
DOMINGO
Domingo II do Tempo Comum

Is 49, 3. 5-6
1 Cor 1, 1-3
Jo 1, 29-34
SEGUNDA

S. Fabião, papa e mártir,  
S. Sebastião, mártir 

1 Sam 15, 16-23
Mc 2, 18-22

TERÇA
S. Inês, virgem e mártir

1 Sam 16, 1-13
Mc 2, 23-28

QUARTA
Solenidade de S. Vicente, 

Padroeiro principal do 
Patriarcado

1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51
Mc 3, 1-6
QUINTA

1 Sam 18, 6-9: 19, 1-7
Mc 3, 7-12

SEXTA
S. Francisco de Sales, bispo e 

doutor da Igreja
1 Sam 24, 3-21

Mc 3, 13-19
SÁBADO

Festa da Conversão de S. Paulo, 
Apóstolo

Act 22, 3-16 ou Act 9, 1-22
Mc 16, 15-1

PRÓXIMO DOMINGO
Domingo III do Tempo Comum

Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4)
1 Cor 1, 10-13. 17

Mt 4, 12-23 ou Mt 4, 12-1 
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MISSA NA TVI
Recordamos que a TVI vai transmitir no Domingo a 
sua Missa em directo da nossa Igreja Paroquial.
Por esse motivo, a Missa será celebrada pelo Pe. An-
tónio Borges às 11h00 e não às 12h00, como habi-
tualmente. Esta é a quinta vez que a TVI escolhe a 
nossa Paróquia para efectuar a transmissão directa 
da sua Missa Dominical.
CRISMA  
No dia 31 de Janeiro inicia-se um Curso de Prepa-
ração para o Crisma, comum às Paróquias de São 
Francisco Xavier e de Santa Maria de Belém.
Orientado pelo Pe. António Borges, Vigário das duas 
Paróquias, o Curso terá sessões às sextas-feiras, pelas 
21h30, no Secretariado Paroquial de Santa Maria de 
Belém. Os interessados devem fazer a sua inscrição 
o mais cedo possível nos Secretariados Paroquiais 
de São Francisco Xavier (Rua João Dias, 53) ou de 
Santa Maria de Belém (Rua dos Jerónimos, 3).
A data do Crisma será anunciada mais tarde.
NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS
No dia 02 de Fevereiro celebra-se a Festa da Apre-
sentação do Senhor, também conhecida por Festa 
de Nossa Senhora das Candeias. A Paróquia de São 
Francisco Xavier assinala a data com a bênção das 
velas nas Missas vespertina de sábado e nas Missas 
Dominicais na Igreja Paroquial.
Quem não trouxer velas pode adquiri-las nas entra-
das da Igreja.
BAZAR DE SÃO FRANCISCO  
Durante o mês de Janeiro vai funcionar ao fim-de-
-semana, na garagem, o Bazar de São Francisco Xa-
vier. O horário é o seguinte:
18/19 de Janeiro - Entrada pelas portas habituais
18 - 16:00-20:00
19 - 11:00-20:00
25/26 de Janeiro - Entrada pelas portas habituais
25 - 16:00-20:00
26 - 11:00-20:00
O objectivo, tal como a Quermesse de Natal, é reco-
lher verbas para ajudar a amortizar a dívida contraí-
da para a construção da Igreja Paroquial.

DINHEIROS PARA A NOVA IGREJA
Quiosque - 61,78 €
Caixas - 30,59 €

PA R Ó Q U I A

Será que somos capazes de levar a palavra 
de Deus ao ambiente em que vivemos?

Sabemos como falar de Cristo, do que Ele 
representa para nós, nas nossas famílias, entre as 

pessoas que fazem parte de nossa vida diária? 
A fé nasce da escuta, e é reforçada 

pela proclamação.
Não podemos alimentar o rebanho de Deus

se não nos deixarmos levar pela vontade de Deus, 
mesmo quando preferimos não ir,

a não ser que estejamos preparados para dar 
testemunho de Cristo com o dom de nós mesmos, 

sem reservas, não de forma calculista, 
às vezes mesmo com o custo de nossas vidas.

Papa Francisco, 2013

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Jo 1, 29-34

Naquele tempo, João Baptista 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 Israel que 
eu vim baptizar na água». João deu mais este teste-
munho: «Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como 
uma pomba e permanecer sobre Ele. Eu não O co-
nhecia, mas quem me enviou a baptizar na água é 
que me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito 
Santo descer e permanecer é que baptiza no Espí-
rito Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho de que Ele é 
o Filho de Deus».

Masolino da Panicale, Pregação de São Pedro

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab
REFRÃO: 
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.

A liturgia deste domingo coloca a questão da 
vocação; e convida-nos a situá-la no contexto 
do projecto de Deus para os homens e para o 
mundo. Deus tem um projecto de vida plena para 
oferecer aos homens; e elege pessoas para serem 
testemunhas desse projecto na história e no tempo.
A primeira leitura apresenta-nos uma personagem 
misteriosa - Servo de Jahwéh - a quem Deus elegeu 
desde o seio materno, para que fosse um sinal no 
mundo e levasse aos povos de toda a terra a Boa 
Nova do projecto libertador de Deus.
A segunda leitura apresenta-nos um “chamado” 
(Paulo) a recordar aos cristãos da cidade grega de 
Corinto que todos eles são “chamados à santidade” 
- isto é, são chamados por Deus a viver realmente 
comprometidos com os valores do Reino.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, “o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo”. Ele é o Deus 
que veio ao nosso encontro, investido de uma 
missão pelo Pai; e essa missão consiste em libertar 
os homens do “pecado” que oprime e não deixa ter 
acesso à vida plena.



VOCAÇÃO É ESCUTA, 
DISCERNIMENTO E VIDA
Papa Francisco

ABRAÇAR A PEQUENEZ, RENUNCIAR À EXALTAÇÃO
Henri Nouwen, In “O esvaziamento de Cristo”

Nunca chegaremos a conhecer a nossa verdadei-
ra vocação na vida, a menos que estejamos dis-
postos a aceitar o apelo radical que o Evangelho 
nos faz. Ao longo dos últimos vinte séculos, mui-
tos cristãos ouviram este apelo e responderam-
-lhe num espírito de verdadeira obediência. 
Uns tornaram-se eremitas do deserto, ao passo 
que outros se tornaram servos na cidade. 
Uns partiram para terras distantes como prega-
dores, professores e médicos, ao passo que ou-
tros ficaram onde estavam e formaram a sua fa-
mília, trabalhando fielmente. 
Uns tornaram-se famosos, enquanto outros con-
tinuaram a ser desconhecidos. 
Embora as suas respostas revelem uma diversida-
de extraordinária, todos estes cristãos aceitaram o 
apelo para seguir Cristo sem condescendências. 
Independentemente da forma particular que 
conferimos à nossa vida, a chamada de Jesus ao 
discipulado é primordial, tudo abrangendo, tudo 
incluindo, e exigindo um compromisso total. 
Não podemos ser apenas um bocadinho a favor 
de Cristo, dar-lhe um pouco de atenção, ou fazer 
dele apenas uma de entre muitas outras preocu-
pações. 
Será possível seguir Cristo ao mesmo tempo que 
se dá resposta às exigências do mundo, escutar 
Cristo e prestar igual atenção aos outros, carregar 
a cruz de Cristo, ao mesmo tempo que se carrega 
muitos outros fardos? 
Jesus estabelece, certamente, uma distinção mui-
to clara. «Ninguém pode servir a dois senhores», 
insistia Ele, não hesitando em confrontar-nos 
com as exigências firmes do seu apelo: «Como 
é estreita a porta e quão apertado é o caminho 
que conduz à vida (...). Quem amar o pai ou a mãe 
mais do que a Mim, não é digno de Mim».
Estas palavras de desafio não são dirigidas apenas 
a alguns dos discípulos de Jesus que têm aquilo 
a que se pode chamar «vocação especial». Pelo 
contrário, dirigem-se a todos os que se consi-

Na diversidade e especificidade de cada vocação, 
pessoal e eclesial, é preciso escutar, discernir e vi-
ver a Palavra, que nos chama do Alto e, ao mesmo 
tempo, nos permite render os talentos, fazendo 
de nós instrumentos de salvação no mundo e 
orientando-nos à plenitude da felicidade.
O chamamento do Senhor não é evidente, como 
tantas coisas que podemos ouvir, ver ou tocar na 
nossa experiência diária. 
Deus vem de forma silenciosa e discreta, sem se 
impor à nossa liberdade. 
Assim, pode acontecer que a sua voz fique sufo-
cada pelas muitas inquietações e solicitações que 
ocupam a nossa mente e o nosso coração.
Ler os sinais dos tempos com os olhos da fé
Por isso, é preciso preparar-se para uma escu-
ta profunda da sua Palavra, prestar atenção aos 
seus detalhes diários e aprender a ler os sinais dos 
tempos com os olhos da fé, sempre abertos às 
surpresas do Espírito.
Porém, cada um de nós pode descobrir a própria 
vocação através do discernimento espiritual. 
Hoje temos grande necessidade do discernimen-
to e da profecia, para superar as tentações da 
ideologia e do fatalismo. 
Todo o cristão deveria desenvolver a capacidade 
de ler os acontecimentos da vida e identificar o 
que o Senhor quer de si, para continuar a sua 
missão.

A vocação realiza-se hoje! 
A missão cristã é para o momento presente! 
Cada um de nós é chamado – à vida laical no 
matrimónio, à vida sacerdotal no ministério orde-
nado, ou à vida de especial consagração – a ser 
testemunha do Senhor, aqui e agora.
O Senhor continua a chamar-nos a segui-l’O. 
Respondamos a Ele com o nosso generoso “sim”: 
“Eis-me aqui”.

deram cristãos, indicando a natureza radical do 
apelo. Não existe nenhuma forma fácil de seguir 
Cristo. 
A história da nossa salvação sobrepõe-se e resis-
te radicalmente à filosofia do movimento ascen-
dente.
O grande paradoxo que nos revela a Escritura é 
que a verdadeira e total liberdade só se pode en-
contrar através do movimento descendente. 
No centro da nossa fé cristã encontra-se o mis-
tério que Deus escolheu para revelar o mistério 
divino mediante a submissão sem reservas ao 
impulso descendente. Deus não só escolheu um 
povo insignificante para transmitir a Palavra da 
salvação ao longo dos séculos, não só escolheu 
um pequeno resto desse povo para cumprir as 
promessas divinas, não só escolheu uma humilde 
jovem de uma cidade desconhecida da Galileia 
para a tornar o templo da Palavra, mas também 
decidiu manifestar a plenitude do amor divino 
num homem cuja vida desembocou numa morte 
humilhante fora das muralhas da cidade. 
Com efeito, aquele que estava com Deus desde 
o princípio e que era Deus revelou-se como uma 

Jesus lava os pés dos Apóstolos. Ford Madox Brown

criança pequena e indefesa; como refugiado no 
Egipto; como adolescente obediente e adulto 
discreto; como discípulo penitente do Baptista; 
como pregador da Galileia, seguido por alguns 
simples pescadores; como homem que comia 
com pecadores e conversava com estranhos; 
como marginal, como criminoso e como amea-
ça para o seu povo. Passou do poder para a im-
potência total, da grandeza para a pequenez, do 
êxito para o fracasso, da força para a fraqueza, da 
glória para a ignomínia. 
Toda a vida de Jesus de Nazaré resistiu a qualquer 
movimento ascendente. 
O evangelho inverte radicalmente os pressupos-
tos da nossa sociedade em movimento ascen-
dente. É um desafio estranho e perturbador. 
Algures, no fundo dos nossos corações, nós já sa-
bemos que o êxito, a fama, a influência, o poder 
e o dinheiro não nos transmitem a alegria e a paz 
interiores por que ansiamos. 
Algures podemos até sentir uma certa inveja da-
queles que se despojaram de todas as falsas am-
bições e que encontraram uma realização mais 
profunda na sua relação com Deus. 


