



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-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 pecado-
res fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mere-
ceis? 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». 

No mundo em que vivemos, é um sinal de fraqueza e de cobardia não responder a uma agressão ou não pagar 
na mesma moeda a quem nos faz mal; e é um sinal de coragem e de força pagar o mal com o mal – se possível, 
com um mal ainda maior. Achamos, assim, que defendemos a nossa honra e o nosso orgulho e conquistamos a 
admiração dos que nos rodeiam. Estes princípios geram, inevitavelmente, guerras entre os povos, separações e 
divisões entre os membros da mesma família, inimizades e conflitos entre os colegas de trabalho, relacionamen-
tos difíceis e pouco fraternos entre membros da mesma comunidade cristã ou religiosa. Porque não descobir-
mos, ainda, que este caminho é desumano? É possível acreditar que esta dinâmica de confronto nos torna mais 
livres e mais felizes? 
A nossa força e a nossa coragem manifestam-se, precisamente, na capacidade de inverter esta lógica de violência 
e de orgulho e de estender a mão a quem nos magoou e ofendeu. O cristão não pode recorrer às armas, à violên-
cia, à mentira, à vingança para resolver qualquer situação de injustiça que o atingiu. Esta é a lógica dos seguido-
res de Jesus, desse que morreu pedindo ao Pai perdão para os seus assassinos. | in site dos Dehonianos 
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CONVÍVIO 7º DOMINGO DO TEMPO COMUM | ANO C 
20 de Fevereiro de 2022 
Número 750 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



No próximo dia 23 de Fevereiro somos convidados  
a entregar a cruz do COD Lisboa JMJ 2023  
à Vigararia de Cascais, num momento de oração, 
 às 21h30, na Igreja de Alfornelos.  
Será tempo para partilhar e agradecer a presença da cruz  
e o que ela nos permitiu viver durante estes dias. 
Os jovens da Vigararia da Amadora  
e de toda a diocese de Lisboa são convidados a estar presentes 
e a celebrar este momento.  
Também todos os paroquianos que queiram juntar-se 

são bem-vindos! 

RECEITAS JANEIRO 2022: 5017,79€  |  DESPESAS JANEIRO 2022: 5743,04€ 
SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

FALTAM 75 SEMANAS 

LEITURAS | 7º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23 17, 5-8 
• SALMO: 102 (103) 
    REF: O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 
• 2ª LEITURA: 1 Cor 15, 45-49 
• EVANGELHO: Lc 6, 27-38
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