
A Palavra _________________________________________ 
Ano A -VII Domingo do Tempo Comum –  23 de Fevereiro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Levítico 19,1-2.17-18. 
Segunda Leitura – Apóstolo – 1ª Carta aos Coríntios 3,16-23. 
Evangelho – São Mateus 5,38-48: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Olho por olho e dente por dente’. Eu, porém, digo-vos: 
Não resistais ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a 
esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal, para ficar com a tua túnica, deixa-lhe 
também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, acompanha-o 
durante duas. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. 
Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, digo-vos: 
Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso 
Pai que está nos Céus; pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e 
injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma 
coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de 
extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso 
Pai celeste é perfeito».  
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A Bíblia____________________________________________ 
661. Segundo o Livro do Deuteronómio, a que tribo, por morte de Moisés, foram entregues 
o registo da Lei e a Arca da Aliança? 
SOLUÇÃO -660. De Cloé (1Cor 1,11). 

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

E a outra: o amor pode ser mandado? Contra o duplo mandamento do amor, existe uma dupla 
objecção que se faz sentir nestas perguntas: ninguém jamais viu a Deus — como poderemos 
amá-Lo? Mais: o amor não pode ser mandado; é, em definitivo, um sentimento que pode existir 
ou não, mas não pode ser criado pela vontade. A Escritura parece dar o seu aval à primeira 
objecção, quando afirma: «Se alguém disser: "Eu amo a Deus", mas odiar a seu irmão, é 
mentiroso, pois quem não ama a seu irmão ao qual vê, como pode amar a Deus, que não 
vê?» (1 Jo 4, 20). Este texto, porém, não exclui de modo algum o amor de Deus como algo 
impossível; pelo contrário, em todo o contexto da I Carta de João agora citada, tal amor é 
explicitamente requerido. Nela se destaca o nexo indivisível entre o amor a Deus e o amor ao 
próximo: um exige tão estreitamente o outro que a afirmação do amor a Deus se torna uma 
mentira, se o homem se fechar ao próximo ou, inclusive, o odiar. O citado versículo joanino 
deve, antes, ser interpretado no sentido de que o amor ao próximo é uma estrada para encontrar 
também a Deus, e que o fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus. 
17. Com efeito, ninguém jamais viu a Deus tal como Ele é em Si mesmo. E, contudo, Deus não 
nos é totalmente invisível, não se deixou ficar pura e simplesmente inacessível a nós. Deus 
amou-nos primeiro — diz a Carta de João citada (cf. 4, 10) — e este amor de Deus apareceu no 
meio de nós, fez-se visível quando Ele «enviou o seu Filho unigénito ao mundo, para que, por 
Ele, vivamos» (1 Jo 4, 9). Deus fez-Se visível: em Jesus, podemos ver o Pai (cf. Jo 14, 9).  

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

 Terça-feira, 18, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina.     

 Quarta-feira, 19, às 9.30h., Eucaristia.  

 Sexta-feira, 21, actividade escutista (até dia 25). 

  Sábado, 22, suspensão das actividades da catequese paroquial (até terça-feira seguinte); 
às 14h., reunião de catequistas; encontro interdiocesano de catequistas no Centro 
Catequético de Fátima. 

 Quarta-feira, 26. às 19h., Eucaristia com celebração Cinzas (início da Quaresma). 

 Sugestões de Cânticos 

VII Domingo do Tempo 
Comum 

 
Entrada 

Como é agradável a vossa 
morada – OC.62 

 
Apresentação dos Dons 

O Templo de Deus – OC.192  
 

Comunhão 
Se vos amardes – NCT.274  

 
Depois da Comunhão 
Felizes os que habitam  

CPD.222/ NCT.385 
 

Final 
Quem quiser ser grande  

NCT.555 

 
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 

Aquele que por mim – CAC.134 
 

Comunhão 
Se alguém quiser – CT.871 

 
Depois da Comunhão 

Tudo o que pedirdes – CEC.II.52 
 

Final 
Em Vós, Senhor  
OC.86/ CLD.168 



VI Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Ben-Sirá 15, 16-21 (15-20)  

"Se quiseres, guardarás os mandamentos: ser-lhe fiel depende da tua 

vontade."  
 

2ª Leitura – Apóstolo - Primeira Epístola aos Coríntios 2,6-10  

"O Espírito Santo penetra todas as coisas, até o que há de mais 

profundo em Deus."  
 

Evangelho –  São Mateus 5,17-37  

"Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis 

no reino dos Céus."  

Celebramos o Sexto Domingo do Tempo Comum.  

A liturgia da Palavra realça a existência do projecto de salvação de Deus, posto em prática 

no cumprimento dos seus mandamentos. Não só como outrora, mas dentro do novo espírito das 

Bem-aventuranças.  

A primeira leitura - do Livro do Ben Sirá - lembra que o homem tem a  

capacidade de poder optar entre as propostas de Deus e o limite de si próprio. Mas, para aquele 

que escolhe um plano divino, escolhe e cumpre os mandamentos de Deus.  

Na segunda leitura - da primeira Epístola aos Coríntios -, São Paulo proclama a “Sabedoria 

de Deus" que é dada a conhecer através de Jesus Cristo, A sua crucifixão define o grau de adesão 

da nossa fé.  

A mensagem do Evangelho de São Mateus refere a necessidade de haver, da nossa parte, 

uma adesão total às propostas que o Senhor nos apresenta. Os mandamentos da nova Lei 

cumprem-se a partir do íntimo de cada pessoa.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 

1.ª Leitura – Senhor Deus, forte e poderoso, de tal forma quiseste elevar a dignidade 
de cada homem que fizeste depender dele próprio o seu futuro, a morte ou a vida, a 
baixeza ou o enlevo. Concede-nos a graça de contarmos sempre conTigo, no amor e 
no temor, na tua infinita sabedoria que abarca todas as coisas.  
 
2.ª Leitura – Senhor da glória que há-de vir, faz-nos perceber um pouco a tua 
sabedoria, misteriosa e oculta, que Tu preparaste para os que Te amam, para os que 
apostam em Ti. Que o teu Espírito nos conceda alcançar o verdadeiro sentido das 
coisas  que nos envolvem e comprometem na nossa vida de todos os dias.  
 
Evangelho – Senhor do espírito da bem-aventurança, Tu mesmo continuas a 
desdobrar o sentido e a profundidade do que ensinaste aos teus discípulos e à 
multidão presente no alto da montanha. Continuas a falar no teu Reino, que deve ser 
também o nosso, o Reino que nos garante a tua presença nas nossas vidas. Mas o teu 
Reino é de justiça que nos desafia à coerência de vida, a partir do íntimo de nós 
mesmos, no amor a Deus e ao próximo. Que o Espírito faça com que os teus 
seguidores se comprometam na prática da justiça que conduz a viver no caminho da 
perfeição.  
  Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


