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

Naqueles dias, Saul, 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. David e Abisaí penetraram 

de noite no meio das tropas: Saul estava deitado a dormir no 

acampamento, com a lança cravada na terra à sua cabeceira; 

Abner e a sua gente dormia à volta dele. Então 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». Mas David respondeu a Abisaí: 

«Não o mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido 

do Senhor e ficar impune?». David 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 profundo que o Senhor tinha feito cair sobre eles. 

David passou ao lado oposto e ficou ao longe, no cimo do 

monte, de sorte que uma grande distância os separava. Então 

David exclamou: «Aqui está a lança do rei. Um dos servos venha 

buscá-la. O 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».  

 

SALMO RESPONSORIAL  

O Senhor é clemente e cheio de compaixão  

 

2ª LEITURA  (1 Cor 15, 45-49)  
Irmãos: O primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo; o 

último Adão tornou-se um espírito que dá vida. O primeiro não foi o 

espiritual, mas o natural; depois é que veio o espiritual. O primeiro 

homem, tirado da terra, é terreno; o segundo homem veio do Céu. 

O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos; o 

homem que veio do Céu é o modelo dos homens celestes. E assim 

como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, traremos 

também em nós a imagem do homem celeste.  

 

EVANGELHO (Lc 6, 27-38 )  
Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: «Digo-vos a 
vós que Me escutais: 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; e a quem te levar a capa, deixa-lhe 
também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir e ao que levar o que 
é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei- 
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FORMAÇÃO LOUVOR E EXERCÍCIO DE CARISMAS – é já no próximo 

sábado, 2 Março, das 14h30 às 20h00, em SJBaptista, com o Pe. Jean-

Hubert Thieffry : da parte da manhã ele vai encontrar-se com um grupo 

de padres e, da parte da tarde, a partir das 14:30, dará a todos uma 

formação prática e teórica sobre o louvor e o exercício dos carismas. Está 

aberto a todos quantos se queiram inscrever, online ou numa das 

secretarias, mas apelamos sobretudo à presença daqueles que estão 

implicados em algum serviço ou grupo das 

paróquias: adoradores, catequistas, Alpha, Células Paroquiais, grupos 

corais, grupo de oração, etc 

 

FORUM DA FAMÍLIA – daqui a 15 dias, de 9 a 10 de março na Casa 

dos Capuchinhos em Fátima, organizado pela Comunidade Emanuel.  
 

 

ESCOLA DE PAIS “OS PAIS SÃO CHATOS”: Na próxima sexta-feira, dia 1 

de março, pelas 21h30 no Justiça e Paz. O tema será “Redes sociais e 

internet: inimigos ou parceiros na educação?”. Orientado pelos jesuítas.  
 

CONFERÊNCIA SOBRE O SANTO SUDÁRIO: Dia 27 de março às 14h30m 

no auditório do Departamento de Engenharia Mecânica do Polo II   
 

LECTIO DIVINA DE PREPARAÇÃO DA VISITA PASTORAL: Para além dos 

grupos já estabelecidos, quem quiser pode juntar-se à quinta-

feira em SJBaptista às 21h00 (grupo de oração animado pela 

Ana Dioniz) ou em SJosé à terça às 18h00 (com a Ir Paulina) ou à quinta 

às 21h00 (com o Diác. Albano). Quem por qualquer razão não se juntar a 

nenhum grupo, pode sempre fazê-la em casa ou no trabalho a partir de 

uns vídeos que têm vindo a ser publicados com esse propósito: http://

w.pt351.com/11485  
 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  

DIA DA GENEROSIDADE: No próximo Domingo.  

O saldo da conta da construção vai atualmente em 58.325,91€. Estamos 

com alguma esperança de que da CCRC possa ser aprovado um pequeno 

subsídio de 50.000 euros. Mas mesmo assim ainda falta uns 70.000 para 

o que precisamos. E ainda não está nada certo de que vamos receber. Por 

isso vamos avançando para a meta. Este ano o salão tem de ser 

requalificado, se Deus quiser. 
 

VIA SACRA: Continuaremos a boa tradição de acompanhar Jesus na sua 

via sacra para que participando dos seus sofrimentos possamos também 

participar da sua ressurreição. São estas as datas e os grupos 

responsáveis por cada via sacra: 

15 de Março: Vicentinos 

22 de Março: ASJ 

29 de Março: Professores 

5 de Abril: Catequese de infância 

12 Abril: Escuteiros 

19 Abril: Via sacra de toda a paróquia junta com toda a cidade do 

Seminário para a Sé Nova. 
 
 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 

TERÇA-FEIRA, 26.02.  Reunião da equipa de animação pastoral 
ALMOÇO GOEZ: No próximo dia 17 de março, um Domingo, a partir das 

13h00. Desta vez os sabores e as cores serão indianos, de Goa, com o 

prato principal Galinha de Caril Picante com alternativas para quem não 

gostar deste tipo de comida (as crianças, por exemplo). As inscrições 

estão abertas nas secretarias de ambas as paróquias e online pelo preço 

de 10€ / pessoa.  
 

2º TRADIÇÕES COM VIDA: Na próxima quarta-feira, 27 de fevereiro, 

aqui na Igreja às 21h30, Um grupo de pessoas reformadas aproveita 

bem o tempo indo para a academia de música. Agora vão mostrar aqui na 

igreja o quanto ajá aprenderam. Um concerto organizado para ouvir 

cavaquinhos, foles e Ukeleles numa noite aberta a todos quantos 

queiram viver os sons que celebram as mais belas tradições do 

cancioneiro popular. Entrada livre. 
 

REUNIÃO DO CONSELHO ECONÓMICO: Amanhã, 25 fevereiro, 21h30m. 
 

Reunião de todos os grupos da paróquia: No final da missa de quarta-

feira de cinzas, convidamos todos os grupos a uma oração e partilha em 

comum à semelhança do que foi feito no ano anterior. 



cia, mas como não pode haver um polícia atrás de cada cidadão, e 
ainda por cima, com uma justiça que não funciona, há muitas 
probabilidades de não se sofrer consequências pelo mal que se fez 
e tenta-se. Não admira que os crimes cresçam e hão-de crescer 
ainda mais, à medida que a sociedade se afasta do Deus Santo. 

Para quem se sente filho de Deus e chama em cada dia a 
Deus, “pai nosso que estais nos céus”, como Jesus nos ensinou, 
há atitudes inconciliáveis com esse «ser filho», tais como o ódio 
e a vingança que matam. Daí o mandamento divino: «Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo». Jesus vai levar este 
mandamento mais longe – até ao amor aos inimigos e termina 
dizendo: «Sede perfeitos, como o vosso pai celeste é perfeito», 
ou na versão de Lucas que hoje escutámos: «Sede 
misericordiosos como o vosso pai é misericordioso», sede 
generosos, como o vosso pai é generoso, dai e dar-se-vos-á. A 
medida que empregardes com os outros o vosso pai empregá-la
-á convosco. O fundamento da lei divina é sempre o mesmo: o 
próprio Deus. Por isso, o 1º mandamento de todos é: «Amarás 
o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua 
alma, com toda a tua inteligência e com todas as tuas forças». 
Sem a vivência deste mandamento, os outros ficam suspensos, 
sem fundamento. Sem Deus no coração dos homens e da 

sociedade, o mundo pode voltar à barbárie. Por isso rezar a 

oração do Pai Nosso deve se um programa de vida e talvez se 
deva orar mais devagar para nos confrontarmos com a forma 
como somos filhos desse pai que está nos céus.   
 
 

Perplexidade com os escândalos de membros da Igreja 
Dia a dia cresce em mim e em tantos fieis que partilham comigo 
a perplexidade com a enormidade de escândalos que vêm a 
lume perpetrados por membros da hierarquia eclesiástica em 
vários países.  O sofrimento e até alguma angústia cresce nos 
que amam a Igreja e se dão por ela.  Compreendemos melhor 
agora a gravidade do pecado  e quanto o nosso pecado não é 
um mal só para nós, mas é profundamente social e 
comunitário. Compreendemos porque é que não chega pedir 
perdão dos nossos pecados só a Deus, mas que deve passar 
pela mediação da Igreja, pois não  ferimos só o coração de Deus 
mas também o da comunidade a quem prejudicámos. Deus 
nunca é o autor do mal mas sempre soube tirar o bem do mal.  
E se estes escândalos levassem agora a Igreja a uma radical 
vivência da santidade? E se esta humilhação e sofrimento que 
cai sobre toda a Igreja,  servissem para uma purificação interior 
de todos os cristãos e de modo especial dos ministros 
ordenados? Eu sei que agora há muito aproveitamento e 
empolamento da questão, que muitos querem ganhar dinheiro 
com tudo isto e até estalam os dedos de contentes por isto 
estar a acontecer dentro da igreja, pois não lhe faltam inimigos. 
Mas o facto é que bastaria que fosse um caso para já ser grave, 
e são casos demasiados. Dá-nos esperança e confiança as 
palavras de Jesus a Pedro.  «As forças do inferno lutarão conta a 
igreja mas não prevalecerão contra ela» No entanto, as forças 
do inferno também podem vir de dentro da igreja que ainda é 
pior.  Parece-me que fomos levados para o exílio da Babilónia 
onde “nos sentámos a chorar  com saudades de Sião”. 
Resta-nos pedir a Deus que se lembre da sua esposa amada que 
purificou com o seu sangue  e derrame sobre ela  de novo a 
abundância de um novo Pentecostes e de um novo ardor de 
santidade. . “Ó Deus fazei brilhar a vossa face sobre nós, 
mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos.” 

 
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 

 

RETIRO DE QUARESMA: Estamos quase na quaresma, tempo por 

excelência favorável à conversão, e o retiro proposto pela 

diocese neste período é já de 15 a 17 de março, na Casa de Retiros de 

Penacova. Este ano será orientado pelo Pe Felisberto de Viseu.  

 
 

 lho vós também. Se amais aqueles que vos amam, que 
agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que 
os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento 
mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais 
àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? 
Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de 
receberem outro tanto. Vós, 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. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é 
misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e 
não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai 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». 

 
MEDITAÇÃO  

 
As palavras de Jesus que acabámos de escutar soam-nos sempre 
cheias de novidade como se as escutássemos pela primeira vez. E no 
fundo de nós mesmos sabemos que são palavras de verdade pois 
apesar de sabemos que são muito difíceis de viver, reconhecemos 
também que são um caminho novo que, vividas, elevam a 
humanidade quase à esfera do divino. 
Jesus faz referencia à lei de talião - do latim, talio, talis (tal, igual): 
Ouvistes o que foi dito aos antigos: «Olho por olho, dente por 
dente», encontramos esta lei no livro do êxodo e em formulação 
semelhante no código de Hammurabi. Ao contrário do que se pensa 
habitualmente, esta lei não representa a barbaridade, mas um 
avanço civilizacional, pois assenta, não na multiplicação desenfreada 
da vingança e da violência, mas na sua contenção, pois condena o 
agressor a receber apenas a sanção igual àquela que ele provocou à 
vítima. Bem diferente é a chamada Lei da Vingança Desenfreada, 
traduzida por exemplo, no famoso cântico da espada de Lamec que 
podemos encontrar em Génesis 4, 23-24: «Matei um homem 
porque me feriu, e um rapaz porque me pisou.». 
Mas Jesus vai infinitamente mais longe do que a lei de talião. Ele 
pede um amor total onde não pode existir «não amor» a alguém e 
em alguma circunstância. E isto porquê? “Porque sois Filhos do Pai 
que está nos céus” e deveis parecer-vos com Ele pois Ele é bom para 
com todos e faz vir as suas bênçãos sobre os ingratos e os maus. 
O problema é que a nossa sociedade a partir da revolução francesa e 
dos filósofos da “morte de Deus” matou, no coração, o pai comum e 
ficámos órfãos. E este afastamento do Pai Nosso trouxe consigo uma 
enorme redução de valores morais na sociedade, a começar pelos 
mais importantes como o respeito pela vida em todas as suas 
situações. 
Hoje, a sociedade laica fala de ética civil que é uma ética minimalista 
baseada naquele mínimo de valores em que ela se põe de acordo. E 
cada vez o acordo é menor. E se a sociedade, maioritariamente, 
acha que devemos matar quem já não produz e ainda por cima está 
doente, e até quer, então torna-se ético matar. E aí está a tentativa 
de legislar sobre a eutanásia. Quanto ao aborto, a sociedade 
portuguesa votou em pequena maioria o aborto até às 12 semanas e 
ele aí está, implacável, com alguns médicos e enfermeiros formados 
para proteger a vida, a matar, legalmente, todos os dias, dezenas ou 
centenas de crianças nos hospitais pagos pelos nossos impostos. E o 
que virá depois ainda não sabemos, mas podemos esperar que não 
se fica por aqui nesta luta que pretende reduzir o homem a simples 
matéria descartável. É uma visão antropológica que reduz o homem 
ao niilismo, pois cortados da nossa relação com o Pai celeste o que 
ficamos a ser? Apenas matéria descartável. Sem Deus, Pai nosso, 
todas as aberrações se tornam possíveis. Na verdade porque não hei 
de assaltar a casa do meu vizinho que vive mais rico do que eu? Por 
que razão não hei de assaltar um banco se consigo fazê-lo sem ser 
apanhado? Por que não posso odiar o meu semelhante? Por que hei 
de respeitar o diferente? A resposta da Bíblia é que o fundamento 
de toda a lei é DEUS. «Porque eu sou o Senhor», e sou um Deus 
Santo.», mas, quando se deixa de amar e respeitar a Deus, então o 
que pode evitar fazer o mal é só o medo de ser apanhado pela polí- 


