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O Peixe Que Não Fugiu 
 

Todos nós já ouvimos 

histórias sobre os peixes 

extraordinários que 

fugiram. Podemos até ter 

uma história nossa. Duas 

das leituras de hoje são 

histórias de peixes, mas 

com uma ligeira 

variação. Eles também 

são "narrativas de 

chamadas". Na semana 

passada refletimos sobre 

o chamado para ouvir e 

seguir; esta semana é um 

chamado para levar a 

misericórdia de Deus aos 

outros. Este é um 

chamado para “pegar” os 

outros, como alguém 

pode pescar - uma 

metáfora que teria 

encantado os pescadores. 

 

No início da história de 

Jonas, o profeta não 

pescava peixes; um o pegou. Mais tarde, a palavra que ele pregou teve muito sucesso, apesar de sua maldade. 

Os ninivitas eram os inimigos jurados dos israelitas, e Jonas não queria que eles se arrependessem, mas sim 

que fossem punidos por Deus. No entanto, a misericórdia de Deus foi mais forte do que o rancor de Jonas. No 

Evangelho, Jesus chama seus seguidores a lançar suas redes de pesca e se lançar em uma vida de captura de 

pessoas com a palavra de Deus. Há uma ansiedade aqui que está ausente na história de Jonas. Além disso, os 

discípulos deixaram seu compromisso principal - sua família patriarcal - de aceitar o convite de Jesus. 

 

Como declarou o Papa Francisco, todos nós somos discípulos missionários. Estamos ansiosos para responder, 

como estavam os discípulos de Jesus? Ou achamos que devemos atender apenas aqueles que julgamos 

merecedores? Nesse caso, esquecemos que ninguém merece a misericórdia de Deus? É um presente gratuito 

para todos. 
—Sr. Dianne Bergant, CSA 

24 de Janeiro, 2021 

 

 

DOMINGO III DO 

TEMPO COMUM (B) 



MISSA 
 

DOMINGO III DO TEMPO COMUM 
 

ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 95, 1.6 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, terra inteira.  Glória e poder na sua presença, 

esplendor e majestade no seu templo. 
 

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 Jonas 3, 1-5.10 
 

Leitura da Profecia de Jonas 

A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: «Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive 

e apregoa nela a mensagem que Eu te direi». Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do 

Senhor. Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus; levava três dias a atravessar. Jonas entrou na 

cidade, caminhou durante um dia e começou a pregar, dizendo: «Daqui a quarenta dias, Nínive será 

destruída». Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de 

saco, desde o maior ao mais pequeno. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau 

caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. 

Palavra do Senhor. 
 

 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 24 (25) 
 

Refrão:  Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. 

 

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 

ensinai-me as vossas veredas. 

Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, 

porque Vós sois Deus, meu Salvador. 

 

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias 

e das vossas graças, que são eternas. 

Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência, 

por causa da vossa bondade, Senhor. 

 

O Senhor é bom e recto, 

ensina o caminho aos pecadores. 

Orienta os humildes na justiça 

e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. 

 

 

 



 
LEITURA II 1 Cor 7, 29-31 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 

O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que o tempo é breve. Doravante, os que têm esposas procedam como 

se as não tivessem; os que choram, como se não chorassem; os que andam alegres, como se não 

andassem; os que compram, como se não possuíssem; os que utilizam este mundo, como se realmente 

não o utilizassem. De facto, o cenário deste mundo é passageiro. 

Palavra do Senhor. 

 

 
ALELUIA Mc 1, 15 
 

Refrão: Aleluia. 
 

Está próximo o reino de Deus; 

arrependei-vos e acreditai no Evangelho. 
 

 

EVANGELHO Mc 1, 14-20 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, 

dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no 

Evangelho». Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes 

ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens». 

Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e 

seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes; e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai 

Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus. 

Palavra da salvação. 
 

 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Aceitai benignamente, e santificai Senhor, os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de 

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

Santo. 
 

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. 
 

 

 

 

 

Martirológio 

Memória de São Francisco de Sales, bispo de Genebra e doutor da Igreja, que, como verdadeiro pastor de almas, 

reconduziu à comunhão católica muitos irmãos dela separados, exortou os cristãos com os seus escritos à piedade 

e ao amor de Deus e, juntamente com Santa Joana de Chantal, fundou a Ordem da Visitação. Finalmente, vivendo 

humildemente em Lião, entregou a alma a Deus no dia 28 de Dezembro e foi sepultado neste dia em Annecy. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 31 de Janeiro, 2021 
 

Ministros da Comunhão: Lucia Piedade António Chibante Lurdes Faria José Benevides 

Leitores: Lucia Botelho Michael Chibante   

Colectores: Edmudo Faria Francisco Pontes Carlos Ledo Angelo Franco 
 

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 mundo moderno perdeu a importância de uma vida espiritual interna e, portanto, a linguagem necessária para falar 

sobre ela. Em cada pessoa, entretanto, ainda existe um desejo profundo de transcendência. Isso é indicado pelo 

monge trapista norueguês, nascido em uma família luterana não praticante, que foi trazido para a Igreja Católica 

pela música sagrada. 
 

Erik Varden é atualmente Bispo da Prelatura Territorial de Trondheim, Noruega. Sua ordenação na Catedral de 

Trondheim foi um acontecimento histórico, já que nenhum bispo católico havia sido ordenado ali desde a Reforma 

em 1537. O monge de 46 anos é autor de muitos livros sobre espiritualidade, oração e canto gregoriano. Ele também 

reflete sobre o estado atual do Cristianismo e as questões mais importantes que as pessoas de hoje se perguntam. O 

Trapista enfatiza que questões sobre sabedoria e significado levam as pessoas a muitas práticas de meditação em 

que o silêncio cristão é substituído pelo silêncio sem Deus. Nesses exames radicais, ele enfatiza, apenas o sentimento 

de solidão é aprofundado, enquanto no cristianismo o silêncio é uma "emergência" na preparação para um encontro 

com Deus, como o profeta Elias no monte Horeb. “O silêncio de um monge não significa autoisolamento, mas um 

espaço voltado para a busca da comunhão”, enfatiza Dom Varden. 
 

O trapista norueguês aponta e enfatiza que a compreensão cristã implica na possibilidade de aceitação de que não 

temos respostas para todas as perguntas possíveis. Isso contrasta com o que é servido por um mundo dominado pela 

mania de garantir e proteger todas as coisas: vida, trabalho, amor. “Porém, a vida é um risco, e o próprio Jesus o diz, 

anunciando que segui-lo tem seu preço, mas conduz à verdadeira liberdade que traz alegria”. Ele ressalta que 

“enquanto isso, nossa sociedade está obcecada por uma falsa segurança que só gera ansiedade, mais conclusões e 

tristeza”. Dom Varden enfatiza ainda que a pessoa moderna, embora não esteja totalmente ciente disso, deseja 

desesperadamente um aprofundamento, no entanto, ele perdeu a linguagem que pode falar sobre isso e sua 

recuperação é um dos desafios no caminho de descobrir e aprofundar a própria espiritualidade. 
 

Aproveite seu final de semana e tenha uma semana abençoada! 
 

Bispo Wes 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 24 de Janeiro, 2021 

• Manuel Ivo Faria 

• Jose Ivo 

• Manuel de Medeiros 

• Maria de Jesus Andrade 

• Jose Fernando Pimentel 

O CANTINHO DO BISPO 


