
2º Domingo do Tempo Comum – Ano B 
 
A liturgia do 2º Domingo do Tempo Comum propõe-nos 
uma reflexão sobre a disponibilidade para acolher os de-
safios de Deus e para seguir Jesus. 
A primeira leitura apresenta-nos a história do chamamen-
to de Samuel. O autor desta reflexão deixa claro que o 
chamamento é sempre uma iniciativa de Deus, o qual 
vem ao encontro do homem e chama-o pelo nome. Ao 
homem é pedido que se coloque numa atitude de total 
disponibilidade para escutar a voz e os desafios de Deus. 
O Evangelho descreve o encontro de Jesus com os seus 
primeiros discípulos. Quem é “discípulo” de Jesus? Quem 
pode integrar a comunidade de Jesus? Na perspetiva de 
João, o discípulo é aquele que é capaz de reconhecer no 
Cristo que passa o Messias libertador, que está disponível 
para seguir Jesus no caminho do amor e da entrega, que 
aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para 
viver em comunhão com Ele, que é capaz de testemunhar 
Jesus e de anunciá-l’O aos outros irmãos. 
Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a 
viverem de forma coerente com o chamamento que Deus 
lhes fez. No crente que vive em comunhão com Cristo 
deve manifestar-se sempre a vida nova de Deus. Aplicado 
ao domínio da vivência da sexualidade – um dos campos 
onde as falhas dos cristãos de Corinto eram mais notórias 
– isto significa que certas atitudes e hábitos desordena-
dos devem ser totalmente banidos da vida do cristão. 
              Dehonianos 
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Comunicado do Conselho Permanente da 
CEP sobre o novo confinamento  

 
1. Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia 
que vivemos neste momento, a exigir de todos nós acrescida 
responsabilidade e solidariedade no seu combate, contribuin-
do para superar a crise com todo o empenho. 
 

2. Tendo em conta as orientações governamentais decretadas 
para o confinamento que se inicia a 15 de janeiro, continuare-
mos com as celebrações litúrgicas, nomeadamente a Eucaris-
tia e as Exéquias, segundo as orientações da Conferência Epis-
copal Portuguesa de 8 de maio de 2020, emanadas em coor-
denação com a Direção Geral da Saúde. 
 

3. Outras celebrações, como Batismos, Crismas e Matrimó-
nios, devem ser suspensas ou adiadas para momento mais 
oportuno, quando a situação sanitária o permitir. A catequese 
continuará em regime presencial onde for possível observar as 
exigências sanitárias; de contrário, pode ser por via digital ou 
cancelada. Recomendamos ainda que outras atividades pasto-
rais se realizem de modo digital ou sejam adiadas. 
 

4. A nossa celebração da fé abre-nos ao Deus da misericórdia 
e exprime o compromisso solidário com os esforços de todos 
os que procuram minimizar os sofrimentos, gerando uma nova 
esperança que, para além das vacinas, dê sentido e cuide a 
vida em todas as suas dimensões. 

 

Lisboa, 14 de janeiro de 2021 
 

   

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Algueirão e Mem Martins); 10h30 (Mercês) e 11h30 (Algueirão e Mem Martins) 

AGENDA 
 

São Vicente Padroeiro Principal do Patriarcado  
- Solenidade 

    22 de Janeiro  
 

Despertar da Fé  

    23 de Janeiro – 11h00 – Mem Martins 



“SAIR COM CRISTO AO ENCONTRO DE TODAS AS PERIFERIAS” 
Largo da Igreja - 2725-061 Mem Martins| Tel: 219226390 | e-mail: sjose.algueirao@gmail.com  http://www.paroquiasaojose.pt/  

II Domingo do Tempo - 17 de Janeiro de 2021 

Orientações para a celebração do  
"Domingo da Palavra de Deus" 

 

A Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sa-
cramentos publica uma Nota 
com indicações para a cele-
bração do Domingo da Pala-
vra de Deus: "Através das 
leituras bíblicas proclamadas 
na liturgia, Deus fala a seu 
povo e o próprio Cristo pro-
clama seu Evangelho". 

 

A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sa-
cramentos publicou uma nota sobre o “Domingo da Pala-
vra de Deus”, que o Papa Francisco instituiu em 30 de se-
tembro do ano passado com a Carta apostólica, em forma 
de Motu próprio "Aperuit illis", para recordar alguns 
"princípios teológicos, celebrativos e pastorais acerca da 
Palavra de Deus proclamada na Missa”. 
O Santo Padre proclamou o III Domingo do Tempo Comum 
como dia dedicado à celebração, reflexão e propagação da 
Palavra. O documento, elaborado pela Congregação para 
o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, assinado na 
quinta-feira (17/12) pelo prefeito do Dicastério, cardeal 
Robert Sarah, quer contribuir para despertar a consciência 
sobre a importância da Sagrada Escritura para a vida dos 
fiéis, sobretudo na Liturgia, “que leva ao diálogo vivo e 
permanente com Deus”. 
Na nota destaca-se ainda que o “Domingo da Palavra de 
Deus” é “uma boa oportunidade para reler alguns docu-
mentos eclesiais”, de modo especial, a Praenotanda 
do Ordo Lectionum Missae, dividido em dez pontos, com 
muitas orientações para a celebração. 
 

Não substituir as Leituras 
Ao ressaltar que, “por meio das leituras bíblicas, procla-
madas na Liturgia, Deus fala a seu povo e o próprio Cristo 
anuncia o seu Evangelho”, o Dicastério indica que “uma 
das modalidades rituais próprias para este domingo (...) é 
a procissão de entrada com o Evangelho ou, na impossibi-
lidade, a sua colocação sobre o altar”. 
Desta forma, a nota da Congregação para o Culto Divino e 
a Disciplina dos Sacramentos esclarece também que as 
leituras bíblicas, dispostas pela Igreja no Lecionário, não 
devem ser substituídas ou suprimidas e, sim, utilizadas as 
versões da Bíblia, aprovadas para uso litúrgico. 
Por isso - lê-se no documento -, “a proclamação dos textos 
do Lecionário constitui um vínculo de unidade entre todos 
os fiéis que os escutam” e se recomenda também o canto 
do Salmo responsorial. 

 

A respeito da homilia, os Bispos, presbíteros e diáconos 
são convidados a "explicar e permitir que todos com-
preendam a Sagrada Escritura, tornando-a acessível à 
própria comunidade", desempenhando seu ministério 
"com especial dedicação, aproveitando dos meios pro-
postos pela Igreja". A seguir, destaca-se a importância 
do silêncio na celebração litúrgica, porque, “ao favore-
cer a meditação, permite que a Palavra de Deus seja 
acolhida interiormente por quem a escuta”. 
 

Cuidado para com o ambão 
Em relação aos que proclamam a Palavra de Deus na 
assembleia - sacerdotes, diáconos e leitores -, a nota 
explica que se requer “preparação interior e exterior 
específica, familiaridade com o texto a ser proclamado 
e prática necessária no modo de proclamá-lo”. 
O Dicastério insiste ainda a ter cuidado com o ambão, 
do qual se proclama a Palavra de Deus, se pronuncia "a 
homilia e as intenções da oração universal, mas não 
deve ser usado para fazer comentários, avisos, dirigir 
cantos"; insiste para que seja dado o devido valor ao 
material necessário e ao bom uso dos “livros que con-
têm as passagens da Sagrada Escritura”, definindo 
“inadequado o uso de folhetos, fotocópias, subsídios 
para substituir os livros litúrgicos”. 
Desta forma, para que a Sagrada Escritura e seu valor 
nas celebrações litúrgicas sejam mais conhecidos, a 
Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sa-
cramentos convida a promover encontros formativos, 
antes ou depois do Domingo da Palavra de Deus, para, 
por exemplo, ilustrar mais detalhadamente “os crité-
rios de distribuição litúrgica dos vários livros bíblicos, 
no decorrer do ano e em seus respectivos tempos, a 
estrutura dos ciclos dominicais e semanais das leituras 
da Missa”.  

Vaticanwes  


