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Ben-Sirá 15, 16-21
Salmo 118 (119)

1Coríntios 2, 6-10
Mateus 5, 17-37

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que 
te ajuda ou 

te prejudica, 
na prática do 
acolhimento?

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: 
˦˘˥ʠ˟˛˘˦�Ё˘˟�˗˘ˣ˘ˡ˗˘�˗˔�˧˨˔�
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 de 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 
ˢ˨�ˠ˨˟˛˘˥ʡʡʡ�Ё˖˔�ˠ˨˜˧ˢ�ˠ˔˜˦�˗˜˙̿˖˜˟ʡ�˂�
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.

“Reconcilia-te com 
o teu adversário”

Acompanha a série
 ‘A arte de evitar pessoas’ 
em laboratoriodafe.pt

Acolher 
ou evitar
Acolher ou evitar é próprio da 
liberdade humana. Cada um decide o 
caminho a seguir. Para nós, não pode 
ser outro senão o de acolher o projeto 
divino e concretizá-lo no acolhimento 
mútuo. Esta ‘série’ tem-nos mostrado 
o quanto precisamos de deixar 
de ‘evitar pessoas’ para colocar o 
acolhimento no centro da nossa vida 
pessoal e comunitária. Acolher sem 
julgar é amor incondicional.



253 262 482 | www.congregados.pt  
congregados@arquidiocese-braga.pt

964 243 549 pauloterroso@arquidiocese-braga.pt @paulo_terroso www.igrejamedia.com

17 | SS. Sete Fundadores da Ordem 
dos Servitas de Nossa Senhora [MF]
18 | S. Teotónio, presbítero [MO]
20 | SS. Francisco e Jacinta Marto [MF]
21 | S. Pedro Damião, bispo e doutor 
da Igreja [MF]
22 | Cadeira de S. Pedro, Apóstolo 
[Festa]
23 | VII Domingo do Tempo Comum
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

“O país que se orgulha de ter sido o 
primeiro a abolir a escravatura e a 
pena de morte dá um salto mortal 
para trás se permitir aos nossos 
médicos a possibilidade de matarem 
a pedido. Para onde caminhas 
Portugal!?”
(D. Jorge Ortiga)

Todas as Sextas-Feiras, às 15h30, há 
oração da Via Sacra. A orientação 
da oração é da responsabilidade 
do Movimento Acção Católica 
Independente. 
Durante a Quaresma, às Sextas, o 
Santíssimo não é exposto e o terço da 
Divina Misericórdia é recitado a partir 
das 15h.

VIA SACRA DURANTE A 
QUARESMA

“NOSSA SENHORA DO SAMEIRO – 
HISTÓRIA /GUIA”
No próximo Sábado, às 11h30, decorre, na 
Sala da Confraria de Nossa Senhora do 
Sameiro a apresentação do livro “Nossa 
Senhora do Sameiro – História /Guia”, da 
autoria do Cónego José Paulo Abreu.
A apresentação está a cargo de Luís Braga 
da Cruz; a entrada deve ser feita pela 
porta de acesso ao Zimbório. Este guia 
disponibiliza informação detalhada sobre 
o Sameiro, recorrendo a textos, imagens, 
dados históricos e pequenos mapas.

Fevereiro
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EUTANÁSIA? NÃO MATES, CUIDA!
A Federação Portuguesa pela Vida e a 
associação In Família estão a organizar 
uma manifestação para o dia 20 de 
Fevereiro, com concentração no Largo de S. 
Bento, Lisboa, pelas 12h30, para dizer “Sim à 
Vida” e “Não à eutanásia”. 
Há autocarros a sair de Braga — junto da 
igreja de S. Adrião — pelas 8h. O custo da 
viagem é de 20€. A inscrição é obrigatória e 
deve ser feita junto da associação In Família 
através do e-mail: info@infamilia.org ou 
através do telemóvel: 915 484 579. 

Fevereiro
20

QUARTA-FEIRA DE CINZAS | 
INÍCIO DA QUARESMA | 
JEJUM, ABSTINÊNCIA, ESMOLA
Dia 26 de Fevereiro, Quarta-Feira, iniciamos o 
Tempo da Quaresma. O ritual da imposição 
das cinzas será realizado em todas as 
eucaristias: 10h30, 12h e 17h. Para ajudar a 
viver a Quaresma a Basílica disponibiliza 
o livro “Rezar na Quaresma”.

Fevereiro
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