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Nº 580 – Série III – 23 de Janeiro de 2022 
DOMINGO III DO TEMPO COMUM 

 
 

 
Neste III Domingo a Igreja celebra o 
Domingo da Palavra. Foi proposto pelo 
santo Padre o Papa Francisco, decorria o 
ano de 2019. Que inspiração a do Santo 
Padre! Hoje somos convidados a adorar 

a Palavra de Deus, impedir que 
ela nos passe despercebida. A 
Palavra que tudo criou e 
recriou na Encarnação desta mesma Palavra na Pessoa de Jesus 
Cristo. Colocar-se diante desta Palavra de coração disponível é 
receber vida, luz, e tudo o que nosso ser mais precisa. Na primeira 
leitura deste Domingo, emociona a forma entusiasta com que aquele 
povo da antiga Aliança acolhia a Palavra proclamada por Neemias; 
todo o povo clamava amén! Amén! Acolhiam em festa pois sabiam 
que vinha da parte de Deus, é o Senhor que está a falar. Jesus 
apresenta-nos o essencial da vivência cristã: «Cumpriu-se hoje 
mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir». Sim, o 
mais importante é que a Palavra que escutamos se cumpra na forma 

como vivemos, como falamos, como vivemos uns com os outros. Votos de 
um santo e feliz Domingo da Palavra para todos. 

Pe Silvano Gonçalves  

AÇÃO PASTORAL: 24 a 30 de Janeiro 2022 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
24 – 01 – 2022 

 Missa – 18:30  

Terça-feira 
25 – 01 – 2022 

Missa – 18:30 
Cartório 

  

Quarta-feira 
26 – 01 – 2022 

  Missa – 18:30 
Cartório 

Quinta-feira 
27 – 01 – 2022 

 Bom Sucesso 
18:30 

 

Sexta-feira 
28 – 01 – 2022 

 Missa – 18:30 
Cartório 

Adoração e oração 
de cura e librt 20h 

Sábado 
29 – 01 – 2022 

 

Missa – 16h Missa – 17:10 Missa – 18:30 

30 – 01 – 2022 
DOMINGO IV 

TEMPO COMUM 

Missa – 11h 
 

Missa – 9:30 
 

S. Pedro – 8h 
S.João Bosco – 16h 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
ü Temos o Almanaque do Posto Emissor do Funchal 

Atualização do clero/ leigos 25 a 28 de Janeiro pelas 19:30 na igreja do colégio 
ü Estão abertas as inscrições para os Crismas de Adultos 
ü Dia 28, sexta-feira vamos ADORAR O SANTÍSSIMO SACRAMENTO com 

oração de Cura e Libertação na igreja do Atouguia a partir das 20h, 
transmissão no facebock, quem quiser poderá estar na igreja. 

ü Festa de São João Bosco, dia 30 pelas 16h igreja do Atouguia 
ü Dia 5 de Fevereiro, o padre José Luís Rodrigues apresentará o livro 

«Travessia Redonda» um belo romance a não perder, custa 10€ 
Paróquia do Atouguia 
ü Ofertas a Santo Antão – 225€ 
ü  

Paróquia da Calheta 
ü Ofertas a Santo Antão – 20€ 
ü  

Paróquia de São Francisco Xavier 
ü Recebi 10€ para hóstias 
ü Ofertas a Santo Antão – 143€ 

  

E TODOS RESPONDERAM ERGUENDO 
AS MÃOS: «AMEN! AMEN!» 

PA
LA

VR
A

 D
O

 P
Á

R
O

CO
 



 Evangelho do Domingo 
Dia 30 de Janeiro de 2022 

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 
Naquele tempo, Jesus começou a falar na 
sinagoga de Nazaré, dizendo: «Cumpriu-se hoje 
mesmo esta passagem da Escritura que acabais 
de ouvir». Todos davam testemunho em seu favor 
e se admiravam das palavras cheias de graça que 
saíam da sua boca. E perguntavam: «Não é este 
o filho de José?». Jesus disse-lhes: «Por certo Me 
citareis o ditado: ‘Médico, cura-te a ti mesmo’. Faz 
também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que 
fizeste em Cafarnaum». E acrescentou: «Em 
verdade vos digo: Nenhum profeta é bem 
recebido na sua terra. Em verdade vos digo que 
havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta 
Elias, quando o céu se fechou durante três anos 
e seis meses e houve uma grande fome em toda 
a terra; contudo, Elias não foi enviado a nenhuma 
delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da 
Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no 
tempo do profeta Eliseu; contudo, nenhum deles 
foi curado, mas apenas o sírio Naamã». Ao 
ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na 
sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da 
cidade e levaram-n’O até ao cimo da colina sobre 
a qual a cidade estava edificada, a fim de O 
precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando 
pelo meio deles, seguiu o seu caminho. 
 
Palavra da salvação. 

Acontece na Diocese: 
 
V 11 fev. 15h - Celebração do 
Dia Mundial do Doente 
O Secretariado da Pastoral da 
Saúde da Diocese do Funchal 
promove o Dia Mundial de 
Oração pelo Doente com a 
celebração da solene Eucaristia 
no dia 11 de fevereiro, pelas 15h, 
na Casa de Saúde de São João 
de Deus (In Site da Diocese do 
Funchal) 
 
V  Duas atividades na 
paróquia dos Prazeres 
A Quinta Pedagógica que é 
orientada pela paróquia dos 
Prazeres vai organizar, no fim-de-
semana de 12 e 13 de fevereiro, 
mais uma edição da Mostra das 
Camélias, que decorrerá no adro 
da igreja. As inscrições gratuitas 
podem ser feitas na Quinta 
Pedagógica dos Prazeres, em 
presença ou por 
email(qpedagogica@hotmail.co
m).No domingo, 13 de fevereiro 
será celebrada a missa e haverá 
a bênção das camélias, 
seguindo-se a entrega de 
prémios. Durante o sábado e 
domingo, entre as 10h e as 20h, 
é possível visitar a exposição das 
camélias a concurso, no adro da 
Igreja dos Prazeres. (In Jornal da 
Madeira Online) 
 
V D. Nuno nos 138 anos da 
congregação: Que a fé 
vença em nós como venceu 
na Irmã Wilson 
Foi com uma Eucaristia presidida 
pelo bispo do Funchal, que se 
assinalaram este sábado, dia 15 
de janeiro, os 138 anos da 
Fundação da Congregação das 
Irmãs Franciscanas de Nossa 
Senhora das Vitórias. (In Jornal 
da Madeira Online) 
 
 

“ex urbe ad toti orbe” 

(Ecclesia 16jan.) 
X 2022: Papa elogia serviço «discreto», à imagem de Jesus 
O Papa disse hoje no Vaticano que os católicos devem imitar o serviço “discreto, 
silencioso” de Jesus. O Papa destacou que o primeiro “sinal” de Jesus acontece num 
casamento, no “momento em que um casal está com problemas”, com a falta de vinho 
para a festa. É Nossa Senhora que se apercebe do problema e o assinala 
discretamente a Jesus, e Ele intervém em silêncio, quase sem o demonstrar. Tudo 
acontece em segredo, nos bastidores (..) E veem também o modo de agir de Jesus, o 
seu serviço às escondidas – é assim Jesus, ajuda-nos, serve-nos no escondimento -, 
tanto que os elogios pelo bom vinho vão depois para o esposo (…) Simbolicamente, 
isso nos diz que Deus quer o melhor para nós, ele quer que sejamos felizes. O Papa 
desafiou os peregrinos a recordar, na sua vida, “os sinais que o Senhor realizou” para 
manifestar a sua presença. 
 
(Ecclesia 17 jan.) 
X Vaticano: Comunicação deve «ajudar a construir comunidade»  
O Papa disse hoje no Vaticano que a comunicação deve ter um sentido de 
“comunidade”, falando perante uma delegação de profissionais da revista ‘Terra 
Santa’, que celebra o centenário da sua fundação. 
“A comunicação, numa época de redes sociais, deve ajudar a construir comunidade, 
melhor ainda, fraternidade. Encorajo-vos a falar sobre a fraternidade que é possível” 
 
 
 

D.BOSCO COMUNICADOR - 31 DE JANEIRO 
“Falar em D.Bosco é falar em jovens. Mas também é falar em comunicação. A sua 
faceta de editor talvez seja menos conhecida, mas igualmente importante. (…) 
O santo italiano considerou a comunicação como um campo prioritário da missão ”A 
difusão de bons livros é um dos principais objetivos da nossa Congregação ... 
Peço-vos que não negligenciem essa parte muito importante da nossa missão". 
É, também, importante sublinhar que, na primeira audiência com o Papa Pio IX, como 
foi contado por Miguel Rua que o acompanhou, à pergunta do Papa sobre "Com o 
que é que vocês se preocupam?", Dom Bosco respondeu com estas palavras: "Sua 
Santidade, cuido da educação dos jovens e de boa literatura católica” (MB vol 
5)  
Além da "difusão da boa imprensa", Dom Bosco usou todas as ferramentas e 
linguagens de comunicação disponíveis no seu tempo de educação: teatro, 
academias, música, ... 
O fundador dos Salesianos usou uma ampla gama de estratégias de comunicação 
para alcançar os jovens, alguns dos quais sem educação e até analfabetos. Ele sabia 
narrar, celebrar, confessar… Essas qualidades tornavam-no um comunicador nato. 
Mas ele também sabia como usar os jogos, a magia, as "boas noites", à narração de 
sonhos, as histórias e a liturgia. (…) 
Com uma visão clara e orientada para a educação e evangelização das classes 
jovens e populares, o santo italiano pensou na comunicação como um sistema 
integrado: "As nossas publicações tendem a formar um sistema ordenado, que 
abrange em grande escala todas as classes que compõem a sociedade 
humana"(…)” ( in  https://edisal.salesianos.pt/) 
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