



Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n'O os discípulos 
e Ele começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o 
reino dos Céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os 
humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque 
serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventu-
rados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque 
serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, 
porque deles é o reino dos Céus. Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, 
vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é 
grande nos Céus a vossa recompensa». 
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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 / MB WAY da paróquia: 914761157.

LEITURAS | 4º DOMINGO | TEMPO COMUM | Ano A 
• 1ª LEITURA: Sof 2, 3; 3, 12-13 
• SALMO: 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 
    REF: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus. 

• 2ª LEITURA: 1 Cor 1, 26-31 
• EVANGELHO: Mt 5,1-12 FALTAM 26 SEMANAS 

RECITAÇÃO DO TERÇO | CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA 
Dia 5 de Fevereiro - 1º Domingo do mês - recitação do Terço, na capela do cemité-
rio da Amadora, às 16H.

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
Dia 3 de Fevereiro - 1ª sexta-feira do mês - Exposição do Santíssimo Sacramento, 
das 17H às 18H45.

Caros irmãos e irmãs, as bem-aventuranças são uma estrada da santidade, e 
é a mesma estrada da felicidade. E o caminho que Jesus percorreu, na verda-
de, é Ele mesmo esse caminho: quem caminha com Ele e passa através dele 
entra na vida, na vida eterna. Peçamos ao Senhor a graça de sermos pessoas 
simples e humildes, a graça de saber chorar, a graça de sermos mansos, a 
graça de trabalhar pela justiça e a paz, e sobretudo a graça de nos deixarmos 
perdoar por Deus para nos tornarmos instrumentos da sua misericórdia. 
Assim fizeram os santos, que nos precederam na pátria celeste. Eles acom-
panham-nos na nossa peregrinação terrena e encorajam-nos a seguir em 
frente. | Papa Francisco


