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…NESSE O AMOR DE DEUS É PERFEITO. 

 
 

NA EUCARISTIA 

CÂNTICO ENTRADA 

Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, 
justo juiz, me dará a recompensa no dia da sua vinda.  
Eu sei em quem pus a minha confiança. 

PRIMEIRA LEITURA Lev 19, 1-2.17-18 «Amarás o teu próximo como a ti mesmo» 

Leitura do Livro do Levítico 

O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos: «Fala a toda a comunidade 
dos filhos de Israel e diz-lhes: ‘Sede santos, porque Eu, o Senhor, vosso 
Deus, sou santo’. Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas 
corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por causa dele. 
Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor». Palavra do 
Senhor. Graças a Deus. 



SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a) 

Refrão:  Senhor, sois um Deus clemente.  
Sois um Deus clemente e compassivo. 

SEGUNDA LEITURA 1 Cor 3, 16-23 «Tudo é vosso; vós sois de Cristo; Cristo é de Deus» 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

Irmãos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus 
habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. 
Porque o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Ninguém tenha 
ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se 
louco, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura 
diante de Deus, como está escrito: «Apanharei os sábios na sua própria 
astúcia». E ainda: «O Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos 
sábios». Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso: 
Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e 
as futuras. Tudo é vosso; mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Pa-
lavra do Senhor. Graças a Deus. 

EVANGELHO Mt 5, 38-48 «Amai os vossos inimigos» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ouvistes que foi dito aos 
antigos: ‘Olho por olho e dente por dente’. Eu, porém, digo-vos: Não resis-
tais ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe 
também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal, para ficar com 
a tua túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompa-
nhá-lo durante uma milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem te pe-
dir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi 
dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, digo-vos: 
Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para ser-
des filhos do vosso Pai que está nos Céus; pois Ele faz nascer o sol sobre 
bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que 
vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publica-



nos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordiná-
rio? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o 
vosso Pai celeste é perfeito». Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. 

CÂNTICO DE COMUNHÃO 

Senhor, eu creio que sois Cristo, 
Eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo; 
Eu creio Senhor, que sois o salvador, do mundo. - bis 

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão 

«Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem». Com o pe-
dido do amor aos inimigos, Jesus eleva ao nível mais alto a exigência da sua 
mensagem. Um amor deste género supera todas as nossas medidas. Mostra-
se assim que o amor cristão na sua essência é puro, radical, gratuito e incondi-
cional. No amor não pode haver nenhum interesse, tem se de ser puro dom. É 
procurar o bem do outro por pura bondade. Mas só um amor gratuito e incon-
dicional é capaz de derrotar a violência na sua raiz. Só o amor sem reservas é 
capaz de construir a paz e a harmonia entre todos. Eis o desafio para esta 
semana: amar a todos sem exceção.  

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE 

RITUAL DO BAPTISMO – PRELIMINARES GERAIS 
 
 

I. DIGNIDADE DO BAPTISMO 

4. Além disso, o Batismo é o sacramento pelo qual os homens se tornam 
membros do corpo da Igreja, edificados uns com os outros em morada de 
Deus no Espírito, e em sacerdócio real e povo santo; é também o vínculo sa-
cramental da unidade que existe entre todos os que são assinalados por ele. 
Em razão desse efeito imutável, que a própria celebração do sacramento na 
liturgia latina manifesta, quando os batizados são ungidos com o Crisma na 
presença do povo de Deus, o rito do Batismo é tido na maior estima por todos 
os cristãos, e a ninguém é lícito repeti-lo uma vez celebrado, validamente, 
ainda que pelos irmãos separados. 



5. O Batismo, banho de água acompanhado da palavra da vida, limpa os ho-
mens de toda a mancha de culpa, tanto original como pessoal, e torna-os 
participantes da natureza divina e da adoção de filhos. Com efeito, o Batismo, 
como se proclama nas orações da bênção da água, é o banho de regeneração 
dos filhos de Deus e do seu nascimento do alto. A invocação da Santíssima 
Trindade sobre os batizandos faz com que estes, marcados pelo seu nome, 
Lhe sejam consagrados e entrem em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. Para essa dignidade tão sublime preparam e a ela conduzem as leitu-
ras bíblicas, a oração da assembleia, e a tríplice profissão de fé. 

6. Superando de longe as purificações da antiga lei, o Batismo produz estes 
efeitos pela força do mistério da Paixão e Ressurreição do Senhor. Na ver-
dade, os que são batizados, são configurados com Cristo por morte seme-
lhante à sua, sepultados com Ele na morte, também n’Ele são restituídos à 
vida e juntamente com Ele ressuscitam. No Batismo, nada mais se comemora 
e realiza senão o mistério pascal, enquanto nele os homens passam da morte 
do pecado para a vida. Por isso, na sua celebração, sobretudo quando esta 
se realiza na Vigília pascal ou em dia de domingo, é necessário que se torne 
manifesta a alegria da ressurreição. 

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL  23 FEV A 01 MAR 

TEMPO DA QUARESMA. Iniciamos o Tempo da Quaresma com a celebra-
ção da imposição das Cinzas, na próxima quarta-feira, nas Eucaristias 
das 09:00 e 21:30 horas, na igreja paroquial e às 18:30 na igreja de Nossa 
Senhora de Fátima. 

Durante o Tempo da Quaresma faremos a meditação da Via Sacra na 
igreja paroquial. Às terças, quintas, sextas e domingos às 17:15 horas; às 
quartas, às 08:15 horas e aos sábados, às 16:45 horas. Iniciamos na pró-
xima quinta-feira, dia 27. 

LECTIO DIVINA. Quinta-feira, às 21:30 horas, na igreja paroquial. 
 


