
DOMINGO
Domingo VI do Tempo Comum. Jer 17, 5-8; 
1 Cor 15, 12. 16-20; Lc 6, 17. 20-26
SEGUNDA-FEIRA
Festa de S. Cirilo, monge, e S. Metódio, 
bispo, Padroeiros da Europa
Act 13, 46-49; Lc 10, 1-9
TERÇA-FEIRA
Tg 1, 12-18; Mc 8, 14-21
QUARTA-FEIRA
Tg 1, 19-27; Mc 8, 22-26
QUINTA-FEIRA
SS. Sete Fundadores da Ordem dos Servos 
da Virgem Santa Maria
Tg 2, 1-9; Mc 8, 27-33
SEXTA-FEIRA
S. Teotónio, presbítero
Tg 2, 14-24. 26; Mc 8, 34 – 9, 1
SÁBADO
Tg 3, 1-10; Mc 9, 2-13
PRÓXIMO 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
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Se vivo como Jesus pede, que ganho com 
isso? Não corro o risco de ser espezinhado 
pelos outros? A proposta de Jesus será 
conveniente? Ou é perdedora? 
Não é perdedora, mas sapiente, porque 
o amor, que é o coração das bem-aven-
turanças, embora pareça frágil aos olhos do 
mundo, na realidade vence. 
Viver as bem-aventuranças em tempos de 
crescente desigualdade inaceitável entre 
pobres e ricos, não exige o extraordinário, 
mas a consistência da mansidão e 
misericórdia: Para se tornar bem-aventurado, 
não é preciso ser herói de vez em quando, 
mas testemunha todos os dias.  
PAPA FRANCISCO, BAGDADE, 2021

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 6, 17. 20-26

Naquele tempo, Jesus desceu do monte, 
na companhia dos Apóstolos, e deteve-Se 
num sítio plano, com numerosos discípulos 
e uma grande multidão de toda a Judeia, 
de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. 
Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: 
Bem-aventurados vós, os pobres, 
porque é vosso o reino de Deus. 
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, 
porque sereis saciados. 
Bem-aventurados vós, que agora chorais,
porque haveis de rir. 
Bem-aventurados sereis, quando os homens 
vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e 
proscreverem o vosso nome como infame,
 por causa do Filho do homem. 
Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande 
no Céu a vossa recompensa. 
Era assim que os seus antepassados tratavam 
os profetas. 
Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes 
a vossa consolação. 
Ai de vós, que agora estais saciados, 
porque haveis de ter fome. 
Ai de vós, que rides agora, 
porque haveis de entristecer-vos e chorar. 
Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. 
Era assim que os seus antepassados tratavam 
os falsos profetas.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 1, 1-2.3.4.6
REFRÃO: 
Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor

Giotto, Discurso aos pássaros por

São Francisco de Assis

TERÇO DOS HOMENS 
Neste Domingo, dia 13 de Fevereiro, venha rezar o 
Terço dos Homens.
Será na Igreja Paroquial, a partir das 21h15, com as 
medidas de precaução necessárias, nomeadamente 
o uso obrigatório de máscara.
Serão acolhidos todos os homens para rezar um ter-
ço meditado.
Esta iniciativa de um grupo de Homens de 
Schoensttat, que se realiza no dia 13 de cada mês, 
responde ao pedido de Nossa Senhora em Fátima e 
testemunha a nossa Fé.
CONFERÊNCIA VICENTINA 
No próximo fim-de-semana, de 19-20  de Fevereiro, 
realiza-se o habitual peditório para a Conferência de 
S. Vicente de Paulo, no final das Missas.
Ajudem as Vicentinas a ajudar quem mais precisa de 
ajuda na nossa Paróquia. Bem-hajam.

PARA QUEM NÃO CONHECE...
A primeira Conferência da Caridade foi fun-
dada em Paris, em 1833, por um grupo de jo-
vens universitários, com o objectivo de colocar 
em prática, e com eficácia, os ensinamentos da 
sua fé. 
A Conferência Vicentina de São Francisco Xavier 
desenvolve a sua actividade em colaboração 
com a Junta de Freguesia; actuando sobretudo 
na zona do Restelo, estende o seu trabalho em 
rede à área de Caselas e a outras do concelho de 
Lisboa. A nossa conferência pretende levar um 
testemunho de amor fraterno em momentos 
de dor e em situações de carência. O âmbito 
da nossa acção é pautado pela confidencia-
lidade e pelo contacto directo domiciliário. 
Prestamos assistência em situações de isolamen-
to por motivos de doença;apoio a idosos; enca-
minhamento de problemas familiares e sociais; 
carência manifesta nos domínios da saúde, ali-
mentação e habitacão.
É vital para esta Conferência continuar a ter o 
apoio fraterno dos nossos paroquianos nos pedi-
tórios realizados a cada mês.
Contamos consigo! Bem Haja.



EVOLUÇÃO  DA QUESTÃO SOCIAL À LUZ DA DOUTRINA CRISTÃ
Carta Encíclica Mater Et Magistra, João XXIII

A MINHA SEDE É A MINHA BEM-AVENTURANÇA
Tolentino de Mendonça, Pregação do retiro de Quaresma, 2018

As bem-aventuranças são mais do que uma lei, 
representando uma configuração da vida, um ver-
dadeiro chamamento existencial.
Elas traçam a arte de ser aqui e agora, ao mesmo 
tempo que apontam para o horizonte da plenitu-
de escatológica, ou seja, o tempo eterno após a 
morte, para o qual convergimos.

Por outro lado, as bem-aventuranças são igual-
mente o auto-retrato de Jesus mais exacto e fas-
cinante, a chave da sua vida, pobre em espírito, 
manso e misericordioso, sedento e homem de 
paz, com fome de justiça e com a capacidade de 
acolher todos.
As bem-aventuranças são a imagem de Si próprio 
que Ele incessantemente nos revela e imprime 
nos nossos corações. Mas são também o seu re-
trato que nos deve servir de modelo no processo 
de transformação do nosso próprio rosto, no qual 
devemos aprofundar a “imagem e semelhança” es-
pirituais que liga cada dia o nosso destino ao des-
tino de Jesus.

A sede de Deus é fazer com que a vida das suas 
criaturas seja uma vida de bem-aventurança. 
Como? Resgatando as nossas vidas com um amor 

e uma confiança incondicionais. É este o seu mé-
todo, é esta a bem-aventurança que nos salva. 
É este espanto do amor que nos faz começar de 
novo, esta sede que nos consegue arrancar do exí-
lio a que fizemos aportar a nossa vida.

Por isso não nos basta um cristianismo de sobre-
vivência, nem um catolicismo de manutenção. 
Um verdadeiro crente, uma comunidade cren-
te, não pode viver só de manutenção: precisa de 
uma alma jovem e enamorada, que se alimenta da 
alegria da procura e da descoberta, que arrisca a 
hospitalidade da Palavra de Deus na vida concreta, 
que parte ao encontro dos irmãos no presente e 
no futuro, que vive no diálogo confiante e oculto 
da oração.

É urgente redescobrir a bem-avWWenturança da 
sede: a pior coisa para um crente é estar saciado de 
Deus. Pelo contrário, felizes aqueles que têm fome 
e sede de Deus: a experiência da fé, com efeito, 
não serve para resolver a sede, mas para dilatar 
o nosso desejo de Deus, para intensificar a nossa 
procura. Precisamos, talvez, de nos reconciliar mais 
vezes com a nossa sede, repetindo a nós próprios: 
“A minha sede é a minha bem-aventurança”.

Károly Ferenczy, Sermão da Montanha

Fra Angelico, Santos e Virgem Maria

 1. Mãe e mestra de todos os povos, a Igreja Univer-
sal foi fundada por Jesus Cristo, a fim de que todos, 
vindo no seu seio e no seu amor, através dos sé-
culos, encontrem plenitude de vida mais elevada 
e penhor seguro de salvação. A esta Igreja, “coluna 
e fundamento da verdade” (cf. 1 Tm 3, 15), o seu 
Fundador santíssimo confiou uma dupla missão: 
de gerar filhos, e de os educar e dirigir, orientando, 
com solicitude materna, a vida dos indivíduos e 
dos povos, cuja alta dignidade ela sempre desvela-
damente respeitou e defendeu.
2. O cristianismo é, de facto, a realidade da união 
da terra com o céu, uma vez que assume o ho-
mem, na sua realidade concreta de espírito e ma-
téria, inteligência e vontade, e o convida a elevar 
o pensamento, das condições mutáveis da vida 
terrena, até às alturas da vida eterna, onde gozará 
sem limites da plenitude da felicidade e da paz.
3. De modo que a Santa Igreja, apesar de ter como 
principal missão a de santificar as almas e de as fa-
zer participar dos bens da ordem sobrenatural, não 
deixa de preocupar-se ao mesmo tempo com as 
exigências da vida quotidiana dos homens, não só 
no que diz respeito ao sustento e às condições de 
vida, mas também no que se refere à prosperidade 

e à civilização em seus múltiplos aspectos, dentro 
do condicionalismo das várias épocas.
4. Ao realizar tudo isto, a Santa Igreja põe em prá-
tica o mandamento de Cristo, seu Fundador, que 
se refere sobretudo à salvação eterna do homem, 
quando diz: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” 
(Jo 14,6) e “Eu sou a luz do mundo” (Jo 8,12); mas 
noutro passo, ao contemplar a multidão faminta, 
exclamou, num lamento sentido: “Tenho pena de 
toda esta gente” (Mc 8,2); manifestando, assim, 
como se preocupa também com as exigências 
materiais dos povos. E não foi só com palavras 
que o Divino Redentor demonstrou esse cuidado: 
provou-o igualmente com os exemplos da sua 
vida, multiplicando, várias vezes, por milagres, o 
pão que havia de saciar a fome da multidão que 
o seguia.
5. E com este pão, dado para alimentar o corpo, 
quis anunciar e significar aquele pão celestial das 
almas, que iria deixar aos homens na véspera da 
sua Paixão.
6. Não é, pois, para admirar, que a Igreja católica, 
à imitação de Cristo e em cumprimento das suas 
disposições, tenha mantido sempre bem alto, atra-
vés de dois mil anos, isto é, desde a instituição dos 
antigos diáconos, até aos nossos tempos, o facho 
da caridade, não menos com os preceitos do que 
com os numerosos exemplos que vem proporcio-
nando. Caridade, que ao conjugar harmoniosa-
mente os mandamentos do amor mútuo com a 
prática dos mesmos, realiza de modo admirável as 
exigências desta dupla doação que em si resume a 
doutrina e a acção social da Igreja. 


