
 

 

 

    
 

 

Benditos Sejam Os Nossos Aborrecimentos 
Pe. Joseph Juknialis 

 

 
 

Por mais que todos gostemos de uma vida sem complicações, para a pessoa de fé as bem-aventuranças são 

marcadores de quando Deus desliza em nossa consciência. Eles são as portas da vida para um sentimento mais 

profundo de Deus conosco. 
 

“Bem-aventurados os pobres de espírito” não é sobre a pobreza material, embora possa incluir tais momentos. Ser 

pobre de espírito é depender de Deus porque esgotamos nossa própria autossuficiência. Não há outro lugar para ir. 
 

“Bem-aventurados os que choram” é sobre momentos em que lamentamos a perda de alguém ou algo que amamos 

profundamente. Quem ou o que agora nos sustentará? 
 

“Bem-aventurados os mansos” é sobre desistir da necessidade de fazer as coisas do nosso jeito o tempo todo. Ele 

reconhece que às vezes o caminho de Deus está quebrando o que preferimos. 
 

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça”, isto é, de um relacionamento com Deus. Em última análise, 

é uma fome de harmonia. 
 

“Bem-aventurados os misericordiosos” é sobre perdoar e sobre aqueles que praticam as obras corporais de 

misericórdia—alimentar os famintos, vestir os nus e o resto. Neles encontramos a presença de Deus. 
 

“Bem-aventurados os limpos de coração” é quando percebemos que não podemos ter tudo. Então, há apenas um que 

satisfará nosso desejo. 
 

“Bem-aventurados os pacificadores” são aqueles que não apenas amam a paz, mas trabalham pela paz, pois Deus é 

paz. 
 

“Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça.” Eles vivem para um bem maior que o seu próprio. 
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MISSA 
 

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM 
 

ORAÇÃO COLETA 

Concedei, Senhor nosso Deus, 

que Vos adoremos de todo o coração 

e amemos todos os homens com sincera caridade. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

 

LEITURA I Sof 2, 3; 3, 12-13 
 

Leitura da Profecia de Sofonias 

Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a 

justiça, procurai a humildade; talvez encontreis protecção no dia da ira do Senhor. Só deixarei ficar no 

meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. O resto de Israel não 

voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma língua 

enganadora. Por isso, terão pastagem e repouso, sem ninguém que os perturbe. 

Palavra do Senhor. 
 

 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 145 (146) 
 

Refrão:  Bem-aventurados os pobres em espírito, 

porque deles é o reino dos Céus. 
 

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 

dá pão aos que têm fome 

e a liberdade aos cativos. 
 

O Senhor ilumina os olhos dos cegos, 

o Senhor levanta os abatidos, 

o Senhor ama os justos. 
 

O Senhor protege os peregrinos, 

ampara o órfão e a viúva 

e entrava o caminho aos pecadores. 
 

O Senhor reina eternamente. 

O teu Deus, ó Sião, 

é Rei por todas as gerações. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEITURA II 1 Cor 1, 26-31 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 

Irmãos: Vede quem sois vós, os que Deus chamou: não há muitos sábios, naturalmente falando, nem 

muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para 

confundir os sábios; escolheu o que é fraco, para confundir o forte; escolheu o que é vil e desprezível, o 

que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura 

se possa gloriar diante de Deus. É por Ele que vós estais em Cristo Jesus, o qual Se tornou para nós 

sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Deste modo, conforme está escrito, «quem se gloria 

deve gloriar-se no Senhor». 

Palavra do Senhor. 

 

 

ALELUIA Mt 5, 12a 
 

Refrão: Aleluia. 

Alegrai-vos e exultai, 

porque é grande nos Céus a vossa recompensa. 
 

 

EVANGELHO Mt 5, 1-12a 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e 

Ele começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos 

Céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque 

serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-

aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, 

porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos Céus. Bem-

aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem 

todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 

Palavra da salvação. 
 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Apresentamos, Senhor, ao vosso altar 

os dons do vosso povo santo; 

aceitai-os benignamente 

e fazei deles o sacramento da nossa redenção. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, 

nós Vos suplicamos, Senhor, 

que, por este auxílio de salvação eterna, 

cresça sempre no mundo a verdadeira fé. 

Por Nosso Senhor. 



 

 

 

 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa–5 de Fevereiro, 2023 

 

 

 

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

1/1/23 Eduardo Vieira e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* Lúcia Piedade e Família* 

8/1/23 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

15/1/23 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

22/1/23 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Luis Barroso e Família* António Pacheco e Família* 

29/1/23 Fátima Sousa    
 

Ministros da Comunhão: Isabel Almeida José Benevides   

Leitores: Lídia Silva Lúcia Piedade   

Coletores: Osvaldo Frias Rui Costa José Marques José Vieira 

 
Caros Irmãos Católicos, 
 

Há quarenta e nove anos, a Semana da Escola Católica é celebrada no último Domingo de Janeiro até o 

Sábado seguinte.  Seu objetivo é destacar o valor das escolas e instituições educativas católicas.  Uma olhada 

nas salas de aula dos centros católicos de aprendizado em todo o mundo mostra as ricas tradições da educação 

cristã, onde a excelência acadêmica se casa com fé, cultura e vida. 
 

O Papa Francisco afirmou em sua mensagem ao Congresso Mundial do Escritório Internacional da Educação 

Católica em Junho de 2019: “Precisamos colocar no centro da ação educativa a pessoa em sua integridade 

total.  Para isso, o educador deve ser competente, qualificado e, ao mesmo tempo, rico em humanidade, capaz 

de conviver com os educandos para promover seu crescimento humano e espiritual”. 
 

A matrícula de alunos em escolas católicas K-12 em todo o mundo (2017) foi de 62,2 milhões.  Contribuições 

selecionadas de escolas católicas K-12 equivalem a economias orçamentárias para estados de US$ 62 bilhões 

(PPP) em 38 países.  As contribuições para a riqueza do capital humano (medida como o valor presente dos 

rendimentos futuros da força de trabalho) é de US$ 12 trilhões. Comparativamente, um bom desempenho 

dos alunos em muitos países.  Ênfase nos valores e no desenvolvimento humano integral.  Respeito pela fé 

com muitas crianças de outras religiões matriculadas. 
 

Se você tiver um momento, dê uma olhada no Relatório Global de Educação Católica 2020: 

https://tinyurl.com/33nkdtkn  
 

Por favor, faça uma oração por nossa própria escola católica, a Mount Saint Agnes Academy, que comemora 

seu 133º aniversário este ano. 
 

Aproveite o final de semana e fique bem! 
 

Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

 

Intenções de Missa: Catedral de Santa Teresa – 29 de Janeiro, 2023 

• António Mansinho 

• José Cunha 

• Maria José Medeiros 
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