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BENDITO SEJAIS, Ó PAI.
NA EUCARISTIA
CÂNTICO ENTRADA
Exultemos, exultemos d’alegria no Senhor.
Aclamemos, aclamemos a Deus nosso Salvador.
PRIMEIRA LEITURA Sir 15, 16-21 (15-20) «Não mandou a ninguém fazer o mal»
Leitura do Livro de Ben-Sirá
Se quiseres, guardarás os mandamentos: ser fiel depende da tua vontade.
Deus pôs diante de ti o fogo e a água: estenderás a mão para o que desejares. Diante do homem estão a vida e a morte: o que ele escolher, isso lhe
será dado. Porque é grande a sabedoria do Senhor, Ele é forte e poderoso
e vê todas as coisas. Seus olhos estão sobre aqueles que O temem, Ele
conhece todas as coisas do homem. Não mandou a ninguém fazer o mal,
nem deu licença a ninguém de cometer o pecado. Palavra do Senhor. Graças
a Deus.

SALMO RESPONSORIAL Salmo 118 (119), 1-2.4-5.17-18.33-34 (R. 1b)
Refrão: Ditoso o que anda na lei do Senhor. - bis

SEGUNDA LEITURA

1Cor 2, 6-10 «Antes dos séculos Deus predestinou a sabedoria para

a nossa glória»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos, mas de uma sabedoria
que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que vão ser destruídos. Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que já antes dos séculos Deus tinha destinado para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste
mundo a conheceu; porque, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o
Senhor da glória. Mas, como está escrito, «nem os olhos viram, nem os ouvidos
escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que O amam». Mas a nós, Deus o revelou por meio do
Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, até o que há
de mais profundo em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
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: «Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim revogar, mas completar. Em verdade vos
digo: Antes que passem o céu e a terra, não passará da Lei a mais pequena
letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém
transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e
ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos Céus. Mas aquele que
os praticar e ensinar será grande no reino dos Céus. Porque Eu vos digo: 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. Quem chamar imbecil a seu irmão
será submetido ao Sinédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à geena de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta ao altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante
do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e vem depois apresentar

a tua oferta. Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto vais com ele a caminho, não seja caso que te entregue ao juiz, o juiz ao guarda, e sejas metido
na prisão. Em verdade te digo: Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. 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. Se o teu olho direito é para ti ocasião
de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder-se um
só dos teus olhos do que todo o corpo ser lançado na geena. E se a tua mão
direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e lança-a para longe de ti, porque
é melhor que se perca um só dos teus membros, do que todo o corpo ser
lançado na geena. Também foi dito: ‘Quem repudiar sua mulher dê-lhe certidão de repúdio’. Eu, porém, digo-vos: Todo aquele que repudiar sua mulher,
salvo em caso de união ilegítima, expõe-na ao adultério. E quem se casar com
uma repudiada comete adultério. 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: nem pelo Céu, que é o
trono de Deus; nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés; nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei. Também não jures pela tua cabeça, porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo. A vossa linguagem deve
ser: ‘Sim, sim; não, não’. O que passa disto vem do Maligno». Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
CÂNTICO DE COMUNHÃO
Vinde comer do meu pão, vinde beber do meu vinho.
Vinde, vinde, tudo está preparado.

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão
«Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino
dos Céus». A mensagem cristã está marcada pelo excesso e superabundância. Não
chega não fazer mal aos outros ou só fazer bem aqueles que nos fazem bem. É
necessário ir mais longe. Tal como o sol que quando nasce é para todos os cristãos
devem espalhar a bondade sobre todos, quer dizer, amar a todos sem distinção. A
gratuidade e incondicionalidade são características essenciais do amor cristão. E
só um amor gratuito é capaz de vencer o mal na sua raiz. Eis então o desafio para
esta semana: irradiar a bondade divina.

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE
RITUAL DO BAPTISMO – PRELIMINARES GERAIS
I. DIGNIDADE DO BAPTISMO
3. O Batismo, porta da vida e do reino, é o primeiro sacramento da nova lei, que
Cristo propôs a todos para terem a vida eterna, e, em seguida, confiou à sua
Igreja, juntamente com o Evangelho, quando mandou aos Apóstolos: «Ide e ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo».
Por essa razão, o Batismo é, em primeiro lugar, o sacramento daquela fé pela
qual os homens, iluminados pela graça do Espírito Santo, respondem ao Evangelho de Cristo. Assim, não há nada que a Igreja deseje tanto, nem missão que
considere mais própria de si do que despertar a todos, catecúmenos, pais das
crianças a batizar e padrinhos, para esta fé verdadeira e ativa pela qual, aderindo
a Cristo, iniciam ou confirmam o pacto da nova aliança. A esse fim se ordenam,
de facto, quer a formação pastoral dos catecúmenos e a preparação dos pais,
quer a celebração da palavra de Deus e a profissão de fé batismal.

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL

16 A 22 FEVEREIRO

LEITORES. Segunda-feira, às 21:30 horas, no C.C.C. - Centro de Comunhão e
Cultura, haverá um encontro vicarial de Formação.
LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na igreja paroquial.
DAR VIDA AOS ANOS. Sexta-feira, às 14:30 horas, no salão Paroquial, teremos mais um encontro com os mais velhos da nossa comunidade.
REFLEXÃO VICARIAL. Sábado, das 09:30 às 17:00 horas, no Seminário da Boa
Nova em Valadares, faremos o Dia de Reflexão Vicarial.
FESTA DE CARNAVAL. O grupo de jovens da nossa paróquia está a organizar
o Baile de Carnaval. O tema deste ano é “JOGOS – tradicionais e atuais”. Dia
22 de fevereiro, a partir das 20:00 horas, no salão paroquial, com serviço de
bar e muita animação. A entrada terá o custo de 2€. A entrada é livre para
as crianças até aos 9 anos de idade.
PROMESSAS ESCUTEIROS. O Agrupamento de Escuteiros 677 de Matosinhos
fará a Vigília de Oração de preparação das Promessas, na sexta-feira à
noite, na igreja de Nossa Senhora de Fátima e farão as Promessas no sábado à tarde em Oliveira do Douro.

