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VII Dom. Comum 

 

São Paulo convida-nos hoje a trazer 
em nós a imagem de Cristo (2ª Leitura). 
«Assim Deus demonstra o seu amor para 
connosco: quando ainda éramos 
pecadores é que Cristo morreu por nós». 
E Jesus não se limitou a instituir novidade 
absoluta do perdão e do amor aos 

inimigos. Ele é misericórdia e perdão para 
com os que condenam, martirizam e 
escarnecem.  

Deixemo-nos interpelar pela Liturgia 
de hoje e aprenderemos a compreender, 
desculpar e perdoar, para sermos «filhos 
do Altíssimo, que é bom até para os 
ingratos e os maus» (Evangelho).  

Peçamos ao Senhor que nos aumente 
a fé, para acreditarmos e confiarmos n’Ele 
de verdade. 
__________________________________ 

Introdução 
 

Ernesto declara, perante os colegas 
da escola: «Eu respeito toda a gente, mas 
se me raptassem um filho, mataria sem 
dúvida o responsável». 

José é um empregado; um dia volta a 
casa perturbado de ira pela afronta sofrida 
e diz à mulher: «O Luís há-de pagá-las! 
Quando precisar de um favor, terá de mo 
pedir de joelhos, e há-de esperar até que 
eu queira.» 

O joalheiro Jorge foi roubado por três 
vezes e foi até ameaçado de morte; agora 
tem sempre à mão uma pistola para se 
defender. 

Vamos tentar avaliar estas três 
atitudes. 

Todos estamos de acordo em consi-
derar que Ernesto, José e Jorge não são 
uns malvados: não agridem quem faz o 
bem, limitam-se a reagir contra quem faz o 
mal. A violência, a retorsão, a vingança 
têm uma lógica e podem encontrar uma 
justificação.  

Talvez não partilhemos o modo como 
eles querem restabelecer a justiça, mas o 
objectivo que os três prefixam não é mau: 
querem simplesmente punir e desenco-
rajar quem comete acções reprováveis. 
Poderemos dizer que são pessoas justas: 
ao bem respondem com o bem e ao mal 
com o mal. Mas basta sermos justos para 
nos considerarmos cristãos? 

Quem foi transformado interiormente 
pelo pelo amor e pelo Espírito de Cristo 
vai para além de todas as lógicas dos 
homens e põe no mundo um novo sinal: o 

amor para com aquela pessoa que não o 
merece. 

Disse-nos Jesus: «Amem os vossos 
inimigos, para serem filhos do vosso Pai 
que está nos céus (Mt 5, 44) 

_________________________________________ 
 

Antífona de Entrada 
 

Eu confio, Senhor, na vossa bondade.  
O meu coração alegra-se com a vossa   
      salvação.  
Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez  
      por mim. 
_________________________________ 
 

1.ª Leitura  
(1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23) 

 
Monição:  
 

Escutemos o relato dum episódio em que 
David, figura de Cristo, mostra a sua bene-
volência para com Saúl, que o perseguia de 
morte. 

 Leitura: 
 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 
 

Naqueles dias, 2Saul, rei de Israel, 
pôs-se a caminho e desceu ao deserto 
de Zif com três mil homens escolhidos 
de Israel, para irem em busca de David 
no deserto. 7David e Abisaí penetraram 
de noite no meio das tropas: Saul 
estava deitado a dormir no acampa-
mento, com a lança cravada na terra à 
sua cabeceira; Abner e a sua gente 
dormia à volta dele. 8Então Abisaí disse 
a David: «Deus entregou-te hoje nas 
mãos o teu inimigo. Deixa que de um 
só golpe eu o crave na terra com a sua 
lança e não terei de o atingir segunda 
vez». 9Mas David respondeu a Abisaí: 
«Não o mates. Quem poderia estender 
a mão contra o ungido do Senhor e 
ficar impune?» 12David levou da 
cabeceira de Saul a lança e o cantil e 
os dois foram-se embora. Ninguém viu, 
ninguém soube, ninguém acordou. 
Todos dormiam, por causa do sono 
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profundo que o Senhor tinha feito cair 
sobre eles. 13David passou ao lado 
oposto e ficou ao longe, no cimo do 
monte, de sorte que uma grande 
distância os separava. 22Então David 
exclamou: «Aqui está a lança do rei. 
Um dos servos venha buscá-la. 23O 
Senhor retribuirá a cada um segundo a 
sua justiça e fidelidade. Ele entregou-te 
hoje nas minhas mãos e eu não quis 
atentar contra o ungido do Senhor». 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________ 
 
Comentário à Primeira Leitura: 
 

Este episódio, de que a Leitura 
respiga alguns versículos, mostra a 
coragem de David e a sua benevolência e 
magnanimidade para com Saúl, que o 
perseguia de morte; tem bastantes 
semelhanças com o que é relatado no 
capítulo 24, mas sucedido na caverna de 
Engadi, parecendo mesmo a alguns tratar-
se dum duplicado. «Zif» fica no Néguev, a 
Sudoeste do Mar Morto.  

V. 7 – «Com a lança cravada na 
terra». Como insígnia de poder e 
comando, ainda hoje é usada por tribos 
árabes. «Abner», comandante das tropas 
de Saúl e seu grande apoiante. 
_________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a) 

  

Monição: 
 

Com o Salmo 102 cantemos o louvor de 
Deus, que é clemente e compassivo, sempre 
disposto a perdoar ao pecador arrependido, 
um Pai que se compadece dos seus filhos. 
  

Refrão: 
 

O SENHOR É CLEMENTE  
E CHEIO DE COMPAIXÃO. 

 

Ou: 
 

SENHOR, SOIS UM DEUS CLEMENTE 
E COMPASSIVO. 

  
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e não esqueças nenhum dos seus benefícios. 
  
Ele perdoa todos os teus pecados 
e cura as tuas enfermidades; 
salva da morte a tua vida 
e coroa-te de graça e misericórdia. 
  
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade; 
não nos tratou segundo os nossos pecados, 
nem nos castigou segundo as nossas culpas. 

  
Como o Oriente dista do Ocidente, 
assim Ele afasta de nós os nossos pecados; 
como um pai se compadece dos seus filhos, 
assim o Senhor Se compadece dos que  
      O temem. 

_________________________________ 

2.ª Leitura (1 Cor 15, 45-49) 
 
Monição:  
 

Escutemos São Paulo que nos coloca 
perante um dilema decisivo para a nossa vida.  

  
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 45O primeiro homem, Adão, 
foi criado como um ser vivo; o último 
Adão tornou-se um espírito que dá 
vida. 46O primeiro não foi o espiritual, 
mas o natural; depois é que veio o 
espiritual. 47O primeiro homem, tirado 
da terra, é terreno; o segundo homem 
veio do Céu. 48O homem que veio da 
terra é o modelo dos homens terrenos; 
o homem que veio do Céu é o modelo 
dos homens celestes. 49E assim como 
trouxemos em nós a imagem do 
homem terreno, procuremos também 
trazer em nós a imagem do homem 
celeste. 
 

Palavra do Senhor. 
_________________________________ 
 
Comentário à Segunda Leitura: 
 

São Paulo, ao falar da ressurreição, 
estabelece um paralelo com a antítese 
entre Adão – «primeiro homem» (em 
hebraico adam significa «homem») – e 
Cristo, o «último Adão». O «primeiro» é 
simplesmente um ser vivo, em contraste 
com o «segundo», que dá a vida. Depois 
de acentuar as diferenças – alguns 
autores pensam que, ao dizer que «o 
primeiro não foi o espiritual», quis rebater 
as ideias de Filon de Alexandria, que 
falava dum Adão celeste, espiritual e 
assexuado, anterior ao primeiro homem 
de que fala a Bíblia –, exorta os Coríntios 
a identificarem-se com o modelo (imagem) 
do «homem celeste», Jesus Cristo (v. 49). 
__________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 30, 34) 

 

Monição: 
 

Estejamos atentos à radicalidade com que 
Jesus nos chama a segui-lo por caminhos de 

amor, perdão e misericórdia. Aclamemos a sua 
Palavra: aleluia, louvai o Senhor! 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 
Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor: 
amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei. 
____________________________________ 

Evangelho  (Lc 6, 27-38) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, Jesus falou aos seus 
discípulos, dizendo: 27«Digo-vos a vós que 
Me escutais: Amai os vossos inimigos, 
fazei bem aos que vos odeiam; 28abençoai 
os que vos amaldiçoam, orai por aqueles 
que vos injuriam. 29A quem te bater numa 
face, apresenta-lhe também a outra; e a 
quem te levar a capa, deixa-lhe também a 
túnica. 30Dá a todo aquele que te pedir e 
ao que levar o que é teu, não o reclames. 
31Como quereis que os outros vos façam, 
fazei-lho vós também. 32Se amais aqueles 
que vos amam, que agradecimento 
mereceis? Também os pecadores amam 
aqueles que os amam. 33Se fazeis bem 
aos que vos fazem bem, que 
agradecimento mereceis? Também os 
pecadores fazem o mesmo. 34E se 
emprestais àqueles de quem esperais 
receber, que agradecimento mereceis? 
Também os pecadores emprestam aos 
pecadores, a fim de receberem outro 
tanto. 35Vós, porém, amai os vossos 
inimigos, fazei o bem e emprestai, sem 
nada esperar em troca. Então será grande 
a vossa recompensa e sereis filhos do 
Altíssimo, que é bom até para os ingratos 
e os maus. 36Sede misericordiosos, como 
o vosso Pai é misericordioso. 37Não 
julgueis e não sereis julgados. Não 
condeneis e não sereis condenados. 
Perdoai e sereis perdoados. 38Dai e dar-      
-se-vos-á: deitar-vos-ão no regaço uma 
boa medida, calcada, sacudida, a 
transbordar. A medida que usardes com 
os outros será usada também convosco». 
 

Palavra da Salvação 
_________________________________ 
 
Comentário ao Evangelho: 
 

Temos hoje a segunda parte do 
chamado «sermão da planície» (v. 17, 
correspondente ao da «montanha» em Mt 
5, 1ss), que contém ensinamentos sobre o 
amor aos inimigos (vv. 27-36) e um apelo 
à magnanimidade e generosidade (vv. 37-
38). Em Mateus, estes ensinamentos 
apareciam em confronto com a Lei antiga: 
«ouvistes o que foi dito…, mas Eu digo-      
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-vos…» (cf. Mt 5, 38-42.43-48), tendo em 
atenção aos destinatários do seu 
Evangelho, vindos do judaísmo, ao passo 
que para os destinatários de Lucas 
(vindos do mundo gentio) essa antítese 
não tinha interesse. Estes ensinamentos 
constituem o núcleo da mensagem de 
Cristo sobre o amor e a misericórdia, a 
grande originalidade dos seus ensina-
mentos, em face do ensino moral não só 
dos rabinos, como de todos os grandes 
líderes religiosos de todos os tempos. 

V. 27-28 – O amor e o perdão aos 
inimigos. Por mais incompreensível que 
pareçam estas palavras, elas constituem a 
base mais sólida para evitar de raiz a 
violência e a guerra. Não é uma utopia, 
mas um programa de acção (é também a 
tese do autor judeu Pinchas Lapide, que 
lamenta que se tenha atenuado e 
adocicado o que de radical e exigente há 
em The Sermon on the Mount). Não se 
trata de uma «ética para os fracos», pois 
exige-se muitíssimo mais força de ânimo 
para perdoar do que para alimentar 
desejos de vingança. E o próprio Lucas 
sublinha o exemplo de Jesus, sobretudo 
ao perdoar aos que O crucificavam (cf. Lc 
23, 34).   

V. 29-30 –  «Apresentar a outra 
face… deixar também a túnica… não 
reclamar». Trata-se de expressões 
chocantes, que visam a força expressiva 
através do efeito de contraste, bem ao 
gosto semítico; indicam graficamente qual 
é o espírito de Cristo, sintetizado no v. 31: 
o perdão completo, a magnanimidade, a 
caridade que se deve sobrepor à 
reclamação dos direitos (o que não 
significa que sempre tenhamos de 
renunciar ao que nos é devido).   

V. 31 – «Como quereis que os 
outros vos façam, fazei-lho vós…» É a 
preciosa regra de ouro da caridade cristã, 
simples e prática, a ter sempre em conta.  

V. 35-38 – Uma interpretação 
fundamentalista do v. 35 levou, a que, 
noutros tempos, alguns pensassem que 
era contrário ao Evangelho cobrar juros do 
dinheiro emprestado, como se sempre se 
tratasse de usura. O espírito de gene-
rosidade e magnanimidade permanece 
válido para sempre, tendo como 
referência a misericórdia de Deus a imitar 
(v. 36); trata-se dum comportamento que 
não é sem contrapartida, mas essa não é 
terrena: «a grande recompensa» (v. 35) 
será na outra vida. E essa retribuição de 
Deus remunerador tem uma «medida»: «a 
que usardes com os outros será usada, 
(isto é, «Deus usará» – o chamado 
passivo divino) também convosco» (v. 38). 
__________________________________

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

Oração  Universal 
 
1 –  Pela santa Igreja que se estende pelo       
             mundo inteiro,  

para que, vencendo a tentação de julgar e   
      condenar,  
manifeste sempre e em tudo a misericórdia    
      de Jesus,  
Oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos crentes de todas as religiõies da   
             terra,  

para que amem aqueles que os não amam  
e perdoem aqueles que os perseguem,  
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pelos povos e países mais pobres,  

para que as nações mais poderosas do   
      mundo  
respeitem os seus direitos e destinos,  
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelos homens violentos, como Saúl,  

e pelos pacíficos, como David,  
para que não se deixem dominar pela   
      vingança  
e lutem pela paz,  
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Pelos membros da nossa assembleia,  

para que, por palavras e por obras,  
amem, perdoem e façam o bem que   
      agrada a Deus,  
oremos ao Senhor. 

____________________________________ 
 

Antífona de Comunhão 
 

Cantarei todas as vossas maravilhas. 
Quero alegrar-me e exultar em Vós. 
Cantarei ao vosso nome, ó Altíssimo. 
_________________________________ 
 

Estar à altura das 

exigências radicais  

do  Evangelho 
 

Jesus Cristo veio trazer aos homens 
uma estatura nova, uma nova dimensão, e 
uma situação radicalmente nova no seu 
relacionamento mútuo. E toda esta 
novidade está contida na afirmação de 
São Paulo, proclamada na segunda 
Leitura deste Domingo: – «E assim como 
trouxemos em nós a imagem do homem 
terreno, procuremos também trazer em 
nós a imagem do homem celeste».  

O Apóstolo tinha chamado a Cristo o 
«último» Adão, em contraste com o 
primeiro, o «terreno». Assim como este, o 
primeiro, fora a cabeça da velha 
humanidade, pecadora, perecível, ultra-
passada, assim Jesus Cristo é a cabeça 
duma humanidade nova, reconciliada, 
resgatada, estruturada segundo um 

Espírito novo, o próprio Espírito de Jesus 
Cristo, o Espírito Santo, alma desta 
humanidade nova que constitui o Reino de 
Deus.  

É só neste contexto, de cidadãos do 
Reino, que estaremos à altura de nos 
confrontarmos com as exigências radicais 
e ilimitadas que o Senhor nos apresenta 
no Evangelho deste domingo: «Sede 
misericordiosos como o vosso Pai é 
misericordioso». 
__________________________________ 

 

O amor aos 

inimigos ultrapassa a 

nossa lógica  
  

É à luz deste preceito que temos de 
entender todos os outros que o Senhor 
enumera, começando por aquele que é o 
mais exigente, o mais duro, quase 
incompreensível para nós: – «Amai os 
vossos inimigos, fazei bem àqueles que 
vos odeiam…»  

Jesus padece fora de toda a lógica 
humana, contrário mesmo a toda a 
tradição recebida… Como então? É que, 
como diz São Paulo, «Deus demonstra o 
Seu amor para connosco, pelo facto de 
Cristo haver morrido por nós, quando 
ainda éramos pecadores» (Rom 5, 8).  

É assim a misericórdia do Pai do Céu. 
Terá que ser este o espírito da 
humanidade nova: todos, misericordiosos 
como o Pai, prontos, como Cristo, a 
morrer para que os outros vivam, mesmo 
e sobretudo quando eles são ou nós os 
julgamos pecadores. E, assim, já não há 
inimigos: há homens que eu tenho sempre 
obrigação de amar, para os quais devo ter 
o coração sempre aberto, sempre 
acolhedor, mesmo quando são incom-
preensíveis, hostis, injustos. É que eu não 
posso – está-me formalmente proibido – 
«pagar o mal com o mal».  

Posso – e devo – denunciar os erros, 
os atropelos, as situações de opressão, as 
injustiças; não posso é recorrer aos meios 
condenados pelo Evangelho, à luz da 
palavra hoje proclamada. É-me vedado 
recorrer às armas, à violência, à mentira, 
ao ódio, à vingança. Mais uma vez São 
Paulo, cujo coração estava perfeitamente 
sintonizado com o coração de Jesus 
Cristo, recomenda: «Se o teu inimigo tem 
fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-
lhe de beber» (Rom 12, 20). Claro que 
tudo isto exige de nós uma grande 
capacidade de misericórdia, uma capa-
cidade que excede todas as nossas 
capacidades, pois terá que ser como a do 
Pai do Céu: «Sede misericordiosos como 
vosso Pai é misericordioso». É esta a 
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meta – inatingível – do nosso esforço; por 
isso se diz que para um cristão «a única 
medida do amor é amar sem medida». 
_________________________________ 

O perdão é a garantia 

da paz 
 

Só neste empenhamento de perdão 
total, de ajuda desinteressada, de des-
prendimento dos bens, conseguiremos 
quebrar a espiral da violência que é um 
dos nossos dias e que assenta na velha e 
renegada Lei do Talião: «olho por olho e 
dente por dente». Assim não. A espiral da 
violência arrasta um cortejo interminável 
de atentados, de perseguições, de 
desolação, de morte, sempre mais 
temível, cada vez mais devastadora. Só 
mesmo a radicalidade do Evangelho – 
«Amai os vossos inimigos» – será capaz 
de inverter todo este processo, e criar as 
condições da tal paz, da autêntica, 
daquela que «o mundo não pode dar».  

Terminamos com uma referência à 
Primeira Leitura de hoje: é um episódio da 
perseguição que Saúl, roído de inveja, 
movia implacavelmente contra o jovem 
David. Este, tendo Saúl adormecido e ao 
alcance dum golpe que lhe seria fatal, 
coibiu-se de o fazer e poupou-lhe a vida, 
porque Saul era «ungido do Senhor». 
Admirável exemplo de respeito pela vida 
humana, que é sagrada e pertence só a 
Deus que a criou.  

Pois bem, todos nós, os que 
recebemos o Seu Espírito, somos 
«ungidos do Senhor».  

Aprendamos a respeitar a nossa vida 
e a dos outros, desde a concepção até à 
morte natural. Também isto cabe no 
«sermos misericordiosos, como é 
misericordioso o nosso Pai». 
_________________________________ 

A Bíblia 
O profeta Isaías 

 

Isaías é um dos maiores profetas 
bíblicos. Com o seu nome são designados 
não só os ecos directos dos seus 
oráculos, mas também a basta 
descendência literária da sua palavra. A 
originalidade da mensagem inicial do 
profeta é depois explanada ao longo de 
todo o Livro que tem o seu nome. 
_________________________________ 

«Digo-vos a vós que Me escu-
tais: Amai os vossos inimigos, fazei 
bem aos que vos odeiam»  

                                                            (Lc 6, 27) 

És insubstituível  (84) 

 

Se tu és uma criança, não queiras 
crescer rápidamente. Se queres ser um 
adulto feliz, tu precisas de ser uma criança 
feliz. Se queres ser feliz, desliga a 
televisão e aprende a brincar, a sorrir, a 
correr e a viver emoções intensas. A vida 
adulta é muito séria e comporta muita 
ansiedade, por isso aproveita o tempo da 
ingénuidade. Aprecia os teus amigos, 
rebola-te no chão com os teus pais, beija-       
-os, toca-os. 

E vive a vida sorrindo. 
_________________________________ 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Leão XIII” 

(1878  –  1903) 
 

O pontificado de Leão XIII ficou 
marcado pelo seu esforço de renovar 
cultural e espiritualmente a Igreja, através 
do ensino em escolas públicas e privadas. 

A 18 de Fevereiro de 1878, o conclave 
elegeu para Papa o cardeal Vincenzo 
Gioacchino Pecci (2-03-1810 – 20-07-
1903), camarlengo da Igreja, que adoptou 
o nome de Leão XIII. Quebrando a 
tradição, a benção urbi et orbi não foi 
dada do alto do balcão da basílica de São 
Pedro, mas do interior, em sinal de 
protesto contra a ocupação de Roma 
pelas tropas republicanas italianas. Leão 
XIII ascendeu a pontífice numa das mais 
difíceis épocas para a Santa Sé. 

Pecci era natural de  Carpineto, sendo 
oriundo de uma família da pequena 
nobreza natural de Siena. 

Realizou os seus estudos nos jesuítas 
de Viterbo e no Colégio Romano. Entrou 
na Academia dos Nobres Eclesiásticos, 
obtendo na Universidade La Sapienza a 
licenciatura em Direito Civil e em Direito 
Canónico. 

                                         (Continua...) 
_____________________________________ 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (36) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 
 

Como falar com o doente? 

 
 

Medir as palavras não é necessa-
riamente adoçar a nossa expressão, mas 
ter previsto e aceitado as consequências 
delas. 

(Abraham Lincoln) 
 

«Quando tenho de fazer um discurso de duas 
horas, gasto dez munutos a prepará-lo. Quando se 
trata de um discurso de dez minutos, então levo duas 
horas...»  

Foi Winston Churchill quem o disse. Interrogo-me 
sobre quanto tempo nós, os agentes da saúde, os 
voluntários, os próprios familiares... gastamos a 
preparar-nos para nos dirigirmos aos pacientes e aos 
seus familiares, dado que o tema que vamos tratar é 
sempre delicado e costuma estar carregado de uma 
grande dose de emotividade. 

 

A oratória dos gregos 
 

A oratória, entendida como arte de 
bem falar seguindo determinadas regras, 
tem a sua origam na Grécia, mais 
especificamente na antiga  filosofia grega. 
Naquele tempo, a oratória era parte 
integrante na formação cultural e foi 
objecto de estudo para muitas pessoas e 
cuja profissão estava incluída na arte de 
falar em público. 

Contrastando com esta realidade, hoje 
a oratória usa-se mais especificamente 
em campos como a administração, o 
markting, sectores privados, meios de 
comunicação e, salvo excepções, nunca é 
parte de um treino educativo permanente. 

Na Grécia, destacaram-se os sofistas 
no século IV a.C. que, ao contrário de 
Socrates – que utilizava a maiêutica, a 
arte de interpelar dialogando – se 
interessavam pela arte de convencer 
através da palavra. 

Mas, se hoje disséssemos que a 
oratória é exclusivamente a arte de 
convencer seríamos parciais. Na reali-
dade, poderíamos pensar nela como a 
destreza que se ocupa da forma como 
uma pessoa expressa e transmite a sua 
mensagem com o desejo de que esta seja 
eficaz, com o afã de persuadir, mas sem 
manipular ou subestimar quem escuta. 

                                               (Continua...) 

____________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo  (...continuação) 
 

A sua vocação para o apostolado foi 
caracterizadamente universal: todas as 
misérias do corpo e da alma. Foram 
primeiro os doentes, depois, sempre e em 
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toda a parte, as crianças foram preocu-
pação e desvelo seu, até morrer. 

“Mas na vocação de D. Sílvia 
sobressaía a tendência para os trans-
viados: mulheres perdidas de todas as 
condições sociais; e homens afastados de 
Deus pelas ideias ou pelo pecado. Daí a 
necessidade em que se via quase sempre 
de fazer das Casas de Retiros uma 
espécie de entreposto misericordioso de 
vítimas da perdição, até as converter e pôr 
em lugar seguro ou ocupação que as 
amparasse e defendesse de recaídas. Era 
nela uma verdadeira fome e sede 
devoradora, esta sua necessidade íntima 
de valer a essa categoria de pessoas. Daí 
também o seu constante penar de 
coração, perante a impossibilidade prática 
de conseguir locais de refúgio provisório 
que a onda crescente da perdição e do 
perigo reclamava. A última proeza de D. 
Sílvia foi a fundação de um entreposto 
deste género na cidade do Porto, com a 
colaboração e benção do Prelado daquela 
diocese.”  

                                      (continua...) 
________________________________ 

Sabias que... 
 

Armas de Israel 
 

A arma mais antiga dos israelitas foi o 
bastão, utilizado tanto para apoiar-se 
como para combater. Pelo ano 900 a.C. 
estende-se o uso do arco e das flechas. 
Adoptaram-se também pequenos punhais 
e lanças. Raramente usaram espadas. A 
arma tradicional era a funda, com a qual 
se lançavam pedras redondas com grande 
força e precisão. Os homens da tribo de 
Benjamim eram muito hábeis no seu 
manuseamento. David venceu Golias com 
uma funda, 

Isaías sente saudades de um tempo 
de paz: «tranformarão as suas espadas 
em relhas de arados, e as suas lanças em 

foices. Uma nação não levantará a 
espada contra outra, e não se adestrarão 
mais para a guerra.» 
__________________________________ 

Romper a aspiral do 

ódio e da violência 
 

Os ensinamentos que hoje Jesus nos 
propõe estão formulados com palavras 
muito expressivas: «Amai os vossos 
inimigos, fazei bem aos que vos odeiam; 
abençoai os que vos amaldiçoam, orai por 
aqueles que vos injuriam. A quem te bater 
numa face, apresenta-lhe também a 
outra.» Causaram certamente um grande 
impacto entre os seus ouvintes. 

O ódio e o rancor são maus conse-
lheiros. Temos que superar estes blo-
queios que às vezes se produzem no 
nosso coração. A não-violência é a única 
resposta para romper a escalada do ódio.  

Quem renuncía a perdoar vai 
enchendo o seu interior de rancor. Quem 
só procura a vingança e deseja ser 
ressarcido do dano sofrido com um dano 
maior ao inimigo, amarga progressiva-
mente a sua vida.  

Esta mensagem decide-se na vida 
diária. Somos pessoas que guardam 
rancor? Somos capazes de saudar a 
quem não nos saúda, de mostrar boa cara 
a quem sabemos que fala mal de nós?  

 
 

Oração 

(São Francisco de Assis) 

 
Senhor, faz de mim um instrumento da 

tua paz!  
Onde houver ódio que eu leve o amor.  
Onde houver ofensa que eu leve o 

perdão.  
Onde houver discórdia que eu leve a 

união.  

Onde houver dúvida que eu leve a fé.  
Onde houver erro que eu leve a 

verdade.  
Onde houver desespero que eu leve a 

esperança.  
Onde houver tristeza que eu leve a 

alegria.  
Onde ouver trevas que eu leve a Luz. 

_________________________________ 

Aniversários 
 

Esta semana temos dois aniversários 
natalícios. São eles, dia 28 de Fevereiro 
(Quinta-feira), da Leitora da Paróquia de 

Figueiró, Albertina Matos que, por essa 
razão, está de parabéns. 

Também no dia 2 de Março (Sábado), 
e pelo mesmo motivo, a Leitora da 

Paróquia de Carvalhosa, Fernanda 
Olinda, encontra-se igualmente de 
parabéns. 

À Albertina e à Fernanda, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades.  
__________________________________ 

H u m o r 
 
O Pedrito vai até à loja de brinquedos 

e decide comprar um carro fantástico que 
já há muito andava a observar na montra 
daquela loja. Quando vai para pagar, o 
Pedrito estende ao vendedor notas do 
Monopólio. 

– Ei! Isto não são notas verdadeiras, 
rapaz! 

– E então... – responde o Pedrito. – 
Isto também não é um carro verdadeiro! 
_________________________________ 

A Fechar 
 

Aquele que não perdoa destrói a 
ponte sobre a qual ele próprio tem de 
passar. 
                                                    (George Herbert) 
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Escala  da  Semana   

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Joaquim Martins    Maria Guiomar    

Avisos Ermelinda Pinheiro    Carla Sousa    

Admonição         

1.ª Leitura Luís Miguel Raquel Silva Aguarda-se  Glória Neto Joiaquim Mendes Paula Meireles Aguardar Brazinda Fernandes 

2.ª Leitura Paula Carvalho Solange Sousa chegada da Justina Carneiro Fernanda Costa Mónica Gonçalves a  Telma Sousa 

Oraç.  Fiéis Ermelinda Pinheiro Jorge David Escala para Júlia Machado Carla Sousa Assunção Matos chegada  Adelino Sousa 

Ação Graças   Publicação.    da Escala   

Suplente Joaquim Martins    Maria Guiomar    

 


