
(Pároco: Padre António Augusto Teixeira de Sousa, scj.)
II DOMINGO DO TEMPO COMUM

ESPERTALHÃO
Certo Padre acabado de se formar em Paris, achava que sabia mais de catequese
que os seus colegas e os/as catequistas. E tanto falava disso que um colega idoso o
convidou para uma missa de crianças na sua Paróquia, para ele e as catequistas
aprenderam com ele. 
Antes da Missa, quis falar com as catequistas, proibindo-as de interferirem entre as
crianças e ele. Estavam ali para aprender e não para incomodar as crianças. Que
deixassem as crianças sozinhas nas alas centrais. 
E assim aconteceu. 
O Padre entrou quando começou o cântico de entrada. No fim do cântico havia um
imenso burburinho entre as crianças. O Padre aproximou-se calado e foi andando ali
para trás e para a frente,,, Aos poucos foram-se calando. E quando já estavam qua-
se todos em silêncio, um deles, aproximou-se e, apontando para a cadeira, disse-lhe:
- Olhe, o seu lugar é ali.
Gargalhada geral... 
E lá recomeçou ele a passear para trás e para a frente, até que outro pequeno se le-
vantou, pegou-lhe pela mão e puxou-o até à cadeira... Entretanto, todos se calaram.
Então, o petiz olhando para os colegas falou: 
- Pronto, é aqui. A primeira vez que eu vim também não sabia. Já pode começar…
Finalmente, o padre começou. Na homilia, as crianças, inquietas, cochichavam umas
com as outras. Não estava a ser fácil... O Padre tentou, então, dialogar com as crian-
ças, e perguntou a uma menina: 
- Quem é Deus? 
- Não sei, mas a minha mãe disse que na catequese eu ia aprender quem é Deus.
Se calhar também se pode matricular,…
A coisa estava a correr mal e o padre não estava a dar conta do recado. Então pen-
sou falar do que Deus gostava ou não gostava... E reparou que um menino sentado



mesmo à sua frente pegou num rebuçado e começou a tirar o papel. O Padre inter-
veio: 
- Então, menino, achas que Jesus gosta disso?
- Não sei... 
- Então, digo-te eu: Jesus não gosta disso...
- Ainda bem, que só tenho este. 
Acabou aí a homilia. A missa continuou sem mais delongas... E no fim o Padre quis
falar com o Pároco e os/as catequistas: 
- Aprendi muita coisa em Paris, mas não a lidar com estas crianças! Peço-vos des-
culpa. 
E eu, pároco de Perafita e de Lavra, também não sei tudo, mas não quero ser
este espertalhão. Sei do que são capazes os/as catequistas, mesmo em pande-
mia... Já foi a Festa da Palavra de Perafita e está agendada a de Lavra. Neste
sábado é a Festa da Luz em Perafita... Já vi o guião. É assim também com os
Jovens, os Escuteiros, os Acólitos, os Leitores, os MECs. Com todas as caute-
las sanitárias, fazendo apenas o essencial, vamos continuar a caminhar na fé e
na alegria. Não podemos deixar de ser felizes! Haja esperança!

  PE. ANTÓNIO AUGUSTO SCJ
LITURGIA DA PALAVRA

LEITURA I     1 Sam 3, 3b-10.19
Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de
Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: «Aqui estou». E, correndo para
junto de Heli, disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Mas Heli respondeu: «Eu
não te chamei;  torna a deitar-te».  E ele foi  deitar-se.  O Senhor  voltou a chamar
Samuel.  Samuel  levantou-se,  foi  ter  com Heli  e  disse:  «Aqui  estou,  porque  me
chamaste». Heli respondeu: «Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te». Samuel
ainda não conhecia o Senhor, porque, até então, nunca se lhe tinha manifestado a
palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi
ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Então Heli compreendeu
que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se
te  chamarem  outra  vez,  responde:  ‘Falai,  Senhor,  que  o  vosso  servo  escuta’».
Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-Se e chamou
como das outras vezes: «Samuel, Samuel!» E Samuel respondeu: «Falai, Senhor,
que  o  vosso  servo  escuta».  Samuel  foi  crescendo;  o  Senhor  estava  com ele  e
nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL -  Salmo 39 (40)
Refrão: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade

LEITURA II    1 Cor 6, 13c-15a.17-20
Leitura da Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Na verdade, eu reconheço que Deus
não faz aceção de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que O teme e pratica a
justiça é-Lhe agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a



paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda
a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou: Deus ungiu
com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e
curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com Ele».
Palavra do Senhor.

ALELUIA
Refrão: Aleluia. Repete-se
Encontramos o Messias, que é Jesus Cristo.
Por Ele nos veio a graça e a verdade.
EVANGELHO –     Jo 1, 35-42
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus
que passava, disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer
aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O
seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles responderam: «Rabi – que quer dizer
‘Mestre’  –  onde  moras?».  Disse-lhes  Jesus:  «Vinde  ver».  Eles  foram  ver  onde
morava e ficaram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André,
irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer
‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão,
filho de João. Chamar-te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro. Palavra da salvação.

AGENDA SEMANAL (18 a 24 de janeiro)
Segunda-feira, dia 18 de janeiro Mc 2, 18-22
Igreja e Cartório encerrados
Terça-feira, dia 19 de janeiro Mc 2, 23-28
9.00 – Missa (LAVRA)
10.30 às 12.00 – Cartório (LAVRA)
17.00 às 19.00 – Cartório em Perafita (pelo pároco)
Quarta-feira,  dia  20  de  janeiro Mc  3,  1-6  S.  Fabião,  Papa  e  Mártir e  S.
Sebastião, Mártir
17.00 às 18.30 - Cartório em Perafita
19.00 – Missa (PERAFITA)
Quinta-feira, dia 21 de Janeiro Mc 3, 7-12 S. Inês, Virgem e Mártir
10.00 às 12.00 – Cartório (LAVRA)
14.30 – Rosário (PERAFITA)
15.30 às 17.30 – Cartório (LAVRA
18.30 – Missa (LAVRA)
Sexta-feira, dia 22 de janeiro Mc 3, 13-19 S. Vicente, Diácono e Mártir
9.00 - Missa (PERAFITA)
10.30 às 12.00 – Cartório (PERAFITA)
17.00 às 19.00 - Cartório em Lavra (pelo pároco)
Sábado, dia 23 de janeiro Mc 3, 20-21



16.30 – Rosário em Lavra 
17.30 – Missa em Lavra
18.00 – Rosário em Perafita
19.00 – Missa em Perafita 
Domingo, dia 24 de janeiro – III Domingo do Tempo Comum – DOMINGO DA 
PALAVRA DE DEUS
9.00 – Missa em Lavra
9.00 – Rosário em Perafita
10.15 – Missa em Perafita
11.30 – Missa em Lavra (Pelo Povo de Perafita e Lavra)

AVISOS
1. JORNAL VOZ DE FÁTIMA – Encontra-se em pagamento a assinatura do jornal. Deverá ser
feita do mesmo modo que o habitual.
2.  JORNAL “O FUTURO” -  Os  assinantes  deste  jornal  já  podem fazer  o  pagamento  da
respetiva assinatura dos modos habituais.
3. IRMANDADES (PERAFITA) – Pedimos às pessoas responsáveis que comecem a recolher
as mesmas, no sentido de entregar os valores até final de março.
4.LAMPADÁRIO  (PERAFITA) –  A partir  deste  fim  se  semana  junto  à  imagem  de  Nossa
Senhora encontra-se um lampadário para recolher as ofertas dos paroquianos.
5.     HORÁRIO DO CARTÓRIO   – A partir  deste mês de janeiro o horário do Cartório sofrerá
alterações. O secretário paroquial passará a exercer funções não só em Lavra, mas também
em Perafita. O novo horário do cartório para as duas comunidades já está afixado nos locais
habituais.
6.     ESTIPÊNDIOS DE MISSA   –  De  acordo  com a  informação  por  parte  da  Diocese  e  da
Conferência Episcopal com data de 10 de junho de 2008 o valor de estipêndio de uma missa a
ser  ofertado  deverá  ser  de  €10,00.  Passados  doze  anos dessa  indicação  por  parte  dos
responsáveis da Igreja Portuguesa  esse valor ainda não foi atualizado nesta paróquia de
Lavra,  pelo que a partir  de janeiro o valor  a ofertar  deverá ser o definido pela Diocese e
Conferência Episcopal.
7.  UNIDADE  DOS  CRISTÃOS –  Tem  início  na  segunda-feira  a  Semana  de  Oração  pela
Unidade dos Cristãos que decorre até ao dia 25 de janeiro, Festa da Conversão de São Paulo,
subordinada ao tema: “Eles demostraram-nos uma benevolência fora do comum”. Rezemos por
esta intenção.
8.  DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS –  No  próximo  domingo  celebra-se  o  Domingo  da
Palavra de Deus, implementado pelo Papa Francisco para que valorizemos o estudo da Bíblia
Sagrada.
9. HORÁRIO DAS MISSAS
Continuamos  em  Estado  de  Emergência,  mas  as  nossas  igrejas  podem  estar  abertas  e
podemos ter  celebrações.  Assim, a partir  do próximo fim de semana os horários serão os
seguintes:

PERAFITA LAVRA
Sábado 19h00 Sábado 17h30
Domingo 10h15 Domingo 9h00

11h30
No auditório Padre Heitor Na sala das colunas




