
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - VI Domingo do Tempo Comum –  16 de Fevereiro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Ben-Sirá 15,16-21 (15-20). 
Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 2,6-10. 
Evangelho – São Mateus 5,20-22ª.27.28.33-34ª.37:  
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não superar a dos 
escribas e fariseus, não entrareis no reino dos Céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: 
‘Não matarás; quem matar será submetido a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: Todo 
aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Ouvistes que foi dito: 
‘Não cometerás adultério’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que olhar para uma mulher 
desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ouvistes que foi dito aos 
antigos: ‘Não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o 
Senhor’. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum: A vossa linguagem deve ser: 
‘Sim, sim; não, não’. O que passa disto vem do Maligno. 
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A Bíblia____________________________________________ 
660. De acordo com a 1.ª Carta aos Coríntios, de quem era a família que informou o 
Apóstolo sobre as divisões no seio da comunidade cristã? 
SOLUÇÃO - 659.  Setenta (Deut 10.22). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

VI Domingo do Tempo 
Comum 

 

Entrada 

Louvai, louvai o Senhor – CPD.269 
 

Apresentação dos Dons 

Meu Deus, na simplicidade - CPD.28 
 

Comunhão 

Eu sou o pão da vida – NCT.261 

Quem quiser ser grande  

CPD.476/NCT.555 
 

Depois da Comunhão 

Proclamarei a Vossa Palavra  

CPD.432 
  

Final 

Enviai sobre nós  

CPD.174/CEC.I.175 

A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

15. É a partir deste princípio que devem ser entendidas também as grandes parábolas de 
Jesus. O rico avarento (cf. Lc 16, 19-31) implora, do lugar do suplício, que os seus irmãos 
sejam informados sobre o que acontece a quem levianamente ignorou o pobre que passava 
necessidade. Jesus recolhe, por assim dizer, aquele grito de socorro e repete-o para nos 
acautelar e reconduzir ao bom caminho. A parábola do bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-37) 
leva a dois esclarecimentos importantes. Enquanto o conceito de «próximo», até então, se 
referia essencialmente aos concidadãos e aos estrangeiros que se tinham estabelecido na 
terra de Israel, ou seja, à comunidade solidária de um país e de um povo, agora este limite é 
abolido. Qualquer um que necessite de mim e eu possa ajudá-lo, é o meu próximo. O 
conceito de próximo fica universalizado, sem deixar todavia de ser concreto. Apesar da sua 
extensão a todos os homens, não se reduz à expressão de um amor genérico e abstracto, em 
si mesmo pouco comprometedor, mas requer o meu empenho prático aqui e agora. Continua 
a ser tarefa da Igreja interpretar sempre de novo esta ligação entre distante e próximo na 
vida prática dos seus membros. É preciso, enfim, recordar de modo particular a grande 
parábola do Juízo final (cf. Mt 25, 31-46), onde o amor se torna o critério para a decisão 
definitiva sobre o valor ou a inutilidade duma vida humana. Jesus identifica-Se com os 
necessitados: famintos, sedentos, forasteiros, nus, enfermos, encarcerados. «Sempre que 
fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a Mim mesmo o fizestes» (Mt 25, 
40). Amor a Deus e amor ao próximo fundem-se num todo: no mais pequenino, 
encontramos o próprio Jesus e, em Jesus, encontramos Deus. 
16. Depois de termos reflectido sobre a essência do amor e o seu significado na fé bíblica, 
resta uma dupla pergunta a propósito do nosso comportamento. A primeira: é realmente 
possível amar a Deus, mesmo sem O ver? 

A Comunidade______________________________________ 
  Domingo, 9 de Fevereiro, Dia Diocesano do Doente. 

 Terça-feira, 11, Dia Mundial do Doente. 

 Quarta-feira, 12, às 9.30h., Eucaristia (e não às 19h.). 

 Domingo, 16, celebração evocativa dos Pastorinhos de Fátima nas paróquias. 



V Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Isaías 58, 7-10  

"Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor."  
 

2ª Leitura – Apóstolo - Primeira Epístola aos Coríntios 2,1-5  

"Pensei que, entre vós, não devia saber nada senão Jesus Cristo, e Jesus 

Cisto crucificado."  
 

Evangelho –  São Mateus 5,13-16  

“Vós sois o sal da terra. […] Vós sois a luz do mundo."   

Celebramos o Quinto Domingo do Tempo Comum. 

            Na sequência da proclamação da Palavra de Deus, somos convidados a  

reflectir sobre o compromisso de sermos no mundo um sinal claro da presença do Senhor, por 

meio do testemunho diário da nossa fé.  

Na primeira leitura - do Livro profeta Isaías – exalta-se a importância de nos fazermos luz 

que ilumina o mundo, isto é, de nos tornarmos, em toda a parte, sinal do amor de Deus pelos 

homens mais desprotegidos.  

A segunda leitura - da Primeira Carta aos Coríntios -, afirma que "ser luz" é uma forma de 

identificação com Cristo e de interiorização da sua mensagem. O Apóstolo declara-se dependente 

da acção do Espírito Santo, tal como nas pessoas mais frágeis e humildes.  

No Evangelho de São Mateus, Jesus propõe aos discípulos que sejam não só o sal da terra, 

mas também a luz do mundo: como sal, que se tornem firmes nos seus propósitos, sábios nas 

suas decisões e imunes ao pecado; como luz do mundo, que iluminem os homens no caminho 

para uma vida plena e autêntica.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 

1.ª Leitura – Deus de luz, nós Te bendizemos: quando te chamamos, Tu respondes 
“Eis-me aqui”. Nós Te pedimos pelos famintos e pelos infelizes sem abrigo, mas 
sobretudo pelas missões que nos confias. Enche-nos do teu Espírito de generosidade. 
Que Ele nos inspire palavras de esperança e de coragem.  

 
2.ª Leitura – Nós Te damos graças, Pai todo-poderoso, pelo teu Filho Jesus Cristo, o 
Messias crucificado, que transformou a cruz em passagem para a vida. Purifica-nos 
dos conhecimentos ilusórios e das doutrinas contrárias ao teu Evangelho; pela acção 
do teu Espírito, porque só n’Ele queremos colher inspiração.  
 
Evangelho – Pai Nosso que estás nos céus, nós Te damos graças pela luz difundida 
pelo mundo, manifestada no teu Filho Jesus, e pela multidão dos fiéis que se sentem 
iluminados, de modo a praticar o bem em prol dos que precisam de ajuda material e 
espiritual. Nós Te pedimos por todas as assembleias cristãs: que sejam a luz que 
brilha para o mundo; que, à imagem do sal, sejam elas resistentes à podridão do 
pecado e atraídas pelo gosto de serem fiéis à sua missão pelo testemunho de uma 
vida assente na pessoa e na palavra de teu Filho Jesus Cristo.  
  Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 
 


