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PESCADORES CONFESSAM-SE INDIGNOS!
EDITORIAL
Olá estimadas famílias!
O mês de fevereiro, também conhecido como mês
traiçoeiro está aí, já a apontar-nos para as folias do
Carnaval.
Mas a vida é mais séria do que todos os carnavais. Então aqui vos deixo três grandes pecadores e
pescadores, à cabeça da missão: Isaías, o homem
de lábios impuros, a quem Deus chama e envia; Paulo, o menor dos apóstolos por
ter sido perseguidor de cristãos, que a graça de Deus transforma em arauto do
Evangelho; e Pedro, o pecador convertido por Jesus em pescador de homens. Face
a tudo isto, bem se pode dizer que o milagre do lago não são as barcas cheias de
peixe! O grande milagre é Jesus, que não Se deixa impressionar pelos meus defeitos, não está desiludido comigo, não tem medo dos meus pecados, mas repeteme, como a Pedro: «Não temas. Podes fazer algo de belo, de grande, pelos homens e por mim» O Papa Francisco confessa-se e reconhece-se, muitas vezes,
como um pecador, para quem o Senhor olhou com misericórdia. Chega mesmo a
dizer: «O Papa é um homem que precisa da misericórdia de Deus» (O nome de
Deus é misericórdia, 55).
Não é fácil, para ti, para mim, chegar aqui. No meu coração, há uma certa soberba, que me faz pensar que o pecado mora ao lado, que eu não tenho muito de
que me arrepender, que não sou eu que preciso de me converter. Ora, esta soberba é a minha ruína! Esta presunção de inocência, esta alta consideração em
que me tenho, afasta-me de Deus, e degrada-me muito mais que o pecado consumado. “Para que Deus me preencha com o dom da misericórdia infinita, tenho
de sentir a minha necessidade do Seu perdão, o meu vazio, a minha miséria” (cf.
Ibidem, 56). As pessoas que se consideram justas e impecáveis são habitualmente
“implacáveis” com os outros. E, por isso, na sua vida, não há espaço sequer para
Deus manifestar a Sua misericórdia. Por isso “faria bem a algumas pessoas muito
rígidas um deslize, porque ao menos, assim, reconhecendo-se pecadores, encontrariam Jesus” (Ibidem, 77), pois nessa medida os seus erros tornar-se-iam queridas imperfeições, oportunidade para Deus mostrar a Sua misericórdia e para se
tornarem mais humildes” (cf. Ibidem, 78).

Pe. Manuel Silva

LITURGIA DA PALAVRA – 5º DOMINGO COMUM
10.02.2019
Leitura do Livro de Isaías
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor,
sentado num trono alto e sublime; a fímbria do seu manto enchia o templo.
À sua volta estavam serafins de pé, que tinham seis asas cada um
e clamavam alternadamente, dizendo:
«Santo, santo, santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra!»
Com estes brados as portas oscilavam nos seus gonzos
e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei:
«Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
moro no meio de um povo de lábios impuros
e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo».
Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão ardente
que tirara do altar com uma tenaz.
Tocou-me com ele na boca e disse-me: «Isto tocou os teus lábios:
desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa».
Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: «Quem enviarei? Quem irá por nós?»
Eu respondi: «Eis-me aqui: podeis enviar-me».
Palavra do Senhor!
S. RESPONSORIAL: NA PRESENÇA DOS ANJOS, EU VOS LOUVAREI, SENHOR.
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes,
no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu vo-lo anunciei;
aliás teríeis abraçado a fé em vão.
Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi:
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras;
foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e apareceu a Pedro e depois aos Doze.
Em seguida apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez,
dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram.
Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os Apóstolos.
Em último lugar, apareceu-me também a mim, como o abortivo.
Porque eu sou o menor dos Apóstolos e não sou digno de ser chamado Apóstolo,
por ter perseguido a Igreja de Deus.
Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou e a graça que Ele me deu não foi inútil.
Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles, não eu,
mas a graça de Deus, que está comigo.
Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos;
e foi assim que vós acreditastes.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.
Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré
e viu dois barcos estacionados no lago.
Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco, que era de Simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra.
Depois sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, disse a Simão:
«Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão:
«Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco
para os virem ajudar; eles vieram e encheram ambos os barcos
de tal modo que quase se afundavam.
Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe:
«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador».
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão.
Jesus disse a Simão: «Não temas. Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus.
Palavra da Salvação
COMENTÁRI0
Estes pescadores tinham, sem dúvida, ouvido falar de Jesus. O seu ensinamento
parecia ter autoridade, mas não era um homem do Lago. Não era Ele que ia dar lições
a estes três pescadores experimentados.
Então, que se passou? Ele devia inspirar confiança, para que Simão lhe emprestasse a sua barca, fazendo dela lugar de pregação e, mais ainda, para que este mesmo
Simão obedecesse à sua ordem, uma ordem insensata: lançar novamente as redes,
quando a pesca tinha sido infrutífera toda a noite.
Diante da prodigalidade da pesca, Simão lança-se aos pés daquele que reconhece
como mestre, enquanto ele mesmo se reconhece como homem pecador.
Jesus faz um segundo sinal, um segundo milagre: vai fazer de Pedro um outro homem. De pescador de peixes torna-se pescador de homens, torna-se um homem
cheio de confiança. Deixando tudo, como Tiago e João, segue Jesus! (fonte:
www.dehonianos.org)

PENSAMENTO DA SEMANA
“Muitos pescadores de anzol não são mais que filósofos,
disfarçados assim para passarem inadvertidos entre os imbecis.” (G. Papini)

ANEDOTA DA SEMANA
Um maluco estava debruçado no muro das traseiras do manicómio que dava para
um riacho, pergunta a um tipo que pescava: - Já pescaste alguma coisa?
Diz o pescador: - Nada! E já aqui estou vai para seis horas!
Convida o maluco: - Olha, então bate aqui ao portão que eles deixam-te entrar…

AVISOS DA SEMANA
1.
2.
3.
4.

5.

6.

DIA MUNDIAL DO DOENTE: A missa do dia 11.02, às 19,00h segunda-feira,
será celebrada em louvor de Nossa Senhora de Lurdes.
REUNIÃO SECRETARIADO PERMANENTE: Será no dia 12.02, às 21,00h, CP 05.
EPM- AGUALVA: Vai decorrer o Encontro de Preparação para o Matrimónio,
nos dias 16/17 e 23/24 de fevereiro, em Agualva.
CAMINHADA PARA NAMORADOS E CASAIS NOVOS: Será no dia 16 de fevereiro. O ponto de encontro para início da caminhada é às 14h45, no Forte de Stº
António (Cascais)e para quem vai de comboio deverá sair na estação de S. João
do Estoril. Estará alguém da equipa na estação para receber os participantes.
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.
AÇÃO DE FORMAÇÃO TEÓRICO/PRÁTICA PARA:“SUPORTE BÁSICO DE VIDA”
Vai ser levada a cabo, em março, pelos Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém.
Em 2 turnos: A) 2/3 sábados das 10-13h na Igreja de Santa Maria (Agualva) 2/3 6ªfeiras das 20-23h na Igreja do Coração Imaculado. de Maria (Cacém)

7. REABERTURA DA ESCOLA PAROQUIAL DE MÚSICA: Estamos a receber inscrições para órgão e guitarra durante o mês de fevereiro. Falar com a D. Regina
Figueiredo Inscrições 20€/mês. Para já as aulas serão nas manhã/tarde de
sábado a combinar com as professoras.
Propriedade: Fábrica da Igreja da Paróquia do Coração Imaculado de Maria
R/ do Coração de Maria, 2735-470 CACÉM
Tel: 219 142 550; Tm 929 054 182
Sítio da paróquia: www.paroquiadocacem.net/pt
Correio eletrónico: igrejacacem@sapo.pt

Ao preencher a sua declaração de
IRS, ajude o Centro Social Paroquial
NIF: 502 276 380

