
LEITURA I ( Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 )
Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei perante a 
assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes 
de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Desde a au-
rora até ao meio dia, fez a leitura do Livro, no largo situado diante 
da Porta das Águas, diante dos homens e mulheres e todos os 
que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atenta-
mente a leitura do Livro da Lei. O escriba Esdras estava de pé num 
estrado de madeira feito de propósito. Estando assim em plano 
superior a todo o povo, Esdras abriu o Livro à vista de todos; e 
quando o abriu, todos se levantaram. Então Esdras bendisse o Se-
nhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, erguendo as mãos: 
«Amen! Amen!». E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o 
Senhor. Os levitas liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de 

Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse com-
preender a leitura. Então o governador Neemias, o sacerdote e es-
criba Esdras, bem como os levitas, que ensinavam o povo, disseram 
a todo o povo: «Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. 
Não vos entristeçais nem choreis». – Porque todo o povo chorava, ao 
escutar as palavras da Lei –. Depois Neemias acrescentou: «Ide para 
vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti 
com aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia consagra-
do a nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque a alegria 
do Senhor é a vossa fortaleza».

SALMO RESPONSORIAL: 
As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 
LEITURA II  ( 1 Cor 12, 4-11 ) 
Irmãos: Assim como o corpo é um só e tem muitos membros e 
todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem 
um só corpo, assim sucede também em Cristo. Na verdade, to-
dos nós – judeus e gregos, escravos e homens livres – fomos 
baptizados num só Espírito para constituirmos um só corpo e 
a todos nos foi dado a beber um só Espírito. De facto, o corpo 
não é constituído por um só membro, mas por muitos. Vós sois 
corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte.
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EVANGELHO ( Lc 1, 1-4; 4, 14-21 ) 
Já que muitos empreenderam narrar os factos que se reali-
zaram entre nós, como no-los transmitiram os que, desde o 
início, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, 
também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente 
tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para 
que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Na-
quele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do Espírito, 
e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas si-
nagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde Se 
tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um 
sábado e levantou-Se para fazer a leitura. Entregaram-Lhe o 
livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem 
em que estava escrito: «O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele 
me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos ce-
gos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano 
da graça do Senhor». Depois enrolou o livro, entregou-o ao 
ajudante e sentou-Se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda 
a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje 
mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir».

GRUPO DE ORAÇÃO - quarta, 26 Jan, às 21h30, em SJBaptista.
REUNIÃO DE VISITADORES A PESSOAS EM SOLIDÃO - quinta-fei-
ra às 21h30, no salão paroquial de S. José para todos os que já se 
inscreveram, mas aberto a outras pessoas que queiram saber mais 
pormenores deste serviço em ordem a inscrever-se.
SJBAPTISTA - REUNIÃO DOS GRUPOS DE ACOLHIMENTO - sex-
ta-feira, 21h30 - reunião presencial na igreja de S. João Baptista com 
todos os grupos de acolhimento de cada missa desta paróquia. 
SJBAPTISTA - DOMINGO DA PARTILHA - próximo Domingo. Em 
dezembro, partilhámos 1276,87€: 441,87€ nos ofertórios e 835€ nos 
envelopes numerados.
SJBAPTISTA - BARREIRA DOS 400.000€ - é de coração cheio e agra-
decido que comunicamos que fechámos o ano de 2021 com um sal-
do de 403.352,77€ na Conta da Construção!  #juntosConseguimos
PERCURSO ALPHA - iremos em breve iniciar dois novos percursos 
Alpha: em SJosé, arranca dia 25 Fev; em SJBaptista dia 11 Março. 
Como sempre acontece, apelamos a todos que convidem pessoas 
das suas relações para este precurso de (re)descoberta da fé. 
CURSO PARA CASAIS - arranca dia 5 de março, um sábado. O per-
curso decorrerá sempre ao sábado à noite, em sete sessões.

Domingo da Palavra
O 3º Domingo do TC foi instituído pelo Papa Francisco como o 
Domingo da Palavra de Deus para que seja um dia dedicado à 
"celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus”.

Uma Palavra que impulsiona rumo à Unidade
Este Domingo da Palavra de Deus, situado na semana do ecu-
menismo, "situa-se num período do ano que convida a refor-
çar os laços com os judeus e a rezar pela unidade dos cristãos": 
“Não é uma mera coincidência temporal: celebrar o Domingo 
da Palavra de Deus expressa um valor ecuménico, porque as 
Sagradas Escrituras indicam para aqueles que se colocam à es-
cuta o caminho a ser percorrido para alcançar uma unidade 
autêntica e sólida”.
As leituras deste Domingo mostram-nos a importância da lei-
tura e da escuta da Palavra de Deus em contexto comunitário, 
bem como da importância dos servidores da Palavra. Os levi-
tas eram servidores da Palavra porque a faziam chegar ao povo 
distintamente e, ainda por cima, explicavam o seu sentido.  O 
Papa Francisco acaba de abrir a porta ao ministério do Leitor 
para os leigos, pois ela já existia como um ministério laical, 
mas só como etapa em direção ao sacerdócio. Agora pode ser 
um ministério reconhecido oficialmente pela Igreja para todos 
os que, de uma forma estável, e que para isso tenham feito 
uma preparação, exercerem este serviço na Assembleia cristã.
O Evangelista S. Lucas introduz o seu evangelho explicando as 
razões porque o escreve: «Para que tenhamos conhecimen-
to seguro do que nos foi ensinado», mas sobretudo transmi-
te-nos a ida de Jesus à sinagoga da sua aldeia natal, Nazaré, 
onde se tinha criado.  E acrescenta- «Segundo o seu costume, 
entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a 
leitura».  Jesus era um praticante do sábado e nunca faltava à 
sinagoga. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele aplicou 
a si as palavras que leu: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passa-
gem da Escritura que acabais de ouvir». 
Sempre que lemos a Escritura, o Espírito Santo, que a inspirou, 
faz com que ela fale hoje ao leitor que a lê de uma forma oran-
te e acolhedora e que possa concluir: «Esta palavra, embora 
escrita há muito tempo, atualizou-se hoje na minha vida».
Às vezes dizem que o cristianismo é a religião do livro, mas 
não é verdade.  A fé bíblica funda-se sobre a Palavra viva, não 
sobre um livro. Qual a diferença? Se fôssemos religião do livro 
ficaríamos fechados no texto do passado e depressa cairíamos 
em fundamentalismos opressores. Mas o Espírito Santo e a 
Tradição viva da Igreja ensinam-nos a ler aquele texto com o 
dinamismo que Ele tem e que faz com que, em cada tempo, 
e em cada pessoa, Ele fale de modo novo. A Palavra é viva e 
dinâmica. 
Que este Domingo nos ajude a celebrar e a valorizar melhor 
a Palavra de Deus lida na missa e, depois, a continuar a me-
ditá-la em casa no dia a dia para sermos fiéis e obedientes à 
Palavra de Deus. 



O Serviço (continuação)
A Palavra de Deus orienta-nos para o serviço.  Depois do 

Pentecostes em Jerusalém, dá-se uma transformação nos dis-
cípulos e em todos os que receberam o dom do Espírito Santo:  
já não procuram ser os primeiros, como antes faziam, mas, ao 
contrário, partilham os seus bens para os pôr ao serviço de 
todos (At 2,42). Uma passagem dos Atos conta-nos o início 
da institucionalização do serviço na Igreja. No princípio são 
os próprios Apóstolos que tomam a seu cargo a instituição 
dos órfãos e das viúvas - as pessoas mais desprotegidas da 
comunidade - encarregando-se, eles mesmos, das refeições e 
do serviço às mesas. Ficam, porém, de tal forma absorvidos 
com esse trabalho que deixam de ter tempo para a missão de 
anúncio da Palavra.  Decidem então delegar essa responsa-
bilidade a outras pessoas por quem rezam, impondo-lhes as 
mãos, para que recebam o Espírito Santo para essa missão, 
instituindo assim os diáconos.

S. Paulo convida todos os cristãos de Corinto a colocarem-
-se ao serviço uns dos outros em função dos dons recebidos 
por cada um, e isto para a construção do Corpo de Cristo do 
qual todos fazemos parte pelo batismo. Como ouvimos hoje, 
na segunda leitura: “Na verdade, todos nós - judeus e gregos, 
escravos e homens livres - fomos batizados num só Espírito, 
para constituirmos um só corpo.» E depois continua: Mas o 
corpo não tem um só membro, mas muitos. «Vós sois corpo 
de Cristo e seus membros.» Não fazemos todos a mesma coi-
sa, assim como os olhos não fazem o mesmo que os ouvidos 
e as mãos não fazem o mesmo que os pés, fazemos coisas 
diferentes, mas ao serviço do bem do mesmo corpo, para que 
o corpo funcione de modo saudável.  Como chamamos a um 
corpo a que falte um pé? E àquele a que falta um olho ou dois? 
E ao a que falta o ouvido?  No Corpo de Cristo, se eu falto com 
a minha presença e colaboração, torno o corpo deficiente. E 
quando são muitos membros que faltam, então o corpo fica 
visivelmente deformado e não se torna atraente. 

Na Carta aos Efésios, Paulo diz que «a cada um é dada a gra-
ça segundo a medida do dom de Cristo» - quer dizer que Deus 
dá-nos um dom e a graça para exercermos esse dom logo que 
o colocamos ao serviço. No entanto, enquanto não começar-
mos a servir, não experimentamos a graça que nos é dada.  
Paulo explica depois que todos os dons são dados “em ordem 
a preparar os cristãos para uma atividade de serviço para a 
construção do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à 
unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus, ao homem 
adulto, à medida completa da plenitude de Cristo”. Quer dizer, 
o serviço, segundo os dons recebidos, faz-nos crescer na 
fé, identificando-nos cada vez mais com Cristo, até che-

garmos à plenitude da iden-
tificação com Cristo. 

Que belo, não 
acham? 

Que diz a Igreja sobre o serviço dos leigos? 
O Concílio Vaticano II afirma: “Os leigos, sejam quais forem, 

todos são chamados a concorrer como membros vivos, com 
todas as forças que receberam da bondade do Criador e por 
graça do Redentor, para o crescimento da Igreja e sua contí-
nua santificação.” (LG 2)

Vinte cinco anos mais tarde, o Papa João Paulo II lembrou 
esta passagem do Concílio, dizendo que os pastores não têm 
de fazer todo o trabalho mas que uma parte da sua missão é 
de discernir os dons de cada um para que participem na mis-
são comum: «Os Pastores (…) sabem que não foram instituí-
dos por Jesus Cristo para se encarregarem por si só de toda a 
missão salvadora da Igreja para com o mundo, mas que o seu 
cargo sublime consiste em  (…) reconhecer os seus serviços e 
carismas, para que todos, cada um segundo o seu modo pró-
prio, cooperem na obra comum» (CFL 32).

O leigo é, pois, chamado a exercer um serviço, mas não qual-
quer um, apenas o que corresponde aos dons recebidos de 
Deus. 

Uma parte importante da missão dos pastores é discernir 
os dons dos membros da comunidade cristã e de lhes confiar 
os serviços de acordo com os seus carismas, amparando-os e 
encorajando-os no exercício do serviço que lhes foi confiado. 
Esta missão específica do padre, não podendo ser delegada, 
pode e deve, no entanto, ser feita de modo plural. Isto é, o 
padre não tem sozinho o dom do discernimento dos carismas. 
Ele não é, ao mesmo tempo, apóstolo, profeta, evangelista, 
pastor e mestre, mas o seu ministério deve conter um pouco 
disto tudo. Mas, se ele próprio é limitado, como pode ele res-
ponder a um ministério tão exigente? Pode, desde que associe 
ao seu ministério uma equipa de leigos que o complemente 
nos seus limites.  A equipa de animação pastoral tem esta fun-
ção de ajudar o padre no seu ministério. 

Esta equipa, que deve conhecer bem as pessoas e a realida-
de da paróquia, deve ser também ela o mais plural possível 
para ajudar o pároco a reconhecer os carismas presentes e vi-
síveis na vida de tantos paroquianos para os incitar a pôr ao 
serviço os dons que Deus lhes confiou.

O Papa Bento XVI encorajou a corresponsabilidade de todos 
os membros do povo de Deus. «Isto exige uma mudança de 
mentalidade (. ..) a fim de não mais considerar os leigos como 
colaboradores do clero mas de os reconhecer efetivamente 
como corresponsáveis do ser e do agir da Igreja (Bento XVI, 
Abertura do Congresso Eclesial da Diocese de Roma, 26 maio 
2009).

Logo que foi Papa, Francisco denuncia o clericalismo que é 
um travão à responsabilização dos fiéis. Na maioria dos casos, 
trata-se de uma cumplicidade pecadora: O padre clericaliza e, 
o leigo, pede para ser clericalizado, porque assim é mais fácil 
para ele. (Papa Francisco aos bispos da Celam, Julho de 2013)

Assim, a Igreja, pela voz do magistério, encoraja os pastores 
e os fieis a tomar cada um a sua parte de responsabilidade no 
serviço da comunidade cristã, em função dos talentos e dos 
dons dados por Deus a cada um e das necessidades da comu-
nidade cristã em que se vive.

Mensagem às pessoas em solidão
Caro irmão, irmã, sabemos que tem sido duro para muitos estes dois 
anos de pandemia. Este tempo agudizou os problemas de solidão 
pelo medo que temos de que os outros nos tragam o contágio e tam-
bém porque os familiares e amigos nos querem proteger do mesmo 
e assim escolhem não nos visitar embora também eles sofram com 
essa situação. Como consequência de tudo isto sentes-te mais só. 
Nós queremos estar contigo, pelo menos algum momento na sema-
na, para te ouvirmos e partilharmos o calor da fraternidade e a proxi-
midade dos irmãos da comunidade. Foi criado um grupo de pessoas 
das paróquias de S. José e S. João Baptista que tem todo o gosto de 
manter contigo uma proximidade física e espiritual.
Os membros deste grupo não pretendem ser intrusivos.  Isto é, só 
entram em tua casa quando forem convidados a isso. Agora, em 
tempo de covid, poderão falar pelo telefone ou por outros meios 
e, pouco a pouco, quando te sentires confortável e confiante, e a 
situação pandémica tiver desaparecido, ou minorado, poderão ir vi-
sitar-te em casa se o pretenderes.
Por isso não exites em inscrever-te para ser visitado (a). Na tua ins-
crição apenas te pedimos o nome e o número de telemóvel ou tele-
fone fixo para seres contactado pelo irmão ou irmã e serás tu a dizer 
a modalidade que preferes.
Podes inscrever-te telefonando para: Igreja de S. José: 925849526 
ou 239712451; Igreja de S. João Baptista: 968544141 ou 239405706
Ficamos a aguardar o teu contacto. O pároco: P. Jorge Santos


