
A Bíblia ___________________________________________ 
611. Segundo o profeta Isaías, qual o nome de uma das cinco cidades do Egipto que 

passariam a falar a língua de Israel? 

SOLUÇÕES: - 610. Médico (Col 4.14). 

A Palavra _________________________________________ 
Ano C - VIII Domingo do Tempo Comum – 3 de Março 

Primeira Leitura – Profeta - Livro de Ben-Sirá, 27, 5-8. .  

Segunda Leitura – Apóstolo -1ª Carta aos Coríntios, 15,54-58. 

Evangelho – São Lucas 6, 39-45 

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: «Poderá um cego guiar 

outro cego? Não cairão os dois nalguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas 

todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. Porque vês o argueiro que o teu 

irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: 

‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’, se tu não vês a trave que está na tua? 

Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista e então verás bem para tirar o argueiro da 

vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. 

Cada árvore conhece-se pelo seu fruto: não se colhem figos dos espinheiros, nem se 

apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem; e o 

homem mau, da sua maldade tira o mal; pois a boca fala do que transborda do coração». 
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A Testemunha ______________________________________ 
Constituição Sobre a Liturgia Sagrada - CONCÍLIO VATICANO II 

90. Sendo ainda o Ofício divino, como oração pública da Igreja, fonte de piedade e alimento 

da oração pessoal, exortam-se no Senhor os sacerdotes, e todos os outros que participam no 

Ofício divino, a que, ao recitarem-no, o espírito corresponda às palavras; para melhor o 

conseguirem, procurem adquirir maior instrução litúrgica e bíblica, especialmente quanto 

aos salmos. Tenha-se como objectivo, ao fazer a reforma desse tesouro venerável e secular 

que é o Ofício romano, que mais larga e fàcilmente o possam usufruir todos aqueles a quem 

é confiado.  

91. Para poder observar-se realmente o curso das Horas, proposta no artigo 89,  

distribuam-se os salmos, não já por uma semana, mas por mais longo espaço de tempo.  

Conclua-se o mais depressa possível a obra, felizmente iniciada, da revisão do Saltério, 

procurando respeitar a língua latina cristã, o seu uso litúrgico mesmo no canto, e toda a 

tradição da Igreja latina.  

A Comunidade _____________________________________ 

 Quarta-feira, 27 de Fevereiro, às 19h., Eucaristia (e não às 9.30h.). 

 Quinta-feira, 28, às 21.30h., reunião de Direcção do Agrupamento de escuteiros. 

  Sexta-feira, 1 de Março, encontro interdiocesano de catequistas em Fátima. 

  Sábado, 2, suspensão das actividades da catequese paroquial (até terça-feira seguinte); às 

16h., reunião preparatória de pais e padrinhos para baptismos de crianças;              

actividade do Agrupamento de escuteiros.  

  Quarta-feira, 6, às 19h., missa com imposição das Cinzas. 

VII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta - 1.º Livro de Samuel, 26,2.7-9. 12-13.22-23..  

“O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça.” 

 
2.ª Leitura – Apóstolo -1.ª Carta aos Coríntios, 15,45-49.  

“Traremos também em nós a imagem do homem celeste.” 

 
Evangelho - São Lucas 6, 27-38  
“A medida que usardes com os outros será usada também convosco.” 

Celebramos o sétimo domingo do Tempo Comum que resulta numa meditação sobre o 

fundamental da vida cristã que é a vivência do amor de Deus e do próximo. A Palavra e o 

Testemunho cobrem o sentido e a prática deste mandamento. 

O Testemunho está presente no primeiro Livro de Samuel, em que o rei David antecipa, 

pela prática, o dever de amar os que são considerados inimigos. Responder com o bem ao mal 

é hoje o dever de todo o cristão. 

Na Primeira Carta aos Coríntios recebemos do Apóstolo a garantia da nova realidade 

que há-de surgir no futuro como recompensa dos afazeres deste mundo: do homem terreno 

figurado em Adão surgirá o homem celeste em Jesus Cristo. 

O Evangelho de São Lucas oferece o que podemos assumir como consequência do 

espírito do Sermão das Bem-aventuranças: um novo espírito, contrário ao modo de proceder 

dos homens. Conduz-nos à caridade sem limites, fora de qualquer sentimento de vingança ou 

de justiça à maneira dos homens sem projecto de vida autêntica.   

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura -  Bendizemos-Te, ó Pai, pelo teu servo, o rei David, que, perante a loucura 

do seu antecessor, o rei Saul, soube ser ao mesmo tempo audaz na guerra e magnânimo 

de atitude, plena de amizade e compromisso. Dá-nos também consistência no nosso 

carácter em qualquer situação na vida. 

   
2.ª Leitura - Bendizemos-Te, Senhor Jesus, porque não nos abandonaste à nossa sorte, 

sem futuro, sem perspectiva de eternidade. De facto, a nossa origem profunda está em 

Vós, não estamos condenados a este mundo passageiro. Que a nossa vida diária 

corresponda sempre ao que fizeste de cada um de nós..  

 
Evangelho -  Bendizemos-Te, Senhor Jesus, porque nos deste um novo caminho para 

viver. Desde o seu início, o homem deixou-se mergulhar nas suas contradições, no 

vazio, na confusão. Mesmo entre os teus filhos, no seio do Povo de Deus, venceram a 

vingança e a tirania. Só Tu vieste inaugurar um novo espírito, logo no começo da tua 

vida pública, no Sermão da Montanha, no anúncio das Bem-aventuanças como 

programa radical de vida. Concede-nos, Senhor, a graça do olhar para os outros e de 

não nos afundarmos no egoísmo gerador do vazio de alma e da frustração sem remédio.  

 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 

 Sugestões de Cânticos 

VIII Domingo do Tempo 
Comum 

 
Entrada 

Caminhamos para o v/ altar  
CT.8/CAC.304 

 
Apresentação dos Dons 

Ao teu altar – CT.60 
 

Comunhão 
Eu sou o pão vivo – NCT.263 

  
Depois da Comunhão 

Cristo é o primogénito – NCT.605 
  

Final 
Em todo o tempo e lugar - OC.334 

 
Quarta-feira de Cinzas 

 
Entrada 

Chegaram os dias – NCT.432  

 
Imposição das Cinzas 

Tende compaixão de mim 
NCT.443 

Irmãos, convertei – NCT.741 
 

Apresentação dos Dons 
Eu sou a salvação do meu povo  

CEC.I.81 
Aquele que por mim – CAC.134 

 
Comunhão 

Perdoai, Senhor - NCT.440 
Se alguém quiser – CT.871 

 
Depois da Comunhão 

Dai-me, Senhor – SR.78  
 

Final 
Tudo o que pedirdes – CEC.II.52 
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Em 22 de Fevereiro de 1857 nasceu em Londres, Robert Stephenson Smith Baden-Powell (B-P), 

que mais tarde seria famoso como fundador do Escutismo. Este dia, também conhecido como 

Dia do Fundador, foi criado com o intuito de promover a reflexão a nível mundial de variadas 

temáticas e a fraternidade. 

Nos diversos países do mundo faz-se uma corrente de pensamentos e realiza-se uma angariação 

de fundos para ajudar na missão dos mais de 10 milhões de Guias (o "Tostão Mundial") a nível 

global. Como não bastam pensamentos, este é também um dia de ação, para alcançar a amizade 

mundial. 

Outro objetivo do dia é incentivar mais raparigas e jovens a juntarem-se ao movimento das 

Guias e Escuteiras. 

Caros escuteiros: 

Se já vistes a peça Peter Pan, haveis de recordar-vos de como o chefe 

dos piratas estava sempre a fazer o seu discurso de despedida, porque 

receava que, quando lhe chegasse a hora de morrer, talvez não tivesse 

tempo para o fazer. Acontece-me coisa muito parecida e por isso, 

embora não esteja precisamente a morrer, morrerei qualquer dia e 

quero mandar-vos uma palavra de despedida. 

Lembrai-vos de que é a última palavra que vos dirijo, por isso 

meditai-a. 

Passei uma vida felicíssima e desejo que cada um de vós seja 

igualmente feliz. 

Creio que Deus nos colocou neste mundo encantador para sermos felizes e apreciarmos a vida. 

A felicidade não vem da riqueza, nem simplesmente do êxito de uma carreira, nem dos 

prazeres. Um passo para a felicidade é serdes saudáveis e fortes enquanto sois rapazes, para 

poderdes ser úteis e gozar a vida quando fordes homens. 

O estudo da natureza mostrar-vos-á as coisas belas e maravilhosas de que Deus encheu o 

mundo para vosso deleite. Contentai-vos com o que tendes e tirai dele o maior proveito que 

puderdes. Vede sempre o lado melhor das coisas e não o pior. 

Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade 

dos outros. Procurai deixar o mundo um pouco melhor de que o encontrastes e 

quando vos chegar a vez de morrer, podeis morrer felizes sentindo que ao 

menos não desperdiçastes o tempo e fizestes todo o possível por praticar o bem.  

Estai preparados desta maneira para viver e morrer felizes - apegai-vos sempre à vossa 

promessa escutista - mesmo depois de já não serdes rapazes e Deus vos ajude a proceder assim. 

O Vosso Amigo 

O “Thinking Day” ou “Founder’s Day” remonta a 1926, por altura da quarta conferência mundial 

das Guias e Escuteiras (Girl Guide/Girl Scout International Conference), em homenagem a Lord 

Baden-Powell e sua esposa Lady Baden-Powell, fundador e chefe mundial das Guias, 

respetivamente, nascidos no mesmo dia 22 de fevereiro. 

"Um tostão pelos teus pensamentos" foi o mote sugerido na altura para ajudar a implementar o 

guidismo pelo mundo. Com o passar dos anos, o Dia do Pensamento tornou-se numa iniciativa 

universal, deixando a esfera única das Guias e Escuteiras. O seu significado mantém-se, porém, 

tanto para escuteiros como para não escuteiros: reflexão, fraternidade, união e harmonia 

universal, sem fronteiras e impedimentos políticos ou religiosos. 

22 DE FEVEREIRO 

DIA DO FUNDADOR E DIA DO PENSAMENTO 



 

Em 22 de Fevereiro de 1857 nasceu em Londres, Robert Stephenson Smith Baden-Powell (B-P), 

que mais tarde seria famoso como fundador do Escutismo. Este dia, também conhecido como 

Dia do Fundador, foi criado com o intuito de promover a reflexão a nível mundial de variadas 

temáticas e a fraternidade. 

Nos diversos países do mundo faz-se uma corrente de pensamentos e realiza-se uma angariação 

de fundos para ajudar na missão dos mais de 10 milhões de Guias (o "Tostão Mundial") a nível 

global. Como não bastam pensamentos, este é também um dia de ação, para alcançar a amizade 

mundial. 

Outro objetivo do dia é incentivar mais raparigas e jovens a juntarem-se ao movimento das 

Guias e Escuteiras. 

Caros escuteiros: 

Se já vistes a peça Peter Pan, haveis de recordar-vos de como o chefe 

dos piratas estava sempre a fazer o seu discurso de despedida, porque 

receava que, quando lhe chegasse a hora de morrer, talvez não tivesse 

tempo para o fazer. Acontece-me coisa muito parecida e por isso, 

embora não esteja precisamente a morrer, morrerei qualquer dia e 

quero mandar-vos uma palavra de despedida. 

Lembrai-vos de que é a última palavra que vos dirijo, por isso 

meditai-a. 

Passei uma vida felicíssima e desejo que cada um de vós seja 

igualmente feliz. 

Creio que Deus nos colocou neste mundo encantador para sermos felizes e apreciarmos a vida. 

A felicidade não vem da riqueza, nem simplesmente do êxito de uma carreira, nem dos 

prazeres. Um passo para a felicidade é serdes saudáveis e fortes enquanto sois rapazes, para 

poderdes ser úteis e gozar a vida quando fordes homens. 

O estudo da natureza mostrar-vos-á as coisas belas e maravilhosas de que Deus encheu o 

mundo para vosso deleite. Contentai-vos com o que tendes e tirai dele o maior proveito que 

puderdes. Vede sempre o lado melhor das coisas e não o pior. 

Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade 

dos outros. Procurai deixar o mundo um pouco melhor de que o encontrastes e 

quando vos chegar a vez de morrer, podeis morrer felizes sentindo que ao 

menos não desperdiçastes o tempo e fizestes todo o possível por praticar o bem.  

Estai preparados desta maneira para viver e morrer felizes - apegai-vos sempre à vossa 

promessa escutista - mesmo depois de já não serdes rapazes e Deus vos ajude a proceder assim. 

O Vosso Amigo 

O “Thinking Day” ou “Founder’s Day” remonta a 1926, por altura da quarta conferência mundial 

das Guias e Escuteiras (Girl Guide/Girl Scout International Conference), em homenagem a Lord 

Baden-Powell e sua esposa Lady Baden-Powell, fundador e chefe mundial das Guias, 

respetivamente, nascidos no mesmo dia 22 de fevereiro. 

"Um tostão pelos teus pensamentos" foi o mote sugerido na altura para ajudar a implementar o 

guidismo pelo mundo. Com o passar dos anos, o Dia do Pensamento tornou-se numa iniciativa 

universal, deixando a esfera única das Guias e Escuteiras. O seu significado mantém-se, porém, 

tanto para escuteiros como para não escuteiros: reflexão, fraternidade, união e harmonia 

universal, sem fronteiras e impedimentos políticos ou religiosos. 

22 DE FEVEREIRO 

DIA DO FUNDADOR E DIA DO PENSAMENTO 


