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“ PALAVRA DE
VERDADE”

de Jesus, na escuta partilhada da Sua Palavra, nasce esta nova

DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS
ANO DE SÃO JOSÉ - UM PRESENTE PARA
TODA A IGREJA
Caros amigos:
«Cumpriu-se o tempo» – diz o Senhor no Evangelho. Não esperes por
outro momento, não adies para o futuro a possibilidade de te
encontrares com Deus na sua Palavra! «Converte-te e acredita no
Evangelho» significa: muda de vida e acolhe a Boa Nova, a Palavra que
Deus Pai nos mandou. Só assim poderás conhecer o amor de Deus que,
no seu Filho encarnado, nos revelou o verdadeiro rosto do Pai
misericordioso. Celebra-se, hoje, em toda a Igreja, o Domingo da
Palavra de Deus. Queremos abrir o nosso coração à presença divina nas
Sagradas Escrituras e descobrir o sentido do nosso tempo.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

prendem à família, à terra ou ao mar, para os fazer sair de si
mesmos, para os tornar homens livres, todos irmãos. Assim, à volta

III DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO B

1ª Leitura
Jonas 3, 1-5.10
Salmo 24 (25)
2ª Leitura
1 Cor 7,29-31
Evangelho
Mc 1,14-20

desata e desenreda os discípulos dos nós cegos que ainda os

fraternidade, uma verdadeira comunidade de irmãos. É sempre
pela Palavra da Verdade (cf. Tg 1,18), pelo anúncio do Evangelho,
que somos gerados e regenerados como filhos de Deus, que
verdadeiramente nos tornamos todos família, todos irmãos.

Neste 3.º Domingo Comum, que o Papa Francisco instituiu
“DOMINGO DA
PALAVRA DE
DEUS”

como Domingo da Palavra de Deus, vale a pena considerar quanto a
escuta e a partilha da Palavra de Deus, quanto o seguimento de
Jesus, faz de nós uma nova família de irmãos. Uma família onde
habita, com abundância, a Palavra de Deus, uma família que se
deixa inspirar e iluminar, instruir e aconselhar pela Palavra de Deus
(cf. Cl 3,16) não perde nada do que é humano, belo, bom e feliz, nos

“TODOS IRMÃOS”

São todos irmãos os que Jesus chama, na primeira hora: Simão e seu
irmão André, Tiago e seu irmão João. Jesus dá sinal de apreciar esta
fraternidade humana, mas irá alargar as redes dos fios de sangue às redes
tecidas pelos fios da Sua Palavra. Por isso, à Palavra de Jesus, os dois
pares de irmãos deixam as redes, e até deixam o pai, deixam tudo, para
seguir Jesus! Seguem assim, na prática, o mesmo Jesus que deixara José
e Maria, para Se ocupar das coisas do Pai celeste (Lc 2,49), para anunciar
o nome do Pai àqueles de quem não Se envergonha de chamar irmãos
(cf. Heb 2,12). Os primeiros discípulos seguem Aquele Jesus, que
começara a formar agora a Sua nova família, a comunidade dos Seus
discípulos, a tal ponto que este mesmo Jesus dirá um dia aos familiares
que O consideravam louco: “Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a
Palavra de Deus e a põem em prática” (Lc8,19-21; Mc 3, 31-35).

seus laços familiares. Pelo contrário, na luz e na força da Palavra,
purifica os afetos, alarga horizontes, renova de ternura as relações
humanas entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre avós e
netos, entre o próximo e os vizinhos, tornando-se todos irmãos.

VIVER A
PALAVRA

Vou considerar em cada sinal que vem até mim, um chamamento de
Deus a tornar-me melhor.
.

REZAR A
PALAVRA E
CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

Senhor, hoje quero deixar-me comprometer pelo teu convite a rever os meus
caminhos
e entender os fluxos de maldade que se camuflam no meio dos meus propósitos
quotidianos.
Denuncia o meu egoísmo, faz-me ver a minha ganância, com o sinal do teu amor
até ao fim,
Denuncia o meu desejo de poder, a minha arrogância, com o termómetro da
humildade…
Chamas-me pelo nome, Senhor?! Quero olhar cada sinal que me envias como um
chamamento.
Quero fazer fecunda a força que me deixas em cada momento de encontro mais
denso contigo!
Quero dar-te graças, porque a tua Palavra é um incentivo a crescer e a deixar
melhor o mundo!

VIDA
Domingo, 24 de Janeiro – III Domingo do Tempo Comum
PAROQUIAL
DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS
E DIOCESANA

7º dia do Oitavário de Orações pela Unidade dos Cristãos
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial.
Segunda-feira, 25 de Janeiro – Conversão de S. Paulo (Festa)
8º dia do Oitavário de Orações pela Unidade dos Cristãos
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial.
Terça-feira, 26 de Janeiro – S. Timóteo e S. Tito, Bispos (MO)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial.
Quarta-feira, 27 de Janeiro – S. Ângela Merici, Virgem (MF)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial.
Quinta-feira, 28 de Janeiro – S. Tomás de Aquino, Presbítero e Doutor da
Igreja (MO)
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial.
Sexta-feira, 29 de Janeiro – S. Valério, (MF)
- Não há celebração da Eucaristia.
Sábado, 30 de Janeiro – S. Martinha, Virgem e Mártir (MF)
- Não há celebração da Eucaristia Vespertina na igreja paroquial.
Domingo, 31 de Janeiro – IV Domingo do Tempo Comum
Dia da Universidade Católica Portuguesa
- Não há celebração da Eucaristia na igreja paroquial.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. DONATIVOS:
SAGRADA FAMÍLIA: João da Silva Maciel (Noval) € 70,00
JORNAIS DE FÁTIMA: Maria Teresa Rodrigues dos Santos (Monte da Ola) € 30,00
2. CANCELAMENTO DA CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA – COMUNICADO
2.1- No seguimento do Comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), ontem publicado,
que determina o cancelamento de todas as celebrações da Eucaristia já a partir deste sábado, dia 23
de janeiro, fazemos saber que fica suspensa, por tempo indeterminado (até novas orientações da
CEP), a celebração da Eucaristia na nossa igreja paroquial de S. Tiago de Vila Nova de Anha. As
intenções de Missa que estão agendadas para este fim-de-semana e para os próximos dias serão
reagendadas logo que seja possível.
No entanto, apelamos a que, em família, se continue a celebrar a fé intensificando a oração,
particularmente do Santo Rosário, a São José, ao deitar e ao levantar, às refeições ou outras
formas de piedade, bem como assistir à transmissão da Eucaristia dominical pelos meios de
comunicação social e plataformas digitais. Já no próximo domingo, às 10h00, transmitiremos em
directo através do Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e a partir da nossa
Igreja Paroquial, à porta fechada, a eucaristia dominical. Assim o faremos todos os domingos à
mesma hora. Mais ainda, publicaremos no website da Paróquia algumas propostas de celebrações
familiares.
2.2- Os funerais serão realizados segundo as normas emanadas pelas autoridades de saúde pública e
pela CEP. Apelamos a que não compareçam aos funerais as pessoas que tenham testado positivo
à Covid-19 (que devem, sob força da lei, permanecer em isolamento nos seus lares) ou que
apresentem sintomas compatíveis com esta doença, mesmo que sejam familiares da pessoa
falecida. Se tal não for respeitado, ver-nos-emos forçados a participar a ocorrência às
autoridades competentes. Muito recomendamos aos agentes funerários particular cuidado no
tratamento dos funerais de pessoas vítimas de Covid-19.
Todas as outras atividades presenciais, nomeadamente a catequese e as reuniões de grupos e
movimentos ficam de igual modo suspensas. Podem e devem realizar-se através das plataformas
digitais como, aliás, já se vem fazendo, nomeadamente no que à catequese diz respeito.
2.3- Não esqueçamos de ter presentes nas nossas orações todos os profissionais de saúde (médicos,
enfermeiros, auxiliares de saúde) e todos aqueles profissionais que nos lares cuidam dos nossos
idosos. Lembramos que a nossa solidariedade e ajuda para com estas pessoas que se encontram na
linha da frente no combate à terrível situação pandémica se exprime, em primeiro lugar, no respeito
escrupuloso pelas normas e orientações da DGS e das demais autoridades sanitárias.
Por favor fiquem em casa!
Juntos, e com comportamentos responsáveis, vamos conseguir!
Padre Alfredo Domingues de Sousa, Pároco de S. Tiago de Vila Nova de Anha

