
 

 
 

 

Sois o sal da terra! 

Sois a luz do mundo! 

Somos o Sal da terra! 

Quando vivemos alegres, o mundo torna-

se mais alegre. Damos sabor. 

Quando somos amigos uns dos outros, no 

mundo há mais amizade. Damos sabor.  

Quando temos gestos de ajuda, no mundo 

há mais gente feliz. Damos sabor.  

Quando acreditamos no amor de Deus, no 

mundo há mais fé. Damos sabor. 

Somos a luz do mundo! 

Onde está um cristão, recuam as trevas do 

pecado e tudo se inunda de luz. 

Onde está um cristão a brilhar, não há 

lugar para a escuridão da mentira, da 

falsidade, do egoísmo, do desprezo pelos 

outros, da violência, do ódio, da vingança, 

do orgulho, da inveja, da soberba, da 

avareza, da ira, da preguiça, da falta de 

amor.  



 

Leitura: Is 58, 7 - 10 

Leitura do Livro do profeta Isaías

 

Eis o que diz o Senhor: 

- Reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres sem abrigo, 

leva roupa ao que não tem que vestir e não voltes as costas ao teu 

semelhante. 

- Então a tua luz despontará como a aurora, e as tuas feridas não tardarão a 

sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se 

chamares, o Senhor responderá, se O invocares, dir-te-á: ‘Aqui estou’. 

- Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as palavras 

ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, a 

tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como o meio-dia. 

 

Evangelho: Mt 5, 13 - 16 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

- Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-

se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos 

homens. 

- Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada 

sobre um monte; nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do 

alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em 

casa. 

- Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as 

vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus. 



- 

 

 

Usa o código abaixo para decifrares a mensagem! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTA SEMANA, VAIS SEGUIR A RECEITA QUE OS XAVIERINHOS TE DÃO NA 

PRIMEIRA PÁGINA PARA SER O SAL DA TERRA E A LUZ DO MUNDO 

 
 



 

 

 
 

No dia 11 de Fevereiro é o Dia 

Mundial do Doente. 

A Paróquia de São Francisco Xavier 

vai celebrar este ano o Dia Mundial 

do Doente, com a Unção dos 

Doentes, no próximo dia 11 de 

Fevereiro, no final da Missa das 

19h00. 

A partir das 18h00 haverá 

Confissões, seguido da celebração da 

Eucaristia e, no final, o sacramento 

da Unção dos Doentes, que pode ser 

recebido por pessoas idosas ou 

doentes, 



 



 

 

 

 

 


