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A palavra de Deus é o 
alimento que precisamos para 

fortalecer o nosso desejo de 
transformação e de vida nova. 

Neste domingo, Jesus Cristo 
quer iniciar ou retomar a 

sua ação dentro de nós, para 
renovar a nossa fé, renovar 

a nossa vida.

”
O ENCANTO DE VIVER
O essencial deste dia, Domingo da 
Palavra de Deus, gravita à volta 
deste anúncio: «Convertei-vos, pois 
está próximo o reino dos céus». 
Os textos bíblicos possuem uma 
dinâmica ativa e eficaz que diz 
respeito ao presente, aos aconteci-
mentos que estamos a viver, aqui 
e agora. A palavra de Deus faz eco 
deste refrão de António Variações: 
«Muda de vida, se tu não vives satis-
feito. Muda de vida, estás sempre a 
tempo de mudar. Muda de vida, não 
deves viver contrafeito. Muda de 
vida, se há vida em ti a latejar».
A primeira coisa que aprendemos, 
neste segundo episódio, é que Jesus 
deixou Nazaré e foi morar para Ca-
farnaum. Está na hora de deixarmos 
“Nazaré”, isto é, a fé infantil, tudo 
aquilo que nos prende ao comodis-

mo do “sempre fiz assim”, dos vícios 
guardados ao longo dos anos. Está 
na hora de ir morar para “Cafar-
naum”, ou seja, iniciar uma nova 
etapa na nossa vida espiritual. É o 
primeiro passo rumo à conversão: 
Ano novo, fé renovada.
Em segundo lugar, ensina-nos a aco-
lher a proximidade de Deus. «Está 
próximo o reino dos céus», quer 
dizer, Deus visita-nos, é Deus con-
nosco, vem despertar dentro de nós 
o encanto de viver, a alegria de nos 
sentirmos amados. Não há modo 
mais eficaz: a fé é renovada, quan-
do sentimos Deus vivo e presente.
Deixar as redes é o terceiro ensina-
mento: deixar tudo aquilo que nos 
enreda e nos prende a tantas coisas 
inúteis, para viver centrados no que 
é importante, desprendidos, sem 
medo de iniciar uma nova aventura.
Por fim, ser “pescadores de ho-
mens”, isto é, colocar as pessoas em 
primeiro lugar, cultivar relações pro-
fundas, curar feridas abertas, pro-
mover experiências fraternas. É o 
ano para novo estilo de vida: deixar 
de estar ancorado no egoísmo, para 
caminhar com Deus e para Deus, 
com os outros e para os outros. 
Hoje, Jesus Cristo diz: Tem coragem, 
eu estou contigo, abre o teu coração 
ao meu amor e terás o encanto de 
viver, verás que este ano novo te 
traz uma fé renovada. Estás sempre 
a tempo de mudar!

   Está próximo o Está próximo o 
reino dos ceús”reino dos ceús”
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24 | S. Francisco de Sales, 
       bispo e doutor da Igreja [MO],
25 | Conversão de S. Paulo, 
       Apóstolo [FESTA],  
26 | S. Timóteo e S. Tito, bispos [MO],
27 | S. Ângela Merici, virgem [MF],
28 | S. Tomás de Aquino, presbítero 
       e doutor da Igreja [MO],
29 | IV Domingo do Tempo Comum

LITURGIA

III DOMINGO DO TEMPO COMUM

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 12
Nº 4 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

Através da oração, a Palavra de 
Deus vem habitar em nós e nós 
habitamos nela. A Palavra inspira bons 
propósitos e apoia a ação; dá-nos 
força e serenidade. Em dias confusos, 
assegura ao coração um núcleo de 
confiança e amor que o protege dos 
ataques do maligno.”
(Papa Francisco)

APOIE A EQUIPA 
SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

Lembra-te dos nossos pobres. No 
entardecer da vida seremos julgados 
apenas sobre o amor: “Tive fome e 
destes-Me de comer, tive sede e destes-
-Me de beber, estava nu e vestiste-me, 
estava doente e cuidaste de Mim, estava 
preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36). 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

REUNIÃO SINODAL: 
ETAPA CONTINENTAL
O Sínodo 2021-2024 - «Por uma Igreja 
Sinodal» - entrou numa nova fase: a Etapa 
Continental. Esta nova etapa não é uma 
repetição da fase diocesana, marcada pela 
escuta, consulta e discernimento de todo 
o Povo Santo de Deus. Propomos que em 
grupo (ou individualmente) seja lido, em 
ambiente de oração, o Documento da Etapa 
Continental, respondendo às três questões 
que se encontram no n.º 106 do referido 
documento. Este sábado, 21 de janeiro, das 
15h às 16h30, no salão da Basílica, reunimos 
para partilhar os frutos da nossa oração
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ENCONTRO 
DE MINISTROS DA PALAVRA
Rui Santiago, sacerdote redentorista, é o 
convidado do Serviço de Ministérios Litúrgicos 
do Departamento Arquidiocesano para 
a Liturgia para orientar o IV Encontro de 
Ministros da Palavra, que acontece este 
sábado, 21 de janeiro, das 09h30 às 12h30, 
no Espaço Vita, em Braga. Este Encontro 
Arquidiocesano destina-se a leitores, 
salmistas e admonitores de assembleia, 
ministérios litúrgicos que vivem da Palavra e 
estão ao seu serviço.
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