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SÃO SEBASTIÃO
Olá estimadas famílias. Saudações
amigas.
Como neste dia
20 de janeiro, a
Igreja celebra o
Mártir São Sebastião, aqui vos
deixo um resumo da sua biografia!
São Sebastião nasceu em Narvonne, França, no final do século III, e
desde muito cedo seus pais se mudaram para Milão, onde ele cresceu e foi
educado. Seguindo o exemplo materno, desde criança São Sebastião
sempre se mostrou forte e piedoso na
fé.
Atingindo a idade adulta, alistou-se
como militar, nas legiões do Imperador Diocleciano, que até então ignorava o fato de Sebastião ser um cristão
de coração.
A figura imponente, a prudência e
a bravura do jovem militar, tanto
agradaram ao Imperador, que este o
nomeou comandante de sua guarda
pessoal.
Nessa destacada posição, Sebastião tornou-se o grande benfeitor dos
cristãos encarcerados em Roma naquele tempo.

EDITORIAL
Visitava com frequência as pobres
vítimas do ódio pagão, e, com palavras de dádiva, consolava e animava
os candidatos ao martírio aqui na
terra, que receberiam a coroa de glória no céu.
Enquanto o imperador empreendia
a expulsão de todos os cristãos do seu
exército, Sebastião foi denunciado por
um soldado.
Diocleciano sentiu-se traído, e ficou
perplexo ao ouvir do próprio Sebastião
que era cristão. Tentou, em vão, fazer
com que ele renunciasse ao cristianismo, mas Sebastião com firmeza se
defendeu, apresentando os motivos
que o animava a seguir a fé cristã, e a
socorrer os aflitos e perseguidos. O Imperador, enraivecido ante os sólidos
argumentos daquele cristão autêntico
e decidido, deu ordem aos seus soldados para que o matassem a flechadas.
Tal ordem foi imediatamente cumprida: num descampado, os soldados
despiram-no, o amarraram a um
tronco de árvore e atiraram nele uma
chuva de flechas. Depois o abandonaram para que sangrasse até a morte.

Pe. Manuel Silva

Leitura da profecia de Isaías
Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não terei repouso,
enquanto a sua justiça não despontar como a aurora
e a sua salvação não resplandecer como facho ardente.
Os povos hão de ver a tua justiça e todos os reis a tua glória.
Receberás um nome novo, que a boca do Senhor designará.
Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor,
diadema real nas mãos do teu Deus.
Não mais te chamarão «Abandonada», nem à tua terra «Deserta»,
mas hão de chamar-te «Predileta» e à tua terra «Desposada»,
porque serás a predileta do Senhor e a tua terra terá um esposo.
Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu Construtor te desposará;
e como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus.
Palavra do Senhor!
SALMO RESPONSORIAL: ANUNCIAI EM TODOS OS POVOS
AS MARAVILHAS DO SENHOR.
1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
2. Dai, ó Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.
3. Adorai o senhor com ornamentos sagrados, trema diante d’Ele a terra inteira;
dizei entre as nações: «O Senhor é Rei», governa os povos com equidade.
Leitura da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo.
Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum.
A um o Espírito dá a mensagem da sabedoria,
a outro a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito.
É um só e o mesmo Espírito que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar;
a um dá o poder de fazer milagres, a outro o de falar em nome de Deus;
a um dá o discernimento dos espíritos,
a outro o de falar diversas línguas, a outro o dom de as interpretar.
Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto,
distribuindo os dons a cada um conforme Lhe agrada.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a Mãe de Jesus.
Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento.
A certa altura faltou o vinho.
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho».
Jesus respondeu-Lhe:
«Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora».
Sua Mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser».
Havia ali seis talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus,
levando cada uma de duas a três medidas.
Disse-lhes Jesus: «Enchei essas talhas de água».
Eles encheram-nas até acima.
Depois disse-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de mesa». E eles levaram.
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
– ele não sabia de onde viera, pois só os serventes,
que tinham tirado a água, sabiam – chamou o noivo e disse-lhe:
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior.
Mas tu guardaste o vinho bom até agora».
Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres.
Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele.
Palavra da Salvação

COMENTÁRI0
Será bom olhar com mais atenção esta água mudada em vinho. A água é um
elemento vital. Mas é, antes de mais, um elemento ordinário e bruto. A água encontra-se na natureza, não precisa de ser fabricada. O vinho é fruto da vinha, mas
também do trabalho do homem, como dizemos na Eucaristia.
Jesus manda encher as talhas de água, a água que é símbolo da nossa vida ordinária, de todos os dias. Jesus toma esta água ordinária para a transformar. Não com
uma varinha mágica, mas com a força do Espírito Santo, com a força do amor. É por
isso que este vinho é melhor que o vinho dos homens… Por este “sinal”, Jesus quer
vir ter connosco na nossa vida ordinária, para aí colocar a sua presença de amor, o
amor do Pai, o Espírito Santo. Toma a nossa vida, com as nossas alegrias, os nossos
amores, as nossas conquistas humanas, importantes, mas tantas vezes efémeras,
com os nossos tédios, os nossos dias sem gosto e sem cor, os nossos fracassos e
mesmo os nossos pecados, também eles ordinários. E “trabalha-nos” pelo seu
amor, no segredo, para fazer brotar em nós a vida que tem o sabor do vinho do
Reino. Isto, Ele cumpre-o em particular cada vez que participamos na Eucaristia.
Façamos do “tempo ordinário” o tempo do acolhimento do trabalho em nós
do Vinhateiro divino! (fonte: www.dehonianos.org)

Pensamento da semana
“Cada vez que fizeres uma opção estás a transformando a tua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes.” (C.S. Lewis)

ANEDOTA DA SEMANA

Crónica duma insónia
O homem está com olheiras profundas, sonolento, bocejando.
Quase não se aguenta na cadeira, diante do médico.
– Doutor, há vários meses que não consigo dormir à noite – diz, muito abatido.
– Isso é grave. Lembra-se de quando é que isso começou?
– Sim, doutor. Desde que virei guarda noturno…

Avisos da Semana
1.

4ª JORNADA VICARIAL DE LITURGIA: é já na próxima sexta feira, dia 25.01, às
21,00h, em Rio de Mouro. O tema vai ser: “MISSA I”.

2.

JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE: estão a decorrer as jornadas mundiais
da juventude no Panamá. Rezemos pelos jovens.

3.

FESTA DA VIDA: os alunos do 8º ano da catequese vão realizar a festa da vida
no dia 26.01, durante a sua catequese. Os pais e outros familiares estão convidados.

4.

REUNIÃO DA EQUIPA DE ACOLHIMENTO COM O PÁROCO: será no dia 23.01,
às 21,00h, na sala CP 5. Trataremos assuntos do foro: movimentação das pes
soas na igreja e assistência em primeiros socorros (formação com os BVAC)

5.

REUNIÕES SETORIAIS DE PAIS: Os pais com crianças para batismo em idade
de catequese do 1º, 2º e 3º anos, reúnem no dia 26.01 às 16,00h, com o pároco e com os catequistas.
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