
Ser discípulos, mais do que cumprir 
um conjunto de mandamentos, 
consiste em seguir o caminho da vida e 
do amor. Deus apresenta-o como uma 
escolha. Não se impõe. «Se quiseres, 
guardarás os mandamentos: ser-lhes 
fiel depende da tua vontade». Continua 
a propor esse «caminho perfeito» a 
ser acolhido no coração: «Felizes os 
que observam as suas ordens e O 
procuram de todo o coração». Fazer 
uma boa escolha leva-nos longe: 
conduz até à «sabedoria de Deus», 
agora revelada «por meio do Espírito 
Santo». Sabedoria que não se contenta 
com os antigos preceitos. São bons, 
mas aqueles que pretendem entrar 
no reino dos Céus hão de preferir o 
belo e exigente caminho do amor: 
«Reconcilia-te com o teu adversário».

É difícil perdoar, sempre e a todos. 
Em especial, aos que se tornam 
adversários. Aquela pessoa, aquele 
temperamento, aquelas ideias, aquele 
estilo... Amar a humanidade é fácil. 
Amar as pessoas é ótimo. Quando as 
pessoas se tornam aquele homem 
ou mulher... fica muito mais difícil. O 
exercício do perdão tem situações 
e rostos concretos. Dar o primeiro 
passo para a reconciliação não é uma 
humilhação. É uma escolha poderosa. É 
necessária mais força para perdoar do 
que para ofender. A reconciliação é um 
ato sagrado. Interrompe as tensões. 
Não evita a pessoa. Nem ignora o 
sucedido. É uma superação. Aqui reside 
toda a diferença. O perdão assume um 
estilo criativo e saudável.
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PALAVRA DE DEUS
LEITURA I BEN-SIRÁ 15, 16-21
SALMO RESPONSORIAL SALMO 118 (119)

LEITURA II 1 CORÍNTIOS 2, 6-10
EVANGELHO MATEUS 5, 17-37 

A VOSSA LINGUAGEM DEVE 
SER: ‘SIM, SIM;  
NÃO, NÃO’”

VI DOMINGO COMUM | A
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VIDA CELEBRATIVA
Terça, dia 18 de Fevereiro, NÃO HÁ EUCARISTIA

     
Sábado, dia 22 de Fevereiro, 18h

Aniversário Teresa Castro e Manuel Teixeira, mc. filhos  
Maria Isilda Pereira e genro Adriano, mc. José Castro  
Albano Soares Ramos e família, mc. esposa e filha 
Orlando Cunha Teixeira, Bernardino Freitas Soares e avós, mc. Manuel Fernandes Cunha  
Bernardino Fernandes e Clementino Costa, mc. Joana Fernandes  

Domingo, dia 23 de Fevereiro, 9h 
Povo
Maria de Lurdes Silva e filho José Augusto Silva, mc. marido 
Pais, avós e tias de Maria Aurora Soares Monteiro 
Joaquim Carvalho Batista, pais, sogros, avós e irmão, mc. esposa e filho 
Maria Augusta Pereira, Geraldo Manuel e Valdemar Braga, mc. filha Maria de Lurdes 

AVISOS
ENCONTROS DO CPM
Arrancam na próxima sexta-feira, dia 21 deste mês, os encontros do CPM destinados a 
todos os que têm matrimónio marcado para este ano de 2020. 

FORMAÇÃO DE ADULTOS | 22 DE FEVEREIRO, ÀS 21H, GOLÃES
Decorrerá o último encontro desta Formação Cristã de Adultos sobre a Missão, na Paróquia 
de Golães. O encontro será orientado pelo CMAB e o tema será “Missão e doutrina social 
da Igreja: justiça, paz e direitos humanos”. Tem uma duração de 60 minutos e é aberto a 
todos.

RETIRO CATEQUISTAS | DIA 29 DE FEVEREIRO
No Mosteiro de Pombeiro, em Felgueiras, decorrerá o retiro arciprestal de Catequistas sob o 
lema “Crescer na intimidade com Jesus”. Estão já a decorrer as inscrições até ao dia 22. A saída 
no dia será às 8h30 junto ao Pavilhão Multiusos de Fafe.   

QUARESMA | “O TEMPO DO CORAÇÃO”
Está lançado o tema para a vivência da Quaresma deste ano, como tempo de 
conversão do nosso Coração.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS | 26 DE FEVEREIRO
O tempo da Quaresma inicia-se sempre com a celebração da imposição das 
cinzas, sinal da nossa finitude e apelo à conversão. Teremos Eucaristia com 
este rito às 18h.


