
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamados a segui-l’O 
Domingo da Palavra de Deus 

 
 
 

 

             Site da Paróquia de Beiriz: http://www.diocese-braga.pt/beiriz   

             Contacto do Pároco: 965786655 
 

Eucaristias:  

Semana de 27 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2020 

Dias da Semana Intenções 

Quarta, 29 
19h30 

 JOAQUIM GONÇALVES DA COSTA (7.º dia de falec.) – mc. Família 
 ANA FERREIRA (aniv. falec.) – mc. Família 
 ALBINA ALVES MOREIRA E FAMILIARES 
 MARIA ADELAIDE ROD. AZEVEDO – mc. Confr. da Sra. do Rosário 
 P. ANTÓNIO BRANDÃO MARTINS TORRES – mc. Família 

Sexta, 31 
19h30 

 JOSÉ DOS SANTOS SOUSA 
 JOAQUIM SILVA FERREIRA E ESPOSA 
 ANTÓNIO OLIVEIRA DOS SANTOS (aniv.º), ESPOSA, NETO JOSÉ 

ANTÓNIO E GENRO ARTUR 
 MANUEL JOÃO DA SILVA CASANOVA – mc. Confr. do Santíssimo 
 JOSÉ MORIM DE OLIVEIRA (aniv.º) – mc. Esposa e Filhas 

Sábado, 1 
19h30 

 IRMÃOS VIVOS E FALEC. DA CONFR. DA SRA. DO ROSÁRIO 
 MARIA EMÍLIA DOS SANTOS CAMPOLONGO E FAMILIARES  
 MANUEL JOÃO DA SILVA GONÇALVES CASANOVA – mc. 

Confr. das Almas 
 MARIA ROSA FERREIRA SOARES – mc. Confr. Sra. do Rosário 
 ADRIANO FERREIRA MOURA (aniv.º) E PAIS 

Domingo, 2 
APRESENTAÇÃO 

DO SENHOR 
(Promessas dos 

Escuteiros) 

 PELO POVO 
 MARIA DA GRAÇA GOMES DOS SANTOS 
 MANUEL MARTINS LAÚNDOS (aniv. falec.) E NETA 
 CAROLINA MARTINS LOPES (aniv.º), MARIDO E SOGRA 
 MARIA DA GRAÇA GOMES DOS SANTOS E FILHO 
 EM HONRA DE SÃO BRÁS 

 
 
 
 

 
 
 

            CPM – PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO: Realizar-se-á de 28 de 
fevereiro a 04 de abril, no Centro Paroquial da Matriz. Os encontros de 
preparação para o Sacramento do Matrimónio acontecem todas as sextas-
feiras das 21h00 às 23h00. Inscrições no Cartório Paroquial. 
 
 
 

 
 

       Grupo de Oração Mensageiro da Paz: Celebrará o seu XXI aniversário 
neste Domingo, dia 26 de Janeiro, pelas 14h30. Do programa consta Adoração 
ao Santíssimo Sacramento.  
 

            PROMESSAS DOS ESCUTEIROS E VIGÍLIA: No dia 1 de fevereiro, pelas 21h30 
o nosso grupo de Escuteiros irá realizar uma Vigília de oração. Este é um 
momento de oração e compromisso de todos aqueles que vão fazer a sua 
promessa de escuteiro no dia seguinte.  
         Convidamos toda a comunidade paroquial a participar neste momento de 
felicidade do nosso agrupamento. A Promessa Escutista é um compromisso 
com a felicidade. 
No dia 2 de fevereiro na Eucaristia das 11h realizaremos as promessas dos novos elementos.   
 

          O Grupo Bíblico de São Pedro reunirá na próxima quarta-feira, dia 29 de Janeiro, 
no final da Eucaristia. 
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Liturgia da Palavra 
1ª Leitura: Is 8, 23b – 9, 3 → «Na Galileia dos gentios o povo viu uma grande luz.»  

Salmo: 26(27) → «Senhor é minha luz e salvação.» 

2ª Leitura: 1 Cor 1, 10-13.17 → «Falai todos a mesma linguagem e não haja divisões»  

Evangelho: Mt 4, 12-23 → «Foi para Cafarnaum, a fim de se cumprir o que anunciara o profeta.» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista 
fora preso, retirou-Se para a Galileia. Deixou 
Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à 
beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. 
Assim se cumpria o que o profeta Isaías 
anunciara, ao dizer: «Terra de Zabulão e terra 
de Neftali, estrada do mar, além do Jordão, 
Galileia dos gentios: o povo que vivia nas 
trevas viu uma grande luz; para aqueles que 

habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou». Desde então, 
Jesus começou a pregar: «Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos 
Céus». Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão, 
chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram 
pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me e farei de vós pescadores de 
homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O. Um pouco mais adiante, 
viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam 
no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus 
chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n’O. Depois começou a 
percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do 
reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.»  
Palavra da salvação  

Oração colecta: Deus todo-poderoso e eterno, dirigi a nossa vida segundo a 
vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas 
obras, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

DESAFIO À FAMÍLIA: O Evangelho desafia-nos ao arrependimento, que nos 
leva a ficarmos mais próximos do Reino dos Céus e, por isso, nesta semana, 
devemos ser esperança junto dos outros, mostrando arrependimento por 
alguma razão que tenha levado à divisão ou que tenha causado prejuízo social 
e pessoal. 

A BÍBLIA: A VERDADE DESTAS HISTÓRIAS... 
 

“Saber se aquilo que a Bíblia diz é verdade é uma questão essencial! Só assim 
poderemos decidir o grau de confiança a atribuir aos seus textos. Porém, é 
necessário compreender que não buscamos uma verdade “jornalística” mas sim 
o desvelar de algo que aconteceu na história humana e nos torna mais 
autênticos. No Antigo e no Novo Testamento há numerosos elementos que nos 
ligam à história dos homens: datas, lugares, personagens individuais ou 
colectivas! No caso de Jesus podemos afirmar com certeza histórica que existiu, 
que se referiu a Deus como seu Pai, falando d’Ele com autoridade através de 
parábolas e realizando sinais e prodígios, mesmo que isso quebrasse o preceito do 
Sábado. Sabemos que se aproximou dos pecadores e perdoou os pecados em 
nome próprio. Da mesma forma se aproximou dos doentes e marginalizados sem 
medo da “impureza ritual”. Jesus reuniu uma comunidade de discípulos e enviou-
os em missão. Por fim, foi julgado pelas autoridades judaicas, condenado e 
executado pelas autoridades romanas. Podemos também afirmar que os 
discípulos confessaram a sua ressurreição e por essa verdade de fé deram a vida. 
Então, o essencial daquilo de que a Bíblia fala acontece na História e no planeta 
Terra, não numa fábula imaginária na “terra do nunca”… Contudo, na Escritura 
existe também poesia, prosa ou textos apocalípticos que nos falam de uma 
realidade sobretudo interior e espiritual, através de lugares e personagens não 
históricos, mas sim destinados a ajudar-nos a crescer espiritualmente, 
encontrando o nosso lugar na História. Se é essencial reconhecer a capacidade 
que a linguagem metafórica tem para nos ajudar a captar as verdades existenciais, 
é indispensável uma “arte de interpretar”. A recta interpretação da Escritura é 
uma necessidade, não uma arbitrariedade. Fazemos uma interpretação correcta 
tomando em conta aquilo que os autores humanos quiseram dizer e aquilo que 
Deus quer dizer. A tradição católica foi amadurecendo alguns critérios de 
interpretação que nos ajudam a buscar o verdadeiro sentido dos textos: prestar 
atenção ao conteúdo e unidade de toda a Escritura; ler a Escritura na tradição viva 
da Igreja; atender à coesão das verdades da fé entre si e no projecto total da 
Revelação. A verdade da Bíblia é a sua capacidade de semear e fazer crescer a 
verdade na nossa história!” 

P. Miguel Gonçalves Ferreira, sj 
 

 

LIVRO: Bíblia Sagrada 


