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mensagem de saudação

A Boa Nova de hoje fala-nos da grande recompensa: o amor de Deus su-
pera tudo e desafia-nos a superarmo-nos a nós próprios. Não se trata de 
um romance; é Amor! É alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, 
fé, mansidão, domínio de si… e uma Cruz que nos remete ao significado 
mais profundo do amor.

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: 1Samuel 26, 2-23
“O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e 
fidelidade”.

Salmo 102 (103) O Senhor é clemente e cheio de com-
paixão!

“O Senhor coroa-te de graça e misericórdia”.

2ª Leitura: 1Coríntios 15, 45-49
“Procuremos trazer em nós a imagem do homem celeste”.

evangelho: Lucas 6, 27-38
“Dai e dar-se-vos-á: deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, 
sacudida, a transbordar!”.
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miSSA nAS CApeLAS
 

Por enquanto, e por motivos de segurança, não haverá missas nas capelas. 
Mantem-se o horário normal da missa semanal às 4as e 6as feiras às 10h00 
na Igreja paroquial.

ornAmenTAção DA igrejA pAroquiAL 
e CenTro pASTorAL

 
No dia 26 de Fevereiro está a cargo do Casal da Coita. Durante o tempo da 
quaresma não haverá ornamentação com flores.

amor ao outro, quando tudo me pede para lhe responder na mesma moeda? 
Ao longo da semana, podemos retomar, de forma meditativa, o Evangelho 
deste domingo, pedindo a Deus mais sinceridade nas nossas atitudes e ações.

(Excerto retirado do site Dehonianos)

reunião De CATequiSTAS
 

Na próxima 6ª feira, dia 25, haverá reunião de catequistas às 21h00 no 
Centro Pastoral.

enSAioS Do Coro
 

A partir de dia 4 de Março, 6ª feira, retomar-se-ão os ensaios habituais do 
coro.
No dia 27 de Março haverá formação para os coros da Vigararia no Santuá-
rio do Senhor da Pedra às 15h30. 



Refletindo com o Papa

“O Evangelho deste domingo diz respeito a um ponto central e que carac-
teriza a vida cristã: o amor pelos inimigos. As palavras de Jesus são claras: 
«Digo-vos, porém, a vós que Me escutais: amai os vossos inimigos, fazei bem 
aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos 
caluniam». Não é uma opção, é uma ordem! Não é para todos, mas para «vós 
que Me escutais», para os que são seus discípulos. Ele sabe muito bem que 
amar os nossos inimigos vai muito para além das nossas possibilidades, mas 
foi por essa razão que Se fez homem: não para nos deixar tal como somos, 
mas para nos transformar em homens e mulheres capazes de um amor maior, 
capazes do próprio amor do Pai. Este é o amor que Jesus doa a quem O escuta. 
E então isso torna-se possível! Com Ele, graças ao seu amor, ao seu Espírito, 
podemos amar também aqueles que não nos amam, até quantos nos ofendem.

Deste modo, Jesus quer que em cada coração o amor de Deus triunfe 
sobre o ódio e o rancor. A lógica do amor, que culmina na Cruz de Cristo, é 
o distintivo do cristão e incentiva-nos a ir ao encontro de todos com coração 
de irmãos. Mas como é possível superar o instinto humano e a lei mundana 
da retaliação? A resposta é dada por Jesus na mesma página evangélica: 
«sede misericordiosos como o vosso Pai do Céu é misericordioso». Quem 
escuta Jesus, quem se esforça por segui-l’O mesmo se é difícil, , torna-se 
filho de Deus e começa a assemelhar-se deveras ao Pai que está nos céus. 
Tornamo-nos capazes de coisas que nunca teríamos imaginado poder dizer 
ou fazer, e das quais aliás nos teríamos envergonhado, mas que agora, 
ao contrário, nos proporcionam alegria e paz. Já não precisamos de ser 
violentos, nem com palavras, nem com gestos; descobrimo-nos capazes 
de ternura e de bondade; e sentimos que tudo isso não provém de nós mas 
d’Ele, e portanto não nos vangloriamos por isso, mas só lhe estamos gratos.

Não há nada maior e mais fecundo do que o amor: ele confere à pessoa 
toda a sua dignidade, enquanto o ódio e a vingança a desvaloriza, deturpando 
a beleza da pessoa feita à imagem de Deus.

Este mandamento, de responder ao insulto e à ofensa com o amor, gerou 
no mundo uma nova cultura, a «cultura da misericórdia», que dá vida a uma 
verdadeira revolução. É a revolução do amor, em que os protagonistas são 
os mártires de todos os tempos. E jesus garante-nos que o nosso compor-
tamento, caracterizado pelo amor a quantos nos ofendem, não será vão. 
Ele diz: «perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, pois a medida que 
usardes com os outros será usada convosco». Isto é bom. Será algo bom 
que Deus nos concederá se formos generosos e misericordiosos. Devemos 
perdoar porque Deus nos perdoou e nos perdoa sempre. Se não perdoar-

mos totalmente, não poderemos pretender ser perdoados totalmente! Ao 
contrário, se os nossos corações se abrirem à misericórdia, se o perdão for 
selado com um abraço fraterno e se estreitarmos os laços de comunhão, 
nós proclamaremos ao mundo que é possível vencer o mal com o bem. Às 
vezes recordamos mais facilmente as injustiças que nos fizeram e os males 
dos quais fomos vítimas e não as coisas boas; a ponto que há pessoas que 
têm este hábito que se torna uma doença. São ‘colecionadores de injustiças’: 
só se recordam das coisas desagradáveis que lhes fizeram. E não é este 
o caminho. Devemos fazer o contrário, diz Jesus. Recordar as coisas boas 
e, quando alguém coscuvilhar e falar mal dos outros, é preciso dizer: «sim, 
talvez… mas tem isto de bom…». Esta é a revolução da misericórdia.

A Virgem Maria nos ajude a deixar-nos tocar o coração por esta palavra 
santa de Jesus, ardente como o fogo, que nos transforma e nos torna ca-
pazes de fazer o bem sem recompensa, testemunhando em toda a parte a 
vitória do amor.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2. Como vives a misericórdia na tua vida? 
3. Qual a experiência mais marcante de partilha que já fizeste? O que é que 
essa experiência causou em ti?

Proposta da semana: Semana da “Bondade”. Viver e agir inspirados 
pelo dom da bondade.

pALAvrA pArA o CAminHo…

No Evangelho deste domingo, Jesus convida-nos a amar como nos ama o 
Pai dos céus que é bom para os ingratos e os maus. Nesta semana, qual 
será a minha atitude para com determinado vizinho, colega, próximo… que 
me magoou ou feriu profundamente? Nesta semana, saberei permanecer no 


