
Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, 

com Tiago e João, a casa de Simão e André. 

A sogra de Simão estava de cama com febre e 

logo Lhe falaram dela. 

Jesus aproximou-Se, tomou-a pela mão e le-

vantou-a. 

A febre deixou-a e ela começou a servi-los. 

Ao cair da tarde, já depois do sol-posto, trou-

xeram-Lhe todos os doentes e possessos e a 

cidade inteira ficou reunida diante da porta. 

Jesus curou muitas pessoas, que eram ator-

mentadas por várias doenças, e expulsou mui-

tos demónios. 

Mas não deixava que os demónios falassem, 

porque sabiam quem Ele era. 

De manhã, muito cedo, levantou-Se e saiu. 

Retirou-Se para um sítio ermo e aí começou a 

orar. Simão e os companheiros foram à procu-

ra d’Ele e, quando O encontraram, disseram-

-Lhe: «Todos Te procuram». 

Ele respondeu-lhes: «Vamos a outros lugares, 

às povoações vizinhas, a fim de pregar aí tam-

bém, porque foi para isso que Eu vim». 

E foi por toda a Galileia, pregando nas sinago-

gas e expulsando os demónios.
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É boa coisa orar bem cedo pela manhã, antes que o mundo se 
encha de disparates. A vida torna-nos a todos guerreiros. Para viver 
temos de usar a arma mais poderosa. Essa arma é a oração.
PINCHAS DE KOREC

A vida diária, sobretudo a contemporânea, é uma luta. 
Somos assediados, tentados, esmagados, confusos, desorientados.
É preciso, bem cedo pela manhã, quando o espaço do dia ainda está 
limpo, permanecer em oração.
GIANFRANCO RAVASI

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mc 1, 29-39

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 146 (147), 1-2.3-4.5-6   
REFRÃO: 
Louvai o Senhor, 
que salva os corações atribulados.

MISSAS SUSPENSAS A Conferência Episcopal 

anunciou a suspensão das celebrações comunitárias 

da Missa, bem como a catequese e actividades 

pastorais presenciais desde 23 de Janeiro, na 

sequência do agravamento da pandemia do 

Convid-19 no país.

“Pedimos que, a nível individual, nas famílias e 

nas comunidades, se mantenha uma atitude de 

constante oração a Deus pelas vítimas mortais da 

pandemia, pedindo ao Senhor da Vida que os acolha 

nos seus braços misericordiosos, e manifestamos o 

nosso apoio fraterno aos seus familiares em luto”, 

conclui a nota.

Deste modo, a celebração comunitária das Missas 

está suspensa na nossa Paróquia, bem como as 

restantes actividades pastorais.

A Catequese já estava a ser dada através de meios 

de telemáticos e assim vai continuar.

O Secretariado Paroquial e a Igreja continuam 

abertos, nos horários habituais: de 3ª a 6ª das 16h00 

às 19h00 e ao sábado das 10h00 às 13h00.

CONTRIBUTOS podem ser feitos directamente 

para a seguinte conta bancária: 

SANTANDER 

PT50 0018 0003 4942 2140 020 06 

Ou através da plataforma http://ofertas.patriarcado-

lisboa.pt, desenvolvida pelo Patriarcado de Lisboa 

com o apoio do Banco Santander.

É fácil e cómodo: naquele link basta escolher o 

destinatário da oferta (paróquias, seminários ou 

Patriarcado), indicar o valor da doação e a forma 

de doação (Multibanco, MB Way ou Transferência 

Bancária.

Briton Riviere, Cristo no deserto



UMA JORNADA TÍPICA DE JESUS
Ermes Ronchi , in Avvenire

A FÉ É CLARAMENTE NOCTURNA
José Tolentino de Mendonça, entrevistado por Carlos Vaz Marques

Rembrandt, Curando a sogra de Pedro

Marcos apresenta o relato da jornada-tipo de Jesus, 
ritmada sobre as suas três ocupações preferidas: 
mergulhar na multidão e curar, fazer com que as 
pessoas fiquem bem; mergulhar na fonte secreta da 
força, a oração; e daí regressar envolvido em Deus e 
anunciá-l’O.

Tudo parte da dor do mundo. E Jesus toca, fala, agar-
ra as mãos. O milagre é, na sua beleza jovem, o iní-
cio da boa nova, o anúncio de que é possível viver 
melhor, encontrar vida em plenitude, viver uma vida 
bela, boa, alegre.

A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo 
Lhe falam dela. Milagre tão pobre de expectativas, 
tão pouco vistoso, onde Jesus nem sequer fala. Con-
tam os gestos. Não procuramos diante da dor ino-
cente respostas que não existem, mas procuramos 
os gestos de Jesus.
Ele escuta, aproxima-Se, toma pela mão. Mão na 
mão, como força transmitida a quem está exausto, 
como pai ou mãe a dar confiança ao filho pequeno, 
como um desejo de afecto. E levanta-a. É o verbo da 
ressurreição. Jesus levanta, eleva, faz erguer a mulher, 
devolve-a à sua postura direita, ao orgulho do fazer, 
de cuidar.

A mulher levantou-se e começou a servir. O Senhor 
tomou-te pela mão, faz tu também o mesmo, toma 

A propósito do livro “O Sono do Viajante”, retiramos 
excertos da entrevista de Carlos Vaz Marques ao au-
tor, José Tolentino de Mendonça.

Este é um livro escrito a meio da vida e penso que é 
atravessado por esses dois sentimentos: entusiasmo 
e receio.
Por um lado, uma capacidade de espanto que pen-
so que aumenta com o tempo. Uma capacidade de 
deslumbramento perante o mundo, perante a rea-
lidade. Ao mesmo tempo sentindo que o tempo é 
escasso, que o tempo de vigília acaba por ser peque-
no perante o milagre que nos é dado testemunhar, 
verificar: no fundo, o milagre da própria vida nos seus 
detalhes mais ínfimos.
Por um lado é por esse desejo de vigília, de manter 
os olhos abertos que não há tempo para o sono. Mas 
por outro lado também há essa outra dimensão de 
um sentido de perda, de uma indagação mais pro-
funda, de uma vigília forçada que penso que a nossa 
condição humana, mais tarde ou mais cedo, acaba 
por nos impor.

Sendo o dia, por excelência, o lugar da tarefa de exis-
tir, dos nossos tráficos e trânsitos, do nosso empe-
nhamento, do nosso acto de criar o mundo, talvez 
a noite seja o melhor espelho para dizer o Homem. 

A solidão que a noite implica, como contexto, e ao 
mesmo tempo a perspectivação daquilo que é o Ho-
mem, o desenho mais exacto de nós, só a câmara 
escura da noite é capaz de revelar. No sentido de que 
o Homem está só com o Universo. O seu contexto 
como que se apaga. É aquilo que diz Borges: a Histó-
ria Universal é contada por um só homem. Como se 
isto se pudesse repetir em cada um. Nesse sentido, 
a noite é esse estado de consciência profunda de si, 
em que o Homem está só perante o horizonte de 
sentido ou perante o silêncio da própria vida. Está só 
debaixo dos céus. É nesse momento, penso, que o 
poema deflagra.

alguém pela mão. Quão cheia está uma mão. Um 
gesto assim pode levantar uma vida!

Quando ainda estava escuro, saiu para um lugar se-
creto e lá orava. Um dia e uma noite para pensar no 
homem, uma madrugada e uma aurora para pensar 
em Deus. Há na vida fontes secretas, a frequentar, 
porque eu vivo das minhas fontes. E a primeira entre 
elas é Deus.

Jesus, assediado de dor, num crescente turbilhão (à 
noite a porta de Cafarnaúm transborda de multidão 
e de dor, e depois de vida reencontrada), sabe criar 
espaços.
Ele ensina-nos a criar espaços secretos que dão saú-
de à alma, espaços de oração, onde nada é mais im-
portante do que Deus, onde Lhe digo: estou diante 
de Ti; por um tempo que sei ser breve não quero 
nada antes de Ti; durante estes poucos minutos nada 
vem antes de Ti. É a nossa declaração de amor.

Por fim o terceiro momento. Mestre, que fazes aqui? 
Todos Te procuram. E Ele: vamos para outro lugar. 
Subtrai-Se, não procura um banho de multidão. Pro-
cura outros espaços para ser dador de vida, procura 
as fronteiras do mal para o deter, procura outros ho-
mens para os fazer estar bem.
Vamos nós também a outros lugares para erguer ou-
tras vidas, apertar outras mãos. 

A noite é o lugar da experiência mais funda. A noi-
te, como dizia São João da Cruz, é o tempo da casa 
sossegada.
O silêncio também tem a ver com a noite. Há um 
tipo de silêncio que só a noite tem. Um silêncio onde 
sentimos o próprio mundo, onde sentimos o tempo 
de uma outra forma. Esse silêncio interessa-me mui-
to como lugar de visibilidade. Penso que a noite é 
um lugar onde se vê melhor o próprio silêncio.
Paradoxalmente, essa insistência no silêncio toma-
-nos mais conscientes de como ele hoje é um bem 
escasso.
Penso que a função da poesia é reabilitar o silêncio, 
é perfurar o ruído - o ruído que somos, o ruído que 
nos cerca - até encontrarmos camadas subterrâneas 
de silêncio.
O silêncio é um caminho. Não basta, por exemplo, 
estarmos calados para estar em silêncio. Podemos 
estar calados e o rumor ser ensurdecedor. Há uma 
qualidade de silêncio que é uma conquista, que é 
um processo em que nós entramos.

A fé tem a ver com a noite. A luz só se vê à noite, 
como as estrelas. As estrelas brilham no céu noctur-
no. A luz da fé brilha na noite. A fé é um lugar sem 
certezas. A fé é um lugar de abertura. A fé é uma 
forma de hospitalidade radical. Para mim, as grandes 
imagens bíblicas da fé são as da luta de Jacob com 
o anjo (quando ele, no amanhecer ainda escuro, ao 
atravessar um riacho, luta com o próprio Deus sem 
saber que está a lutar com Deus; mas essa imagem 
do combate nocturno, agónico, um bocado imper-
ceptível mas que nos fere e deixa depois no nosso 
corpo a ferida, é a imagem mais prodigiosa do que 
é a fé no Antigo Testamento) e a do percurso que 
as mulheres fazem de manhãzinha, com o dia ainda 
muito escuro, a caminho de um sepulcro que en-
contram vazio. A fé tem necessariamente esse lado 
nocturno de indagação e de expectativa. A fé é uma 
expectativa. E é nesse sentido a imagem do salto no 
escuro.


