israelitas entraram no Egipto ao iniciarem
aí o cativeiro?
SOLUÇÃO -658. Elias (Lc 1,17).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
14. Temos agora de prestar atenção a outro aspecto: a «mística» do Sacramento tem um
carácter social, porque, na comunhão sacramental, eu fico unido ao Senhor como todos os
demais comungantes: «Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos
um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão» (1 Cor 10, 17). A união com Cristo
é, ao mesmo tempo, união com todos os outros aos quais Ele Se entrega. Eu não posso ter
Cristo só para mim; posso pertencer-Lhe somente unido a todos aqueles que se tornaram ou
tornarão Seus. A comunhão tira-me para fora de mim mesmo projectando-me para Ele e,
deste modo, também para a união com todos os cristãos. Tornamo-nos «um só corpo»,
fundidos todos numa única existência. O amor a Deus e o amor ao próximo estão agora
verdadeiramente juntos: o Deus encarnado atrai-nos todos a Si. Assim se compreende por
que o termo agape se tenha tornado também um nome da Eucaristia: nesta a agape de Deus
vem corporalmente a nós, para continuar a sua acção em nós e através de nós. Só a partir
desta fundamentação cristológico-sacramental é que se pode entender correctamente o
ensinamento de Jesus sobre o amor. A passagem que Ele faz realizar da Lei e dos Profetas
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Apresentação do Senhor
1ª Leitura - Profeta - Livro de Malaquias 3,1-4
“Vou enviar o meu mensageiro, para preparar o caminho diante de mim.”
2ª Leitura – Apóstolo - Carta aos Hebreus 2,14-18
“Jesus participou igualmente da mesma natureza, para destruir, pela sua
morte, aquele que tinha poder sobre a morte”.
Evangelho – São Lucas 2,22-40
“Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e
José levaram Jesus a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor”.

Neste quarto domingo do Tempo Comum, celebramos a Festa da Apresentação do
Senhor. Por iniciativa do Papa São João Paulo Segundo, Dia Mundial da Vida Consagrada.
De acordo com o Livro do Levítico, quarenta dias após o nascimento do primeiro filho,
este devia ser apresentada no Templo, onde a mãe oferecia um ritual de purificação dos pecados.
Jesus, desde o início da sua caminhada entre os homens, viveu na fidelidade aos mandamentos e
aos projectos do Pai.
A primeira leitura – do Livro do Profeta Malaquias – anuncia um “mensageiro” como
testemunha fiel ao amor de Deus pelos homens. O Deus anunciado é um Deus cheio de amor,
atento aos dramas da humanidade, sem a apatia e o comodismo que impedem a descoberta da
vida plena.
Na segunda leitura – da Carta aos Hebreus - Jesus é apresentado como o sacerdote por
excelência que, ao oferecer ao Pai o sacrifício da sua vida, ao serviço do plano salvador de Deus, fez
nascer o Homem Novo, livre da escravidão do pecado, promovido à categoria de “filho de Deus”.
Na leitura do Evangelho, através das palavras e da catequese de São Lucas, desenha-se o
quadro da “Apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém”, a fim de ser “consagrado” ao
Senhor. A consagração de Cristo recorda a nossa entrega nas mãos do Pai, ao serviço do projecto
de salvação de Deus.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor Jesus Cristo, mensageiro de Deus, vieste ao mundo para
purificar os homens do pecado, para os reunires num só templo. A ninguém ficaste
indiferente, a todos interpelaste para que oferecessem o melhor de si mesmos, no
louvor perene de Deus e na dádiva pura em favor dos homens seus irmãos.
2.ª Leitura – Senhor Jesus Cristo, Tu atravessaste a vida dos homens deste mundo
com as suas fraquezas, com os seus sofrimentos, com o seu pecado. Foi assim que
pudeste oferecer ao Pai, em oblação perfeita, o que somos, libertos do poder das
trevas, na fé dos filhos de Abraão, para louvarmos a Deus para sempre.
Evangelho – Senhor Jesus Cristo, pelas mãos de Maria, tua mãe, entraste no templo
de Jerusalém, para cumprimento das prescrições religiosas do povo em que nasceste.
Diante do velho Simeão, Te apresentaste como o Messias, o Ungido de Deus. Em Ti,
todo o homem se consagrou a Deus. Por isso, nós Te pedimos por todos nós que
fomos consagrados pela graça do Baptismo. Pedimos-Te, sobretudo, por aqueles
homens e mulheres que, numa especial consagração, pelos votos da vida religiosa, se
entregaram, de forma tão radical, ao serviço da Igreja. Que a tua e nossa mãe, no dia
da sua purificação ritual após o teu nascimento, interceda por todos nós.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

