O Evangelho de hoje, é a continuação do da
semana passada. Na semana passada São Lucas
tinha contado como Jesus, depois de ter andado
pela Galileia, a ensinar nas sinagogas, onde
todos gostavam de o ouvir, tinha voltado a
Nazaré, a terra onde tinha vivido quando era
criança e onde todos o conheciam.
Quando começou a ensinar na sinagoga de Nazaré, e lhes disse que era sobre Ele próprio que
as escrituras falavam, todos começaram a perguntar como era isso possível se todos O conheciam e Ele era apenas o filho de Maria e José.
Acabaram por expulsá-l’O quando Ele disse que
nenhum profeta é bem recebido na sua terra.
Como Jesus, também houve muitas pessoas, ao
longo do tempo, que foram perseguidas por
falarem aos outros de Deus, e das coisas que
Deus quer ensinar aos homens. Mas, tal como
Jesus, essas pessoas continuam sem medo,
porque Deus lhes dá coragem para suportar as
perseguições.

Leitura: 1 Cor 13, 4 - 13
Leitura da primeira Epístola do
apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Desejai de todo a vosso coração ser caridosos. A caridade é paciente e é boa, não
é invejosa nem orgulhosa, não é interesseira, não se irrita nem procura vingar-se.
Não se alegra com a injustiça, alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo
espera, tudo suporta.
Todos os dons do homem poderão acabar, mas a caridade não acaba nunca.
Podemos ser imperfeitos porque não sabemos ser melhores, mas quando nos vier
o que é perfeito e nos ensinar a fazer o bem, nunca mais faremos o mal.
Agora conheço Deus de uma forma imperfeita; mais tarde conhecerei a Deus
como ele me conhece a mim.
Agora existem estas três coisas: a Fé, a Esperança e a Caridade, mas a maior de
todas é a Caridade.

Evangelho: Lc 4, 21 - 30
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus começou a ensinar na sinagoga de Nazaré, dizendo:
- Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da escritura que acabais de ouvir.
Todos se admiravam com a sabedoria e a graça das suas palavras e perguntavam:
- Não é este o filho de José, o carpinteiro? De onde lhe vem toda esta
sabedoria?
Jesus disse-lhes:
- Eu sei que estais a pensar no ditado que diz: ‘médico cura-te a ti mesmo’. E
que me quereis dizer: ‘faz também aqui, na tua terra, o que ouvimos dizer
que fizeste em Cafarnaum’
E acrescentou:
- Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Havia em Israel muitas viúvas
no tempo do profeta Elias, quando houve uma grande fome por causa da
seca. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma
viúva da região de Sidónia, para lhe acudir. E havia em Israel muitos
leprosos no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum foi curado senão o sírio
Naamã.
Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se,
expulsaram Jesus da cidade, e até tentaram atirá-lo do cimo da colina onde a
cidade estava edificada. Mas Jesus, passando no meio deles, seguiu o seu
caminho.

Na Epístola de São Paulo aos Coríntios encontramos umas frases muito
bonitas sobre a caridade. A caridade é o Amor ao próximo. São Paulo
diz-nos como são boas as pessoas que têm o coração cheio de Amor aos
outros.
Vamos completar estas frases, para termos vontade de sermos assim
bons como São Paulo diz.
Quem tem o coração cheio de _________ é paciente e _______.
Quem tem o coração cheio de Amor, não é ___________ nem
orgulhoso, nem _____________.
Quem tem o __________ cheio de Amor, não gosta da injustiça, gosta
da ______________.
Quem tem o coração cheio de Amor, _____________ quem lhe faz mal,
e suporta todas as __________________.
VERDADE

DESCULPA

AMOR
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CORAÇÃO

BOM

INTERESSEIRO

ESTA SEMANA, VAIS PROCURAR SER COMO SÃO PAULO DIZ: VAIS FAZER
OS POSSÍVEIS POR TER SEMPRE O TEU CORAÇÃO CHEIO DE AMOR PELOS
OUTROS, ISTO É, GOSTAR DE TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO À TUA
VOLTA, E PREOCUPAR-TE EM AJUDÁ-LAS SE PRECISAREM.
VAIS VER COMO, NO FIM DO DIA, VAIS SENTIR-TE FELIZ PORQUE
AJUDASTE OS OUTROS A SEREM MAIS FELIZES.

A família de uma criança do 1º Catecismo recebeu hoje, 27 de Janeiro, a imagem da
Sagrada Família peregrina, acolhendo-a em sua casa durante uma semana.
Ao fim de uma semana, a imagem passa para outra família, até fazer a ronda pelas
famílias das crianças que estão no 1º Catecismo, terminando no final das actividades da
Catequese, em Junho.
Acompanha a Sagrada Família a seguinte oração:
Oração da Sagrada Família
Senhor, nós Vos louvamos e Vos damos graças pela nossa família.
Alegramo-nos pela visita da tua Sagrada Família a nossa casa.
Nós a acolhemos com ternura e amor.
Transforma os nossos corações e faz de cada membro
da nossa família um verdadeiro amigo de Jesus.
Assim, farás do nosso lar um reino de amor e de paz,
como foi a Sagrada Família de Jesus, Maria e José.
Como família, queremos passar contigo esta semana tão especial
Senhor, ensina-nos a viver a vossa palavra e o vosso mandamento
de amor, com o exemplo da Família de Nazaré.
Muito obrigado, Sagrada Família
de Jesus, Maria e José, por esta visita.
Amén

