
LEITURA I ( Jer 17, 5-8 )
Eis o que diz o Senhor: «Maldito quem confia no homem e 
põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração 
do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe 
quando chega a felicidade: habitará na aridez do deserto, 
terra salobre, onde ninguém habita. Bendito quem confia 
no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvo-
re plantada à beira da água, que estende as suas raízes para 
a corrente: nada tem a temer quando vem o calor e a sua fo-
lhagem mantém-se sempre verde; em ano de estiagem não 
se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos».
SALMO RESPONSORIAL: 
Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.

LEITURA II  ( 1 Cor 15, 12.16-20 ) 
Irmãos: Se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por-
que dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos 
mortos? Se os mortos não ressusci-
tam, também Cristo não ressusci-
tou. E se Cristo não ressuscitou, 
é vã a vossa fé, ainda 
estais nos vossos 
pecados; e assim, 
os que morreram 
em Cristo pere-
ceram também. Se 
é só para a vida presente que temos 
posta em Cristo a nossa esperança, so-
mos os mais miseráveis de todos os ho-
mens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mor-
tos, como primícias dos que morreram.
EVANGELHO ( Lc 6, 17.20-26 ) 
Naquele tempo, Jesus desceu do monte, na companhia dos 
Apóstolos, e deteve-Se num sítio plano, com numerosos dis-
cípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusa-
lém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos 
para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, 
porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que 
agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventura-
dos vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aven-
turados sereis, quando os homens vos odiarem, quando vos 
rejeitarem e insultarem e proscreverem o vosso nome como 
infame, por causa do Filho do homem. Alegrai-vos e exultai 
nesse dia, porque é grande no Céu a vossa recompensa. Era 
assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai 
de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai 
de vós, que agora estais saciados, porque haveis de ter fome. 
Ai de vós, que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e 
chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era 
assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas.
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CURSO PARA CASAIS - arranca dia 5 de março, um sábado. O per-
curso decorrerá sempre ao sábado à noite, em sete sessões, com 
vídeos e exercícios de comunicação em casal. Destina-se a qualquer 
casal que queira construir uma relação duradoura, sejam ou não ca-
sados, sejam católicos ou não. Trata-se de dedicar tempo verdadeiro 
ao outro e aproveitar para namorar um pouco. Inscreva-se em ht-
tps://linktr.ee/sj.inscricoes
CATEQUESE DE ADULTOS - PERCURSO TIMÓTEO - já começou na 
passada quinta-feira mas ainda se pode inscrever. Todas as quintas-
-feiras às 21h30, online.
PERCURSO BÍBLICO SÃO LUCAS - próxima quarta-feira, dia 16 de 
fevereiro, será a sexta sessão e iremos explorar a temática da pro-
messa do reino. Recordamos que foi criada uma LinkTree especial 
para este percurso onde poderá encontrar os links para os vídeos de 
todas as sessões passadas: https://linktr.ee/percurso.biblico .
VIAGEM À TERRA SANTA - recordamos que a paróquia de SJBap-
tista está a organizar duas viagens no verão: uma à Terra Santa no 
início de agosto, de 4 a 12 de agosto, e uma outra a MedjugorJe com 
visita à Croácia e à Eslovénia no final de agosto, de 26 de agosto a 
1 de setembro. A viagem à Terra Santa contará com a presença e 
acompanhamento do Sr Bispo. Todas as informações estão disponí-
veis no site da paróquia - para mais informações e inscrições, deverá 
contactar a secretaria presencialmente, por email ou via telefónica 
( 239 405 706 ).
VICENTINOS - gostaríamos de informar todos os paroquianos 
que o nosso próximo peditório será no próximo fim de sema-
na, dias 19 e 20/02. Uma vez mais apelamos e agradecemos 
a generosidade de todos os que se preocupam com os nossos 
irmãos mais necessitados. Que Deus vos abençoe!
SÃO VALENTIM - em dia de São Valentim, a Igreja escreve aos 
namorados, sublinhando a importância de não queimar eta-
pas. O texto sublinha que, num relacionamento, “É necessário 
tempo e não ter pressa”, convidando os namorados a viver um 
amor “respeitador”.
CONSELHO PASTORAL DA UNIDADE PASTORAL - reúne na pró-
xima terça-feira, online.
ALMOÇO SOLIDÁRIO - dia 6 de março, com o intuito de anga-
riar fundos para a construção do Centro Pastoral/Comunitário 
de SJBaptista. Será possível participar na modalidade presen-
cial ou Takeaway e há duas possibilidades na ementa: baca-
lhau espiritual ou rojões com castanhas, pudim ou salada de 
frutas. Na modalidade Takeaway é pedida uma participação 
de 12,5€, na modalidade presencial 14€.



A formação dos discípulos
As bem-aventuranças são como que um evangelho dentro 

do Evangelho, são o coração da mensagem de Jesus.  O Pai 
que nos enviou o seu Filho quer que nos tornemos semelhan-
tes a Ele que “é o primogénito de uma multidão de irmãos e 
irmãs”. Esta configuração faz-se pelo conhecimento de Jesus e 
por indo pondo em prática o seu estilo de vida. 

É sobre este conhecimento de Jesus que iremos dedicar os 
três próximos Domingos. Trata-se da formação dos discípulos, 
o terceiro essencial da vida cristã. 

Não se trata somente de adquirir conhecimentos sobre 
Deus, sobre Cristo ou sobre o Evangelho, mas de se compro-
meter num caminho que mobilize o coração, a inteligência e 
a vontade para aprender a conhecer melhor a Deus, a imitar 
Cristo e a deixar-se conduzir pelo Espírito, pessoalmente e em 
comunidade.

A finalidade da formação cristã é essencialmente a configu-
ração a Cristo. Ela desenvolve-se ao longo de toda a vida e 
cada um é, em parte, responsável por procurar esta formação. 
Ela dirige-se à inteligência, ao coração e à vontade.

Trata-se de formar discípulos-missionários no seio das paró-
quias que, pouco a pouco se tornem  comunidades de discípu-
los missionários.

Formar-se é conformar todo o seu ser a Cristo
O Documento de Aparecida, propõe uma definição: “Junto a 

uma forte experiência religiosa e a uma destacada convivência 
comunitária, os nossos fiéis precisam aprofundar o conheci-
mento da Palavra de Deus e os conteúdos da fé, visto que esta 
é a única maneira de amadurecer a sua experiência religiosa. 
Nesse caminho, acentuadamente vivencial e comunitário, a 
formação doutrinal não se experimenta como conhecimento 
teórico e frio, mas como ferramenta fundamental e necessária 
no crescimento espiritual, pessoal e comunitário. (Documento 
Aparecida nº 226) No nº 142, do mesmo documento, os bis-
pos da América latina afirmam: “No seguimento de Jesus Cris-
to, aprendemos e praticamos as bem-aventuranças do Reino, 
o estilo de vida do próprio Jesus: o seu amor e obediência filial 
ao Pai, a sua compaixão entranhável frente à dor humana, sua 
proximidade aos pobres e aos pequenos, a sua fidelidade à 
missão encomendada, o seu amor serviçal até à doação da sua 
vida. “

Formar-se na escola de Cristo
Jesus disse: «vinde a mim e aprendei de mim que sou man-

do e humilde de coração.». Assim a formação do discípulo tem 
por objetivo imitar Jesus deixando-se formar por Ele. Por isso, 
convido a olharmos para quatro aspetos principais da vida de 
Jesus. 

Primeiro, Jesus é conduzido pelo Espírito. No seu batismo o 
Espírito repousa sobre Ele e a voz do pai faz-se ouvir exprimin-
do-lhe o seu amor; Depois é conduzido ao deserto pelo Espíri-
to onde vai ser fortificado perante a tentação. Dali, é o mesmo 

Espírito que o conduz abrindo-lhe uma nova etapa missioná-
ria. «O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu e 
me enviou...( Lc 4,18) 

O segundo aspeto é estar habitado pela Escritura. Jesus ali-
menta-se da palavra de Deus: A satanás responde: Está escri-
to: Nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que 
sai da boca de Deus” ( Mt 4 ,4) Ele é também formado pela 
Palavra de Deus. «Esta Palavra que escutais não e minha mas 
do Pai que me enviou» ( Jo14,24)

Terceiro aspeto, a ação de Jesus é orientada para as pes-
soas que encontra no seu caminho. Ele deixa-se interpelar por 
Maria nas bodas de Caná.  Ele enche-se de compaixão pelos 
doentes que acaba por curar. A fé de uma mulher estrangeira 
que le pede pelo seu filho doente é ocasião para ele alargar a 
sua ação para além das fronteiras do Povo de Israel.

Quarto aspeto, É ensinado pelos acontecimentos. Ele aper-
cebe-se das circunstâncias que o vão conduzir à Paixão. Ele ora 
para poder aceitar essas circunstâncias e não fugir delas.  O 
autor ca carta aos Hebreus diz: «Apesar de ser Filho de Deus, 
aprendeu a obediência no sofrimento, e tornado perfeito tor-
nou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação 
eterna (Heb 5,8).

 Como é que Jesus formou os seus discípulos?
Formou-os no modelo que Ele próprio viveu. Chamou-os um 

por um «para estarem com Ele» (Mc 3,14), ensinou-as a falar 
com o Pai na oração  Lc 11, 2.4) e a pedir o Espírito Santo ( Lc 
11, 9-13). Iniciou-os na vida fraterna vivida no quotidiano e Ele 
próprio viveu sempre com eles, e eles puderam testemunhar 
o que fazia e dizia. Associou-os à sua missão de compaixão e 
cura. Tirou tempo para reler e avaliar com eles  as suas expe-
riências de missão. Preparou-os para a sua paixão e, depois 
da sua ressurreição, enviou-os cheios do Espírito, ao mundo 
inteiro para, por sua vez, fazerem também discípulos como Ele 
fez com eles. 

«Ide pelo mundo inteiro fazei discípulo, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a 
cumprir tudo quanto vos mandei.» (Mt 28, 19-20)

Por este mandato missionário, Jesus envia os seus discípulos 
com uma finalidade precisa indicada pelo verbo no imperativo 
«Fazei discípulos». Os outros verbos, batizai-os e ensinai-os é 
a forma de fazer discípulos….Fazei discípulos batizando-os e 
ensinando-os …»

Como formar discípulos hoje?
Certamente será seguindo o modelo que Jesus nos deixou: 

Abertura pessoal ao Espírito Santo, ancorando-se na Palavra 
de Deus, a relação com os outros e a o ter em conta os acon-
tecimentos.

Iremos falar no próximo Domingo destes aspetos importan-
tes para a nossa formação como discípulos.


