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Assunto - Atividade
65.º Dia Mundial dos Leprosos.
Confraria do SS.mo: 12h
Festa da Apresentação do Senhor.
Dia do Consagrado.
Bênção das Grávidas: 19,30h.
Hora de Adoração: Apostolado da Oração: 18,30h
Ofertório para a Universidade Católica.
Batizados: 12h.
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Oitavário de Orações pela Unidade dos cristãos -Todos os anos, do dia 18 de Janeiro
ao dia 25 de Janeiro, festa da Conversão de São Paulo, a Igreja dedica oito dias a uma
oração mais intensa para que todos aqueles que crêem em Jesus Cristo cheguem a fazer
parte da única Igreja fundada por Ele.

Coro dos Pequenos Cantores
Continua a fazer o convite: vem experimentar os teus dotes no
canto, é gratuito, apenas só tens que te juntar a nós às sextas às
21h no salão paroquial. Cantar em Assembleia, é viver a alegria
do amor de Deus e louvá-Lo, pelo amor que tem por nós.
Aguardamos pela tua presença.

É longa a História da Comunicação de Deus com a humanidade. Deus fala
através dos seus mensageiros e o homem escuta. É assim que se faz a
História da Salvação
Assimilamos a Mensagem para a transmitirmos aos nossos irmãos. Está no
projeto de Deus. Está na nossa vocação. Grande responsabilidade esta: de
escutar a Mensagem de Deus e de a transmitir. Deus fala através dos seus
mensageiros e os homens escutam.
•

Tempo Comum:

Cartório Paroquial de Oliveira de Azeméis – R. P. Salgueiro - 82 - Tel.256682773
www.paroquiaz.org / E.mail: paroquiaolazemeis@gmail.com

4.º Domingo Tempo Comum
Ano B
28 de Janeiro 2018
N.º 1143

Importa escutar a voz do Senhor

A equipa do C.P.C.

O Tempo Comum começa no dia seguinte à festa do batismo do Senhor e vai até
terça-feira de Carnaval; recomeça na segunda-feira depois do domingo de Pentecostes e
termina no sábado anterior ao 1° Domingo do Advento. Dividido nestes dois blocos, tem a
duração de 33 ou 34 domingos. Nele somos convidados a celebrar, não um
acontecimento especial de nossa salvação, mas todo o mistério de Cristo em sua
plenitude e globalidade. O facto de se denominar "comum" não significa menos
importante. Aliás, antes mesmo de se organizarem as festas anuais, com os seus tempos
de preparação e prolongamento, a Igreja já celebrava a cada domingo a Páscoa de
Jesus. Todo o culto tinha uma forte dimensão de expectativa da vinda do Senhor. Quando
mais tarde se organizaram os ciclos da Páscoa e do Natal, era para celebrar com mais
intensidade, num tempo determinado, o que já fazia parte do quotidiano das
comunidades.
Prof. Zé Manuel

FOLHA DOMINICAL

•

•
•

O Senhor anuncia a sua Mensagem. O profeta escuta-a
para a transmitir ao Povo de Deus. (1.ª Leit.).
Os solteiros e os casados escutam a voz do Senhor. Os
casados devem evitar impedimentos nessa escuta (2.ª
Leit.).
Jesus ensinava dentro e fora da sinagoga a Sua
Mensagem que o povo escutava. (Evang.º).
É uma exigência: escutar a voz do Senhor (salmo).

Canta, Assembleia
Entrada: Chegue até vós, Senhor, a minha súplica; inclinai o Vosso ouvido ao meu
clamor, inclinai o Vosso ouvido ao meu clamor.
Comunhão: Oh verdadeiro Corpo do Senhor, nascido para nós da Virgem, Mãe
penhor da eterna glória prometida. Oh verdadeiro Corpo do Senhor.
Final: Louvemos o Senhor. Aleluia, aleluia.

65.º Dia Mundial dos Leprosos.
A celebração deste Dia mantém-se, actual, conforme o lema de Raoul Follereau:
“combater a Lepra e todas as lepras”. Por “todas as lepras” entendia o grande Humanista
e Apóstolo dos Leprosos, “todas as causas de sofrimento e de exclusão social”
Pela sua natureza e pela inspiração na Mensagem de Raoul Follereau, a APARF dedica
toda a sua actividade à sensibilização das pessoas, à sua motivação para colaborarem
com a causa a favor dos doentes de Lepra sem omitir as vítimas de tantas outras causas
de exclusão social, como a fome, a desnutrição, as pessoas atingidas pela tuberculose, a
malária, as crianças órfãs e abandonadas, as mães desnutridas sem leite para alimentar
os seus filhos, os idosos sem reforma nem forças para angariarem meios de subsistência.
A APARF bem identificada com a mensagem de Raoul Follereau empenha toda a sua
acção na “batalha contra a Lepra e todas as lepras” naquele espírito do Apóstolo dos
Leprosos: “ser feliz é fazer os outros felizes”.
A APARF espera a colaboração de todos, para tratar e curar doentes de lepra.
Net

LEITURA I
Deut. 18, 15-20
Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo: «O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de
entre os teus irmãos, um profeta como eu; a ele deveis escutar. Foi isto mesmo que
pediste ao Senhor teu Deus no Horeb, no dia da assembleia. “Não ouvirei jamais a
voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo, para não morrer”. O Senhor
disse-me: “Eles têm razão; farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um
profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que
Eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser
em meu nome, Eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de
dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses,
tal profeta morrerá».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 94(95), 1-2.6-7.8-9(R. 6. 8)

Refrão:
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações.

Os ensinamentos do Papa Francisco – A Eucaristia:
“Se o amor de Cristo estiver em mim, posso doar-me plenamente
ao outro, na certeza interior que mesmo se o outro me ferir eu não
morrerei; caso contrário, teria que me defender.
Os mártires ofereceram a própria vida devido a esta certeza da
vitória de Cristo sobre a morte.
Só se experimentarmos este poder de Cristo, o poder do seu
amor, seremos realmente livres de nos doarmos sem medo.
É este o significado da Missa: entrar nesta paixão, morte,
ressurreição, ascensão de Jesus; quando vamos à Missa é como
se fôssemos ao calvário.
Mas pensai: no momento da Missa vamos ao calvário e sabemos
que aquele homem ali é Jesus. Mas, será que nos permitiríamos
conversar, tirar fotografias, dar um pouco de espetáculo? Não! Porque é Jesus!
Certamente estaríamos em silêncio, no pranto e também na alegria de sermos salvos.
Quando entramos na Igreja para celebrar a Missa pensemos nisto: entro no calvário,
onde Jesus oferece a sua vida por mim. E assim desaparece o espetáculo, desaparecem
as tagarelices, os comentários e estas coisas que nos afastam de algo tão bonito que é a
Missa, o triunfo de Jesus.
Penso que agora é mais claro que a Páscoa se torna presente e ativa todas as vezes que
celebramos a Missa, ou seja, o sentido do memorial.
A participação na Eucaristia faz-nos entrar no mistério pascal de Cristo, concedendo-nos
a oportunidade de passar com Ele da morte para a vida, ou seja, no calvário.
A Missa significa repercorrer o calvário, não é um espetáculo.”
Fonte: Vaticano

LEITURA II
1 Cor 7, 32-35
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Não queria que andásseis preocupados. Quem não é casado preocupa-se
com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se
casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa,
e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupamse com os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e espírito. Mas a
mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao
marido. Digo isto no vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada.
Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO
Mc 1, 21-28
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga e
começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava
com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem
com um espírito impuro, que começou a gritar: «Que tens Tu a ver connosco, Jesus
Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem Tu és: o Santo de Deus». Jesus
repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai desse homem». 0 espírito impuro, agitando-o
violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados, que
perguntavam uns aos outros: «Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal
autoridade, que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-Lhe!» E logo a
fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia.
Palavra da Salvação.

