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VII Domingo Comum 

Continuamos, com Jesus, no alto 

da montanha! Passo a passo, Jesus 

convida-nos a ir sempre mais alto e 

mais além, no caminho do amor. Um 

caminho de não-violência, num amor, 

sem limites! É difícil resistir ao 

terramoto interior que as suas 

palavras fazem estremecer dentro de 

nós!  

Mais do que querer dar a volta ao 

texto, deixemos que o texto nos dê a 

volta a nós. E reconheçamos diante do 

Senhor que, sem Ele, nada podemos 

fazer! 

 
 

Introdução 

Passo a passo, em direção a uma 

meta inatingível. 

«Senhor, eu não sou digno», 

dizemos nós antes de comungar, 

conscientes de que a união com Cristo 

na Eucaristia implica partilhar a sua 

escolha de vida; por este motivo lhe 

dizemos com toda a sinceridade: «Não 

sou digno», ou seja, sei que não 

conseguirei ser, como Tu, pão que se 

parte e sangue que se derrama, sem 

reservas, pelos irmãos. Sei que não 

terei a força de me deixar consumir 

por eles, venho somente implorar o 

teu Espírito. 

A observância dos preceitos do 

Antigo Testamento era difícil, mas não 

impossível. A meta indicada pela Tora 

estava ao alcance das pessoas. Com 

justificado orgulho o salmista podia 

declarar: «Segui os caminhos do meu 

Deus, todos os seus mandamentos 

estão diante de mim e nunca rejeitei 

os seus preceitos» (SI 18, 22-23); 

Zacarias e Isabel «cumpriam irrepre-

ensivelmente todos os mandamentos 

e preceitos do Senhor» (Lc 1, 6); 

Ananias era «homem piedoso e 

cumpridor da Lei» (Act 22, 12). 

Ao contrário da moral judaica, a 

moral cristã propõe uma meta 

inatingível: a perfeição do Pai que está 

nos céus (Mt 5, 48). Na estrada para a 

vida, a sinalética precisa e detalhada 

da Tora, com os seus mandamentos 

bem definidos, fica para trás; em 

frente abre-se o horizonte sem limites 

da perfeição do Pai, e o caminho para 

Ele tem que ser inventado. Cada 

momento desse caminho é determina-

do, no coração do homem, pelos 

impulsos do Espírito que sugere o 

modo de responder às necessidades 

do irmão.  

Jesus caminha resoluto (Lc 9, 51), 

enquanto os passos do discípulo não 

podem   ser   senão   pequenos   e 

incertos. «Vivemos exilados, longe 

Senhor» (2 Cor 5, 6-9), mas predesti-

nados a sermos sua imagem (Rm 8, 

29), expressão do seu amor que não 

conhece confins de raça e religião, e 

que é oferecido indistintamente a ami-

gos e inimigos. 

- Senhor, volto a dizer-te que não 

consigo seguir-te. Todavia, na tua 

companhia, consigo dar mais um 

passo. 

 
 

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. 

 
 

Primeira Leitura 
(Lv 19, 1-2.17-18) 

MONIÇÃO: 
 

A Primeira Leitura que nos é proposta 

apresenta um apelo veemente à santidade: 

viver na comunhão com o Deus santo, 

exige o ser santo. A santidade passa 

necessariamente pelo amor ao próximo. 

  

LEITURA: 
 

 

Leitura do Livro do Levítico 
 

1O Senhor dirigiu-Se a 

Moisés nestes termos: 2«Fala a 

toda a comunidade dos filhos de 

Israel e diz-lhes: ‘Sede santos, 

porque Eu, o Senhor, vosso 

Deus, sou santo’. 17Não odiarás 

do íntimo do coração os teus 

irmãos, mas corrigirás o teu 

próximo, para não incorreres em 

falta por causa dele. 18Não te 

vingarás, nem guardarás rancor 

contra os filhos do teu povo. 

Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo. Eu sou o Senhor». 
 

Palavra do Senhor. 
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COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
«Sede santos, porque Eu, o 

Senhor, vosso Deus, sou santo» (v. 2). 

Com este convite dirigido por Deus ao 

seu povo começa a Leitura. Na 

linguagem corrente, o santo é alguém 

que levou uma vida exemplar, foi para 

o Paraíso e, se for invocado com fé, 

pode conceder graças e milagres. 

Porém, o verdadeiro significado deste 

termo é mais amplo: indica tudo aquilo 

que está separado e consagrado a 

Deus. Os templos eram santos, 

porque eram distintos, estavam 

«separados» do mundo profano e 

reservados à divindade. Ultrapassar o 

limiar de um santuário significava 

entrar no mundo de Deus, e por este 

motivo era necessário submeter-se a 

numerosos e complicados ritos 

purificadores. 

Eram santos também os objetos 

sagrados, que não podiam ser 

destinados a outros usos; eram santas 

as pessoas que viviam de modo 

original, que assumiam comportamen-

tos fora do habitual.  O mais santo de 

todos era Deus, absolutamente 

diferente de tudo aquilo que existe. 

Que pretendia então o Senhor ao 

pedir ao seu povo que fosse «santo»? 

Que vivesse separado dos outros 

povos? 

Israel assim entendeu o 

mandamento do Senhor, e pensou 

que fosse seu dever evitar qualquer 

contacto com aqueles que o poderiam 

levar à idolatria. Para manter esta 

«santidade», multiplicou, em desme-

dida, as proibições: era proibido entrar 

nas casas dos pagãos, comer com 

eles e até mesmo apertar-lhes a mão. 

Sendo esta a mentalidade comum, 

é surpreendente constatar que no 

Levítico há um texto – aquele que nos 

é proposto hoje – no qual a 

«santidade» é compreendida de forma 

completamente diferente: nada de 

separações materiais das outras 

pessoas, nada de observâncias de 

prescrições rituais. Para se ser santo 

basta levar uma vida diferente, uma 

vida que se concretiza nas seguintes 

disposições: honrar o pai e a mãe, 

observar os sábados, não odiar o 

irmão, renunciar ao rancor e à 

vingança e «amar o próximo como a si 

mesmo» (vv. 3.17-18). 

Esta última cláusula, juntamente 

com a famosa recomendação do livro 

dos Provérbios «Se o teu inimigo tem 

fome, dá-lhe de comer; se tem sede, 

dá-lhe de beber» (Pr 25, 21), é o ponto 

mais alto a que chegou a moral do 

Antigo Testamento. Todavia, nela está 

presente ainda um limite: o amor que 

é pedido não é universal; a in-

terpretação rabínica restringia-o aos 

membros do povo de Israel. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 

 

MONIÇÃO: 

 

Cantemos em ação de graças porque 

experimentamos em cada dia a alegria do 

perdão. 

  

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. 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Cor 3, 16-23) 

 
MONIÇÃO: 

 

Na Segunda Leitura, Paulo convida os 

cristãos a serem o lugar onde Deus reside 

e Se revela aos homens. Para que isso 

aconteça, eles devem optar pela “sabedoria 

de Deus”. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Primeira Epístola 

do apóstolo São Paulo aos 

Coríntios 
 
16Não sabeis que sois templo 

de Deus e que o Espírito de 

Deus habita em vós? 17Se 

alguém destrói o templo de 

Deus, Deus o destruirá. Porque 

o templo de Deus é santo, e vós 

sois esse templo. 18Ninguém 

tenha ilusões. Se alguém entre 

vós se julga sábio aos olhos do 

mundo, faça-se louco, para se 

tornar sábio. 19Porque a 

sabedoria deste mundo é 

loucura diante de Deus, como 

está escrito: «Apanharei os 

sábios na sua própria astúcia».  
20E ainda: «O Senhor sabe como 

são vãos os pensamentos dos 

sábios».  21Por isso, ninguém 

deve gloriar-se nos homens. 

Tudo é vosso: 22Paulo, Apolo e 

Pedro, o mundo, a vida e a 

morte, as coisas presentes e as 

futuras. Tudo é vosso; 23mas 

vós sois de Cristo, e Cristo é de 

Deus. 
 

Palavra do Senhor 
 

 

 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

     

Havia discórdias, tinham surgido 

partidos, existiam invejas, litígios e 

fanatismos em Corinto. Comportamen-

tos compreensíveis e desculpáveis 

entre «crianças», entre recém-                

-nascidos na fé (1 Cor 3, 1-2), mas 

inconcebíveis entre cristãos maduros, 

entre «perfeitos». 

Para denunciar a gravidade da 

situação, Paulo recorre à imagem do 

templo de Deus (vv. 16-17). A 

comunidade é como um santuário 

separado do mundo profano; quem a 

mantém unida e firme é o Espírito, as 

divisões que a desagregam e 

ameaçam fazer cair toda a construção,  

introduzem nela um princípio oposto e 
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devastador. Quem for responsável por 

tal desastre será tratado pelo Senhor 

com extrema severidade: «Deus – 

garante Paulo – o destruirá» (v. 17). É 

a imagem tradicional do juízo final 

que, na linguagem rabínica, não servia 

para descrever o que acontecerá no fi-

nal, mas para pôr em relevo a 

gravidade extrema de uma ação. 

Na segunda parte da Leitura (vv. 

18-23), é retomado o motivo da 

contraposição entre a «sabedoria de 

Deus» e a «dos homens». As 

discórdias acontecem porque os 

membros da comunidade seguem a 

«sabedoria deste mundo», oposta à 

de Deus. 

Na sua carta, Paulo já tinha dito 

que «o evangelho é uma loucura aos 

olhos dos homens» (1, 18.21.23); hoje 

afirma que a sabedoria dos homens é 

loucura diante de Deus (v. 19). 

O Apóstolo não pretende diminuir 

ou desprezar os esforços e as 

capacidades da razão humana; ele 

põe de sobreaviso para os delírios de 

omnipotência e para as pretensões 

insensatas de quem está convencido 

que tudo possa ser reduzido ao 

racional, e que se possa prescindir da 

luz de Deus. 

Este pensamento introduz-nos nas 

interpretações novas e provocatórias 

que Jesus, no Evangelho de hoje, 

dará a alguns textos do Antigo 

Testamento, interpretações essas que 

propõem escolhas morais cuja 

validade é garantida por Deus, não 

pela «sabedoria deste mundo». 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

(1 Jo 2, 5) 

MONIÇÃO: 

 
No Evangelho, Jesus continua a propor 

aos discípulos, de forma muito concreta, a 

sua Lei da santidade (no contexto do 

“sermão da montanha”). Hoje, Ele pede aos 

seus que aceitem inverter a lógica da 

violência e do ódio, pois esse “caminho” só 

gera egoísmo, sofrimento e morte; e pede-      

-lhes, também, o amor que não marginaliza 

nem discrimina ninguém (nem mesmo os 

inimigos). É nesse caminho de santidade 

que se constrói o “Reino”. 

 

REFRÃO:   ALELUIA, ALELUIA! 

 

Quem observa a palavra de Cristo, 

nesse o amor de Deus é perfeito. 

Evangelho 
(Mt 5, 38-48) 

 
EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: 38«Ouvistes que foi 

dito aos antigos: ‘Olho por olho e 

dente por dente’. 39Eu, porém, digo-        

-vos: Não resistais ao homem mau. 

Mas se alguém te bater na face 

direita, oferece-lhe também a 

esquerda. 40Se alguém quiser levar-        

-te ao tribunal, para ficar com a tua 

túnica, deixa-lhe também o manto.  
41Se alguém te obrigar a acom-

panhá-lo durante uma milha, 

acompanha-o durante duas. 42Dá a 

quem te pedir e não voltes as 

costas a quem te pede emprestado.  
43Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o 

teu próximo e odiarás o teu 

inimigo’. 44Eu, porém, digo-vos: 

Amai os vossos inimigos e orai por 

aqueles que vos perseguem, 45para 

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. 46Se amardes 

aqueles que vos amam, que 

recompensa tereis? Não fazem a 

mesma coisa os publicanos? 47E se 

saudardes apenas os vossos 

irmãos, que fazeis de extraordi-

nário? Não o fazem também os 

pagãos? 48Portanto, sede perfeitos, 

como o vosso Pai celeste é 

perfeito». 

 

Palavra da Salvação. 

 

 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Ouvimos no domingo passado 

quatro interpretações de Jesus, 

relativas a textos da Tora de Israel. 

Hoje, são apresentadas outras duas. 

O primeiro texto diz respeito ao 

novo modo de obter justiça. Estamos 

todos de acordo que o mal deve ser 

contido e contrastado. Mas como é 

que isto deve ser feito? 

A lei mais deturpada  
da história do direito 

Nas sociedades antigas, onde não 

existia um poder estatal capaz de 

manter a ordem, era frequente 

recorrer-se à vingança, à represália 

sem limites. Tendo sido descoberto o 

responsável por uma asneira, este era 

submetido a castigos exemplares, a 

punições públicas, severas e cruéis, 

de modo a dissuadir outros de 

cometerem semelhantes erros. A 

retaliação servia como dissuasão, 

porém era um modo bárbaro de fazer 

justiça. 

Lamec, o descendente de Caim, 

protegia-se espalhando o terror: 

«Matei um homem porque me feriu, e 

um rapaz porque me pisou. Se Caim 

foi vingado sete vezes, Lamec sê-lo-á 

setenta vezes sete» (Gn 4, 23-24). 

Ora, é para limitar tais excessos 

que a Tora tinha estabelecido: «Olho 

por olho, dente por dente» (Ex 21, 23-

25). 

Esta é talvez a lei mais deturpada 

da história do direito. É citada, por 

exemplo, quando, tendo sido recebida 

uma afronta, se responde da mesma 

forma. Ou seja, «olho por olho, dente 

por dente» equivale, nestes casos, à 

recusa de qualquer tipo de compaixão, 

de clemência para com o culpado. 

Mas na realidade, esta disposição 

tinha um significado completamente 

diferente, porque proibia os assim 

chamados “castigos exemplares” e as 

represálias. Quer dizer, cada um devia 

pagar apenas pela falta que cometera 

e não por todo o mal do mundo. 

Ora, vista corretamente, permane-

ce válida ainda hoje e, quando é 

praticada, garante a equidade das 

sentenças. Jesus não a considera 

ultrapassada, mas propõe que se vá 

para além desta justiça rigorosa e 

convida a que se veja o problema de 

outra forma (vv. 38-42). 

Os rabis do tempo de Jesus, 

ensinavam  assim: «sê morto, mas 

não mates», mas acrescentavam 

imediatamente: «porém, se alguém te 

agride e te quer tirar a vida, tu não 

penses, não digas a ti mesmo: serei 

talvez culpado pelo seu sangue; mata-    

-o antes que seja ele a matar-te!» 

Esta interpretação dos rabis não 

suscitava objeções. Estava de acordo 

com a lógica humana e podia 

encontrar justificação até mesmo na 

Tora. 

Dá também a outra face 

Mas agora, eis a surpresa: Jesus 

não a aceita e diz aos seus discípulos: 

«Não oponhais resistência ao mau!» 

(Mt 5, 39). Em vez de exercer 

violência sobre o irmão, deveis estar  
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dispostos a sofrer a injustiça. Estamos 

perante palavras inequívocas; de 

qualquer forma, para que não restem 

dúvidas, Jesus acrescenta quatro 

exemplos, tirados da vida quotidiana 

do seu povo. 

O primeiro diz respeito à violência 

física: «Se alguém te bater na face 

direita...» (v. 39). 

Ora, quando se recebe uma 

bofetada, se o agressor não é 

canhoto, é-se atingido na face 

esquerda. Jesus refere a face direita 

porque a violência sofrida é maior: 

trata-se de uma bofetada dada com as 

costas da mão, uma ofensa muito 

grave, punida em Israel com uma 

multa equivalente ao salário de um 

mês. Ora, Jesus não pede ao 

discípulo para ser melhor, mais 

humilde nas pretensões de indem-

nização. Ele exige um comportamento 

radicalmente novo, que é este: «Ofe-

rece-lhe também a esquerda.» 

«Bons, sim, mas não estúpidos!» –  

ouve-se dizer e dizemos nós também. 

Sem dúvida, as palavras de Jesus não 

devem ser tomadas à letra (isto seria 

verdadeiramente estúpido). Aliás, 

também Ele, quando recebeu a 

bofetada, não apresentou a outra face, 

mas protestou (Jo 18, 23). Aquilo que 

Ele exige dos discípulos é a 

disposição interior a aceitar a injustiça, 

a suportar a humilhação, e não a 

reagir e a fazer mal ao irmão. 

Entendamos isto: O único modo de 

interromper o ciclo diabólico ofensa-       

-violência, é com o perdão. Não há 

outro modo. Se perante a violência se 

reage com nova violência, não só não 

é eliminada a primeira injustiça, mas é 

acrescentada outra. Ora, este círculo 

só pode ser quebrado com um gesto 

original, absolutamente novo: o 

perdão. Não existe outro modo. Tudo 

o resto é velho, é algo já visto, algo 

que se repete incessantemente desde 

os primórdios da humanidade. Sem 

sucesso. 

Depois, o segundo exemplo 

refere-se à injustiça económica (v. 40). 

Dá também o manto 

Em Israel, homens e mulheres 

usavam duas peças de vestuário: uma 

túnica de mangas compridas ou de 

meia manga, vestida por cima do 

corpo nu, e uma ampla capa (o 

manto). O manto era usado para se 

cobrir quando estava frio, e tirava-se 

quando se executava um trabalho 

servil. Aos pobres servia também de 

cobertor para a noite, e por este 

motivo a Tora determinava que não 

podia ser penhorado (Ex 22, 25-26). 

Jesus propõe um caso no limite da 

injustiça:  um discípulo é levado a 

tribunal porque o querem privar da 

túnica. É claro que já lhe foram tirados 

todos os outros bens. Que deve fazer? 

Nada mais senão manifestar a sua 

total e incondicional recusa a participar 

em litígios e contendas. Por isso ceda 

também o manto, a última peça de 

roupa que lhe resta, aquela que não 

lhe podia ser tirada como penhor, e 

está disposto a ficar nu, como o seu 

Mestre na cruz. 

      Depois, o terceiro exemplo, é 

sobre o abuso do poder (v. 41). 

Acompanha-o durante duas 

milhas 

Acontecia com frequência que os 

soldados romanos ou qualquer 

personagem local angariassem pobres 

camponeses e os obrigassem a servir 

como guias ou carregadores. Temos 

um exemplo disto mesmo no relato da 

paixão: Simão de Cirene é obrigado a 

levar a cruz de Jesus (Mt 27, 32). 

Os zelotas, os revolucionários da 

época, sugeriam a revolta e o recurso 

à violência como oposição a estas 

prepotências. Epiteto exortava à 

prudência: «Se um soldado te 

requisitar o burro, não lhe resistas e 

não te lamentes, doutro modo serás 

vergastado e acabarás por ter que lho 

entregar igualmente.» Jesus não faz 

considerações deste tipo, não evoca a 

prudência; diz simplesmente aos discí-

pulos: «Se alguém te obrigar a 

acompanhá-lo durante uma milha, 

acompanha-o durante duas.» Não dá 

uma norma de bom senso, não sugere 

uma estratégia que leve à conversão 

do agressor, não garante sequer que 

um tal comportamento leve a 

resultados positivos nos tempos mais 

próximos. Pede ao discípulo que, sem 

fazer cálculos, tenha o coração livre 

de ressentimentos e se abstenha de 

qualquer tipo de reação que não seja 

ditada pelo amor. 

Dá a quem te pedir 

Finalmente o quarto caso, é o da 

pessoa importuna que vem pedir um 

empréstimo (mas pode também ser 

um alojamento, o aluguer de um 

apartamento, um lugar de trabalho, um 

preço especial...) e o faz até mesmo, 

como acontece muitas vezes, sem um 

mínimo de discrição. 

Jesus diz ao discípulo: «Dá a 

quem te pedir e não voltes as costas a 

quem te pede emprestado» (v. 42). 

Não fazer de conta que não entendes, 

não procurar desculpas, não inventar 

dificuldades inexistentes, não procurar 

descarregar sobre os outros o 

problema. Se podes fazer alguma 

coisa, faz. 

Ama os teus inimigos 

Por fim, o último exemplo, Jesus 

faz referência a um duplo manda-

mento «amarás o teu próximo e 

odiarás o teu inimigo» (vv. 43-48). No 

Antigo Testamento consegue-se 

encontrar o primeiro (Lv 19, 18), mas 

não o segundo.   Provavelmente Jesus 

não se refere a um texto específico da 

Tora, mas à mentalidade que se tinha 

criado em Israel a partir de alguns 

textos bíblicos. Nas Sagradas 

Escrituras fala-se por vezes de 

guerras santas (Dt 7, 2; 20, 16), apare-

cem sentimentos de vingança (SI 137, 

7-9), manifesta-se o próprio apego ao 

Senhor, mas com uma linguagem 

muito arcaica: «Não hei de eu, 

Senhor, odiar os que te odeiam? 

Odeio-os com toda a minha alma» (SI 

139, 21-22). Uma expressão deste 

ódio é o convite que os monges de 

Qumran dirigiam aos seus adeptos: 

«Amai todos os filhos da luz, mas odiai 

todos os filhos das trevas, cada um de 

acordo com a sua culpa, na vingança 

de Deus.» 

Mas há na Bíblia – é importante 

lembrá-lo – outros textos em que se 

adverte para não pagar o mal com o 

mal (Pr 24, 29) e se recomenda o 

amor ao inimigo: «Quando vires um 

jumento daquele que te odeia caído 

debaixo da sua carga, não o 

abandones. Deves soltá-lo com ela» 

(Ex 23, 5). Fazendo apelo a estes 

textos, alguns rabis defendiam que o 

mandamento: «Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo» (Lv 19,18), devia 

ser aplicado também ao inimigo, 

porém a opinião comum restringia-o a 

quem pertencia ao povo judaico. 

Neste contexto religioso, o duplo 

mandamento de Jesus parece 

paradoxal: «Amai os vossos inimigos e 

orai por aqueles que vos perseguem.» 

É o ápice da ética cristã, é a 

exigência do amor gratuito e incon-

dicional que não espera nada em troca 

e que, como o amor de Deus, chega 

até mesmo a quem faz o mal. 

Alguns sábios da Antiguidade fize- 
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ram propostas morais elevadas: 

«Comporta-te de modo a transfor-

mares os teus inimigos em amigos» 

(Diógenes). «É próprio do homem 

amar até mesmo aqueles que lhe 

batem» (Marco Aurélio); mas o 

imperativo Amai os vossos inimigos é 

uma invenção de Jesus. 

Ora por quem te persegue 

O segundo mandamento – orai – 

sugere o meio para se conseguir 

praticar o amor por «quem nos 

persegue», por quem nos torna a vida 

impossível: a oração. Esta eleva ao 

Céu, une ao Senhor, purifica a mente 

e o coração dos pensamentos e dos 

sentimentos ditados pela lógica deste 

mundo, e faz com que se veja o mau 

com os olhos de Deus – que não tem 

inimigos. 

Jesus convida a que nos mostre-

mos como filhos seus, pede aos 

discípulos que deixem transparecer, 

nos seus comportamentos, a índole do 

Pai celeste que «faz com que o sol se 

levante sobre os bons e os maus e faz 

cair a chuva sobre os justos e os 

pecadores».  A distinção entre maus e 

bons e a luta contra as pessoas, 

conduzida em nome de Deus, são 

blasfémias! 

Dois exemplos (vv. 46-47) confron-

tam o comportamento habitual das 

pessoas com a novidade de vida de 

quem assimilou os pensamentos, os 

sentimentos e as obras do Pai que 

está nos Céus. A característica dos 

«filhos de Deus» é o amor oferecido a 

quem o não merece e a saudação 

dirigida a quem se comporta como ini-

migo. A fórmula de saudação era: 

Shalom – augúrio de paz e de todo o 

bem. Com todo o coração, o discípulo 

deseja o bem para quem o odeia, e 

tendo esquecido todas as desfeitas, 

esforça-se para que isso aconteça. 

Desejar a paz aos seus inimigos. 

A conclusão aponta para a meta 

inatingível: «Sede perfeitos, como o 

vosso Pai celeste é perfeito» (v. 48). 

Provavelmente nunca o conseguire-

mos. 

A perfeição do judeu consistia na 

observância exata dos preceitos da 

Tora. Para o cristão é o amor sem 

limites, como o amor do Pai. Perfeito é 

quem tem tudo, quem é íntegro, quem 

não tem o coração dividido entre Deus 

e os ídolos. A disponibilidade a doar 

tudo, a nada conservar para si, a pôr-       

-se totalmente ao serviço do outro – 

incluindo o inimigo – coloca o discípulo 

nas pegadas de Cristo e leva à 

perfeição do Pai que se doa 

completamente e não exclui ninguém 

do seu amor. 

Sabemos que nunca atingiremos 

esta meta. Mas, pelo menos, 

conseguiremos esforçar-nos, por 

entrar por este caminho? 

 
 

Oração Universal 

 

 

1 – Pela nossa Diocese do Porto e suas 

paróquias, 

      para que acolham a santidade que 

vem de Deus 

      e nelas reine o amor e o perdão, 

      oremos ao Senhor. 

 

2 – Pelos ministros que anunciam o 

Evangelho, 

      para que o façam com palavras 

simples e oportunas 

      e o mostrem no seu viver de cada 

dia, 

      oremos ao Senhor. 

 

3 – Pelos que exercem a autoridade na       

            nossa Pátria, 

      para que sejam verdadeiros e 

honestos 

      nos seus empreendimentos 

      em favor de todos os cidadãos, 

      oremos ao Senhor. 

 

4 – Por aqueles que aliviam os que 

sofrem, 

      para que saibam reconhecer a Jesus 

Cristo 

      nos mais pobres, nos mais humildes 

e nos mais fracos, 

      oremos ao Senhor. 

 

5 – Por nós mesmos aqui presentes na 

casa de Deus, 

      para que olhemos todos os homens 

como amigos 

      e saibamos perdoar quem nos 

ofende, 

      oremos ao Senhor. 

 

 
 

Antífona da Comunhão 

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

OU: 
 

Senhor, eu creio que sois Cristo, Filho 
de Deus vivo, o Salvador do mundo. 
 

 

«Sede Santos» 

A Palavra de Deus este domingo 

repete a mesma ordem sem cessar: 

«Sede santos». Esta santidade cristã 

manifesta-se no amor ao próximo, à 

semelhança de Jesus. É por aqui que 

devemos orientar as nossas vidas. 
É certo que. quando falamos de 

santidade, pensamos muitas vezes 

nos gigantes de um tempo, quase que 

iguais aos anjos, como se não 

aparentassem ser mais deste mundo. 

Na melhor das hipóteses, a santidade 

é vista como um caminho que se faz 

nos claustros do convento, longe do 

mundo dos homens e da realidade 

quotidiana. Nada de mais errado! Diz 

o autor do Livro do Levítico, que lemos 

hoje na primeira Leitura deste 

domingo: «Sede santos, porque Eu, o 

Senhor, vosso Deus, sou santo»; e 

completa a exortação: «Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo». Só na 

medida em que saímos para fora de 

nós próprios, do nosso mundo e 

interesses próprios, para ir ao 

encontro de quem mais precisa, que 

nos estamos a tornar santos. 

Na sequência destas palavras 

da antiga lei judaica, o Evangelho de 

São Mateus mostra-nos Jesus a dizer, 

depois das bem-aventuranças, no final 

do chamado «sermão da montanha»: 

«Sede perfeitos, como o vosso Pai 

celeste é perfeito». Aqui, perfeição 

traduz-se na linha da santidade vivida 

na lei da caridade. Por isso, completa 

o seu discurso dizendo: «Não resistais 

ao homem mau»; «Dá a quem te 

pedir»; «Amai os vossos inimigos». 

Estamos diante de uma revolução na 

forma de amar o outro, não segundo a 

lógica do mais forte, do domínio 

opressor e do «olho por olho e dente 

por dente», mas na lógica de dar a 

própria vida cuidando e acolhendo 

quem vive desamparado, marginali-

zado ou mais abandonado. Diante 

destas palavras, damo-nos conta de 

que a santidade cristã é a participação 

na santidade de Deus em Jesus 

Cristo, o único e verdadeiro Santo. É 

Ele o modelo que devemos imitar 

quando se trata de amar aqueles que 

estão ao nosso lado. Esta é a 

santidade comum de que tanto fala o  
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Papa Francisco: «Vejo a santidade no 

povo de Deus, a sua santidade 

quotidiana. (...) Vejo a santidade no 

povo de Deus paciente: uma mulher 

que cria os filhos, um homem que 

trabalha para levar o pão para casa, 

os doentes, os sacerdotes idosos com 

tantas feridas, mas com um sorriso por 

terem servido o Senhor, as Irmãs que 

trabalham tanto e que vivem uma 

santidade escondida. Esta é, para 

mim, a santidade comum». 

Também nós somos convidados a 

esta santidade comum aqui e agora, 

na nossa realidade concreta, com o 

que somos e o que temos, com a 

nossa história de vida, ainda que seja 

marcada por momentos de alegria e 

contemporaneamente de dificuldades, 

fragilidades e derrotas. Somos 

«templo de Deus», como diz São 

Paulo na Primeira Carta aos Coríntios, 

para nos recordar que o nosso 

coração de pecadores, diante da 

grandeza de Deus, experimenta o 

desejo de O imitar e não se sacia 

enquanto não repousa n'Ele.  

Peçamos, por isso, ao Senhor, que 

faça de nós pessoas santas, cada vez 

mais simples e humildes, capazes de 

agir com retidão no confronto com 

quem vive ao nosso lado. 

 
 

Santidade e Fátima 

 Passados três anos, estamos 

ainda a respirar e a viver as comemo-

rações dos 100 anos das aparições de 

Fátima (1917 – 2017). Aqui, a Virgem 

Maria dirige a toda nós um forte apelo 

à santidade. E Maria pode fazer este 

apelo porque ela própria santificou-Se 

pela Sua perfeita correspondência à 

graça. Por certo que escutou muitas 

vezes a Palavra de Deus: «Sede 

santos, porque Eu, o Senhor, vosso 

Deus, sou santo» (Lv 19,2). Estas 

palavras ter-se-Lhe-ão gravado de tal 

forma no coração, ao ponto de Se 

determinar, com todas as Suas forças, 

a pôr a vontade de Deus no centro da 

Sua vida. 

Este apelo do Senhor é universal e 

para todos os estados de vida. Está ao 

alcance de todos: «O Senhor disse a 

Moisés: “Fala a toda a assembleia dos 

filhos de Israel e diz-lhes: Sede 

santos, porque Eu, o Senhor, vosso 

Deus, sou santo”» (Lv19,1-2). 

Nossa Senhora é exemplo e 

modelo para todos os cristãos. Ela foi 

mãe esmerada e esposa fiel, foi 

Virgem fecunda que consagrou a Sua 

vida às coisas do Pai, foi a Virgem 

sacerdotal que ofereceu o Seu próprio 

Filho para redenção do mundo. Por 

isso, a Virgem Maria precede-nos e é 

para nós garantia de que a santidade 

está ao nosso alcance, é um dom que 

Deus nos oferece todos os dias.  

Só precisamos, como Maria, de 

cooperar com Ele para que a Sua obra 

se realize e se torne visível, em nós, 

para o mundo inteiro. 

 
 

Pensamento 

O próximo foi-nos dado para, por 

meio deles, mostrarmos o amor que 

temos a Deus. 

(Santa Catarina de Sena) 

 
 

Sabias que… 

A Lei de Talião 
 

É a lei escrita mais antiga. Aparece 

no Código de Hammurabi gravada em 

pedra no ano 1700 a.C.  

Talião não era o seu nome original 

porque este foi-lhe dado pelos 

romanos. Os romanos, ao citá-la, 

diziam que se deve castigar o 

delinquente na mesma medida do 

dano que causou: Daí deriva o nome 

de “Talião”. 

Os israelitas copiaram algum artigo 

desta antiga lei no livro do Êxodo: 

“Pagarão vida por vida, olho por olho, 

dente por dente, mão por mão, pé por 

pé, ferida por ferida, golpe por golpe” 

(Ex 21, 23-24). 

 
 

Diz não à lei de Talião 

Ama os inimigos 

A famosa frase “olho por olho, 

dente por dente”, forma parte do 

Código de Hammurabi, conjunto de 

leis esculpidas em pedra pelo ano 

1700 antes de Cristo. 

O corpo legislativo mesopotâmico 

consta de 248 leis que em síntese 

afirmam que a pena ou castigo por um 

delito deve ser semelhante ao delito 

cometido. 

Embora tenha sido um progresso 

no direito do seu tempo, é insuficiente 

para a nossa ética. 

Revendo-se no modelo de Deus 

Pai, que derrama o sol sobre justos e 

pecadores, os seguidores de Jesus 

devem ter um amor universal, não 

apenas para com os irmãos e amigos, 

como também para com os inimigos.  

Jesus muda a “lei de Talião”. Os 

seus discípulos devem fazer algo 

muito mais generoso: não responder 

ao mal com o mal. Mais ainda: o 

seguidor de Jesus deve perdoar ao 

inimigo e a quem o insulta e calunia… 

É uma meta difícil de alcançar, mas 

para a qual devemos caminhar, com a 

ajuda de Jesus. 

 
 

Oração 

Senhor, 

sonhávamos um mundo 

sem ódios nem guerras. 

E depois chegas Tu, Senhor,  

para nos anunciar que o nosso sonho 

pode tornar-se realidade. 

Imaginávamos uma terra  

onde abundasse a paz e a justiça.  

E as tuas palavras, Senhor,  

garantem-nos que é possível  

viver em fraternidade. 

Obrigado, Senhor,  

por nos mostrares os caminhos  

que conduzem à reconciliação. 

Ajuda-nos a nadar pelas tuas sendas 

seguindo as pegadas de Deus. 

 
 

Papa Francisco coloca 

palácio no Vaticano ao 

serviço dos sem-abrigo 

Trata-se de mais uma medida que 

comprova a prioridade que o Papa dá 

aos pobres e sem-abrigo. O palácio 

tem espaço para 50 pessoas, mas, se 

houver condições climatéricas adver-

sas, o número pode subir. 

O Papa Francisco mandou renovar 

um palácio situado no coração do 

Vaticano, adaptando-o para estar ao 

serviço dos sem-abrigo de Roma. 

O Palazzo Migliori foi construído no 

início do Século XIX e ao longo das 

últimas décadas tinha sido usado por  
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uma ordem religiosa feminina que 

cuidava de jovens mães solteiras. 

Quando a ordem deixou o edifício 

o ano passado este foi renovado. 

Especulou-se sobre a possibilidade de 

o transformar num hotel de luxo, bem 

perto da Praça de São Pedro, mas o 

Papa deu ordens explícitas ao esmoler 

do Vaticano, o cardeal Konrad 

Krajewski, que supervisionasse a 

adaptação do palácio para uso dos 

sem-abrigo da capital. 

O projeto foi entregue à 

Comunidade de Sant’Egídio e tem 

agora capacidade para acolher até 50 

pessoas, a quem é dada cama, roupa 

lavada e comida. As salas de baixo 

servem para ações de formação e de 

prestação de serviços práticos, como 

aconselhamento psicológico ou utiliza-

ção de computadores. Quando o frio 

aperta na cidade torna-se ainda 

possível albergar mais pessoas no 

edifício. 

Para um dos atuais utentes do 

serviço, o conforto não tem compara-

ção com aquilo a que estava 

habituado noutros abrigos. “Aqui sinto-    

-me mais em casa. Tenho a minha 

própria cama, quarto e casa de banho. 

É muito diferente dos dormitórios onde 

tenho ido até agora, onde por vezes 

nos sentimos como animais num 

estábulo sobrelotado”, disse Mário 

Brezza ao jornal australiano NBC 

News. 

Andrea Riccardi, fundador da 

Comunidade de Sant’Egidio realçou o 

princípio do gesto. “O importante é 

que aqui estamos diante do Vaticano, 

estamos no coração do Papa, os 

pobres têm um lar diante do Papa”, 

afirmou, garantindo que a comunidade 

tem todo o gosto em colaborar com a 

Santa Sé neste trabalho. 

Esta medida é mais uma 

demonstração da importância dada 

pelo Papa ao cuidado dos pobres e 

sem-abrigo. Outras incluem a  instala-

ção de duches nas casas de banho 

públicas do Vaticano, para uso de 

pobres e sem-abrigo, a inauguração 

de uma lavandaria pública e de uma 

barbearia e a ordem dada para que 

um sem-abrigo que morreu nas ruas 

da cidade fosse sepultado num 

cemitério normalmente reservado para 

altos funcionários da Santa Sé. 

Para além disso, o Papa tem o 

hábito de tomar refeições com os 

pobres e sem-abrigo com alguma 

regularidade, no Vaticano. 

Aniversário 
Esta semana, encontra-se de 

parabéns pelo seu aniversário 

natalício, a Leitora da Paróquia de 

Figueiró, Albertina Matos, na 

próxima sexta-feira, dia 28 de 

fevereiro. 

À Albertina, o Jornal do Leitor 

deseja uma festa bonita de aniversário 

e muitas felicidades. 

Aniversário (atrasado) 

Por esquecimento, não publicámos 

no Jornal 608, o aniversário da Leitora 

Jacinta Carneiro, da Paróquia de 

Carvalhosa que ocorreu no dia 10 de 

fevereiro, a quem desejamos muitas e 

muitas felicidades. 

Pelo facto, pedimos desculpa à 

Jacinta. 

 
 

Humor 

Fechar ou abrir? 

O Cliente pergunta ao comerciante 

se ele fechava ao sábado. O vendedor 

respondeu que não. 

No sábado, apareceu para fazer 

compras e deu com o nariz na porta. 

Na segunda-feira, apareceu irrita-

do, dizendo ao comerciante: 

– O senhor disse que não fechava 

ao sábado! 

O homem respondeu: 

– Mas como havia de fechar se 

não abri?... 

~ ~ ~ ~  

Na escola 

Professor: – Bruno, que nome se 

dá a uma pessoa que continua a falar, 

mesmo quando as outras pessoas não 

estão interessadas? 

Aluno: – Professor! … 

~ ~ ~ ~ 

Dizia ele para ela 

– Eras capaz de casar com um 

imbecil rico? 

– É só por curiosidade ou estás a 

lançar a tua candidatura? 

 
 

Amai os vossos inimigos e orai por 
aqueles que vos perseguem e 

caluniam. 
                                                     (S. Mateus 5, 44) 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Gisela 

Meireles 

Natália 

Silva 

1.ª Leitura 
Fernanda 

Costa 

Ermelinda 

Pinheiro 

2.ª Leitura 
José 

Meireles 

José M.ª 

Matos 

Oraç Univ. 
Gisela 

Meireles 

Natália 

Silva 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Eduardo 

Meireles 

Salomé 

Nóbrega 

2.ª Leitura 
Susana 

Pacheco  

Sónia 

Raquel 

Oração 
Universal 

Marisa 

Freitas 

Cátia 

Vanessa 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Patrícia 

Neto 

Irene 

Silva 

1.ª Leitura 
Diana 

Santos 

Glória 

Neto 

2.ª Leitura 
Isabel 

Matos 

Helena 

Moreira 

Oração 
Universal 

Patrícia 

Neto 

Irene 

Silova 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Paulo 

Neto 

Lurdes 

Almeida 

1.ª Leitu. 
Paulo 

Neto 

Helena 

Martins 

2.ª Leitu. 
Madalena 

Santos 

Alexandre 

Reguenga 

Orç. Fiéi. 
Luísa 

Abreu 

Lurdes 

Almeida 
 

A Fechar 

As crianças necessitam mais 
de exemplos, do que de 
conselhos.  

(Joubert) 
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