Domingo VII do Tempo
Comum – Ano A
23 de Fevereiro de 2014
Série II – Número 396

«Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos
perseguem»
Mt 5, 44
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Leituras – Domingo VII do Tempo Comum
Leitura I – Lev 19, 1-2.17-18
Salmo – 118 (119), 1-2.4-5.1718.33-34 (R. 1b)
Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
Leitura II – 1 Cor 3, 16-23
Evangelho – Mt 5, 38-48
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
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 resistais 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 acompanhá-lo durante uma milha,
acompanha-o durante duas.
Dá a quem te pedir
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 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.
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.
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Para reflectir…

Remédio contra as tentações – comentários
do Papa Francisco
O Papa Francisco analisou (…) a forma como as tentações moldam o
coração humano e sublinhou que a escuta e confiança obediente na
«Palavra de Deus» constitui o único antídoto para que não tomem conta da
vida.
Na homilia da missa a que presidiu, no Vaticano, o papa começou por se
centrar no primeiro trecho da Bíblia lido nas eucaristias [de terça-feira, 21
de Fevereiro], extraído da carta de S. Tiago.
«Ninguém diga, ao ser tentado: “É Deus que me tenta.” Porque Deus não
pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Cada um é tentado pelos
seus maus desejos, que o arrastam e seduzem», lê-se no texto.
«É curioso – afirmou – a tentação tem três características: cresce, contagia
e justifica-se. Cresce: começa com um ar tranquilo, e cresce. O próprio
Jesus dizia isto, quando falou da parábola do grão e do joio: o grão cresce,
mas também o joio».
A tentação «cresce, cresce», e se «não se detém, ocupa tudo», sublinhou
Francisco, antes de referir que ela «procura outro para ter companhia».
«Neste crescer e contagiar, a tentação fecha-nos num ambiente de onde
não se pode sair com facilidade», apontou o papa, o que constitui uma
barreira para a acção divina: «Quando estamos em tentação, não ouvimos
a Palavra de Deus; não ouvimos. Não entendemos».
«Só a Palavra de Deus, a Palavra de Jesus nos salva. Ouvir aquela
Palavra que nos abre o horizonte. Ele está sempre disposto a ensinar-nos
como sair das tentações. E Jesus é grande porque não só nos faz sair das
tentações, mas dá-nos mais confiança», frisou.
Enquanto que Cristo «abre» o coração do ser humano, as tentações
«fecham, fecham, fecham», apontou Francisco, que ao terminar a homilia
apelou aos participantes na missa para se recordarem do que Deus fez
nas suas vidas.
«Peçamos ao Senhor que sempre, como fez com os discípulos, com a sua
paciência, quando estamos em tentação nos diga: “Para, fica tranquilo.
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Recorda-te do que fiz contigo naquele momento, naquele tempo: recordarte. Levanta os olhos, olha o horizonte, não te feches, segue em frente”. E
esta palavra nos salvará de cair no pecado no momento da tentação»,
salientou.

Avisos
Retiro de Quaresma – 9 Março
Re
Realiza-se no próximo dia 9 de
Março, primeiro domingo da Quaresma,
no Seminário de Alfragide, o Retiro da
Quaresma. Decorre entre as 9h30 e as
17h, sendo orientado pelo Padre Manuel
Barbosa. “Famílias e comunidades na
alegria missionária do Evangelho” é o
tema em reflexão, inspirado na recente
exortação apostólica do Papa Francisco
A Alegria do Evangelho.
A inscrição inclui um contributo de
€12 por pessoa para as despesas de
almoço, lanche e materiais de apoio. Os
interessados em participar neste dia de
Retiro devem obter mais informações no
Cartório paroquial ou inscrever-se
directamente pelos contactos habituais
do Seminário.
Seminário N.ª Sr.ª de Fátima de Alfragide
Apartado 7507, 2611-853 Amadora
Tel.: 214 707 300;
email: Alfragide@dehonianos.org

Escuteiros – 2.ª Recolha Sangue
O CNE Agrupamento 55 da Amadora
está a promover uma colheita de sangue
com a colaboração do Instituto
Português do Sangue e da
Transplantação e da Paróquia. Da
Amadora.
Esta segunda edição de recolha de
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sangue decorrerá no sábado dia 8 de
Março, entre as 15h e as 19h, no Salão
Paroquial da Igreja Matriz.

Participe!!!
Escuteiros – Recolha de roupa
Numa parceria com a Santa Casa
da Misericórdia da Amadora, o
agrupamento 55 Amadora está a
recolher roupa de cama, atoalhados e
roupa de bebé para entregar a famílias
financeiramente desfavorecidas.
Solicitamos a participação de todos
os paroquianos, para que seja possível
fazer uma primeira distribuição pelas
famílias na altura da Páscoa.

Viagens turísticas em parceria
com a Paróquia em 2014
Como em anos anteriores, e em
colaboração com a Agência que nos
tem apresentado as melhores
propostas, há a possibilidade de se
organizarem dois programas turísticos
(um fim-de-semana de viagem a
Granada e Córdova euma semana de
viagem aos Açores).
Estas viagens só se concretizarão se
houver um número mínimo de 25
inscrições.

