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Faz-te ao largo e lança as redes para a pesca. 

 

 Queridos irmãos, 

 Deus vem pessoalmente à procura de cada um de nós e chama-nos de forma 

surpreendente e nem sempre razoável. No chamamento de Isaías vemos como o Se-

nhor não se impressiona com a fragilidade do Profeta antes, pelo contrário, toca-o com 

a sua graça, espelha nele o cuidado pelo povo a quem é enviado e Isaías responde com 

docilidade: “Eis-me aqui”. 

 O mesmo se passa no relato evangélico. Desanimado com a escassez do pescado, 

Pedro obedece à ordem de Jesus: “já que o dizes, lançarei as redes” e é surpreendido 

pela quan.dade de peixe “que quase rebentava as redes”. 

 Por detrás da vocação de Isaías e de Pedro, e de todos os chamamentos de Deus, 

está a inicia.va divina e a resposta obediente daquele que é chamado. A obediência da 

fé é a condição necessária para escutar a Palavra de Deus e deixar que ela se torne fe-

cunda na nossa vida, que ela encarne, ou seja, se faça acontecimento de salvação e en-

vie depois em missão. 

 Acolher a Palavra significa deixar que ela transforme o coração. “Faz-te ao largo e 

lança as redes!” É urgente voltarmo-nos para Jesus, caminharmos no Evangelho, deixar-

mo-nos reconstruir pela Palavra que nos dá vida em abundância e nos ensina a pôr a 

confiança apenas n’Ele e só n’Ele. Conver.dos pelo Evangelho seremos fermento de 

esperança no mundo, navegaremos com firmeza nos mares instáveis do nosso tempo e 

seremos enviados por Deus a anunciar a Boa Nova aos nossos irmãos.  

 Peçamos ao Senhor que nos conceda evangelizadores disponíveis para o anúncio 

do Evangelho, rezemos pelos jovens e pelas crianças da nossa Paróquia, pelas nossas 

famílias para que se tornem santuários da escuta de Deus e escolas de serviço 

Saúda-vos com es.ma, 

       Pe. Bruno Machado 

 



Salmo Responsorial 
Na presença dos  

Anjos, eu Vos  

louvarei, Senhor. 

1ª Leitura - Is 6, 1-2a. 3-8 
Ouvi então a voz do Senhor a dizer: 
«Quem vou enviar?» E eu respondi: 
«Aqui estou eu: envia-me!»  
 

Salmo - 137 
Todos os reis da terra te darão graças 
quando entenderem as palavras da 
tua boca. 
 

2ª Leitura - 1 Cor 15, 1.11 
É pelo Evangelho que vós sereis salvos 
se o guardardes como eu vo-lo anunciei. 
 

Evangelho - Lc 5, 1-11 
Jesus disse a Simão: «Não tenhas me-

do, de agora em diante serás pescador 

de homens». 

A humildade dos grandes  
Isaías é indiscu.velmente o maior pro-

feta e poeta do An.go Testamento, e 

Paulo o maior evangelizador entre os 

Apóstolos. Mas ambos reconhecem as 

suas limitações e se deixam guiar pela 

graça de Deus.  

Constante Procura e Imprudência na 
Confiança. 
Esta é, por certo, uma das ideias que o 

Evangelho nos quer transmi.r. 

De novo Jesus, após momento grande 

alarido no meio do povo, pede, seguro 

de Si, a Simão, que volte a lançar as 

redes ao mar. Desanimado e exausto; 

fez-lhe a vontade… recebendo de vol-
ta uma  boa pescaria. 
Seremos cada um de nós também 
“um” Simão? 
Em Constante Procura, animados, pro-
curamos fazer o nosso melhor, mas 
desmo.vados abandonamos as 
«redes» não por preguiça, mas por 
perder a confiança. 
UM PAI, conhece melhor que ninguém 

o seu filho e sem que ele lhe peça, 

concede-lhe o que necessita. 
Procuremos, pois confiar e discernir os 
melhores meios, para fazer felizes to-
dos os “Pescadores de Homens, desta 
faina” que é a Vida de cada um! 
Não sejamos imprudentes, consiga-
mos fazer a nossa parte e confiemos 
no Pai… 
Saúde, Paz e Felicidade! 

Maria João CarvalhoMaria João CarvalhoMaria João CarvalhoMaria João Carvalho    

Centro Social 

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO 
LC 5, 1-11 

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS 
Sábados: Vespertina, em S. José às 16.00 h. e 18.30 h. 
Domingos: Na Igreja de S. José às 10.00 h.;  
          Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h. 

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO  
5º DOMINGO DO TEMPO COMUM 



Ao contrário de Jeremias e de vários 
outros profetas, o relato da vocação 
não é dado no início do seu livro. No 
entanto, é uma chave importante para 
a leitura, que define já a grandeza e 
san.dade do Deus que lhe aparece. 
Perante tanta grandeza, Isaías reco-
nhece-se como «um homem com lá-
bios impuros no meio de um povo 
com lábios impuros». Mas um serafim 
purifica os seus lábios com um carvão 
em brasa. Enquanto Deus se pergunta 
a quem enviar como Seu mensageiro, 
Isaías declara-se pronto e determina-
do a levar a mensagem de Deus: «Eis-
me aqui: envia-me.».  
A primeira carta de Paulo aos Corín-
.os contém uma parte importante das 
recomendações morais (má conduta 
sexual, discussões entre irmãos, requi-
sitos matrimoniais). Mas também nos 
reserva resumos teológicos de grande 
valor: sobre a refeição eucarís.ca, so-

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA 
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h. 
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h. 

A PALAVRA EM CADA DIA 
De 7 a 13 de Fevereiro 

  7 - Is 53, 1-10; Sl 21; Jo 9, 28-37 
  8 - 1 Rs 8, 22-23.27-30; Sl 83; Mc 7, 1-13 
  9 - 1 Rs 10, 1-10; Sl 36; Mc 7, 14-23 
10 - 1 Rs 11, 4-13; Sl 105; Mc 7, 24-30 
11 - 1 Rs 11, 29-32.12-19; Sl 80;  

Mc 7, 31-37 
12 - 1 Rs 12, 26-32; 13, 33-34; Sl 105;  

Mc 8, 1-10 
13 - Jr 17, 5-8; Sl 1; 1 Cor 15, 12, 16-20; 

Lc 6, 17.20-26 

bre a primazia do amor, sobre os dons 

do Espírito e aqui uma lembrança da 

«Boa Nova» que anunciou aos Corín-

.os. De certa forma, ele dá-nos o pre-

ceito que recebeu: «Cristo morreu pe-

los nossos pecados. Ele apareceu vivo 

a Pedro, e depois aos Doze. E em úl.-

mo lugar para o imperfeito» que ele 

considera ser. Reconhece, no entanto, 

que foi completamente transformado 

«pela graça de Deus».   

Este relato do chamamento dos três 

primeiros discípulos de Jesus difere 

consideravelmente dos relatos de 

Marcos, Mateus e João. Jesus entra no 

barco de Simão e ensina as mul.dões 

na praia. Mas nada é dito sobre o con-

teúdo deste ensinamento. Jesus co-

nhecia Simão desde a cura de sua so-

gra em Cafarnaum. Ele o chama e pe-

de que avance para águas profundas e 

lance as redes. Simão tem dúvidas, 

 



IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738 
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758 

Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com 
 www.paroquiaolivaissul.pt;  

A Evangelização hoje 

Como posso evangelizar? Como cumprir o 

mandato de Cristo: “Ide por todo o mundo e 

pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem 

acreditar e for bap.zado será salvo; mas 

quem não acreditar será condenado.”? Pare-

ce-me que a grande resposta é a verdadeira 

amizade. Na úl.ma semana de Janeiro .ve a 

graça de privar por duas vezes com um ami-

go médico que trata de corações de crianças, 

um cardiologista pediátrico, portanto. No 

primeiro dia em que jantei com ele, a propó-

sito de um grupo de casais que acompanho, 

o meu amigo Zé Diogo vinha dum turbilhão 

de emoções. Profundamente comovido, por 

um lado, e imensamente feliz, por outro. Ti-

nha-lhe aparecido o caso duma criança que, 

depois de quatro dias ter sido dado à luz, 

falecera. Complicações com o coração impe-

diram-na de ficar connosco mais tempo. Ao 

aperceber-se da iminência da morte da crian-

ça, o Zé Diogo perguntou à sua mãe se gosta-

ria de bap.zar o seu bebé. A mãe, com um 

brilho nos olhos, disse imediatamente que 

sim. As enfermeiras de serviço trataram de 

preparar tudo “se é para fazer, que seja feito 

com dignidade”. E o meu amigo médico bap-

.zou a criança, “em nome do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo.” Apoderou-se um sen.-

mento de tranquilidade no coração da mãe, 

certa de que fizera tudo o que podia para 

salvar e amar o seu filho. Certa, acima de tu-

do, que estará para sempre no Céu.  

Pe. PedroPe. PedroPe. PedroPe. Pedro    

Calendário Paroquial 
8 de Fevereiro - Oração de Tai-

zé, às 21.30 h., na Igreja de 
S. José. 

10 de Fevereiro - Reunião do 
Clero da Vigararia II, às 
10.30 h., na Igreja do Beato. 

11 de Fevereiro - Dia Mundial 

do Doente. 

porque a pesca noturna foi em 
vão. Mas ele confia na palavra 
de Jesus, ele e os seus compa-
nheiros lutam para puxar as 
redes porque apanharam tan-
tos peixes e pedem aos seus 
amigos em um segundo barco 
que venha ajudá-los. Pedro re-
conhece-se pecador, mas, tran-
quilizado por Jesus, «deixa tu-
do», com os seus companhei-
ros Tiago e João, para O seguir 
e se tornarem pescadores de 
homens. 

PARTICIPAR NO SÍNODO 
Sínodo 2021-2023 

Quero par.cipar no Sínodo e não 

pertenço a nenhum grupo ou mo-

vimento na Paróquia? Quero dar o 

meu contributo para a reflexão da 

Paróquia?  Posso inscrever-me, envian-

do um e-mail  para 

 sinodo2023@paroquiaolivaissul.pt 

Posso também inscrever-me na re-
cepção e serei contactado. 


