
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo VI do Tempo Comum 

Sir 15, 16-21 (15-20)
1 Cor 2, 6-10

Mt 5, 17-37 ou 
Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

SEGUNDA
SS. Sete Fundadores da Ordem 
dos Servitas de Nossa Senhora 

Tg 1, 1-11
Mc 8, 11-13

TERÇA
S. Teotónio, presbítero

Tg 1, 12-18
Mc 8, 14-21

QUARTA
Tg 1, 19-27

Mc 8, 22-26
QUINTA

SS. Francisco e Jacinta Marto
Tg 2, 1-9

Mc 8, 27-33
SEXTA

S. Pedro Damião, bispo e doutor 
da Igreja

Tg 2, 14-24. 26
Mc 8, 34 – 9, 1

SÁBADO
Festa da Cadeira de S. Pedro, 

Apóstolo
1 Pedro 5, 1-4

Mt 16, 13-19
PRÓXIMO DOMINGO

Domingo VII do Tempo Comum 
Lev 19, 1-2. 17-18

1 Cor 3, 16-23
Mt 5, 38-48
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CONFERÊNCIA VICENTINA No final das Missas 
deste fim-de-mana, haverá peditório para a Con-
ferência Vicentina. Ajudem quem mais precisa de 
ajuda, através da acção das Vicentinas
BAZAR DE SÃO FRANCISCO Durante o mês de 
Fevereiro, o Bazar de São Francisco vai continuar a 
funcionar, neste horário:
Sábados (dias 15, 22 e 29) 16h30-19h30
Domingos (dias 16, 23 e 01 de Março) 11h00-13h00 
e 16h00 -19h30
Quarta-feira (dia 12, 19 e 26) 11h00-19h00

PA R Ó Q U I A

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mt 5, 17-37 (forma longa)

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 si-
nal, 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, po-
rém, 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 al-
tar 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 de-
pois 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. 

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 111 (112), 4-5.6-7.8a e 9
REFRÃO: 
Ditoso o que anda na lei do Senhor.

Quando Jesus diz aos seus discípulos 
que o seu modo de falar deve ser ‘sim, sim’ ou ‘não, não’, 

é porque a hipocrisia não fala a verdade, 
porque a verdade não está nunca sozinha:

está sempre com o amor. 
Não há verdade sem amor.

PAPA FRANCISCO, 2013

Miguel Angelo, Julgamento final

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 de-
sejos 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 cor-
po 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 lança-
do na geena. Também foi dito: ‘Quem repudiar sua 
mulher dê-lhe certidão de repúdio’. Eu, porém, di-
go-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 adul-
tério. 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, por-
que 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».
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Caixas – 17,33 €



NOVO ENTENDIMENTO DA LEI
Dehonianos

QUEM É QUE ACEITA SER O ÚLTIMO?
Tolentino de Mendonça, excerptos de homilia, 2015

Há uma coisa que é típica do ser humano que é 
a vingança. Os animais não se vingam uns dos 
outros. Nós temos esse impulso dentro de nós, 
não só individualmente mas como sociedade, de 
descarregar a nossa fúria, o nosso medo, o nosso 
temor, a nossa fragilidade. 
É aquilo que um filósofo de inspiração fortemen-
te cristã, René Girard, diz: é muito fácil embarcar-
mos nesta lógica e dá o exemplo de S. Pedro, que 
conhecia Jesus muito bem e que devia defendê-
-lo, quando no momento da Paixão estão à vol-
ta da fogueira e Jesus é preso já se percebe que 
aquilo tudo vai acabar muito mal. Há uma criada 
do Sumo Sacerdote que diz: “Olha lá, tu não és 
um deles?”, ele diz: “Não, não sou, não conheço 
esse homem.” E nega Jesus por três vezes. René 
Girard diz que nós ficamos com o desejo de imitar 
a multidão, e não temos a força de cortar e dizer: 
“Não, é preciso fazer outra coisa. Não, ele não tem 
a culpa toda.” .
Nesse sentido, a tradição bíblica e cristã vai nou-
tra linha, que é dizer: em vez de transferir a res-
ponsabilidade, nós assumimos a culpa, a trans-
gressão, o pecado. Vemos isso quer no profeta 
Isaías, nesta figura misteriosa do servo do Senhor, 
quer no autor da carta aos Hebreus, que faz uma 
belíssima teologia, mas que ao mesmo tempo é 
quase impenetrável, difícil para os nossos concei-
tos, a teologia de Jesus Sumo Sacerdote, aquele 
que faz o sacrifício da sua própria vida.
O que é que está por detrás disto? Está aquilo que 
para nós é mais fácil: é transferir, culpar o outro. 
Jesus é Aquele que assume sobre Si o peso de 
muitos, aquele que assume voluntariamente so-
bre Si as culpas, os pecados, as fragilidades.
Por isso Jesus inverte esta lógica, que nos colo-
ca como adversários uns dos outros, a lógica da 
competição, que nos faz querer salvar a nossa 
pele. Jesus ensina-nos a quebrar com esta lógica 
e a dizer: “Não, sou eu que carrego a culpa, e sou 
eu que dou a minha vida pelos outros.” 

Na primeira parte do Evangelho, Mateus sustenta 
que Cristo não veio abolir a Lei que Deus ofere-
ceu ao seu Povo no Sinai. A Lei de Deus conserva 
toda a validade e é eterna; no entanto, é preciso 
encará-la, não como um conjunto de prescrições 
legais e externas, que obrigam o homem a pro-
ceder desta ou daquela forma rígida, no contexto 
desta ou daquela situação particular, mas como a 
expressão concreta de uma adesão total a Deus. 
Mateus refere quatro exemplos concretos desta 
nova forma de entender a Lei 
Relações fraternas. A Lei de Moisés exige, sim-
plesmente, o não matar, mas, na perspectiva de 
Jesus o não matar implica o evitar causar qual-
quer tipo de dano ao irmão... Há muitas formas de 
destruir: as palavras que ofendem, as calúnias que 
destroem, os gestos de desprezo que excluem, os 
confrontos que põem fim à relação.
Na perspectiva de Mateus, a reconciliação com o 
irmão deve sobrepor-se ao próprio culto, pois é 
uma mentira a relação com Deus de alguém que 
não ama os irmãos.
Adultério. A referência a arrancar o olho que é 
ocasião de pecado (o órgão que dá entrada aos 
desejos) ou a cortar a mão que é ocasião de pe-
cado (o órgão da acção, através do qual se con-
cretizam os desejos que nascem no coração) são 
expressões fortes: servem para dizer que é pre-
ciso actuar onde as acções más do homem têm 
origem e eliminar, na fonte, as raízes do mal.
Divórcio. Na perspectiva de Jesus, a Lei de Moi-
sés que permite ao homem repudiar a sua mu-
lher tem de ser corrigida: o divórcio não estava no 
plano original de Deus, quando criou o homem e 
a mulher e os chamou a amarem-se e a partilha-
rem a vida.
Julgamento. Para os que estão inseridos na dinâ-
mica do “Reino”, deve haver um tal clima de sin-
ceridade e confiança que os simples “sim” e “não” 
bastam. Qualquer fórmula de juramento é supér-
flua e sinal de corrupção da dinâmica do “Reino”.

Esta figura do servo sofredor que se oferece a si 
mesmo para ser espancado, para carregar sobre si 
os castigos todos, é a figura do justo – mas a figu-
ra da vítima que nós, na nossa cultura dominante, 
não queremos ver, pois as vítimas não têm lugar.
A experiência bíblica e cristã coloca a vítima 
como um modelo para nós. Por isso é que Jesus é 
a vítima de expiação pelos nossos pecados.
Como é que nós somos chamados a ter fé? Como 
somos chamados a viver? À maneira de Cristo, 
cortando com este impulso tão forte em nós de 
culpar os outros, de nos vingarmos, de nos so-
brepormos e aceitarmos fazer o inverso. Fazer o 
inverso que é aceitar a lógica da dádiva, a lógica 
do dom, a lógica do sofrer pelos outros, a lógica 
do serviço aos outros.
Quando estes apóstolos vieram ter com Jesus a 
dizer “Senhor, senta-nos um à Tua direita e outro à 
Tua esquerda” quem não gostava? Mas Jesus diz: 
“Não é isso que é importante, o importante é tu 
tornares-te o servo de todos e o último de todos, 
porque o Filho do Homem veio para servir.” 
Nós identificamo-nos com Jesus na medida em 
que nos despojamos de nós próprios, em que 
desconstruímos esta lógica que há em nós de 
agressividade, autodefesa, sobrevivência, afirma-
ção pessoa, na medida em que desconstruímos 
e nos colocamos a servir, a aceitar ser o último. 
Quem é que aceita ser o último?
Nós pensamos: “É o último quem não tem hipóte-
ses de ser o primeiro”, porque no fundo o impor-
tante é ser o primeiro. Mas Jesus diz: “Não, o im-
portante é ser o último.” É alguma coisa que nos 
faz tombar, a que nós dizemos “É absurdo.” 
Queremos o sucesso, queremos triunfar, quere-
mos afirmar-nos, e Jesus diz: “Queres isso? Então o 
caminho é este: serviço, apagamento, humildade. 
Aceita tu ser a vítima, coloca-te no lugar do mais 
fraco, do mais pobre, do excluído. 
E então, receberás o baptismo que Eu vou rece-
ber, e tomarás o cálice que Eu vou beber.”

Giotto, Jesus lava os pés dos discípulos

Jesus é o mestre da misericórdia. Precisamos de 
colocar os olhos em Jesus. Não é nas grandes coi-
sas, na vida eterna, na salvação da alma, não é nas 
grandes coisas, é nas pequeninas coisas que Ele é 
o Mestre, que me ensina a viver. 
A misericórdia torna credível a fé. Isto é, eu não 
posso dizer que sou cristão sem a misericórdia. 
Se há um cristão no qual eu posso confiar é um 
cristão misericordioso.
«Eu quero misericórdia e não sacrifício». Ide 
aprender o que é que isto significa. É uma tarefa 
para cada um de nós nas nossas vidas, nos nossos 
passos, nas nossas relações.
A misericórdia é uma criatividade, há uma fanta-
sia. Há-de ter expressões muito diversas, singula-
res. Temos de nos ajudar muito uns aos outros, 
temos de rezar muito. Temos de rezar muito uns 
pelos outros, para que a misericórdia seja de facto 
uma arte que todos nós praticamos em beleza, 
em liberdade, em esperança.


