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mESTRE, OndE mORAS?

Naquele tempo, estava João Baptista com 
dois dos seus discípulos e, vendo Jesus 
que passava, disse: “Eis o Cordeiro de 
Deus”. Os dois discípulos ouviram-no 
dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. 
Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que 
O seguiam, disse-lhes: “Que procurais?”. 
Eles responderam: “Rabi – que quer dizer 
‘Mestre’ – onde moras?”. Disse-lhes Jesus: 
“Vinde ver”. Eles foram ver onde morava 

e ficaram com Ele nesse dia. Era por volta 
das quatro horas da tarde. André, irmão 
de Simão Pedro, foi um dos que ouviram 
João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: 
“Encontrámos o Messias” – que quer dizer 
‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os 
olhos nele, Jesus disse-lhe: “Tu és Simão, 
filho de João. Chamar-te-ás Cefas” – que 
quer dizer ‘Pedro’.

DO

Vicente Coelho 
(seminarista)

A Palavra deste Domingo desafia-nos 
sobre o tema do acolhimento: como se 
reconhece, como se acolhe, onde se acolhe. 
Em primeiro lugar, onde procuramos 
o Senhor? E procurando-O, será que o 
reconhecemos? Reconhecendo-O, como o 
acolhemos? | Na nossa caminhada cristã é 
importante sermos como os dois discípulos 
do Evangelho (Jo 1,37), que, ao decidirem-
Se pelo Senhor, perguntam-Lhe onde 
mora, e foram ver. Ao aproximarem-se do 
Senhor tornam-se mais íntimos, e isso fez 
com que eles o fossem anunciar a outros, 
para que também esses descobrissem 
o Senhor. Será que também damos este 
testemunho de quem conheceu o Senhor 
e priva com Ele? | Nós conhecemos o 
Senhor porque já nos foi manifestada a 
Sua Palavra, ao contrário de Samuel, que 

não conhecia o Senhor, “porque, até então, 
nunca se lhe tinha manifestado a Palavra 
do Senhor” (1 Sm 3,7). Por isso, também 
temos a missão de dar a conhecer a Palavra 
do Senhor, para que outros conheçam o 
Senhor. E este dar a conhecer a Palavra 
ocorre principalmente através do nosso 
testemunho de vida, vida essa onde a 
Palavra deve encarnar e concretizar-se.
A nossa vida será vida em Cristo se 
Cristo for acolhido em nós, habitar no 
nosso corpo, como templo de Cristo, e 
percebermos que a nossa vida é para o 
Senhor, para a construção do Seu Reino. 
Os nossos corpos são membros de Cristo, 
é através de nós que Deus quer agir no 
Mundo, uma vez que O acolhemos e 
queremos ser templos do Espírito Santo 
(cf. 1 Cor 6, 15,19).
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19 de Janeiro— Ter 
Lectio Divina

(por videoconferência)
21h30

20 de Janeiro — qua
Terço das Famílias

21h30

21 de Janeiro— qui 
Reunião Pais 3º ano

21h30

22 de Janeiro— sex 
S. Vicente, diácono e mártir

hORÁRIO GERAL pARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

cOnfISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

mISSAS

domingo

IG.SRA.BOA NOVA  8h/ 10h/ 11h30/ 13h/ 18h/ 19h15

sÁBado

IG.STO. ANTÓNIO  9h30/ 18h (Castelhano)
IG.SRA.BOA NOVA  19h

segunda a sexTa

IG.STO. ANTÓNIO  9h30
IG.SRA.BOA NOVA  19h

no Egito, como migrante 
fugido da perseguição de 
Herodes, os outros em 
Nazaré, aprendendo o 
ofício de José - em família 
obedecendo aos pais, 
estudando e trabalhando. É 
impressionante que a maior 
parte do tempo do Senhor 
na Terra tenha sido passado 
desta forma, vivendo a vida 
quotidiana, sem aparecer. 
Pensemos que, de acordo 
com os Evangelhos, foram 

três anos de pregações, 
milagres e muitas coisas. 
Três. E os outros, todos, de 
vida escondida em família. 
É uma bela mensagem para 
nós: revela-nos a grandeza 
do dia a dia, a importância 
aos olhos de Deus de cada 
gesto e momento da vida, 
até o mais simples, o mais 
escondido.
Papa Francisco Angelus, 10 
de janeiro 2021



Tempo Comum
O Tempo Comum é um 
período do Ano litúrgico de 
trinta e três ou trinta e 
quatro semanas nas quais 
são celebrados, na sua 
globalidade, os Mistérios 
de Cristo. Comemora-
se o próprio Mistério de 
Cristo em sua plenitude, 
principalmente aos 
domingos.
O Tempo Comum é o 
período mais extenso 
do ano litúrgico: 33 - 34 
semanas distribuídas 
entre a festa do Batismo 
de Jesus até o começo 
da Quaresma e as outras 
semanas entre a segunda-
feira depois de Pentecostes e 
o início do Advento.
Este tempo existe não 
para celebrar algum 
aspecto particular do 
mistério de Cristo, mas 
para celebrá-lo em sua 
globalidade, especialmente 
em cada Domingo; durante 
este tempo aprofunda-se e 
assimila-se o mistério de 
Cristo que se insere na vida 
do povo de Deus para torná-
la plenamente pascal.
O elemento principal 
e mais forte do Tempo 
Comum é o Domingo, que 

surgiu antes mesmo da 
celebração anual da Páscoa. 
Era o único elemento 
celebrativo no correr do 
ano: a grande celebração 
semanal do Mistério 
Pascal de Cristo. É, pois, 
um tempo marcadamente 
caracterizado pelo 
Domingo, quer pela 
teologia, quer pela 
espiritualidade.
Não se podem contrapor os 
chamados “tempos fortes” 
ao Tempo Comum, como 
se este tempo fosse um 
tempo fraco ou inferior. É 
o tecido concreto da vida 
normal do cristão, fora das 
festas, e pode ver-se nele a 
comemoração da presença 
de Cristo na vida quotidiana 
e nos momentos simples da 
vida dos cristãos.
Duas fontes são 
importantes para a 
espiritualidade e força 
do Tempo Comum: Os 
Domingos e os tempos 
fortes. O Tempo Comum 
pode ser vivido como 
prolongamento do 
respectivo tempo forte. 
Vejamos: a primeira parte 
do TC, iniciada após 
a Epifania e o Batismo de 
Jesus, constitui tempo de 

PaLaVras Com esPÍriTo
Abandono

para aquele que crê, nenhum acontecimento é vivido fora de 
um olhar de fé. Êxitos e fracassos, abundâncias e provações, 
sem deixarem de estar acompanhados dos sentimentos 
que lhes são próprios, são igualmente atravessados pela 
consciência de que a própria vida decorre na presença de 
Deus. É daí que nasce uma oração de louvor ou uma súplica, 
uma acção de graças ou uma intercessão. esse olhar de fé 
sobre o que se vive no presente tende a projectar-se no futuro 
sob a forma de abandono. O futuro é frequentemente incerto, 
quando não se dá mesmo o caso de se ter razões para temer 
o que parece reservar. Aquele que crê aprende a abandonar-
se nas mãos do pai. Sabe que Deus detém toda a autoridade 
e todo o poder e não permitirá que nada aconteça sem que 
ele mesmo dê a graça necessária para atravessar esse 
momento. Sabe que pode confi ar e por isso diz, com Maria e 
Jesus: “Faça-se”. Nenhuma oração expressa tanta confi ança 
quanto este abandono ao mistério da vontade de Deus.
padre João

ApOnTAmEnTO
dA SEmAnA

A nossa identidade tem um valor, 
o signifi cado que cada pessoa singular tem 

diante de Deus e da Criação, porque cada qual é 
defi nido por esta relação que a faz ser e crescer, 

portanto, descentrada de si-mesma e aberta 
à experiência relacional. O personalismo 

consiste precisamente nisso: numa oposição ao 
individualismo, como lembra E. Mounier,  que 

aponta o cristianismo como o arauto de uma 
noção decisiva de pessoa.

crescimento da vida nascida 
no Natal e manifestada 
na Epifania.
Esta vida para crescer e 
manifestar-se em plenitude 
e produzir frutos, necessita 
da ação do Espírito 
Santo que age no Batismo 
do Senhor. A partir daqui 
Jesus começa a exercer seu 
poder messiânico. Também 
a Igreja: fecundada pelo 
Espírito ela produz frutos 
de boas obras;
Temos algo semelhante ao 
recomeçar por volta do 9º 
Domingo, imediatamente 
depois de Pentecostes: a 
vida renasce na Páscoa e 
desenvolve-se através do 
Tempo Comum, depois de 
fecundado pelo Espírito 

em Pentecostes. A força do 
Mistério Pascal é vivida 
pela Igreja através dos 
Domingos durante o ano 
que amadurece os frutos de 
boas obras, preparando a 
vinda do Senhor.
A composição dos anos em 
“A”, centrado em Mateus; 
“B”, centrado em Marcos; 
“C”, centrado em Lucas, 
com inserções de João, 
presente nos diversos 
ciclos especiais, ajuda 
enormemente a magnitude 
do Tempo Comum.

Vida Escondida…
Foram anos de vida 
escondida, que Jesus 
passou em família – 
primeiro, alguns anos 

CPe

neCessiTamos de VoLunTÁrios....
Entrega das Refeições aos fi ns de semana (12h20-13h20)
Contactar Catarina Pissarra SAD - Serviço de Apoio 
Domicílio
917393656 | catarina.pissarra@cpestoril.pt

Entregar cabazes do banco alimentar a 7 famílias às 5ªs 
(14h30-15h30)
Contactar Iolanda - Apoio à família 
912463166 | iolanda.costa@cpestoril.pt

Também podem contactar: 
voluntarios@cpestoril.pt ou 
Maria João Archer 917542656.


