
 

 

   

P 
ara entrar na universidade de Jesus terás 

que te apresentar todos os dias. É Jesus 

Cristo quem te qualifica para estares 

pronto para a universidade da vida. Desde o teu 

nascimento e com o sacramento do Batismo és 

chamado Filho de Deus, amado por Deus, para 

seres reflexo da Luz Divina – o Espírito Santo que 

te habita. 

Esta semana, ao celebramos a “Senhora das 

Candeias”, a apresentação do menino Jesus no 

Templo, 40 dias depois do Natal, a Igreja – Povo 

Santo de Deus – ilumina-nos através da Palavra 

de Jesus: “Vós sóis a Luz do mundo”; “Vós sois o 

sal da terra”. 

COMO É O TEU COMPROMISSO CRISTÃO?  

Sabemos que não basta ter uma vivência religio-

sa, com a regra que se vai à missa ao domingo 

ou se cumpre tradições e práticas devocionais.  

Ser cristão é um compromisso honesto e exigen-

te que te faz ser coerente com Jesus Cristo. De-

ves estar atento à partilha com os pobres, promo-

veres a reconciliação, seres profeta da fraternida-

de. Para além das tuas forças e capacidades, da 

tua doação nos pequenos gestos diários, é o 

Espírito de Deus quem te faz instrumento de 

anúncio de uma Palavra que Salva.  
 

VEM AÍ A ESPERANÇOSA JORNADA  
MUNDIAL DA JUVENTUDE.  

 

A Cruz e o ícone de Nossa Senhora são entre-

gues aos jovens. A “loucura da cruz” é AMOR ao 

tornar-se vida entregue. Como podem viver os 

nossos jovens o encontro pessoal com Cristo 

vivo? Quando também tu, irmão e irmã, em cada 

dia fores as mãos, os pés, o coração, a inteligên-

cia, as emoções, a alegria, a sabedoria, a simplici-

dade e a humildade de Jesus Cristo.  

Caro irmão e irmã, és “sal da terra” quando prati-

cares o sabor do Evangelho no meio dos proble-

mas atuais: saúde, educação, economia, etc…; és 

“luz do mundo” quando na tua vida se acender a 

força e a coragem de dizeres por palavras e ges-

tos o que o Espírito Santo realizou de maravilho-

so em ti!  Na universidade de Jesus, todos so-

mos reflexo da Luz.  

Pe. . Samuel Vilas Boas  
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 NA UNIVERSIDADE DE JESUS  
ÉS REFLEXO DA LUZ 

A CRUZ PEREGRINA 

Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, 

construída a propósito do Ano Santo, em 1983, 

foi confiada por João Paulo II aos jovens no 

Domingo de Ramos do ano seguinte, para que 

fosse levada por todo o mundo. Desde aí, a 

Cruz peregrina, feita em madeira, iniciou uma 

peregrinação que já a levou aos cinco continen-

tes e a quase 90 países. Tem sido encarada 

como um verdadeiro sinal de fé. 

Tem-se afirmado como um sinal de esperança 

em locais particularmente sensíveis. Em 1985, 

esteve em Praga, na atual República Checa, na 

altura em que a Europa estava dividida pela 

cortina de ferro, e foi aí sinal de comunhão com 

o Papa. Pouco depois do 11 de setembro de 

2001, viajou até ao Ground Zero, em Nova Ior-

que, onde ocorreram os ataques terroristas que 

vitimaram quase 3000 pessoas. Passou tam-

bém pelo Ruanda, em 2006, depois de o país 

ter sido assolado pela guerra civil. 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE (1)  
CRUZ PEREGRINA  

E ÍCONE DE NOSSA SENHORA SALUS POPULI ROMANI  
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O ÍCONE DE NOSSA SENHORA SALUS 

POPULI ROMANI 

Desde 2003 que a cruz peregrina conta com a 

companhia do ícone de Nossa Senhora Salus 

Populi Romani, que retrata a Virgem Maria 

com o Menino nos braços. Este ícone foi intro-

duzido ainda pelo Papa João Paulo II como 

símbolo da presença de Maria junto dos jo-

vens. Com 1,20 metros de altura e 80 centíme-

tros de largura, o ícone de Nossa Senhora Sa-

lus Populi Romani está associado a uma das 

mais populares devoções marianas em Itália. É 

antiga a tradição de o levar em procissão pelas 

ruas de Roma, para afastar perigos e desgra-

ças ou pôr fim a pestes. O ícone original en-

contra-se na Basílica de Santa Maria Maior, 

em Roma, e é visitado pelo Papa Francisco que 

ali reza e deixa um ramo de flores, antes e 

depois de cada viagem apostólica. 

 

 



 

 

LITURGIA 

V DOMINGO TEMPO COMUM - ANO A 
 

LEITURA I | 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 ofensi-

vas, se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, a tua luz brilhará na escuri-

dão e a tua noite será como o meio-dia».  

 

SALMO | SALMO 111 (112) 

Para o homem reto nascerá uma luz no meio das trevas.   

 Brilha aos homens retos, como luz nas trevas,  

  o homem misericordioso, compassivo e justo. 

 Ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. 

  Este jamais será abalado; o justo deixará memória eterna. 

   Ele não receia más notícias: seu coração está firme, confiado no Senhor.  

 O seu coração é inabalável, nada teme; reparte com largueza pelos pobres, 

  a sua generosidade permanece para sempre  

  e pode levantar a cabeça com altivez. 

 

LEITURA II | Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios  (1 Cor 2, 1-5) 

Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sa-

bedoria 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. 

 

EVANGELHO | 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 candela-

bro, 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». 

ACÓLITOS: 
 

A eficácia da nossa oração e das nossas liturgias 
não dependem do uso de palavras especialmente 

poderosas ou de gestos com 

força mágica. Dar pão ao famin-
to, pousada aos pobres, roupa 

ao nu e não voltar as costas ao 
nosso semelhante são as condi-

ções para sermos agradáveis a 
Deus. Na sacristia, pomos a 

túnica branca, mas é na vida que 

revestimos o nosso coração de 
boas obras, para que o Senhor 

aceite o nosso ministério. 
 

LEITORES: 

A leitura litúrgica é retórica, porque procura usar 
as técnicas de uma boa leitura para convencer 

quem ouve. Convencer o entendimento pela clare-
za com que se enunciam as verdades evangélicas, 

convencer a memória tornando presentes os 
exemplos do passado, convencer a vonta-

de suscitando o desejo de fazer o bem. 

Mas nunca devemos 
esquecer que o modelo 

cristão da persuasão 
não é o das belas pala-

vras, mas a Cruz de 

Cristo. 
 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS  

DA COMUNHÃO 
 

Num antigo rito do Batismo, punha-se um grão de 

sal na boca do bebé. Este gesto era acompanhado 
por uma oração: “recebe o sal da sabedoria, que ele 

te ajude a obter o perdão e alcançar a Vida eterna”. 
Deus pede-nos que 

sejamos sal da terra e 
luz do mundo, mas dá-

nos também a força 

para o sermos. No frag-
mento de um Pão euca-

rístico sem sabor espe-
cial, Deus dá-nos a 

força para sermos sal 
da terra e luz do mundo. 

Vamos demonstrar a nossa 

atenção a tudo o que na nos-

sa vida é dom e prova de 

amor e vamos dizer aos nos-

sos familiares palavras sim-

ples de reconhecimento e 

gratidão. 

TLin[formativo] 

ESCOLA DE FAMÍLIAS: 11 de fevereiro, às 

21h15, no salão da igreja do Sagrado Cora-

ção de Jesus, em Fafe, com o tema: «Casar 

para quê?» Esta sessão, em formato testemu-

nhal, vai abordar o sentido do casamento, não es-

quecendo as suas luzes e sombras. Como a Igreja 

os ajuda a ser casal vai ser um dos temas aborda-

dos por dois casais convidados. 

SEMEAR A CARIDADE  

FORMAÇÃO PARA AGÊNCIAS FUNERÁ-

RIAS E REPÓRTERES DE IMAGEM: dia 11 

de fevereiro, sábado, no Espaço Vita, em 

Braga, das 09h00 às 12h30. Este encontro 

será certificado pela Arqui-

diocese de Braga, pelo que 

terá o custo de 30€ por 

participante. Para isso será 

necessário fazer a inscri-

ção, através  deste link:  

SAIR EM MISSÃO DE AMAR 


