
Domingo da Palavra de Deus 

O Domingo da Palavra de Deus, desejado pelo Papa Fran-

cisco todos os anos, no Terceiro Domingo do Tempo Co-

mum, recorda a todos, Pastores e fiéis, a importância e o 

valor da Sagrada Escritura para a vida cristã, bem como a 

relação entre a Palavra de Deus e a liturgia: «Como cris-

tãos, somos um só povo que caminha na história, fortale-

cido pela presença no meio de nós do Senhor que nos 

fala e alimenta. O dia dedicado à Bíblia pretende ser, não 

“uma vez no ano”, mas uma vez por todo o ano, porque 

temos urgente necessidade de nos tornar familiares e 

íntimos da Sagrada Escritura e do Ressuscitado, que não 

cessa de partir a Palavra e o Pão na comunidade dos 

crentes. Para tal, precisamos de entrar em confidência 

assídua com a Sagrada Escritura; caso contrário, o cora-

ção fica frio e os olhos permanecem fechados, atingidos, 

como somos, por inumeráveis formas de cegueira». 

Adaptado de: https://jornalproenca.pt/ 
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AGENDA 

 
Domingo da Caridade 
Nos próximos dias 29 e 30 de janeiro será o 
“Domingo da Caridade Paroquial”. Convidamos-vos a 
oferecerem alimentos não perecíveis, destinados às 
famílias carenciadas.  
Será feita a coleta do 2º ofertório à saída para  as 
pessoas que, no lugar de oferecer alimentos, possam 
fazer a sua oferta em dinheiro.  
 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

3º Domingo do Tempo Comum – Ano C 

A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa 
reflexão a Palavra de Deus: ela é, verdadeiramente, 
o centro à volta do qual se constrói a experiência 
cristã. Essa Palavra não é uma doutrina abstracta, 
para deleite dos intelectuais; mas é, primordial-
mente, um anúncio libertador que Deus dirige a to-
dos os homens e que incarna em Jesus e nos cris-
tãos. 
Na primeira leitura, exemplifica-se como a Palavra 
deve estar no centro da vida comunitária e como 
ela, uma vez proclamada, é geradora de alegria e de 
festa. 
No Evangelho, apresenta-se Cristo como a Palavra 
que se faz pessoa no meio dos homens, a fim de 
levar a libertação e a esperança às vítimas da opres-
são, do sofrimento e da miséria. Sugere-se, tam-
bém, que a comunidade de Jesus é a comunidade 
que anuncia ao mundo essa Palavra libertadora. 
A segunda leitura apresenta a comunidade gerada e 
alimentada pela Palavra libertadora de Deus: é uma 
família de irmãos, onde os dons de Deus são repar-
tidos e postos ao serviço do bem comum, numa 
verdadeira comunhão e solidariedade.  

Dehonianos 

SEMANA DA VIDA CONSAGRADA 
 

A Igreja Católica em Portugal está a celebrar, de 26 de 
janeiro a 2 de fevereiro, a Semana do Consagrado, pro-
pondo esta opção de vida religiosa como alternativa à 
“cultura do provisório”. A vida consagrada é constituída 
por homens e mulheres que se comprometeram, pública 
e oficialmente, a viver (individualmente ou em comunida-
de) os votos de pobreza, castidade e obediência para to-
da a vida; hoje inclui leigos, sacerdotes, religiosas e religi-
osos. 

“Damos graças a Deus pelos homens e mulheres que, nas 
variadas formas de consagra-
ção, permaneceram fiéis ao 
espírito e ao compromisso 
que assumiram. Esta fidelida-
de é razão forte para se sen-
tirem felizes e para merece-
rem o reconhecimento de 
toda a Igreja e da própria sociedade”.  

Em: https://www.diocese-lamego.pt 

https://jornalproenca.pt/
https://www.diocese-lamego.pt
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Oração pela unidade dos cristãos 
 

Estamos a Celebrar a Semana de Oração pela Unida-
de dos Cristãos, de 18 a 25 de janeiro. O tema pro-
posto para 2022 é ‘Vimos a Sua estrela no Oriente e 
viemos prestar-Lhe homenagem’, uma proposta do 
Conselho das Igrejas do Médio Oriente, sediado em 
Beirute, no Líbano. É-nos proposto refletir na experi-
ência dos Magos, que vieram do Oriente a Belém 
para honrar o Rei Messias. Também nós, cristãos, na 
diversidade das nossas confissões e tradições, so-
mos peregrinos em caminho, rumo à plena unidade. 
Aproximamo-nos mais da meta quanto mais fixo ti-
vermos o nosso olhar em Jesus, nosso único Senhor. 

 A semana de oração envolve as Igrejas e denomina-
ções cristãs de todo o mundo. Os cristãos são cha-
mados a ser para o mundo um sinal de Deus, trazen-
do essa unidade que Ele deseja. Vindo de diferentes 
culturas, raças e línguas, os cristãos partilham em 
comum a busca por Cristo e o desejo de adorá-lo. 

As principais divisões entre as Igrejas cristãs ocorre-
ram no século V, depois dos Concílios de Éfeso e de 
Calcedónia (Igreja copta, do Egito, entre outras); no 
século XI com a cisão entre o Ocidente e o Oriente 
(Igrejas Ortodoxas); no século XVI, com a Reforma 
Protestante e, posteriormente, a separação da Igreja 
de Inglaterra (Anglicana).  

O ecumenismo é o conjunto de iniciativas e ativida-
des tendentes a favorecer o regresso à unidade dos 
cristãos, quebrada no passado por cismas e ruturas. 

Eclesia 

QUESTÕES SOBRE O SÍNODO DA IGREJA 

2021-2023  
 

Qual é o objetivo do Sínodo?  

 O objetivo do atual Sínodo é escutar, como todo o 

Povo de Deus, o que o Espírito Santo está a dizer à 

Igreja. Fazemo-lo, escutando juntos a Palavra de 

Deus na Sagrada Escritura e na Tradição viva da 

Igreja e, depois, escutando-nos uns aos outros e 

especialmente aos que estão à margem, discernin-

do os sinais dos tempos. De facto, todo o Processo 

Sinodal visa promover uma experiência vivida de 

discernimento, participação e corresponsabilidade, 

onde se reúne uma diversidade de dons para a mis-

são da Igreja no mundo. Neste sentido, é evidente 

que o objetivo deste Sínodo não é produzir mais 

documentos. Pelo contrário, destina-se a inspirar as 

pessoas a sonhar com a Igreja que somos chama-

dos a ser, a fazer florescer as esperanças das pesso-

as, a estimular a confiança, a vendar as feridas, a 

tecer relações novas e mais profundas, a aprender 

uns com os outros, a construir pontes, a iluminar 

mentes, a aquecer corações e a dar força de novo 

às nossas mãos para a nossa missão comum (DP, 

32). Assim, o objetivo deste Processo Sinodal não é 

apenas fazer uma série de exercícios que começam 

e param, mas um caminho de crescimento autênti-

co rumo à comunhão e à missão que Deus chama a 

Igreja a viver no terceiro milénio. Este caminho em 

conjunto será um chamamento a renovar as nossas 

mentalidades e as nossas estruturas eclesiais, a fim 

de vivermos o chamamento que Deus faz à Igreja 

por entre os atuais sinais dos tempos. Escutar todo 

o Povo de Deus ajudará a Igreja a tomar decisões 

pastorais que correspondam o mais possível à von-

tade de Deus. A perspetiva última que orienta este 

caminho sinodal da Igreja é servir o diálogo de Deus 

com a humanidade (DV 2) e caminhar juntos pelo 

Reino de Deus (cf. LG 9; RM 20). No final, este Pro-

cesso Sinodal procura avançar para uma Igreja que 

seja mais frutuosa ao serviço da vinda do Reino dos 

Céus.   

(continua na próxima folha) 


