
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Vaticano: «Vida cristã não é um carnaval», diz o Papa 
O Papa disse que a vida cristã tem momentos de alegria e de sofrimento, de 

dúvida e de festa, sendo necessário “perseverar”, como aconteceu com os mártires. “A 
vida cristã não é um carnaval, não é festa e alegria contínua; a vida cristã tem momentos 
belíssimos e momentos feios, momentos de torpor, de distanciamento, como disse, onde 
nada tem sentido… o momento da desolação”. Francisco recomendou a virtude da 
“perseverança”, para poder “cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu”. 
A reflexão partiu de uma passagem da Carta aos Hebreus, que o Papa considerou “uma 
catequese sobre a perseverança: perseverar no caminho de fé, perseverar no serviço ao 
Senhor”. Falando nos momentos de perseguição que a Igreja atravessa, ao longo da sua 
história, Francisco recordou a sua viagem à Lituânia, em Setembro de 2018, e quanto 
ficou impressionado com a coragem de tantos mártires que “perseveraram na fé”. 
“Também hoje, muitos, muitos homens e mulheres estão a sofrer por causa da fé, mas 
recordam o primeiro encontro com Jesus, têm esperança e seguem em frente”, realçou. 
 
> Combonianos: um consagrado (Padre Claudino) parte em missão 

O Padre Claudino Ferreira Gomes, Missionário Comboniano, partiu no 
passado dia 6 de Fevereiro em missão para o nordeste da República Democrática do 
Congo. Esta vai ser a terceira vez que o Padre Claudino vai em missão para aquele país 
africano. Profundo conhecedor da realidade congolesa, o Padre Claudino terá como 
missão ajudar a formar futuros missionários num país em mudança política. Em 
entrevista ao Jornal da Beira, o Padre Claudino traçou um retracto da missão que vai 
executar e do país que conhece como poucos. Vai ajudar na formação dos candidatos a 
irmãos missionários. Os irmãos precisam, primeiro, de dois anos para aperfeiçoar mais a 
sua língua, para poderem fazer os estudos de filosofia. Depois, os que decidirem ser 
irmãos missionários vão ter estudos mais técnicos. Estes, antes da fase fundamental que 
é o noviciado, vão ter dois anos de postulantado. O Padre Claudino vai “dar uma mão” 
na formação destes rapazes, nomeadamente na direcção espiritual. Há muitas crianças 
abandonadas à sua sorte, nas ruas, pois muitos pais não têm dinheiro para pagar a 
mensalidade das escolas, que é perto de 20 euros, para os filhos estudarem. Então eles 
são expulsos e ficam nas ruas, e isso é um perigo, pois há muitíssimos grupos armados, 
lembra o Padre Claudino. 
 
 
 
 

*********************************************************************** 

N.B.:  

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
10 11 12 13 14 15 16 17 

9h 
Dornelas 
 
10h15 
Queiriz (S. 
Águeda – 
Padroeira) 
 
11h30 
PenaVerde 
– compasso  

17h45 
Mosteiro – 
Nª Srª de 
Lurdes 
(PenaVerde) 

17h 
Valagotes 
(Forninhos) 

11h Lar de 
PenaVerde 
 
17h 
Colherinhas 
(Dornelas) 

17h 
Forninhos 

17h 
Casal do 
Monte 
(Queiriz) 
 
18h30 
Dornelas 

18h 
PenaVerde 

9h 
Matança 
 
10h15 
Forninhos 
 
11h30 
Dornelas 
 
14h30 
Queiriz 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Is 6, 1-2a.3-8 
«Eis-me aqui: podeis enviar-me» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor, sentado num trono alto e sublime; a fímbria 
do seu manto enchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham seis asas cada um e 
clamavam alternadamente, dizendo: «Santo, santo, santo é o Senhor do Universo. A sua glória 
enche toda a terra!». Com estes brados as portas oscilavam nos seus gonzos e o templo enchia-se 
de fumo. Então exclamei: «Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios 
impuros, moro no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, Senhor do 
Universo». Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão ardente que tirara do 
altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: «Isto tocou os teus lábios: 
desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa». Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: 
«Quem enviarei? Quem irá por nós?». Eu respondi: «Eis-me aqui: podeis enviar-me». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL     Salmo 137 (138), 1-2a.2bc-3.4-5.7c-8 (R. 1c) 
Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, Senhor. 
 
LEITURA II – Forma longa       1 Cor 15, 1-11 

«É assim que pregamos e foi assim que acreditastes» 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo 
qual sereis salvos, se o conservais como eu vo-lo anunciei; aliás teríeis abraçado a fé em vão. 
Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu 
a Pedro e depois aos Doze. Em seguida apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos 
quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago e 
depois a todos os Apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como o abortivo. 
Porque eu sou o menor dos Apóstolos e não sou digno de ser chamado Apóstolo, por ter 
perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou e a graça que Ele me deu 
não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus, 
que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos; e foi assim que vós 
acreditastes. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO               Lc 5, 1-11 

«Deixaram tudo e seguiram Jesus» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele 
encontrava-Se na margem do lago de Genesaré e viu dois barcos estacionados no lago. Os 
pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que 
era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-Se e do barco pôs-Se 
a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: «Faz-te ao largo e lançai as redes 
para a pesca». Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos 
nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes». Eles assim fizeram e apanharam tão grande 
quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que 
estavam no outro barco, para os virem ajudar; eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal 
modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e 
disse-Lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador». Na verdade, o temor tinha-se 
apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo 
sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a 
Simão: «Não temas. Daqui em diante serás pescador de homens». Tendo conduzido os barcos para 
terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo leva-nos a reflectir sobre a nossa 
vocação: somos todos chamados por Deus e d’Ele recebemos uma 
missão para o mundo. Na primeira leitura, encontramos a descrição 
plástica do chamamento de um profeta – Isaías. De uma forma simples e 
questionadora, apresenta-se o modelo de um homem que é sensível aos apelos 
de Deus e que tem a coragem de aceitar ser enviado. A segunda leitura propõe-
nos reflectir sobre a ressurreição: trata-se de uma realidade que deve dar forma 
à vida do discípulo e levá-lo a enfrentar sem medo as forças da injustiça e da 
morte. Com a sua acção libertadora – que continua a acção de Jesus e que 
renova os homens e o mundo – o discípulo sabe que está a dar testemunho da 
ressurreição de Cristo. 

No Evangelho, Lucas apresenta um grupo de discípulos que partilharam 
a barca com Jesus, que acolheram as propostas de Jesus, que souberam 
reconhecê-l’O como seu “Senhor”, que aceitaram o convite para ser 
“pescadores de homens” e que deixaram tudo para seguir Jesus… Neste quadro, 
reconhecemos o caminho que os cristãos são chamados a percorrer.  A reflexão 
deste texto deve pôr em paralelo o “caminho cristão”, tal como Lucas o 
descreve aqui, com esse caminho – às vezes não tão cristão como isso – que 
vamos percorrendo todos os dias. Devemos considerar as seguintes questões: 

• O nosso caminho é feito no barco de Jesus, ou, às vezes, embarcamos 
noutros projectos onde Jesus não está e fazemos deles o objectivo da nossa 
vida? Por outro lado, deixamos que Jesus viaje connosco ou, às vezes, 
obrigamo-l’O a desembarcar e continuamos viagem sem Ele? 

• Ao longo da viagem, somos sensíveis às palavras e propostas de 
Jesus? As suas indicações são para nós sinais obrigatórios a seguir, ou fazem 
mais sentido para nós os valores e a lógica do mundo? 

• Reconhecemos, de facto, que Jesus é o “Senhor” que preside à nossa 
história e à nossa vida? Ele é o centro à volta do qual constituímos a nossa 
existência, ou deixamos que outros “senhores” nos manipulem e dominem? 

• Chamados a ser “pescadores de homens”, temos por missão combater 
o mal, a injustiça, o egoísmo, a miséria, tudo o que impede os homens nossos 
irmãos de viver com dignidade e de ser felizes. É essa a nossa luta? Sentimos 
que continuamos, dessa forma, o projecto libertador de Jesus? 

• A nossa entrega é total, ou parcial e calculada? Deixamos tudo na 
praia para seguir Jesus, porque o seu projecto se tornou a prioridade da nossa 
vida? 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Por causa da Tua palavra, Jesus, porque Tu o dizes (e não pelas 

minhas capacidades), os meus gestos e as minhas palavras acontecerão. 
A minha vida acontecerá. Colocas-me mesmo a teu lado e dás-me uma 
nova identidade.  

Convidas-me a seguir-Te bem de perto.  Como fazê-lo na minha 
realidade? Ajuda-me, Senhor Jesus, a fazê-lo totalmente, despojando-
me de tudo quanto me prende e impede de um dom total de mim 
mesmo. Porque estou acompanhado de Ti. 

(In Evangelho Diário 2019, Editorial A.O.) 
 


