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5º Domingo Tempo Comum – Ano A
Os sabores da Mesa da Palavra de Deus neste V Domingo do Tempo Comum
são fortes. Ouvimos no Evangelho: «Vós sois o Sal da terra»; «Vós sois a Luz do
mundo». O Sal dá sabor. A Luz alumia. O mundo por horizonte. É, portanto,
necessário abrir os horizontes. O mundo é a nossa casa. Compreenda-se já que o
Sal e a Luz são belíssimas metáforas das obras que fazemos: «Assim brilhe a vossa
Luz diante dos homens, para que vejam as vossas Boas Obras». Mas entenda-se
também de imediato que «as nossas Boas Obras» não são do domínio das nossas
mãos (a Luz escapa-nos das mãos), mas do domínio da Graça de Deus que, como
em Maria, também em nós «faz grandes coisas».
É assim que Isaías nos desafia literalmente a «oferecer ao faminto a tua alma
e saciar a alma do oprimido». Trata-se de muito mais do que uma simples ajuda
material. É um abraço entre duas almas, entre duas vidas, entre dois intensos
desejos de viver, entre dois alentos de vida! Portanto, com o Deus criador e
providente sempre por detrás.

Leitura do Livro do profeta
Isaías
(Is. 58, 7-10)
Eis o que diz o Senhor:
«Reparte o teu pão com o
faminto, dá pousada aos
pobres sem abrigo, leva roupa

ao que não tem que vestir e
não voltes as costas ao teu
semelhante.
Então a tua luz despontará
como a aurora e as tuas
feridas não tardarão a sarar.

Preceder-te-á a tua justiça
e seguir-te-á a glória do
Senhor.
Então, se chamares, o
Senhor responderá, se O
invocares, dir-te-á:
‘Aqui estou’.
Se tirares do meio de ti a
opressão, os gestos de
ameaça e as palavras
ofensivas, se deres do teu pão
ao faminto e matares a fome
ao indigente, a tua luz brilhará
na escuridão e a tua noite será
como o meio-dia».
Palavra do Senhor

Salmo responsorial (111)
Para o homem recto
nascerá uma luz no meio das
trevas.

com sublimidade de
linguagem ou de sabedoria a
anunciar-vos o mistério de
Deus.
Pensei que, entre vós, não
devia saber nada senão Jesus
Cristo, e Jesus Cristo
crucificado.
Apresentei-me diante de
vós cheio de fraqueza e de
temor e a tremer deveras.
A minha palavra e a minha
pregação não se basearam na
linguagem convincente da
sabedoria humana, mas na
poderosa manifestação do
Espírito Santo, para que a
vossa fé não se fundasse na
sabedoria humana, mas no
poder de Deus.
Palavra do Senhor

Aleluia, Aleluia, Aleluia
Leitura da primeira
Epístola do apóstolo São
Paulo aos Coríntios
(1 Cor 2, 1-5)
Quando fui ter convosco,
irmãos, não me apresentei
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Eu sou a luz do mundo, diz
o Senhor: quem Me segue terá
a luz da vida.
Aleluia, Aleluia, Aleluia
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Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo segundo
São Mateus (Mt 5, 13-16)
Naquele tempo, disse
Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força,
com que há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e
pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma
cidade situada sobre um
monte; nem se acende uma
lâmpada para a colocar
debaixo do alqueire, mas
sobre o candelabro, onde
brilha para todos os que estão
em casa.
Assim deve brilhar a vossa
luz diante dos homens, para
que, vendo as vossas boas
obras, glorifiquem o vosso Pai
que está nos Céus».
Palavra da salvação
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Oração dos fiéis:
- Escutai, Senhor, a oração
do vosso povo.

Agenda da semana
Dia

Data

Hora

2ª

06/02

21:30

4ª

08/02

21:00

5ª

09/02

Acontecimento

 Ministros da
Comunhão
 Reunião de
Baptismos

09:00  Exposição do
/
Santíssimo
18:30
Sacramento
21:30

6ª

10/02

21:30

D

12/02

11:00

 Reunião de
Leitores
 Reunião de
Acólitos
 Celebração
de
Baptismos

Ofertório “Obras Manutenção
Igreja” (Janeiro) – 860,81€
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12 Fevereiro (Dia do
Doente) – Missa das 10h –
Transmissão
pelo
site
www.paroquiadecasteloesdecepeda.pt -

Galeria Multimédia

DIA MUNDIAL DO DOENTE
«Admiração pelo que Deus faz:
“o Todo-Poderoso fez em mim
maravilhas”(Lc 1, 49)»

Vigararia de Paredes
Atendimento:
1 Fevereiro (10h/12h)
P.e Vitorino
e P.e Juan
24 Fevereiro (10h/12h)
P.e Armando
e P.e Felisberto
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Baptismos
12 Fevereiro – 11h
12 Março – 11h
02 Abril – 11h
14 Maio – 11h
* A inscrição deve ser feita,
pelo menos, até uma semana
antes; mediante o boletim de
nascimento da criança; nome de
avós paternos e maternos; nome,
estado civil e residência dos
padrinhos.
* Segundo o Direito Canónico
só se admitem padrinhos, se
casados, apenas catolicamente,
ou se solteiros com 16 anos de
idade no mínimo.
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