O CANTINHO DO BISPO: CAROS IRMÃOS CATÓLICOS
No sábado, dia 2 de Fevereiro, pela 23ª vez, celebramos o Dia da Vida Consagrada. É celebrado
anualmente na Festa da Apresentação do Senhor, proporcionando uma oportunidade para uma
reflexão mais profunda sobre o dom da vida dedicada a Deus.
Actualmente, existem 3.097 ordens religiosas para mulheres no mundo e 753 ordens religiosas para homens de
formas e números muito diversos. Aproximadamente 950 mil pessoas estão seguindo sua vocação em comunidades religiosas, das quais 720 mil são mulheres consagradas. As pessoas da vida consagrada estão fortemente
inscritas na história da nossa Diocese, através da presença especial das Irmãs da Caridade de Halifax (desde
1890) e dos sacerdotes e irmãos Ressurreccionistas (1939-44 e de 1953-Presente).
Este 2 de Fevereiro também marca um aniversário especial para o padre Júlio Blazejewski, CR. Ou seja, em 2 de
Fevereiro de 1959, há 60 anos, padre Júlio emitiu seus primeiros votos religiosos na Congregação da Ressurreição e em 2 de Fevereiro de 1969, há 50 anos, deixou a sua Polónia natal para realizar o ministério pastoral no
exterior. Ele nunca voltou a trabalhar na Polónia. Trabalhou na Itália por um ano e depois por 35 anos no
Brasil. Desde 2005 atua nas Bermudas como vigário episcopal da comunidade portuguesa. Feliz aniversário de 50 anos Júlio! Obrigado pelo seu ministério e melhores votos para os próximos anos.
Minhas queridas Criaturas, tenham um lindo domingo e uma óptima semana! Bispo Wes
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Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa
3 de Fevereiro: Miguel Franco e Kevin Ledo
10 de Fevereiro: Zulmira Botelho

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850
03/02/19/19: Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família*

Antero Bento e Família*

Margarida Rodrigues e Família*

10/02/19: Gilberto Oliveira e Família*

Paulo Jorge Moniz e Família*

José Benevides e Família*

Fátima Sousa e Família

17/02/19: José Oliveira e Família*

José Marques e Família*

António Chibante e Família*

Natália Pacheco e Família*

24/02/19: Manuel Medeiros e Família*

Ana Medeiros e Família*

Fátima Pacheco e Família *

Hortência O’Connor e Família
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«O homem religioso está sempre exposto à tentação de considerar a religião
como um investimento humano e pôr-se a
“negociar” com Deus, procurando o próprio inte-
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resse.»

A narração evangélica de hoje leva-nos
mais uma vez, como no domingo passado,
à sinagoga de Nazaré, o povoado da Galileia onde Jesus cresceu em família e é conhecido por todos. Ele, que tinha partido
há pouco tempo para dar início à sua vida
pública, agora retorna pela primeira vez e apresenta-se à comunidade congregada
na sinagoga no dia de sábado. Lê a passagem do profeta Isaías, que fala do Messias futuro e no final declara: «Hoje cumpriu-se este oráculo que vós acabastes de
ouvir» (Lc 4, 21). Os concidadãos de Jesus, primeiro surpreendidos e admirados,
depois começam a fazer caretas, a murmurar entre si e a dizer: por que motivo
Ele, que tenciona ser o Consagrado do Senhor, não repete aqui na sua aldeia os
prodígios que se afirma ter realizado em Cafarnaum e nos povoados dos arredores? Então, Jesus diz: «Nenhum profeta é bem aceite na sua pátria» (v. 24), apelando-se aos grandes profetas do passado, Elias e Eliseu, que realizam milagres
em benefício dos pagãos, para denunciar a incredulidade do seu povo.

Introdução ao espírito da Celebração
Pelo Baptismo, fomos enxertados no Corpo Místico de Jesus e participamos na
Sua missão profética. O Pai fala-nos por intermédio de Seu Filho Jesus Cristo, e
Jesus quer falar a todas as pessoas por meio de cada um de nós.
Primeira Leitura
Monição: Jeremias conta-nos a história da sua vocação ao profetismo.
Escolhido por Deus deve revestir-se de fortaleza para dizer tudo e só o que Deus
quer que diga.
Ao chamar cada um de nós à Igreja, pelo Baptismo, tornou-nos arautos da
Sua misericórdia Salvadora.
Jeremias 1, 4-5.17-19
No tempo de Josias, rei de Judá, 4a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes
termos: 5«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que saísses
do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. 17Cinge
os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei Eu que te farei temer a sua presença. 18Hoje mesmo faço de
ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze, diante de
todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do
povo da terra. 19Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque Eu
estou contigo para te salvar».

Sede para mim um refúgio seguro,
a fortaleza da minha salvação.
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio:
meu Deus, salvai-me do pecador.
Sois Vós, Senhor, a minha esperança,
a minha confiança desde a juventude.
Desde o nascimento Vós me sustentais,
desde o seio materno sois o meu protector.
A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa infinita salvação.
Desde a juventude Vós me ensinais
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios.
Segunda Leitura
Monição: S. Paulo entoa um hino vibrante sobre a verdadeira caridade.
Começa por nos falar da sus necessidade e valor. Descreve-a, depois, sob a inspiração do Espírito Santo.
Faz-nos bem, de vez em quando, fazer oração sobre este texto, para levarmos á vida de cada dia o que aqui se nos indica.

Forma longa: 1 Coríntios 12, 31 – 13, 13; forma breve: 1 Coríntios 13, 4-13
Irmãos: [31Aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mosMonição: A generosidade com que Jeremias viveu a sua vocação profética, trar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo: 1Ainda que eu fale as línenfrentando sofrimentos e ameaças de morte, anima-nos a seguir o seu exemplo guas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa
luminoso. Queremos exprimir este desejo, cantando o salmo que o Espírito Santo ou como címbalo que retine. 2Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça
todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé, a ponto
coloca em nossos lábios.
de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. 3Ainda que distribua
Refrão:
A MINHA BOCA PROCLAMARÁ A VOSSA SALVAÇÃO.
todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, se
não tiver caridade, de nada me aproveita.]
4A caridade é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa, não é altiva nem
Em Vós, Senhor, me refugio,
orgulhosa; 5não é inconveniente, não procura o próprio interesse; não se irrita, não
jamais serei confundido.
guarda ressentimento; 6não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdaPela vossa justiça, defendei-me e salvai-me,
de; 7tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8O dom da profecia acabaprestai ouvidos e libertai-me.
Salmo Responsorial

Sl 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 (R. cf. 15ab)

rá, o dom das línguas há-de cessar, a ciência desaparecerá; mas a caridade não
acaba nunca. 9De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos. 10Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 11Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava
como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. 12Agora vemos
como num espelho e de maneira confusa, depois, veremos face a face. Agora,
conheço de maneira imperfeita, depois, conhecerei como sou conhecido. 13Agora
permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade; mas a maior de
todas é a caridade.
Aclamação ao Evangelho

Lc 4, 18

Monição: Cheios de alegria, pela missão profética de Jesus da qual nos faz
participantes pelo Baptismo, aclamemos festivamente o Evangelho da nossa Salvação.
ALELUIA
O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres,
a proclamar aos cativos a redenção.
Evangelho
São Lucas 4, 21-30
Naquele tempo, 21Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo:
«Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir». 22Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias
de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: «Não é este o filho de José?» 23Jesus disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, cura-te a ti mesmo’. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». 24E acrescentou: «Em verdade vos digo: Nenhum profeta é bem recebido
na sua terra. 25Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo
do profeta Elias, quando o céu se fechou durante três anos e seis meses e houve
uma grande fome em toda a terra; 26contudo, Elias não foi enviado a nenhuma
delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. 27Havia em Israel muitos
leprosos no tempo do profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã». 28Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. 29Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-n’O até ao cimo da
colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de O precipitarem dali abaixo. 30Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho.

