
 

 

 

 

 

 

 

LEITURA I (Is 49, 3.5-6 ) 
Disse-me o Senhor: «Tu és o meu servo, Israel, por quem ma-
nifestarei a minha glória». E agora o Senhor falou-me, Ele que 
me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu 
servo, a fim de Lhe reconduzir Jacob e reunir Israel junto d’E-
le. Eu tenho merecimento aos olhos do Senhor e Deus é a 
minha força. Ele disse-me então: «Não basta que sejas meu 
servo, para restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os 
sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para 
que a minha salvação chegue até aos confins da terra».  
 

SALMO RESPONSORIAL 
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.   
 

LEITURA II (1 Cor l, 1-3)  
Irmãos: Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo de 
Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Co-
rinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados à 
santidade, com todos os que invocam, em qualquer lugar, o nome 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: A graça e a 
paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.  
 

EVANGELHO ( Jo 1, 29-34 ) 
Naquele tempo, João Baptis-
ta viu Jesus, que vinha ao 
seu encontro, e exclamou: 
«Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo. É 
d’Ele que eu dizia: ‘Depois 
de mim vem um homem, 
que passou à minha frente, 
porque era antes de mim’. 
Eu não O conhecia, mas foi 
para Ele Se manifestar a Isra-
el que eu vim batizar na 
água». João deu mais este 
testemunho: «Eu vi o Espíri-
to Santo descer do Céu como uma pomba e permanecer sobre Ele. 
Eu não O conhecia, mas quem me enviou na batizar na água é que 
me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e per-
manecer é que batiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi e dou testemu-
nho de que Ele é o Filho de Deus».  
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NOITE DE VIGÍLIA: pensada especialmente para jovens mas aberta 
a todas as idades, está integrada nas Jornadas de Formação Per-
manente. Pretendemos receber nas nossas vidas o mesmo Espíri-
to que inspirou o Sínodo dos Bispos sobre os Jovens e o Papa 
Francisco, quando confiou aos jovens de todo o mundo a exorta-
ção "Cristo Vive". Terça 21 Jan às 21h na Capela da Universidade. 
 

JORNADAS DE FORMAÇÃO PERMANENTE: esta semana, de terça 
a quinta com a presença do Pe João Chagas, responsável pelo Se-
tor Jovem do Vaticano, e o Pe Duarte Rosado sj, jesuíta.  
 

DIA DA BÍBLIA: o Papa Francisco instituiu o 3º Domingo do TC 
como dia da Bíblia. Nos sites de ambas as paróquias está uma 
breve análise desse documento e link para o mesmo. No próximo 
Domingo todos somos convidados a trazer as nossas bíblias para 
a missa. Para quem não tiver, temos na secretaria um grande 
stock a partir de 13€. Nesse domingo as crianças do 4º ano terão a 
“Festa da Palavra”: em SJBaptista às 11h00 e SJosé às 15h30. 
 

FORMAÇÃO CÉLULAS: para além da formação que já decorreu 
neste sábado, este percurso continuará no serão da próxima sex-
ta, dia 24, às 21h30, por baixo da Casa Paroquial em SJosé. 
 

CURSO BÍBLICO COM Pe CARLOS DELGADO: continuam abertas 
as inscrições para o percurso de formação bíblica a partir do Evan-
gelho S. Mateus: 15 e 29 Fev, 7 e 28 Março, 9 Maio e 6 de Junho. 
 

ENOVAR: ainda se pode inscrever. 7 e 8 de Fevereiro, sexta e sá-
bado. É possível ir só no sábado e teremos partilha de boleias. 
Saiba mais  em https://portugal.alpha.org/enovar-principal  
  

OFICINAS DE ORAÇÃO: ainda se pode inscrever. Teremos uma pré
-sessão dia 5 de Fev para escolher o dia que melhor convirá à mai-
oria e o percurso iniciar-se-á na semana seguinte.  
 

PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA: para além da peregrinação à 
Polónia que temos vindo a divulgar e que decorrerá de 24 a 31 de 
agosto por ocasião do centenário do nascimento de S. João Paulo 
II, teremos de 9 a 16 de junho uma peregrinação à Terra Santa e à 
Jordânia. Folhetos disponíveis nas secretarias e nos sites.  

 

MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA: no próximo sábado 
decorre o dia do associado no Colégio STeotónio a partir das 9h. 
 

20 ANOS ALPHA EM PORTUGAL: no próximo sábado dia 25 have-
rá um jantar comemorativo e solidário. Quinta D Maria, em Soure. 
 

GALA SOLIDÁRIA: já temos bilhetes para venda. Nas missas de 
Sábado e Domingo estarão à saída irmãos a vender bilhetes. 15€ :  
André Sardet, Antigos Orfeonistas, António Silva, Gospel e Fado 
ao Centro 
 

CATEQUISTAS:  reunir-se-ão os catequistas de ambas as paróquias 
dia 25 em SJosé para rezarem em conjunto. Rezemos com e por 
eles, e pelo ministério que exercem nas nossas comunidades. 
 

TERÇO DOS HOMENS: dia 1 Fev às 21h em SJosé. Só para homens. 
 

 

— PARÓQUIA DE S. JOSÉ — 

JANTAR ALPHA: sábado, 15 de fevereiro, às 20:30h. 
 

 — PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA — 

DOMINGO DA PARTILHA: próximo domingo. 
 
 



os que trabalharam para a edificar. Neste caso só conhecemos o 
nome do autor do projeto, os outros ficaram no anonimato. Mas 
sem eles ela não se faria. No caso da Bíblia conhecemos o autor 
do projeto, Deus, mas até conhecemos alguns dos autores huma-
nos tanto do Antigo como do Novo Testamento. 
A Bíblia é como uma longa carta do amor de Deus pelos homens. 
Por isso quando a lemos, ela edifica-nos, anima-nos, dá-nos paz, 
alegria, leva-nos ao perdão, desperta o que há de melhor em nós, 
e, no fundo, humaniza-nos e diviniza-nos. O papa Bento XVI escre-
veu em 2009 uma exortação apostólica sobre a palavra de Deus 
intitulada Verbum Domini. Aí afirma: «A Igreja funda-se sobre a 
Palavra de Deus, nasce e vive dela. Ao longo de todos os séculos 
da sua história, o Povo de Deus encontrou sempre nela a sua for-
ça, e também hoje a comunidade eclesial cresce na escuta, na 
celebração e no estudo da Palavra de Deus. Há que reconhecer 
que, nas últimas décadas, a vida eclesial aumentou a sua sensibili-
dade relativamente a este tema, com particular referência à Reve-
lação cristã, à Tradição viva e à Sagrada Escritura.» Ao proclamar o 
Domingo da Palavra o papa Francisco pretende dar continuidade a 
este amor à Palavra de Deus por parte dos fieis para que todos 
sejamos melhor alimentados pelo alimento que dá a Vida em 
abundância. 

  

MEDITAÇÃO 
 

A PALAVRA DE DEUS NA VIDA DA IGREJA E DE CADA CRISTÃO  
 
 

Sempre que houve na minha história pessoal, alguma mudança re-
novadora, foi fruto de uma Palavra de Deus que iluminou a minha 
mente e o meu coração. Aos 19 anos, quando andava confuso e 
dividido entre ser padre ou seguir outros caminhos nos quais me 
sentia aprisionado, houve uma Palavra, da Bíblia, que percebi que 
era para mim, logo que os meus olhos caíram nela. Dizia: «O reino 
dos céus é semelhante a um homem que encontrou um grande 
tesouro no seu campo, quando o encontro ficou tão contente que 
foi vender tudo quanto possuía para adquirir esse campo”. Santa 
Teresinha do Menino Jesus conta-nos como o capítulo 13 da carta 
aos Coríntios a iluminou para encontrar a sua vocação na Igreja. A 
Palavra de Deus tem sido a luz a iluminar o caminho de multidões e 
multidões ao longo dos séculos. Ela é misteriosa. A carta aos He-
breus, diz-nos que ela «é viva, eficaz e mais afiada que uma espada 
de dois gumes; penetra até à divisão da alma e do corpo, das articu-
lações e das medulas, e discerne os sentimentos e intenções do 
coração».  
Algumas pessoas pensam e dizem: “A Bíblia? Um livro tão antigo e 
ainda por cima escrito numa cultura tão distante e diferente da 
nossa, o que pode dizer ao homem da era tecnológica? No entanto, 
temos de admitir que ela continua a atrair a humanidade. O sinal 
disso, é que continua a ser o livro mais vendido no mundo, todos os 
anos, desde sempre. Não há nenhum que se lhe compare. Em cada 
ano mais de cem milhões de Bíblias são vendidas e oferecidas. Não 
pode fazer parte da lista dos best-seller pois não tinha piada ser 
sempre o mesmo todos os anos. Porque é que num mundo que 
parece ser tão indiferente a um Deus pessoal, a Bíblia continua a ser 
imensamente vendida e a um ritmo sempre crescente? A razão está 
numa frase da própria Bíblia proferida por Jesus ao tentador: «Nem 
só de pão vive o homem mas de toda a palavra que sai da boca de 
Deus.» 
Se nos contentássemos em 
comer, beber, ter uma casa, 
ter saúde e dinheiro, não pre-
cisávamos da Bíblia mas 
«nem só de pão vivemos». 
Dentro de nós existe uma 
inquietação que nos leva a 
beber na fonte que é a Bíblia. 
E é ela própria que nos diz: 
«Feliz o homem que se com-
praz na Lei do Senhor e nela 
medita dia e noite. É como 
árvore plantada à beira das 
águas correntes. Dá fruto a 
seu tempo e a sua folhagem 
não murcha.» 
Donde vem a importância desta palavra? O que tem ela de especi-
al? É a própria Sagrada Escritura que  responde: «Toda a escritura é 
inspirada por Deus», quer dizer, é como um respirar do pensamen-
to de Deus. É claro que houve muitos autores humanos. Ao longo 
de um período de 1.600 anos houve pelo menos quarenta autores. 
Houve reis, pobres, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, histo-
riadores, médicos. Eles escreveram diversos tipos de literatura, tal 
como história, poesia, profecia, cartas. Por isso é 100% escrito por 
autores humanos mas é também 100% inspirado por Deus. Como 
pode ser isso? Vamos a uma imagem: O projeto de arquitetura da 
Igreja Paroquial de S. José foi terminado em 1953, sendo seu autor 
o Arquiteto Álvaro da Fonseca. Toda a igreja foi desenhada e pensa-
da por ele e, por isso, conhecemos o seu nome. Mas quase de cer-
teza ele não colocou uma única pedra ou tijolo ou madeira na igre-
ja. Isso foi obra dos pedreiros, carpinteiros, pintores etc. Ela é 100% 
obra de Álvaro da Fonseca mas é também 100% realização de todos 


