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Quando ouvimos essa frase, podemos estar inclinados a pensar em profecia. No entanto, as leituras de hoje 

sugerem algo um pouco diferente. É verdade que no Evangelho de hoje, Jesus afirma que ele é o cumprimento 

da promessa feita pelo profeta Isaías. No entanto, a maneira como essa passagem foi cumprida por Jesus não 

foi a maneira que seus ouvintes esperavam. A passagem parece prometer uma mudança na sociedade onde não 

haverá mais pobres ou prisioneiros. O povo esperava uma mudança política que derrubaria o controle romano. 

A aplicação de Jesus foi bem diferente. O cumprimento dessa profecia incluiu uma maneira nova e muitas vezes 

radical de entender a sociedade. Em outras palavras, Jesus revelou o verdadeiro significado da profecia. 

 

Tal reaplicação fica ainda mais clara na primeira leitura. Neemias, o líder judeu daqueles que haviam retornado 

do exílio babilônico, reuniu toda a comunidade, leu a Lei e depois a reaplicou para eles. 

 

A reaplicação geralmente é necessária porque o que pode ter sido uma maneira útil de entender algo em nossa 

fé em algumas circunstâncias pode ser impraticável, até mesmo inadequado, em outras. Por exemplo, orar pelo 

fim da guerra é importante, mas não fazer nada para trabalhar pela paz muda a forma como entendemos a oração. 

As circunstâncias muitas vezes mudam à medida que passamos pela vida. A reaplicação de nossa fé reconhece 

isso e procura maneiras pelas quais a fé pode continuar a lidar com essas circunstâncias em mudança. A 

reaplicação fiel sempre mantem nossa tradição religiosa viva e significativa. 
—Sr. Dianne Bergant, CSA 
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DOMINGO III DO TEMPO COMUM 
 

ORAÇÃO COLECTA 

Deus todo-poderoso e eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir 

abundantes frutos de boas obras, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 

unidade do Espírito Santo. 
 

LEITURA I Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 
 

Leitura do Livro de Neemias 

Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o Livro da Lei perante a assembleia de homens e mulheres e 

todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Desde a aurora até ao 

meio dia, fez a leitura do Livro, no largo situado diante da Porta das Águas, diante dos homens e mulheres 

e todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente a leitura do Livro da Lei. 

O escriba Esdras estava de pé num estrado de madeira feito de propósito. Estando assim em plano 

superior a todo o povo, Esdras abriu o Livro à vista de todos; e quando o abriu, todos se levantaram. 

Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, erguendo as mãos: «Amen! 

Amen!». E prostrando-se de rosto por terra, adoraram o Senhor. Os levitas liam, clara e distintamente, o 

Livro da Lei de Deus e explicavam o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então 

o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas, que ensinavam o povo, 

disseram a todo o povo: «Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem 

choreis». – Porque todo o povo chorava, ao escutar as palavras da Lei –. Depois Neemias acrescentou: 

«Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm 

nada preparado. Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque a alegria 

do Senhor é a vossa fortaleza». 

Palavra do Senhor. 
 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 18 B (19) 
 

Refrão:  As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 
 

A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma;  

as ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. 
 

Os preceitos do Senhor são rectos e alegram o coração; 

os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. 
 

O temor do Senhor é puro e permanece eternamente; 

os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são rectos. 
 

Aceitai as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração 

estejam na vossa presença: Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor. 
 

 

LEITURA II – Forma longa 1 Cor 12, 12-30 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 

Irmãos: Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de 

numerosos, constituem um só corpo, assim sucede também em Cristo. Na verdade, todos nós – judeus e 



gregos, escravos e homens livres – fomos baptizados num só Espírito para constituirmos um só corpo e 

a todos nos foi dado a beber um só Espírito. De facto, o corpo não é constituído por um só membro, mas 

por muitos. Se o pé dissesse: «Uma vez que não sou mão, não pertenço ao corpo», nem por isso deixaria 

de fazer parte do corpo. E se a orelha dissesse: «Uma vez que não sou olho, não pertenço ao corpo», nem 

por isso deixaria de fazer parte do corpo. Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo 

ele fosse ouvido, onde estaria o olfacto? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros, segundo a 

sua vontade. Se todo ele fosse um só membro, que seria do corpo? Há, portanto, muitos membros, mas 

um só corpo. O olho não pode dizer à mão: «Não preciso de ti»; nem a cabeça dizer aos pés: «Não preciso 

de vós». Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários; os que 

nos parecem menos honrosos cuidamo-los com maior consideração; e os nossos membros menos 

decorosos são tratados com maior decência: os que são mais decorosos não precisam de tais cuidados. 

Deus organizou o corpo, dispensando maior consideração ao que dela precisa, para que não haja divisão 

no corpo e os membros tenham a mesma solicitude uns com os outros. Deste modo, se um membro sofre, 

todos os membros sofrem com ele; se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. 

Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte. Assim, Deus estabeleceu na Igreja em 

primeiro lugar apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores. Vêm a seguir os dons dos milagres, 

das curas, da assistência, de governar, de falar diversas línguas. Serão todos apóstolos? Todos profetas? 

Todos doutores? Todos farão milagres? Todos terão o poder de curar? Todos falarão línguas? Terão 

todos o dom de as interpretar? 

Palavra do Senhor. 
 

 

ALELUIA Lc 4, 18 
 

Refrão: Aleluia. 
 

O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar aos cativos a redenção. 
 

EVANGELHO Lc 1, 1-4; 4, 14-21 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como no-los transmitiram os 

que, desde o início, foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter 

investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas 

conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força do 

Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. 

Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e 

levantou-Se para fazer a leitura. Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a 

passagem em que estava escrito: «O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para 

anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a 

restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor». Depois enrolou o livro, 

entregou-o ao ajudante e sentou-Se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então 

a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir». 

Palavra da salvação. 
 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Deus omnipotente, nós Vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes 

dons sagrados.  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 



 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 30 de Janeiro, 2022 

 

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

 

2/01/22 Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Lúcia Piedade e Família* 

09/01/22 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

16/01/22 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

23/01/22 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Fátima Pacheco e Família* Luis Barroso e Família* 

30/01/22     
 

Ministros da Comunhão: Lurdes Faria Isabel Almeida Ana Maria Medeiros Jose Benevides 

Leitores: Antonio Medeiros Lúcia Piedade   

Coletores: Carlos Almeida Jose Benevides João Jerónimo Jose Mendonça 

 

Caros Companheiros Católicos, 
 

Há dois anos, o Papa Francisco instituiu o Domingo da Palavra de Deus. Ele escreveu: “Declaro que o Terceiro 

Domingo do Tempo Comum deve ser dedicado à celebração, estudo e divulgação da palavra de Deus. Este domingo 

da Palavra de Deus será, portanto, uma parte adequada daquela época do ano em que somos encorajados a fortalecer 

nossos laços com o povo judeu e a rezar pela unidade dos cristãos. Isso é mais do que uma coincidência temporal: a 

celebração do Domingo da Palavra de Deus tem valor ecumênico, pois as Escrituras indicam, para quem ouve, o 

caminho para uma unidade autêntica e firme”. 
 

Achei que você iria gostar de algumas curiosidades bíblicas: 
 

A Bíblia foi escrita em um período de 1.500 anos. Foi criado e descreve as áreas de três continentes: Ásia, África e 

Europa. 
 

A Bíblia é uma obra escrita em várias línguas. O Antigo Testamento está escrito em hebraico, com passagens em 

aramaico e grego. O Novo Testamento está escrito em grego, com fragmentos em latim, aramaico e hebraico. 
 

Os capítulos e versículos da Bíblia, ou melhor, a divisão neles, não são introduzidos pelos autores do texto. A atual 

divisão da Bíblia em capítulos e versículos foi criada por Stephen Langton no século 13. 
 

A Bíblia foi traduzida para mais de 1.500 idiomas e dialetos. De acordo com o Guinness Book of World Records, 

mais de 5 bilhões de cópias foram vendidas. De acordo com pesquisas e estudos comparativos, verifica-se que o Novo 

Testamento foi o texto escrito mais copiado. Cerca de 25.000 manuscritos foram copiados do século II ao XV. 
 

A maior Bíblia do mundo tinha 3.500 páginas e pesava mais de 7 quilos. A obra foi escrita à mão por 3.014 pessoas. 

Ele viu a luz do dia na Feira do Livro Cristão na cidade indiana de Chennai. A Bíblia, escrita em 470 folhas de 

palmeira, está nas coleções da biblioteca da Universidade de Göttingen. 
 

O nome mais mencionado na Bíblia é Davi, usado mais de 1.118 vezes. 
 

“Pequena Bíblia”, assim se chama o Livro de Isaías. Tem 66 capítulos, 39 sobre o passado e 27 sobre o futuro. 
 

A Segunda Carta de São João é o livro mais curto da Bíblia. Ele contém pouco mais de 1.000 letras. 
 

A ovelha é o animal mais comum na Bíblia. Ocorre mais de 400 vezes. 
 

"Não tenha medo"; essas palavras são usadas 365 vezes na Bíblia, então podem ser um conforto para cada dia do ano, 

mas apenas em um ano ímpar ;) 
 

Aproveite seu final de semana e tenha uma semana abençoada! 
 

Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Intenções de Missa: Catedral de Santa Teresa: 23 de Janeiro, 2022 

• Deolinda Meireles ● Manuel Ivo Faria ● João Ivo ● Maria De Jesus Furtado 
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