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SÃO BRÁS!
EDITORIAL
Olá, estimadas famílias.
Espero que estejais todas bem. Neste domingo, dia 03 de fevereiro, a igreja celebra
São Brás; homem de fé,
valoroso médico que
não só curava as pessoas das suas doenças, mas também dos males da alma. Tinha grande compaixão pelos mais necessitados e servia-se da sua profissão para
ajudar a todos sem discriminação.
São Brás nasceu na cidade de Sebaste, Arménia perto do ano 300. Durante algum tempo, questionou-se sobre
a sua profissão de médico, pois queria
servir a Deus, mas não sabia como. Resolveu, então, tornar-se um eremita e ficar em constante oração. Assim, viveu
numa gruta por muitos anos.
A sua fama de santo espalhou-se por
toda a região da Capadócia, pois ele
atendia a todos que o procuravam e muitas vezes as pessoas ficaram curadas das
suas doenças do corpo e da alma. Até os
animais selvagens conviviam em total
harmonia com o santo.
Quando o Bispo local morreu, a população de toda a região foi ao seu encontro, pedindo para que ele se tornasse padre para tomar conta do povo de

Deus. Ele aceitou e foi morar na cidade.
Estudou e ordenou-se padre. E, não
muito tempo depois, foi sagrado Bispo.
Um dia, uma mãe desesperada procurou-o porque o seu filho estava quase
morrendo com uma espinha de peixe encravada na garganta. São Brás olhou
para o céu, rezou e, em seguida, fez o sinal da cruz na garganta do menino. No
mesmo instante, ele ficou milagrosamente curado. Por esse milagre, até os
dias de hoje São Brás é invocado para curar os males da garganta.
Em todos os lugares do mundo,
quando uma criança ou qualquer pessoa
se engasga, a invocação direta ao Santo
logo é rezada: "São Brás te proteja."
Então, termino com esta pequena,
mas bela oração a São Brás:
"Ó glorioso São Brás,
Conservai a nossa garganta
sã e perfeita
para que possamos falar corretamente
e assim proclamar
e cantar os louvores a Deus.
Amén".

Pe. Manuel Silva

03.02.2019
leitura do Livro de Jeremias
No tempo de Josias, rei de Judá,
a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos:
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi;
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei
e te constituí profeta entre as nações.
Cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu te ordenar.
Não temas diante deles, senão serei Eu que te farei temer a sua presença.
Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada,
uma coluna de ferro e uma muralha de bronze,
diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes,
diante dos sacerdotes e do povo da terra.
Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te,
porque Eu estou contigo para te salvar».
Palavra do Senhor!
S. RESPONSORIAL: A MINHA BOCA PROCLAMARÁ A VOSSA SALVAÇÃO.
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(forma breve)
Irmãos:
… A caridade é paciente, a caridade é benigna;
não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa;
não é inconveniente, não procura o próprio interesse;
não se irrita, não guarda ressentimento;
não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade;
tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O dom da profecia acabará, o dom das línguas há-de cessar,
a ciência desaparecerá; mas a caridade não acaba nunca.
De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos.
Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança, falava como criança,
sentia como criança e pensava como criança.
Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil.
Agora vemos como num espelho e de maneira confusa,
depois, veremos face a face.
Agora, conheço de maneira imperfeita, depois, conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas três coisas:
a fé, a esperança e a caridade; mas a maior de todas é a caridade.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo:
«Cumpriu-se hoje mesmo
esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».
Todos davam testemunho em seu favor
e se admiravam das palavras cheias de graça
que saíam da sua boca.
E perguntavam: «Não é este o filho de José?»
Jesus disse-lhes:
«Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, cura-te a ti mesmo’.
Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum».
E acrescentou: «Em verdade vos digo:
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra.
Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias,
quando o céu se fechou durante três anos e seis meses
e houve uma grande fome em toda a terra;
contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas,
mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia.
Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu;
contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã».
Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga.
Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade
e levaram-n’O até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada,
a fim de O precipitarem dali abaixo.
Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho.
Palavra da Salvação

COMENTÁRI0
Jesus não deixa ninguém indiferente. Os seus compatriotas admiram-se, espantam-se com o seu ensino, ficam furiosos, tentam expulsá-los da cidade… Mas é em
Nazaré que Jesus inicia a sua pregação.
As pessoas sabem quem Ele é, conhecem a sua profissão, a sua família, mas ignoram o seu mistério. Como poderiam imaginar que Ele vem de Deus, que é o Filho
de Deus? É necessário o tempo de provação para que os seus olhos se abram, os
olhos da fé postos à prova pela morte e ressurreição do seu compatriota.
E, vemo-lo bem ao longo de todo o Evangelho, são aqueles que nunca ninguém
imaginou que vão fazer ato de fé e beneficiar das palavras e dos gestos de salvação
do Filho de Deus.
Como os profetas Elias e Eliseu, Jesus manifesta que Deus ama todos os homens;
a salvação que veio trazer é oferecida a toda a humanidade (fonte: www.dehonianos.org)

PENSAMENTO DA SEMANA
“As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente
e encaram o futuro sem medo.” (Epicuro)

ANEDOTA DA SEMANA
Dois homens encontram-se num bar:
– O meu filho é mais estúpido que o teu!
– Não é nada!
– Então vamos fazer assim, se ele for mais
estúpido que o teu dás-me 10 euros, senão dou-tos eu!
– Tudo bem, aceito.
– Ok. Gaspar, anda cá.
– Sim pai?
– Toma 2 euros para ires ali à loja comprar
uma TV a cores.
– Está bem.
E o miúdo sai pela porta do bar com os 2
euros na mão…

E o outro homem chama o filho e diz.
– Vai lá a casa e vê se eu lá estou.
– Está bem pai.
Por acaso os dois miúdos encontram-se
na rua e comentam:
– O meu pai é mais estúpido que o teu!
– Não é!
– Então vê bem: o meu pai deu-me 2
euros para ir comprar uma TV a cores e
nem sequer disse a cor que queria!
– Então e o meu: disse-me para ir a casa
ver se ele estava lá e nem sequer me deu
a chave!

AVISOS DA SEMANA
1.

REUNIÃO DIREÇÃO DO CSP: será no dia 05.02, às 21,00h, na sede.

2.

FESTA DAS BEM-AVENTURANÇAS: será no sábado dia 09.02, às 17,00h, na
sala CP 06.

3.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA: por ser a primeira quinta feira de fevereiro, teremos adoração eucarística no dia 07.02 às 21,00h.

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.

5.

EPM- AGUALVA: vai decorrer o Encontro de Preparação para o Matrimónio,
nos dias 16/17 e 23/24 de fevereiro, em Agualva
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