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Liturgia da Palavra 

1ª Leitura: Sir 15, 16-21 (15-20) → «Não mandou a ninguém fazer o mal.»  

Salmo: 118(119) → «Ditoso o que anda na lei do Senhor.» 

2ª Leitura: 1 Cor 2, 6-10→ «Antes dos séculos Deus predestinou a sabedoria para a nossa glória.»  

Evangelho: Mt 5, 17-37 → «Foi dito aos antigos... Eu, porém, digo-vos...» 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

«Se a vossa justiça não superar a dos escribas e 

fariseus, não entrareis no reino dos Céus. Ouvistes 

que foi dito aos antigos: ‘Não matarás; quem matar 

será submetido a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: 

Todo aquele que se irar contra o seu irmão será 

submetido a julgamento. Ouvistes que foi dito: 

‘Não cometerás adultério’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que olhar para uma 

mulher com maus desejos já cometeu adultério com ela no seu coração. Ouvistes ainda 

que foi dito aos antigos: ‘Não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás diante do 

Senhor o que juraste’. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa 

linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’. O que passa disto vem do Maligno».  Palavra 

da salvação  

Oração colecta: Senhor, que prometestes estar presente nos corações rectos e 

sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa 

morada. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na 

unidade do Espírito Santo. 

 

DESAFIO À FAMÍLIA: Nesta semana, procuremos que a nossa linguagem seja, na 

serenidade, “sim, sim; não, não”. Sem equívocos nem duplicidade, procuremos 

cultivar a assertividade nas palavras, nos gestos e nas atitudes. 

 

A vossa linguagem deve ser:  

‘Sim, sim; não, não’ 
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O PASSEIO DE BICICLETA 

“pedala, pedala!!!” 
No princípio, eu via Deus como um observador, um 
juiz que não perdia de vista as coisas erradas que eu 
fazia. Desse modo, quando eu morresse, Ele saberia 
se eu merecia ir para o Céu ou para o Inferno. Estava 
sempre lá, como Presidente. Eu reconhecia a 
imagem Dele quando a via, mas não o conhecia de 
verdade. Mas, mais tarde, quando eu o conheci 
melhor, pareceu que a vida era como um passeio de 

bicicleta para duas pessoas e percebi que Deus estava atrás, ajudando-me 
a pedalar. Não sei quando foi que Ele sugeriu que trocássemos de lugar e a 
vida não foi a mesma desde então... A vida com o Seu poder superior era 
muito melhor... Quando eu detinha o controlo, sabia o caminho... era um 
tanto entediante, mas previsível: sempre a distância mais curta entre dois 
pontos. Mas quando Deus assumiu a liderança, Ele conhecia atalhos 
maravilhosos, subia montanhas e atravessava terrenos pedregosos em 
velocidade vertiginosa. Tudo o que eu podia fazer era seguir em frente! 
Embora tudo aquilo parecesse loucura, Ele dizia: “pedala, pedala!!!”. Eu 
ficava preocupado e ansioso, e perguntava: “para onde me levas?” Deus 
apenas ria, não me dava uma resposta e eu comecei a confiar Nele. Logo 
me esqueci da minha vida entediante e comecei a participar na aventura. 
Quando dizia que estava assustado, Ele virava-se para trás e tocava a minha 
mão.  

Deus levou-me até pessoas com dons de que eu precisava; dons de curar, 
de aceitação e de alegria. Eles deram-me os seus dons para levar na minha 
jornada. Isto é, nossa jornada, de Deus e minha. Nós partimos novamente, 
e Ele disse: “desfaz-te dos dons, são bagagem extra, pesam demais. Então, 
dei-os para as pessoas que encontramos e descobri que dando eu recebia 
e, além disso, o nosso fardo ficava mais leve. No princípio, eu não confiei 
em Deus para assumir o controlo da minha vida. Achei que a destruiria. Mas 
Ele conhecia os segredos da bicicleta, sabia como incliná-la para fazer 
curvas fechadas, pular para evitar lugares cheios de pedras, aumentar a 
velocidade para encurtar caminhos assustadores. E eu estou a aprender a 
calar-me e pedalar nos lugares mais estranhos, e a começar a apreciar a 
paisagem e a brisa fresca no meu rosto com meu ótimo e constante 
companheiro, Jesus Cristo... E, quando estou certo de que não posso mais 
seguir em frente, Ele apenas sorri e diz: “Pedala...” 
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Vida Paroquial 

 

Celebrações 

• 40H – Sagrado Lausperene – dias 23, 24 e 25 de Fevereiro. 
No próximo domingo, dia 23, com a Eucaristia das 10h, inicia o Sagrado Lausperene, que 

seguirá conforme o programa afixado. 

 

Peditório Obras 

• Restauro do Altares da Igreja. 
Este fim-de-semana, 15 e 16 de fevereiro, o peditório das missas, reverterá a favor das 

várias obras de intervenção a realizar nos altares da igreja.  

 

Grupo Esperança Jovem 

• Aniversário. 
O Grupo Esperança Jovem da Lapa celebra no próximo sábado, dia 22, na eucaristia das 

19h, o seu 39º aniversário. Vem juntar-te à festa! 

 

250 Anos Igreja da Lapa 

• Comemoração do 27 de Fevereiro. 
À semelhança do passado ano, no dia 27 de Fevereiro, irá realizar-se a 2ª edição do 

Cortejo dos Fachos/Lanternas, onde todos são convidados a participar com a sua lanterna e 

vestidos com trajes tradicionais. 

18h – concentração na Praça do Almada; 

18.30h - seguirá por S. Tiago e Rua 31 de Janeiro, terminando no adro da igreja 

paroquial, com um momento cultural. 

Participem!  

 

Projecto Missionário 

• Concerto de Oração! 
No dia 29 de fevereiro, sábado, às 21:30h, na igreja paroquial da Lapa, haverá um 

concerto de oração “A música evangeliza”, com Claudine Pinheiro. Participem! 

 

Direitos Paroquiais 

• Pagamento para o ano de 2020. 
Durante os meses de Janeiro e Fevereiro todas as famílias devem fazer a entrega do seu 

donativo relativamente aos direitos paroquiais. 


