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A Palavra _________________________________________
Ano B - VI Domingo do Tempo Comum – 14 de Fevereiro
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Levítico 13.1-2; 44-45.
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 10, 31-11,1:
Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de
Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à
Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando
o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores,
como eu o sou de Cristo.
Evangelho - São Marcos 1,40-45:
«Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicouLhe: «Se quiseres, podes curar-me». Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e
disse: «Quero: fica limpo». No mesmo instante o deixou a lepra e ele ficou limpo.
Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: «Não digas nada a ninguém, mas
vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhes servir
de testemunho». Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que
acontecera, e assim, Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava
fora, em lugares desertos, e vinham ter com Ele de toda a parte.»

A Bíblia____________________________________________
701. Segundo o Livro do Êxodo, durante quantos dias na Festa dos Ázimos os judeus eram
obrigados a comer pão não fermentado?
SOLUÇÕES: - 700. Olhos (Mt 6,22).

A Testemunha______________________________________

LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco
Existem alternativas que, pelo menos, mitigam o impacto destas obras, como a criação de
corredores biológicos, mas são poucos os países em que se adverte este cuidado e
prevenção. Quando se explora comercialmente algumas espécies, nem sempre se estuda a
sua modalidade de crescimento para evitar a sua diminuição excessiva e consequente
Suspensas todas as
desequilíbrio do ecossistema.
actividades pastorais e
36. O cuidado dos ecossistemas requer uma perspectiva que se estenda para além do
celebrações de missas.
imediato, porque, quando se busca apenas um ganho económico rápido e fácil, já ninguém
se importa realmente com a sua preservação. Mas o custo dos danos provocados pela
Encerrado o Cartório paroquial. negligência egoísta é muitíssimo maior do que o benefício económico que se possa obter.
(para assuntos urgentes:
No caso da perda ou dano grave dalgumas espécies, fala-se de valores que excedem todo e
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qualquer cálculo. Por isso, podemos ser testemunhas mudas de gravíssimas desigualdades,
quando se pretende obter benefícios significativos, fazendo pagar ao resto da humanidade,
presente e futura, os altíssimos custos da degradação ambiental.
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37. Alguns países fizeram progressos na conservação eficaz de certos lugares e áreas – na
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terra e nos oceanos –, proibindo aí toda a intervenção humana que possa modificar a sua
fisionomia ou alterar a sua constituição original. No cuidado da biodiversidade, os
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especialistas insistem na necessidade de prestar uma especial atenção às áreas mais ricas em
variedade de espécies, em espécies endémicas, raras ou com menor grau de efectiva
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protecção. Há lugares que requerem um cuidado particular pela sua enorme importância
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para o ecossistema mundial, ou que constituem significativas reservas de água assegurando
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38. Mencionemos, por exemplo, os pulmões do planeta repletos de biodiversidade que são a
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Amazónia e a bacia fluvial do Congo, ou os grandes lençóis freáticos e os glaciares. A
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importância destes lugares para o conjunto do planeta e para o futuro da humanidade não se
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pode ignorar. Os ecossistemas das florestas tropicais possuem uma biodiversidade de
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enorme complexidade, quase impossível de conhecer completamente, mas quando estas
Se desejar receber o boletim por
florestas são queimadas ou derrubadas para desenvolver cultivos, em poucos anos perdeme-mail faça o seu pedido para o
se inúmeras espécies, ou tais áreas transformam-se em áridos desertos.
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V Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta - Livro de Job 7,1-4.6-7
"Recordai-Vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos
nunca mais verão a felicidade."
2ª Leitura – Apóstolo - Primeira Epístola aos Coríntios 9,16-19.22-23
"E tudo faço por causa do Evangelho, para me tomar participante dos seus bens."
Evangelho – São Marcos 1,29-39
"E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios.”

Celebramos o Quinto Domingo do Tempo Comum.
A liturgia desta celebração convida-nos a reflectir sobre o valor e sentido do sofrimento
na vida de cada um. Tudo será diferente se houver confiança em Deus e na Cruz de seu Filho
Jesus que venceu as doenças pelos milagres que realizou.
A primeira leitura - do Livro de Job - incide sobre a vida desta figura do Antigo
Testamento, marcada pela angústia e pelo sofrimento. Muitas vezes, Deus parece estar ausente.
No entanto, apesar dos desabafos de dor, Job dirige-se a Deus, pois considera que Ele é o único
que o pode proteger e salvar.
Na segunda leitura – da Primeira Epístola aos Coríntios -, relembra-se que os discípulos
de Jesus colocam, acima dos seus interesses pessoais, o amor a Deus e ao
Evangelho. Os seguidores da Boa Nova dispõem-se sempre, de alma e coração, a dar
testemunho de Jesus, perante os homens da sua condição.
A leitura do Evangelho de São Marcos revela, por palavras e por actos, como Deus se
preocupa com a felicidade dos seus filhos mostrando-lhes, através de Jesus, a disponibilidade
para o bem material e espiritual. O testemunho de Jesus é também um testemunho missionário
inerente a qualquer cristão.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Concede-me, Pai Santo, a maturidade no diálogo conTigo, mesmo nos
momentos de dificuldade, como aconteceu com Job. Que os momentos de desilusão
não me afastem definitivamente de Ti. Job acabou por vencer apoiado na tua graça e
na tua infinita misericórdia. Acredito, também, que Tu nunca me faltarás.
2.ª Leitura – Senhor, que eu tenha a coragem de ser teu arauto, testemunha do teu
Evangelho. Paulo confessa que se deu totalmente à sua missão, depois de Te revelares
na estrada de Damasco. Que a sua generosidade encontre em mim algum eco, já que eu
também me encontrei conTigo pela graça do Baptismo.
Evangelho – Eu Te dou graças, Pai Santo, porque Jesus passou fazendo o bem e
curando os oprimidos pela doença. Ele carregou o nosso sofrimento, curando a dor
transformada em vida na cruz do Calvário. E com os seus milagres a favor dos pobres
e dos doentes inaugurou a esperada salvação do teu reino para o homem que Tu amas
com ternura de Pai. Eu Te suplico, Pai Santo, pelos que são mais excluídos da
sociedade, tal como Jesus, e pelos que denunciaram sem medo as sementes do mal,
levando a Boa Nova do Evangelho a todos os homens de coração aberto à tua graça.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

