
DOMINGO
Domingo VII do Tempo 
Comum 
1 Sam 26, 2. 7-9.12-
13.22-23
1 Cor 15, 45-49
Lc 6, 27-38
SEGUNDA
Sir 1, 1-10
Mc 9, 14-29 
TERÇA
Sir 2, 1-13 (gr. 1-11)
Mc 9, 30-37 
QUARTA
Sir 4, 12-22 (gr. 11-19)
Mc 9, 38-40 
QUINTA
Sir 5, 1-10 (gr. 1-8)
Mc 9, 41-50 
SEXTA
Sir 6, 5-17
Mc 10, 1-12 
SÁBADO
Sir 17, 1-13 (gr. 1-15)
Mc 10, 13-16 
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo VIII do Tempo 
Comum 
Sir 27, 5-8 (gr. 4-7)
1 Cor 15, 54-58
Lc 6, 39-45
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1084EVANGELHO deste domingo: 
Lc 6, 27-38

Naquele tempo, Jesus falou aos seus discí-

pulos, dizendo: «Digo-vos a vós que Me es-

cutais: Amai os vossos inimigos, fazei bem 

aos que vos odeiam, abençoai os que vos 

amaldiçoam, orai por aqueles que vos inju-

riam. A quem te bater numa face, apresen-

ta-lhe também a outra; e a quem te levar a 

capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo 

aquele que te pedir e ao que levar o que é 

teu, não o reclames. Como quereis que os 

outros vos façam, fazei-lho vós também. Se 

amais aqueles que vos amam, que agrade-

cimento mereceis? Também os pecadores 

amam aqueles que os amam. Se fazeis bem 

aos que vos fazem bem, que agradecimen-

to mereceis? Também os pecadores fazem 

o mesmo. E se emprestais àqueles de quem 

esperais receber, que agradecimento mere-

ceis? Também os pecadores emprestam aos 

pecadores, a fim de receberem outro tanto. 

Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o 

bem e emprestai, sem nada esperar em tro-

ca. Então será grande a vossa recompensa e 

sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para 

os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, 

como o vosso Pai é misericordioso. Não jul-

gueis e não sereis julgados. Não condeneis e 

não sereis condenados. Perdoai e sereis per-

doados. Dai e dar-se-vos-á: deitar-vos-ão no 

regaço uma boa medida, calcada, sacudida, 

a transbordar. A medida que usardes com os 

outros será usada também convosco».

QUARESMA  No próximo dia 6 de Março ini-
cia-se a Quaresma, com a Quarta-feira de Cin-
zas. Como habitualmente, haverá Missa e Impo-
sição de Cinzas em Caselas, às 17h00, e na Igreja 
Paroquial, às 18h30.
Recordamos que durante a Quaresma realiza-se 
a Via Sacra às sexta-feiras: às 17h45 na Igreja Pa-
roquial e às 21h00 na Igreja de Caselas.
OFERTÓRIOS DO FIM-DE-SEMANA  No 
próximo fim-de-semana, o primeiro de Março, 
os ofertórios das Missas destinam-se a amor-
tizar a dívida contraída com a construção da 
Igreja.
PRIMEIRO SÁBADO - No próximo sábado, o 
primeiro do mês de Março, haverá a habitual 
meditação e recitação do Terço, às 17h45, na 
Igreja Paroquial.
FORMAÇÃO AMOR HUMANO  Começou, 
dia 23, a Formação Amor Humano organizada 
pela Paróquia em colaboração com o Centro de 
Estudos e Recursos de Teologia do Amor.
Pretende-se ajudar a entender com maior pro-
fundidade que, Sozinho, o homem não realiza 
totalmente esta essência [de ser pessoa]. Ele só 
a realiza existindo “com alguém” – e ainda mais 
profunda e completamente: existindo “para al-
guém”. As próximas sessões decorrem a 9 e 23 
de Março,  das 10h00 às 13h00 no Centro Social 
da Junta de Freguesia de Belém, Rua 11, nº1.

DINHEIROS PARA A IGREJA
Quiosque - 72,69 €
Caixas - 17,52 €
Donativos - 70,00 €

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13
REFRÃO: 
O Senhor é clemente e cheio de compaixão.

PA R Ó Q U I A

 A lógica de Jesus  não significa ter uma atitude passiva 
e conivente diante das injustiças e das arbitrariedades; 

significa estar disposto a dar o primeiro passo para o 
reencontro e acolher o que falhou; ter gestos de bondade 

e compreensão, mesmo para com quem nos fez mal. 
Também não significa esquecer , mas antes não deixar 

que as falhas dos outros nos afastem irremediavelmente; 
significa ter o coração aberto ao nosso próximo.

 Dehonianos

Abdrea Mantegna. O calvário.

AMOR TOTAL, AMOR SEM LIMITES



Sieger Maxi, Lavagem dos pés.

DA LUTA ESPIRITUAL: COMBATER A TENTAÇÃO E AMAR OS INIMIGOS
Enzo Bianchi, In Resiste ao inimigo - A luta espiritual

Hoje em dia o Cristianismo tende a rejeitar a 
dimensão do “combate da fé”, ao qual o en-
sinamento dos primeiros cristãos dava uma 
importância preponderante. A luta espiritual 
é um elemento essencial para edificar uma 
pessoa madura e sólida.
É tão necessária que nem Jesus pôde ignorá-
-la, com o tentador no deserto. 
Esta luta é interior, opõe-se àquilo que em 
nós nos leva a cometer o mal. Estas tentações 
manifestam-se no amar, no ter e no agir. Sen-
do realidades que não são más em si mesmas, 
podem perder a sua beleza originária levan-
do-nos a ocupar-nos somente de nós.
Contra tal deformação existe a luta espiritual. 
Na catequese, os “sete pecados capitais” são 
um modo pragmático de chamar a atenção 
para as acções concretas do “inimigo” interior 
a neutralizar (soberba, inveja, cólera, acédia, 
avareza, gula, luxúria). Esta luta deve-nos fazer 
passar do regime de consumo para o de co-
munhão com Deus e com os outros.
Como levar esta luta para atingir a maturida-
de pessoal e a liberdade plena? 
Primeiro, preparando-nos com a vigilância. 
Trata-se de curar a doença do entontecimen-
to espiritual que impede a atenção profunda 
e leva a agir sempre de modo superficial, para 
chegar ao “estado de vigilância de si e a Deus” 
que permita por fim discernir as verdadeiras 
tentações que nos pesam no coração. Vigiar: 
descobrir as nossas raízes em profundidade e 
não se deixar levar pelas seduções; aderir às 
realidades sem se refugiar na imaginação. 

A tentação conhece momentos variados. No 
início apresenta-se a sugestão. Podes discer-
nir o carácter negativo deste pensamento, 
porque provoca perturbação no coração e 
tira-te a paz. Ninguém está isento deste pri-
meiro momento. Mas se conversares e dia-
logares com este pensamento, este torna-se 
aos poucos irresistível e nunca o dominas.  
É ele quem te domina!
A este ponto produz-se o consenso, a tomada 
de posição pessoal que contradiz a vontade 
de Deus. Depois de se repetirem os consen-
timentos pela ausência da luta, tornamo-nos 
escravos de uma paixão ou de um vício. Este 
processo elementar pode porém ser inter-
rompido pelo exercício imediato da luta, no 
instante em que nascem os pensamentos e 
as sugestões.
Escrevia Arthur Rimbaud: «A luta espiritual é 
tão brutal como uma batalha entre homens», 
mas produz frutos: pacificação, liberdade, 
mansidão... 
O Evangelho chama-nos à reconciliação e à 
fatigante procura da comunhão, e pede algo 
mais, o amor aos inimigos. Loucura, dirás tu.
Toda a vida de Jesus - do lavar dos pés mesmo 
a Judas, até à cruz, onde rezou pelos seus al-
gozes enquanto O crucificavam - testemunha 
um amor incondicional até ao inimigo.
É realmente possível amar o inimigo, precisa-
mente enquanto manifesta a sua hostilidade 
e inimizade, o seu ódio e a sua adversidade? 
É humanamente possível tal escandalosa si-
multaneidade?

A experiência diz-te que este apelo parece 
fascinante em teoria, mas desfaz-se no esque-
cimento e não encontra nenhuma consistên-
cia perante concretas situações de inimizade. 
Não te resignes a esta contradição, e não es-
queças que o amor chega através de um lon-
go caminho, porque não é espontâneo, mas 
exige disciplina, ascese, luta contra o instinto 
da ira e contra a tentação do ódio.
Jesus, quando pede para amar o inimigo, co-
loca o crente numa tensão, num caminho. Da 
tentação de vingar o mal recebido, devemos 
chegar a não opor-nos ao malvado, a con-
trapor ao mal aquela passividade activíssima 
que é a não-violência, confiando no Deus 
único, Senhor e Juiz dos corações e das ações 
dos homens. 
Desta forma, tomarás consciência de que o 
inimigo é o nosso maior mestre, aquele que 
pode realmente descobrir o que nos habita 
no coração e que não emerge quando nos 
encontramos de boas relações com os outros. 
Perceberás espiritualmente que o verdadeiro 
inimigo está em ti e que a luta a travar não é 
contra o outro, mas contra a injustiça do teu 
coração, contra a absolutização do teu “eu” à 
custa dos outros. A pouco e pouco, tornar-te-
-ás capaz de obedecer às palavras do Senhor 
que nos convidam a oferecer a outra face...
Ora, para que tudo isto seja possível, não po-
des esquecer a oração pelos perseguidores. 
Se não assumes o outro na oração, aprenden-
do assim a vê-lo com os olhos de Deus, nunca 
chegarás a amá-lo!

Perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido.


