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OUVINTES E PROCLAMADORES DA PALAVRA
Olá, prezados jovens. Hoje estais
de parabéns. Encerram-se as JMJ
de Panamá!
Fecham-se os livros e abre-se a vida!
Dito e feito! Assim é a Palavra de Deus!
Hoje, somos assembleia reunida,
para celebrar «o dia consagrado ao Senhor». Hoje, a Palavra de Deus foi proclamada, diante de todos! Hoje, Jesus
fala-nos, por meio das Escrituras.
Hoje, escutamo-Lo, e pomos n’Ele os
nossos olhos, porque a Palavra de Deus
faz-se Carne, faz-se ouvir e sentir, faz-se
ver e pode-se tocar. Hoje, estou aqui,
como outrora os sacerdotes e levitas,
ou como há dois mil anos, Jesus na sinagoga de Nazaré, a explicar-vos a Palavra, para que a compreendais, para que
Ela fale à nossa vida e se cumpra hoje
mesmo! Hoje, também eu gostaria de
ser breve, tal como Jesus, no seu comentário à Palavra de Deus.
Por isso, destaco apenas a palavra final da citação de Isaías: «O Senhor enviou-me a proclamar o ano da graça do
Senhor» (Lc 4,19; Is 61,2a).
Então, eu interrogo-me, perante
este dom: Como aproveitar, como viver
pessoal e comunitariamente, este ano
para que ele seja verdadeiramente um

EDITORIAL
“ano da graça do Senhor” rico e eficiente em liturgia e missão? Aqui ficam
algumas dicas:
Valorizar «o dia consagrado ao Senhor»! Para os judeus, era o sábado, o
sétimo dia. Também Jesus, como judeu,
fiel e piedoso, “segundo o seu costume,
ia à sinagoga” (Lc 4,16), neste dia, para
rezar com o seu povo. Para os cristãos,
o dia consagrado ao Senhor, será o domingo, o primeiro dia da semana, o dia
da Ressurreição de Jesus.
Valorizar a Palavra de Deus. Há que
dar mais tempo, mais importância, mais
atenção à leitura e à escuta da Palavra
de Deus. “Que a Palavra de Deus avance
e seja glorificada” (II Tes 3,1; cf. PF 15),
Valorizar a minha pertença e a minha participação na vida da Comunidade. Na verdade, eu só sou, porque os
outros são.
Três coisas apenas. Mas isto bastaria, para transformar as JMJ, na graça e
oportunidade de vivermos um sim empenhado, com o de Maria, e ao mesmo
tempo tão desafiador neste a no da missão e da liturgia.
Vamos ser melhores ouvintes e proclamadores da Palavra de Deus!

Pe. Manuel Silva

Leitura do Livro de Neemias
Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei
perante a assembleia de homens e mulheres
e todos os que eram capazes de compreender.
Era o primeiro dia do sétimo mês.
Desde a aurora até ao meio dia, fez a leitura do Livro,
no largo situado diante da Porta das Águas,
diante dos homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender.
Todo o povo ouvia atentamente a leitura do Livro da Lei.
O escriba Esdras estava de pé num estrado de madeira feito de propósito.
Estando assim em plano superior a todo o povo,
Esdras abriu o Livro à vista de todos; e quando o abriu, todos se levantaram.
Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus,
e todos responderam, erguendo as mãos: «Amén! Amén!».
E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor.
Os levitas liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de Deus
e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura.
Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras,
bem como os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo:
«Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis».

– Porque todo o povo chorava, ao escutar as palavras da Lei –.
Depois Neemias acrescentou:
«Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces
e reparti com aqueles que não têm nada preparado.
Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor;
portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza».
Palavra do Senhor!
S. RESPONSORIAL: AS VOSSAS PALAVRAS SENHOR, SÃO ESPÍRITO E VIDA (BIS)

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios (f. Breve)
Irmãos: assim como o corpo é um só e tem muitos membros,
e todos os membros do corpo, apesar de numerosos,
constituem um só corpo, assim sucede também em Cristo.
Na verdade, todos nós – judeus e gregos, escravos e homens livres –
fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo
e a todos nos foi dado a beber um só Espírito.
De facto, o corpo não é constituído por um só membro, mas por muitos….
…Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós,
como no-los transmitiram os que, desde o início,
foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi,
depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens,
escrevê-las para ti, ilustre Teófilo,
para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado.
Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do Espírito,
e a sua fama propagou-se por toda a região.
Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos.
Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado.
Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado
e levantou-Se para fazer a leitura.
Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro,
encontrou a passagem em que estava escrito:
«O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres.
Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos,
a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor».
Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se.
Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga.
Começou então a dizer-lhes:
«Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».
Palavra da Salvação
COMENTÁRI0
Lucas não pode guardar para si o que os “testemunhas oculares e ministros da
Palavra” lhe transmitiram. Então, decide escrever ao seu amigo Teófilo “para que
ele tenha conhecimento seguro do que lhe foi ensinado». Depois de Teófilo e da
sua comunidade cristã, somos convidados por Lucas e pelos outros três evangelistas a crer na Palavra, esta Palavra que muitos assinaram com o seu sangue.
Não é o que, aliás, pede Jesus aos seus compatriotas de Nazaré: acreditar na
Palavra? Na sua homilia, Jesus afirma que se realiza hoje a palavra de ontem do
profeta Isaías. Ele anuncia a Boa Nova aos pobres e realiza a salvação. Então compreendemos porque é que os habitantes de Nazaré tinham os olhos fixos n’Ele,
viam que Ele falava como homem que tem autoridade. Não somente as suas palavras eram “boa nova”, mas Ele próprio era a Boa Nova há tanto esperada.
Desde Lucas, desde Teófilo, quantos mensageiros da Boa Nova ninguém conseguiu calar porque, se a mensagem de Cristo é precisamente uma boa nova, é feita
para ser anunciada! (fonte: www.dehonianos.org)

PENSAMENTO DA SEMANA
“Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias.” (M. Lutero)

ANEDOTA DA SEMANA
Assim que Joãozinho chegou em casa, sua mãe perguntou:
- Olá, filho, como foi a aula hoje?
E o menino respondeu sem muito entusiasmo:
- Foi bem!
- Que bom! Tem certeza de que aprendeu tudo?
- Acho que não, mãe, amanhã vou ter que ir de novo.
AVISOS DA SEMANA

1.

REUNIÃO DA EQUIPA PAROQUIAL DE PASTORAL FAMILIAR. será na segundafeira, dia 28.01, às 21,00h, na sala CP6.

2.

JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE DO CLERO DE LISBOA: Vai acontecer nos dias 29,30 e 31 de janeiro no Turcifal. O pároco irá participar. As missas dos dias 30 e 31 serão celebradas pelo Reverendo Pe. Hermenegildo Major.

3.

PRIMEIRO SÁBADO: Será no dia 02.02, incluído na missa das 09,00h. será animado pelo movimento da Legião de Maria, como de costume.

4.

CURSO DIOCESANO DE CATEQUISTAS COORDENADORES: Será à terça-feira,
começa já no dia 29.01, das 21,00h às 23,00h, nas instalações da paróquia do
Cacém e será orientado pela equipa diocesana. Termina em finais de março.
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