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Você Chamou? 
 

 
 

Hoje nos concentramos em nosso chamado de Deus. Os discípulos de Samuel e Jesus foram chamados. 

Infelizmente, nem todo mundo percebe que foi chamado para ser um discípulo. O Papa Francisco insiste que, 

em virtude do batismo, todos somos discípulos missionários. O que isto significa? O que isso exige de nós? 

 

As leituras de hoje prepararam o terreno para nossa consideração sobre o discipulado. Eles nos dizem várias 

coisas. Como no caso de Samuel, o convite de Deus pode ser inesperado, pois pode ocorrer nos eventos muito 

comuns da vida. Talvez, como Samuel, não ouçamos a chamada porque o evento é tão comum. Talvez 

precisemos de alguém para abrir nossos olhos para a presença de Deus nas coisas comuns da vida. Mas o que 

esperamos que seja um chamado de Deus? Um trovão? Uma luz cegante? Na verdade, quando percebemos 

que fomos chamados por Deus, é como o estrondo de um trovão ou uma luz ofuscante. 

 

Intrigados com Jesus, os discípulos queriam ouvir mais e, por isso, o seguiram. Freqüentemente, Deus fala 

conosco através da vida de outras pessoas. Quando vemos bondade neles, também queremos ser bons, fazer o 

bem. Isso pode nos levar a compartilhar o que temos, a confortar aqueles que sofrem, a perdoar aqueles que 

nos ofenderam. Podemos ainda não saber como fazer isso, mas essa bondade pode nos tocar profundamente. 

Nós ouvimos, como Samuel? Estamos abertos, como os discípulos? 
—Sr. Dianne Bergant, CSA 

17 de Janeiro, 2021 

 

 

DOMINGO II DO TEMPO 

COMUM (B) 



MISSA 
 

DOMINGO II DO TEMPO COMUM 
 

ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 65, 4 
 

Toda a terra Vos adore, Senhor, e entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo. 
 

 

ORAÇÃO COLECTA 
 

Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do 

vosso povo e concedei a paz aos nossos dias.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus 

convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

 

LEITURA I 1 Sam 3, 3b-10.19 
 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 

Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor 

chamou Samuel e ele respondeu: «Aqui estou». E, correndo para junto de Heli, disse: «Aqui estou, 

porque me chamaste». Mas Heli respondeu: «Eu não te chamei; torna a deitar-te». E ele foi deitar-se. O 

Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me 

chamaste». Heli respondeu: «Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te». Samuel ainda não conhecia o 

Senhor, porque, até então, nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel 

pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Então 

Heli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se 

te chamarem outra vez, responde: ‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’». Samuel voltou para o seu 

lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes: «Samuel, Samuel!» E 

Samuel respondeu: «Falai, Senhor, que o vosso servo escuta». Samuel foi crescendo; o Senhor estava 

com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. 

Palavra do Senhor. 
 

 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 39 (40) 
 

Refrão:  Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. 

 

Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele atendeu-me. 

Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. 

 

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos; 

não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei: «Aqui estou». 

 

«De mim está escrito no livro da Lei que faça a vossa vontade. 

Assim o quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração». 

 

«Proclamei a justiça na grande assembleia, não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. 

Não escondi a justiça no fundo do coração, proclamei a vossa bondade e fidelidade». 

 

 



LEITURA II 1 Cor 6, 13c-15a.17-20 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 

Irmãos: O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que 

ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são 

membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitui com Ele um só Espírito. Fugi da imoralidade. 

Qualquer outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo; mas o que pratica a imoralidade 

peca contra o próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós 

e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados por grande preço: 

glorificai a Deus no vosso corpo. 

Palavra do Senhor. 

 

 
ALELUIA cf. Jo 1, 41.17b 
 

Refrão: Aleluia. 
 

Encontramos o Messias, que é Jesus Cristo.  Por Ele nos veio a graça e a verdade. 
 

 

EVANGELHO Jo 1, 35-42 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, disse: 

«Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. 

Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles responderam: 

«Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver onde 

morava e ficaram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão 

Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disse-

lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus 

disse-lhe: «Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’. 

Palavra da salvação. 
 

 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que 

celebramos o memorial deste sacrifício realiza-se a obra da nossa redenção.  Por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Infundi em nós, Senhor, o espírito da vossa caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só 

alma aqueles que saciastes com o mesmo pão do Céu.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que 

é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

Martirológio 

Memória de Santo Antão, abade, que, tendo perdido os seus pais, distribuiu todos os seus bens pelos pobres, 

seguindo os preceitos evangélicos, e se retirou para a solidão da Tebaida, no Egipto, onde começou a praticar a 

vida ascética; colaborou com grande zelo no fortalecimento da Igreja, ajudando os confessores da fé durante a 

perseguição de Diocleciano, e apoiou Santo Atanásio na luta contra os arianos. Foram tantos os seus discípulos, 

que mereceu ser considerado pai dos monges. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 24 de Janeiro, 2021 
 

Ministros da Comunhão: Ana Maria Medeiros Isabel Almeida Natividade Correia Sónia Franco 

Leitores: Stephanie Ferraz Michael Chibante   

Colectores: Jose Mendonça Carlos Almeida Jose Benevides João Jerónimo 
 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850) 
 

3/1/21 Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* António Pacheco e Família* 

10/1/21 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

17/1/21 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

24/1/21 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Fátima Pacheco e Família* Luis Barroso e Família* 

31/1/21     

 

 

Caros Companheiros Católicos, 
O Papa Francisco escreveu em uma carta à Organização Mundial de Alimentação e Agricultura que, "A comida 

deixa de ser um meio de vida e se torna um caminho para a destruição." Ele lembrou que há 820 milhões de pessoas 

com fome em todo o mundo e quase o mesmo número de pessoas que sofrem de obesidade e hábitos alimentares 

inadequados. “A alimentação não saudável requer conversão”, acrescentou o pontífice. 

O Papa lembrou que os hábitos alimentares inadequados não são um problema apenas dos países desenvolvidos. 

Também afeta áreas onde a comida é escassa, mas onde as pessoas estão comendo cada vez menos, imitando os 

padrões alimentares importados do Ocidente. Francisco alertou contra as patologias nutricionais causadas pelo 

"excesso", de onde resultam doenças como diabetes, doenças cardiovasculares e outras formas de doenças 

degenerativas. Ele observou também que os problemas também surgem como resultado da "escassez", como 

evidenciado pelo número crescente de mortes por bulimia e anorexia. Portanto, "todo o nosso modo de vida e ação 

requer conversão, e a nutrição é apenas o ponto de partida." 

O Papa destacou que só se pode combater os distúrbios alimentares “cultivando um estilo de vida inspirado na 

gratidão pelos presentes recebidos e praticando a abstinência, a moderação e o autocontrole”. Na opinião de 

Francisco, um estilo de vida mais simples e sóbrio abrirá nossos olhos para as preocupações e necessidades das 

pessoas ao nosso redor. Também nos ajudará na luta contra o individualismo e o egocentrismo, que “só servem para 

gerar fome e desigualdade social”. O Pontífice lembrou também que as famílias têm um papel importante a 

desempenhar nesta questão. «Na família, graças à especial sensibilidade e sabedoria das mulheres e mães, 

aprendemos a gozar os frutos da terra sem abusar deles», escreveu o Papa. 

Tenha um fim de semana tranquilo e sossegado e uma semana abençoada! 
 

Bispo Wes 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 17 de Janeiro, 2021 

• Antonio Mansinho 

• Maria Leonor Arruda 

O CANTINHO DO BISPO 

OBRIGADO da Sociedade São Vicente de Paulo 

UM ENORME obrigado a todos os que contribuíram para o Reverse Advent Calendar Food Drive. Foi um sucesso fenomenal, 

com doações vindas de todas as seis igrejas paroquiais, bem como da comunidade em geral, incluindo empresas locais, escolas 

e famílias. Recebemos mais de 170 caixas de comida! Aproximadamente metade dessas caixas foram entregues a famílias 

necessitadas por meio de nossos programas de extensão em toda a ilha, enquanto o restante foi entregue à Despensa de 

Alimentos do Exército de Salvação. Além da incrível quantidade de comida, também recebemos doações em dinheiro e vales-

presente do Marketplace. Ficamos emocionados e maravilhados com o seu apoio, generosidade e bondade avassaladores, que 

nos permitem fazer a diferença na vida de tantas pessoas. OBRIGADO! 

Karen Leseur 

Presidente - SVDP 


