
PROGRAMA 
20 de fevereiro (2ª feira): Memória dos Beatos Pastorinhos. Igreja dos 
Pastorinhos: Velada de oração, às 10h, para as crianças dos colégios cató-
licos e às 18h 30m, crianças da catequese.  
 

20 de fevereiro (2ª feira): Catequese de adultos, às 17h 30m. 
 

20 de fevereiro (2ª feira): (2ª, 3ª e 4ª feira): Catequese de pais, sala junto 
à secretaria da paróquia, das 18h 30 às 19h 30. 
 

20 de fevereiro (2ª feira): Reunião Legião de Maria, às 21h. 
 

20 de fevereiro (2ª feira): Reunião ENS 121, às 20h 30m.  
 

20 de fevereiro (2ª feira): Catequese Neo-catecumenal, às 21h 30m. 
 

21 de fevereiro (3ª feira): Reunião ENS Paredes 3, às 20h 30m. 
 

22 de fevereiro (4ª feira): Noites de trabalho: Voluntários VIN POR TI, às 
21h 30m. 
 

22 de fevereiro (4ª feira): Famílias Anónimas, às 21h 30m. 
 

22 de fevereiro (4ª feira): Ensaio Grupo Cantate Domino, às 21h 30m. 
 

22 de fevereiro (4ª feira): Reunião Grupo de Leitores, às 21h. 
 

23 de fevereiro (5ª feira): Reunião Grupo de Apoio à Terceira Idade, às 
15h.  
 

23 de fevereiro (5ª feira): Reunião Direcção do Centro Social, às 19h 30m. 
 

23 de fevereiro (5ª feira): Catequese Neo-catecumenal, às 21h 30m. 
 

24 de fevereiro (6ª feira): Início do Campo de Férias para Jovens (até dia 
27), às 20h, salão paroquial. 
 

24 de fevereiro (6ª feira): Vº encontro de preparação para o crisma, às 
21h 30m.  
 

24 de fevereiro (6ª feira): MOJ (Momento de Oração Jovem), Igreja Paro-
quial, às 21h 30m. 
 

25 de fevereiro (sábado): Suspensão da catequese até ao dia 1 de março. 
 

26 de fevereiro (domingo): Inicio das 40 horas de adoração ao Santíssimo, 
missa às 19h na paróquia do Santíssimo Sacramento. 

 

COMUNIDADE  
 

EM CAMINHO 
Ano XXXIX, Nº 13, 18 - 25 de Fevereiro de 2017 

Caros amigos 
Todos somos chamados a dar testemunho da vida de Deus diante dos 
nossos irmãos e a ser um sinal vivo de Deus, do seu amor, da sua perfei-
ção, da sua santidade, no meio do mundo.  
Continuamos a ser confrontados com as exigências do compromisso com 
o Reino novo que Jesus veio inaugurar. Viver de acordo com esta nova 
proposta implica, não o cumprimento de ritos ou de leis, mas uma atitude 
nova, revolucionária, que resulta de um compromisso interior com Deus 
verdadeiramente assumido, e manifestado em atitudes concretas. Exige a 
superação de uma religião feita de leis, de códigos, de ritos, de gestos ex-
ternos e o viver em comunhão com Deus, de tal forma que a vida de Deus 
encha o coração e transborde em gestos de amor para com os irmãos.  
Jesus pede, aos que aceitaram embarcar na aventura do Reino novo, a 
superação de uma lógica de vingança, de responder na mesma moeda, e 
o assumir uma atitude pacífica de não resposta às provocações, que inver-
ta a espiral de violência e que inaugure um novo espírito nas relações en-
tre os homens. Não é, no entanto, esta a lógica do mundo, mesmo do 
mundo cristão: em nome do direito de legítima defesa ou do direito de 
resposta, as nações em geral e as pessoas em particular recusam compro-
meter-se por uma lógica de paz e respondem ao mal com um mal ainda 
maior. Jesus pede, também, aos participantes do Reino novo o amor a 
todos, inclusive aos inimigos, subvertendo completamente a lógica do 
mundo.  
A nossa atitude será a de quem não exclui nem discrimina ninguém, mes-
mo aqueles de quem não gostamos, mesmo aqueles contra quem temos 
razões de queixa, mesmo aqueles que não compreendemos, mesmo 
aqueles que assumem atitudes opostas a tudo o que nós acreditamos. 
Que a intercessão dos Beatos Pastorinhos, celebramos a sua memória 
nesta segunda-feira, nos ajude.    Pe. Feliciano Garcês, scj 
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ra se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de 
Deus, como está escrito: «Apanharei os sábios na sua própria astúcia». E 
ainda: «O Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios». Por 
isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo e 
Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é 
vosso; mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. 
 

ALELUIA 
1 Jo 2, 5 - Quem observa a palavra de Cristo, 

nesse o amor de Deus é perfeito. 
 

EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus (Mt 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 resis-
tais 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 acompa-
nhá-lo durante uma milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem te pe-
dir 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 ser-
des 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». Palavra da salvação.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

BEATOS PASTORINHOS DE FÁTIMA 
 
Foi há 100 anos, em 1917, que Nossa Senhora apareceu em Fátima a três 
pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta. Já no ano anterior, o Anjo de Portu-
gal, Anjo da paz, lhes tinha aparecido e ensinado algumas orações de lou-
vor a Deus. 
No dia 20, ao celebrar a sua memória, vamos juntos, rezar como eles o fi-
zeram há 100 anos atrás. 
Destaca-se a adoração ao Santíssimo e a oração do terço. 
Velada de oração, na Igreja dos Pastorinhos em Francos, às 10h e às 18h 
30m. 

VII DOMINGO TEMPO COMUM 
LEITURA I – Leitura do Livro do Levítico (Lv 19, 1-2.17-18) 
O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos: «Fala a toda a comunidade 
dos filhos de Israel e diz-lhes: ‘Sede santos, porque Eu, o Senhor, vosso 
Deus, sou santo’. Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas 
corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por causa dele. Não 
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. 
 

SALMO RESPONSORIAL     Salmo 102 (103) 
 

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 
 

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 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. 
 

LEITURA II – Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Corín-
tios (1 Cor 3, 16-23) 
Irmãos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habi-
ta em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque 
o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Ninguém tenha ilusões. 
Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco, pa-


