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“Hoje se cumpriu a profecia!”
4º Domingo do Tempo Comum

Ao se revelar na Sinagoga de Nazaré como Messias, Jesus provocou adesões, mas também
enfrentou resistências que o acompanharam até a cruz. Peçamos perdão por toda vez em que não
fomos fiéis seguidores de Jesus, deixando de colaborar com sua obra e seu projeto de salvação.

Primeira Leitura (Jr 1,4-5.17-19)

Leitura do Livro do Profeta Jeremias

Nos dias de Josias, rei de Judá,
4foi-me dirigida a palavra do Senhor,
dizendo: 5"Antes de formar-te no
ventre materno, eu te conheci; antes
de saíres do seio de tua mãe, eu te
consagrei e te fiz profeta das
nações. 17Vamos, põe a roupa e o
cinto, levanta-te e comunica-lhes
tudo que eu te mandar dizer: não
tenhas medo, senão, eu te farei
tremer na presença deles. 18Com
efeito, eu te transformarei hoje numa cidade
fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze
contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus
príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra; 19eles
farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque
eu estou contigo para defender-te”, diz o Senhor. -
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial SL 70(71)

R. Minha boca anunciará todos os dias vossas
graças incontáveis, ó Senhor.
1. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu
não seja envergonhado para sempre! Porque sois
justo, defendei-me e libertai-me! Escutai a minha voz,
vinde salvar-me!

2. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo
bem seguro que me salve! Porque sois a minha força
e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança!
Libertai-me, ó Deus, das mãos do ímpio.

3. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em
vós confio, desde a minha juventude. Sois meu apoio
desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal,
o meu amparo.

4. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça
e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes
desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas
maravilhas!

Evangelho (Lc 4,21-30)

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou
a dizer: 21"Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura
que acabastes de ouvir”. 22Todos davam testemunho
a seu respeito, admirados com as palavras cheias de
encanto que saíam da sua boca. E diziam: “Não é
este o filho de José?” 23Jesus, porém, disse: “Sem
dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-
te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo
o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum”. 24E
acrescentou: “Em verdade eu vos digo que nenhum
profeta é bem recebido em sua pátria. 25De fato, eu
vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não
choveu durante três anos e seis meses e houve
grande fome em toda a região, havia muitas viúvas
em Israel. 26No entanto, a nenhuma delas foi enviado
Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na
Sidônia. 27E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos
leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado,
mas sim Naamã, o sírio”. 28Quando ouviram estas
palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos.
29Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-
no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava
construída, com a intenção de lançá-lo no precipício.
30Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou
o seu caminho. - Palavra da Salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, confiando na misericórdia divina,
elevemos a Deus Pai as nossas súplicas, rezando
juntos:
T. Fortalecei-nos em vosso amor.

1. Ó Pai, revigorai a Igreja em sua missão de ser
um sinal inconfundível da misericórdia de Deus.

2. Ajudai-nos a praticar a justiça na verdade do amor.

3. Fazei que nossas pastorais assumam a missão
libertadora que Jesus proclamou em Nazaré.

Segunda Leitura (1Cor 12, 31-13,13)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios
Irmãos: 31Aspirai aos dons mais elevados. Eu vou
ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente
superior. 13,1Se eu falasse todas as línguas, as dos
homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade,
eu seria como um bronze que soa ou um címbalo
que retine. 2Se eu tivesse o dom da profecia, se
conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se
t ivesse toda a fé, a ponto de transportar
montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não
seria nada. 3Se eu gastasse todos os meus bens
para sustento dos pobres, se entregasse o meu
corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso
de nada me serviria. 4A caridade é paciente, é
benigna; não é invejosa, não é vaidosa, não se
ensoberbece; 5não faz nada de inconveniente, não
é interesseira, não se encoleriza, não guarda
rancor; 6não se alegra com a iniquidade, mas se

regozija com a verdade. 7Suporta
tudo, crê tudo, espera tudo,
desculpa tudo.  8A caridade não
acabará nunca. As profecias
desaparecerão, as l ínguas
cessarão, a ciência desaparecerá.
9Com efeito, o nosso conhecimento
é limitado e a nossa profecia é
imperfeita. 10Mas, quando vier o que
é perfeito, desaparecerá o que é
imperfeito. 11Quando eu era criança,
falava como criança, pensava como
criança, raciocinava como criança.
Quando me tornei adulto, rejeitei

o que era próprio de criança. 12Agora nós vemos
num espelho, confusamente, mas, então, veremos
face a face. Agora, conheço apenas de modo
imperfeito, mas, então, conhecerei como sou
conhecido. 13Atualmente permanecem estas três
coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas
é a caridade. - Palavra do Senhor.
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

19h

20h

20h

13h
20h

14h
15h

20h

13h
18h

08h
09h
10h30
19h

Missa -  Matriz. - 2º dia do Tríduo.
Após a Missa, Lanchonete no Salão Paroquial.

Missa - Encerramento do tríduo da Padroeira.

Festa  de Nossa Senhora da Luz.Festa  de Nossa Senhora da Luz.Festa  de Nossa Senhora da Luz.Festa  de Nossa Senhora da Luz.Festa  de Nossa Senhora da Luz.
M issa  So lene  da  Padroe i ra .M issa  So lene  da  Padroe i ra .M issa  So lene  da  Padroe i ra .M issa  So lene  da  Padroe i ra .M issa  So lene  da  Padroe i ra .

Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).
Missa - São Brás - Bênção das gargantas - Matriz.

VVVVVisita aos enfisita aos enfisita aos enfisita aos enfisita aos enfererererermos:mos:mos:mos:mos: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração: Comunidade Santa Edwiges.

Missa do Sagrado Coração de Jesus - Matriz.

Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).
Nissa - Santa Edwiges.

5º Doming5º Doming5º Doming5º Doming5º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comum.um.um.um.um.
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges..
Missa - Matriz.
Missa -  Matriz

HOJE
31 Dom

01 Seg

02 Ter

03 Qua

04  Qui

05 Sex

06 Sab

07 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  FevereiroFevereiroFevereiroFevereiroFevereiro
10/02 - Quarta Feira de Cinzas - 2oh: Missa com
Imposição das cinzas e Ação de Graças pelo 9º
Aniversário de Ordenação do Diácono Márcio.
13/02 - 14h: Preparação de pais e padrinhos para o batismo.
16/02 - 20h: Missa - Santa Edwiges.
20/02 - 13h: Curso de Noivos.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
31 – Daniel Fernandes de Araújo
01 – Mércia Celeste
01 – Narciso Pinho Serra Jr. ( * )
01 – Patrício Alves F. da Costa
02 – Marilena Paes Leme Vieira
02 – Marinita Lourenço Souza
02 – Rosemery Evangelista Pires
03 – Manuel Regos Candal
04 – Vergínia Morro Bussola
05 – Anna Beatriz de Araújo Serra
05 – Carmerina Cecotti Silva
05 – Maria Marliene Vaz
06 – Ana Maria Rodrigues Martins Vicentini
06 – Urbino Abílio Amaro
07 – Ângela Arco de Oliveira Siqueira

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
01/02 – Sta. Veridiana (Virgem)
Leituras: 2Sm 15, 13-14.30; 16,5-13ª; Sl 3,2-3. 4-5. 6-7;
Mc 5,1-20

02/02 – Apresentação do Menino Jesus no
Templo e Purificação de Nossa Senhora
Leituras: Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23 (24); Lc 2,22-40

03/02 – São Brás (Bispo, Mártir)
Leituras: 2Sm 24,2.9-17; Sl 31(32); Mc 6,1-6

04/02 – S. João de Brito (Mártir)
Leituras: 1Rs 2,1-4.10-12; Cânt.: 1Cr 29,10.11ab.
11d-12a.12bcd; Mc 6,7-13

05/02 – Santa Águeda (Virgem, mártir)
Leituras: Eclo 47,2-13; Sl 17(18); Mc 6,14-29

06/02 – São Paulo Míki e comps. (Mártires)
Leituras: 1Rs 3,4-13; Sl 118(119); Mc 6,30-34

07/02 – São Ricardo (Rei e Confessor)
Leituras: Is 6,1-2a.3-8; Sl 137(138); 1Cor 15,1-11; Lc 5, 1-11

ORAÇÃO DOS FIÉIS  (...continuação)

4. Iluminai nossos governantes em sua tarefa de
cuidar do bem público e amparar os desvalidos.
5. Ajudai-nos a professar e testemunhar nossa fé
com ardor e alegria.

P. Tudo isso, vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

Mas Jesus, passando pelo meio
deles, continuou seu caminho.

Jesus sente de perto, diríamos, “sente na pele”,
o fechamento de seus conterrâneos ao projeto do
Reino. O convite ao banquete do Reino é oferecido
gratuitamente a todos, mas cabe ao ser humano um
papel decisivo diante dessa oferta divina: aceitar e
entrar na lógica do Reino ou ficar de fora.

Jesus não pode fazer nada quando se está com
o coração fechado à Novidade, não porque Ele não
quer fazer, mas porque respeita infinitamente a
liberdade humana, respeito este que faz parte
também de sua Boa-nova.

Para seus compatriotas, era impossível que Deus
se manifestasse na pessoa simples e humilde de
Jesus de Nazaré. Pensavam eles que Deus precisa
fazer coisas grandiosas e extraordinárias para
revelar seu amor.         Frei João Fernandes Reinert

Festa de Nossa Senhora da Luz, nossa Padroeira
“Ó querida e gloriosa Padroeira Nossa Senhora da Luz, fomos, pela divina

providência, colocados sob vossa especial proteção e com isso nos alegramos e nos
sentimos honrados. Dignai-vos conceder uma centelha de Vossa LUZ, que nos

ilumine a mente e nos abrase o coração, a fim de sempre mais e melhor conhecermos
e amarmos a Jesus, vosso Divino Filho. Amém.”

Com base na Festa da Apresentação do Menino Jesus no Templo e da Purificação da
Virgem, nasce o culto em torno de Nossa Senhora da Luz (também chamada de Nossa
Senhora das Candeias, da Candelária, da Apresentação e da Purificação). Títulos
Marianos pelos quais a Igreja Católica venera a Santíssima Virgem Maria. Sob essas
designações, é particularmente cultuada em Portugal e no Brasil.


