
Horizontais 

1. A Palavra feita carne. 

4. Nómada, pastor, um "justo perseguido" pelo seu irmão. É símbolo de 
Cristo. 

5. O "Pai de numerosos povos". 

8. Foi uma novidade porque tem como origem o Amor de Cristo.

10. Infidelidade ao Amor de Deus. 

12. Espécie de caixa onde se guardava as Tabuas da Lei". 

13. Pão sem fermento. 

15. A "Boa Nova " que anuncia o Reino de Deus" em Jesus Cristo.

Verticais 

2. O Sacramento da unidade.

3. No AT destinava-se à realização de sacrifícios. Na atualidade representa 
Cristo.

6. Significa "Enviados", nome dado a um grupo de homens que constituí-
ram o núcleo mais próximo de Jesus.

7. Narração alegórica que envolve algum preceito de moral, alguma verda-
de importante. 

         9. O nome original de Paulo.

          11. Foi em busca de água e terminou saboreando 
                  a "Água Viva". 

                                          14. Alimento oferecido ao povo de
       Israel no deserto.
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«Segui-Me»
BOA NOTÍCIA

Jesus chama a segui-l’O

Conhecer a Palavra, viver a Palavra
Palavra de Deus
12Quando Jesus soube que João Batista tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. 
13Deixou Nazaré para ir viver em Cafarnaum, uma cidade à beira do lago nos 
limites de Zabulão e Neftali. (...) 18Caminhava Jesus junto ao lago da Galileia 
quando viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e André, que andavam a lançar as 
redes no lago pois eram pescadores. 19Jesus disse-lhes: «Venham comigo e eu 
vos farei pescadores de homens.» 20Ambos largaram imediatamente as redes e 
foram com ele. 21Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e 
João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco com o pai, a consertar as redes, e 
chamou-os. 22Eles, deixando logo o barco e o pai, seguiram Jesus. 23Jesus andava 
por toda a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregava a boa nova do reino e curava 
o povo de todas as doenças e sofrimentos. (Mt 4, 12-23)

No tempo de Jesus
Eis-nos à beira do mar da Galileia. A bem dizer, não se trata de um mar, mas de um 
autêntico lago de águas claras e abundantes em peixe. Tem 21 metros de compri-
mento por 12 de largura. Situa-se entre as colinas verdejantes da Galileia e os 
cumes desérticos da Síria.
Jesus anuncia a sua mensagem. Mas não quer fazê-lo sozinho. Para o ajudarem 
não escolhe pessoas célebres e importantes. Chama homens do povo, pescado-
res do lago: Simão (a que dará o nome de Pedro), André, Tiago e João. São estes 
os primeiros apóstolos. Guardarão no seu coração a frase dita por Jesus: «Farei 
de vós pescadores de homens».

Meditar a Palavra
Jesus passa e continua a chamar homens e mulheres a segui-l’O. Sabias que 
Deus nos criou para sermos felizes e enviou Jesus a indicar-nos o caminho da 
felicidade? Se queremos ser felizes basta seguir Jesus; a sua alegria é contagiosa.

• Quais são as relações dos 4 primeiros discípulos entre eles?
• Têm a mesma profissão? Quem é da mesma família?
• Que deixam eles? Que encontram?

Rezar com a Palavra
Senhor Jesus, Tu chamas-nos a seguir-Te. Torna-nos dóceis à tua Palavra, para 
que possamos pôr de lado os nossos interesses insignificantes, e pôr a nossa vida 
à disposição do Evangelho, e sermos tuas testemunhas no mundo. Senhor Jesus, 
sim, quero fazer parte dos teus amigos. Sim, aceito fazer parte da tua missão. 
Ámen.

O dia 22 de janeiro de 2023, é o 4.° Domingo da Palavra de Deus, e foi instituído 
pelo Papa Francisco em 30 de setembro de 2019. O lema deste ano é do Evan-
gelho de João: "Nós vos anunciamos o que vimos" (1Jo 1,3).

O Domingo da Palavra de Deus tem o objetivo de destacar a presença do 
Senhor na vida das pessoas. Ele realmente caminha connosco e está presente 
através da sua Palavra, como é expresso no logotipo do Domingo, inspirado na 
história bíblica dos Discípulos de Emaús, a caminho, para repercorrer com o 
Senhor a Escritura, deixando-se ser ensinados e iluminados.

Para assinalar este dia, preparou-se um exercício (palavras cruzadas) para 
serem resolvidos individualmente e/ou em família. O objetivo é, durante esta 
semana, dedicarmos um pouco do nosso tempo à leitura da Bíblia [Palavra de 
Deus].

As soluções serão publicadas, no próximo domingo, na página do facebook e 
no site da paróquia: paroquiadematosinhos.pt.


