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LUZ PARA SE REVELAR ÀS NAÇÕES.
NA EUCARISTIA
CÂNTICO ENTRADA
Eu venho, Senhor, à vossa presença;
ficarei saciado ao contemplar a vossa glória.
PRIMEIRA LEITURA Is 58, 7-10 «A tua luz despontará como a aurora»
Leitura do Livro do profeta Isaías
Eis o que diz o Senhor: «Reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos
pobres sem abrigo, leva roupa ao que não tem que vestir e não voltes as
costas ao teu semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora, e as
tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á
a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá, se O invocares, dir-te-á: ‘Aqui estou’. Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de
ameaça e as palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e matares
a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como
o meio-dia». Palavra do Senhor. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 111 (112), 4-5.6-7.8a e 9
Refrão: Para o homem recto nascerá uma luz no meio das trevas.

SEGUNDA LEITURA 1 Cor 2, 1-5 «Anunciei-vos o mistério de Cristo crucificado»
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria a anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que, entre
vós, não devia saber nada senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor e a tremer deveras. A
minha palavra e a minha pregação não se basearam na linguagem convincente da sabedoria humana, mas na poderosa manifestação do Espírito
Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria humana, mas no
poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
EVANGELHO Mt 5, 13-16 «Vós sois a luz do mundo»
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Vós sois o sal da terra. Mas
se ele perder a força, com que há-de salgar-se? Não serve para nada, senão
para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não
se pode esconder uma cidade situada sobre um monte; nem se acende uma
lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde
brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante
dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai
que está nos Céus». Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
CÂNTICO DE COMUNHÃO
Grandes e admiráveis são as vossas obras,
Senhor Deus omnipotente. Grandes são as vossas obras.

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos
Céus». O amor aos outros é uma janela de acesso ao divino. Quando nos deixamos
interpelar pelo rosto ferido e desfigurado dos pobres e humilhados o Transcendente aparece-nos e nos interpela. Por isso, tal como o sal e a luz não devemos

viver voltados sobre nós mesmos, mas, de maneira discreta, estar ao serviço dos
irmãos. E servir e amar os outros, para além de ser um dom para os irmãos, faznos encontrar a nossa verdadeira identidade de filhos amados de Deus. O amor e
o serviço aos outros são fonte de alegria e felicidade. Eis o desafio para esta semana: ser luz e sal para os outros.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE
RITUAL DO BAPTISMO – PRELIMINARES GERAIS
1. Pelos sacramentos da iniciação cristã, os homens, libertos do poder das trevas,
mortos com Cristo, e com Ele sepultados e ressuscitados, recebem o Espírito de
adopção filial e celebram, com todo o povo de Deus, o memorial da morte e ressurreição do Senhor.
2. Com efeito, unidos a Cristo pelo Baptismo, eles são constituídos em povo de
Deus e, depois de recebido o perdão de todos os pecados, libertos do poder das
trevas, passam ao estado de filhos adoptivos, feitos nova criatura pela água e
pelo Espírito Santo, pelo que são chamados e são de verdade filhos de Deus.
Assinalados na Confirmação com o dom do mesmo Espírito, são mais perfeitamente configurados ao Senhor e repletos do Espírito Santo, para levarem o
Corpo de Cristo, o mais depressa possível, à plenitude, dando testemunho d’Ele
no mundo.
Finalmente, participando na assembleia eucarística, comem a carne do Filho do
homem e bebem o seu sangue, para receberem a vida eterna e exprimirem a
unidade do povo de Deus; oferecendo-se a si mesmos com Cristo, participam no
sacrifício universal, que é toda a cidade redimida,6 oferecida a Deus pelo sumo
Sacerdote; e fazem com que, por uma efusão mais plena do Espírito Santo, todo
o género humano chegue à unidade da família de Deus.
Por isso, os três sacramentos da iniciação de tal modo estão unidos entre si, que,
por eles, os fiéis chegam ao seu pleno desenvolvimento, e exercem a missão de
todo o povo cristão na Igreja e no mundo.

PARA REZAR

ORAÇÃO PARA O DIA MUNDIAL DO DOENTE

Pai de misericórdia,
fonte de todo o dom perfeito,
ajuda-nos a amar gratuitamente
o nosso próximo como tu nos tens amado.

Senhor Jesus,
que experimentaste a dor e o sofrimento,
dá-nos a força de enfrentar o tempo da doença
e de o viver com fé
na companhia dos nossos irmãos.
Espírito Santo,
amor do Pai e do Filho,
suscita nos corações o fogo da tua caridade,
para que saibamos curvar-nos
diante da humanidade em sofrimento no corpo e no espírito.
Maria,
Mãe amorosa da Igreja e de todos os homens,
mostra-nos o caminho traçado pelo teu Filho,
para que, nele, a nossa vida se torne
serviço de amor
e sacrifício de salvação
no caminho rumo à Páscoa eterna.
Ámen.

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

09 A 15 FEVEREIRO

ESCOLA DA FÉ. Os encontros são às segundas-feiras, das 19:00 às 20:00 horas e aos sábados, das 09:00 às 10:00 horas, no C.C.C. - Centro de Comunhão
e Cultura.
DIA MUNDIAL DO DOENTE. Para assinalar este dia, faremos uma Celebração
da Palavra, às 15:00 horas, no Lar dos Pescadores e celebraremos Eucaristia
às 16:30 horas, no Lar de Santana.
LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na igreja paroquial.
LEITORES. Na segunda-feira, dia 17, às 21:30 horas, na igreja paroquial, haverá um encontro vicarial de Formação.
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