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JESUS PROCLAMAVA O EVANGELHO DO REINO
E CURAVA TODAS AS DOENÇAS ENTRE O POVO.
NA EUCARISTIA
CÂNTICO ENTRADA
Cantai ao Senhor um cântico novo
cantai ao Senhor, terra inteira.
Glória e poder na sua presença,
‘splendor e majestade no seu templo.
Cantai ao Senhor, terra inteira.
PRIMEIRA LEITURA Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4) Na Galileia dos gentios o povo viu uma grande luz
Leitura do Livro de Isaías
Assim como no tempo passado foi humilhada a terra de Zabulão e de Neftali, também no futuro será coberto de glória o caminho do mar, o Além do
Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande
luz; para aqueles que habitavam nas sombras da morte uma luz se levantou. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença, como os que se alegram no tempo da colheita,

como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de
Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os
ombros e o bastão do opressor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 26 (27), 1.4.13-14 (R. 1a)
Refrão: O Senhor é minha luz e minha salvação.

SEGUNDA LEITURA 1 Cor 1, 10-13.17 «Falai todos a mesma linguagem e não haja divisões»
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos
a mesma linguagem e que não haja divisões entre vós, permanecendo bem
unidos, no mesmo pensar e no mesmo agir. Eu soube, meus irmãos, pela gente
de Cloé, que há divisões entre vós, que há entre vós quem diga: «Eu sou de
Paulo», «eu de Apolo», «eu de Pedro», «eu de Cristo». Estará Cristo dividido?
Porventura Paulo foi crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que recebestes o Baptismo? Na verdade, Cristo não me enviou para baptizar, mas para
anunciar o Evangelho; não, porém, com sabedoria de palavras, a fim de não
desvirtuar a cruz de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
EVANGELHO Mt 4, 12-23 «Foi para Cafarnaum, a fim de se cumprir o que anunciara o profeta Isaías»
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso, retirou-Se para a
Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer: «Terra de Zabulão e terra de Neftali, caminho do mar, além do
Jordão, Galileia dos gentios: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou». Desde então, Jesus começou a pregar: «Arrependei-vos, porque está
próximo o reino dos Céus». Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois
irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao
mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me, e farei de
vós pescadores de homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O. Um
pouco mais adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu
irmão João, que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-

n’O. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas,
proclamando o Evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
CÂNTICO DE COMUNHÃO
Aproximai-vos do Senhor e sereis iluminados.
O vosso rosto não será confundido, não será confundido.

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos». O mesmo Jesus, que
andou ao longo do mar da Galileia a chamar os discípulos, continua hoje, através
do Seu Espírito, a andar pelos nossos caminhos à procura de cada um de nós para
nos oferecer o seu amor e convocar-nos para a missão. Deus quer estar connosco
e quer contar connosco para que o seu amor chegue a todos. Somos todos discípulos missionários. Porque somos amados por Deus, somos todos chamados a
amar a todos. Somos missionários porque somos discípulos amados. Eis o desafio
para esta semana: dizer sim ao chamamento de Jesus.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 16.05.2018
CATEQUESE VI – REVESTIDOS DE CRISTO
Paulo recorda o que significa revestir-se de Cristo, explicando quais são as virtudes que os batizados devem cultivar: «Escolhidos por Deus, santos e amados,
revesti-vos de sentimentos de ternura, de bondade, de humildade, de mansidão,
de magnanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos reciprocamente. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que as une todas de modo
perfeito» (Cl 3, 12-14).
Também a entrega ritual da chama acendida no círio pascal, recorda o efeito do
Batismo: «Recebei a luz de Cristo», diz o sacerdote. Estas palavras recordam que
não somos nós a luz, mas a luz é Jesus Cristo (Jo 1, 9; 12, 46), o qual, ressuscitando
dos mortos, venceu as trevas do mal. Nós somos chamados a receber o seu esplendor! Assim como a chama do círio pascal acende cada uma das velas, também a caridade do Senhor Ressuscitado inflama os corações dos batizados, colmando-os de luz e calor. E por isso, desde os primeiros séculos, o Batismo chamava-se também “iluminação” e aquele que era batizado dizia-se que estava
“iluminado”.

Com efeito, é esta a vocação cristã: «Caminhar sempre como filhos da luz, perseverando na fé (cf. Rito da iniciação cristã dos adultos, n. 226; Jo 12, 36).

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL
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DOMINGO DA PALAVRA. Para assinalar o Domingo da Palavra, este domingo,
faremos a leitura contínua do Evangelho de São Mateus, das 15:00 às 17:00
horas, na igreja paroquial.
ESCOLA DA FÉ. Os encontros recomeçam, na segunda-feira, no Centro de
Comunhão e Cultura. Serão às segundas-feiras, das 19:00 às 20:00 horas e
aos sábados, das 09:00 às 10:00 horas.
LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na igreja paroquial.
SENHORA DAS CANDEIAS. No próximo domingo celebramos a Festa da Apresentação do Senhor. Faremos a bênção das velas em todas as eucaristias
nos três centros de culto.

DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS
ORAÇÃO DE COMPROMISSO
São espírito e vida as vossas palavras, Senhor. As vossas ordens são firmes,
dão sabedoria aos simples. São as vossas palavras mais doces que o mel,
o puro mel dos favos. Abri o nosso entendimento para compreendermos as
Sagradas Escrituras. Despertai o nosso coração para a escuta da vossa palavra para que possamos praticar o perdão e a misericórdia. Fazei com que
a doçura da vossa Palavra nos incite a comunicá-la aos outros.
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