
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-FEIRA
S. Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja
Tg 3, 13-18; Mc 9, 14-29
TERÇA-FEIRA
Festa da Cadeira de S. Pedro, Apóstolo
1 Pedro 5, 1-4; Mt 16, 13-19
QUARTA-FEIRA
S. Policarpo, bispo e mártir
Tg 4, 13-17; Mc 9, 38-40
QUINTA-FEIRA
Tg 5, 1-6; Mc 9, 41-50
SEXTA-FEIRA
Tg 5, 9-12; Mc 10, 1-12
SÁBADO
Tg 5, 13-20; 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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No mundo em que vivemos, é um sinal de 
fraqueza e de cobardia não responder a uma 
agressão ou não pagar na mesma moeda a 
quem nos faz mal; e é um sinal de coragem 
e de força pagar o mal com o mal – se 
possível, com um mal ainda maior.
Estes princípios geram guerras entre os 
povos, separações e divisões entre os 
membros da mesma família, inimizades 
e conflitos entre os colegas de trabalho, 
relacionamentos difíceis e pouco fraternos 
entre membros da mesma comunidade 
cristã ou religiosa. Porque não descobrimos, 
ainda, que este caminho é desumano? 
Só o amor desarma a agressividade e 
transforma os corações dos maus e dos 
violentos. DEHONIANOS

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 6, 27-38

Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, 
dizendo: «Digo-vos a vós que Me escutais: Amai 
os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, 
abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles 
que vos injuriam. A quem te bater numa face, 
apresenta-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 agradecimento mereceis? 
Também os pecadores amam aqueles que os 
amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que 
agradecimento mereceis? Também os pecadores 
fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de 
quem esperais receber, que agradecimento 
mereceis? 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 troca. 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 julgueis e não sereis julgados. 
Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e 
sereis perdoados. 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».

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

CONFERÊNCIA VICENTINA 
Neste fim-de-semana, de 19-20  de Fevereiro, reali-
za-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 
fundada em Paris, em 1833, por um grupo 
de jovens universitários, com o objectivo de 
colocar em prática, e com eficácia, os ensina-
mentos da sua fé. 
A Conferência Vicentina de São Francisco 
Xavier desenvolve a sua actividade em cola-
boração 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 situa-
ções de carência. O âmbito da nossa acção 
é pautado pela confidencialidade e pelo 
contacto directo domiciliário. Prestamos 
assistência em situações de isolamento por 
motivos de doença;apoio a idosos; encami-
nhamento de problemas familiares e sociais; 
carência manifesta nos domínios da saúde, 
alimentação e habitacão.
E vital para esta Conferência continuar a ter 
o apoio fraterno dos nossos paroquianos nos 
peditórios realizados a cada mês.
Contamos consigo! Bem Haja.

Bradi Barth, O bom ladrão.

QUARESMA 
No próximo dia 01 de Março, Quarta-feira de Cinzas, 
o mundo católico entra no período da Quaresma, 
nome dado ao período de 40 dias de preparação 
para a Ressurreição de Jesus Cristo em Domingo de 
Páscoa.
Na próxima Folha publicaremos os horários das Mis-
sas na Quarta-feira de Cinzas, bem como da Via Sa-
cra, que este ano regressa, após as restrições ditadas 
pela pandemia.



QUEM É GENEROSO NÃO JULGA
Papa Francisco, 18 de Março de 2019

O SEU CORAÇÃO ESTÁ A ENCOLHER A SUA VIDA?
P. Dennis Clark

Alguns anos após a Guerra Civil nos EUA ter ter-
minado, o famoso general Robert Lee visitou a 
plantação de um amigo no Kentucky. Diante da 
mansão estavam ainda os tristes vestígios de uma 
grande magnólia, cujos ramos tinham sido destruí-
dos pela artilharia.
Apesar da passagem do tempo, a dona da casa vi-
via ainda com um sentimento amargo, e chorou 
lágrimas encolerizadas quando mostrou ao gene-
ral o tronco cicatrizado e enegrecido da árvore. A 
mulher fez uma pausa, na expectativa de que a sua 
raiva fosse reforçada por palavras que reprovassem 
o odioso inimigo.
O general ficou silencioso durante alguns instan-
tes. Depois, olhou para o que restava da magnólia e 
disse: «Deite-a abaixo, querida senhora, e esqueça».

Durante anos, a mulher envenenou e reduziu a 
sua vida ao afeiçoar-se àquelas memórias amar-
gas. Mudar de atitude implicava uma profunda 
mudança do coração. Porque é com o nosso co-
ração que olhamos para o mundo, tiramos-lhe as 
medidas e decidimos como reagir a ele.
Se os nossos corações são amargos, maus ou pe-
quenos, eles projectarão a sua imagem estreita e 
horrível do mundo. Nele encontraremos precisa-
mente o que estamos à espera de encontrar, ou 
seja, nada de bom. Reduziremos os nossos amigos 
a inimigos e as oportunidades a problemas. 
E nesta dinâmica, os nossos corações tornar-se-ão, 
eles também, cada vez mais pequenos e estreitos, 
com cada vez menos espaço para a amizade e 
para o amor que as pessoas nos querem dar. 

É o que Jesus quer dizer quando afirma: «A medida 
que usardes com os outros será usada convosco».
Mas, e se os nossos corações não forem frios, duros 
e pequenos? O que acontecerá se os nossos cora-
ções forem calorosos, abertos e optimistas? O que 
é que veremos? 
Um mundo muito diferente, um mundo cheio de 
pessoas boas que ainda não se completaram, um 
mundo de pessoas que lutam para que a sua vida 
dê certo, pessoas que conseguirão crescer se lhes 
dermos uma mão em vez de lhes virarmos as cos-
tas. Grandes corações podem visualizar tudo isto, 
e podem converter os inimigos em amigos, e po-
dem amar as pessoas no seu todo, como elas são, 
tal como Deus as ama.
E nesta dinâmica de procurar o bem nos outros 
e ajudá-lo a ampliar-se, esses corações grandes e 
abertos tornar-se-ão cada vez maiores. 
E então encontraremos em nós uma capacidade 
totalmente nova de recebermos e alegrarmo-nos 
com o amor e a amizade que as pessoas nos que-
rem dar. A medida que usarmos com os outros 
será aquela com que seremos medidos.

Em que mundo queremos viver? Num mundo 
hostil, cheio de inimigos e vazio de alegria? 
Ou num mundo pacífico, totalmente habitado por 
irmãos e irmãs? A escolha é nossa. 
E quer o saibamos ou não, os nossos corações es-
tão neste preciso momento a criar o mundo que 
escolhemos. Com a ajuda de Deus, pode ser um 
mundo luminoso, com espaço suficiente para to-
dos os filhos de Deus.

Andreas Davias, Crucificação.

Elisabeth Chaplin, Jesus e Maria Madalena

O excerto do Evangelho de Lucas indica-nos três 
aspectos para compreendermos melhor como 
sermos misericordiosos ou para nos pormos no 
caminho para sermos misericordiosos. Antes de 
tudo diz-nos: “Não julgueis e não sereis julgados”. 
Não nos parece uma coisa má – julgar os outros 
– contudo é um comportamento horrível. É uma 
atitude que se insere na nossa vida sem que nos 
demos conta. Até para iniciar uma conversa: “Viste 
o que ele fez?”». Eis o juízo sobre o outro.
Quantas vezes por dia julgamos. Parecemos todos 
juízes! Sempre, para iniciar um diálogo, um comen-
tário sobre outra pessoa: “Mas olha, fez uma cirur-
gia estética! Está pior do que antes”. “Compraram 
uma casa nova. Gastaram muito dinheiro. Seria 
melhor que fosse gasto noutras coisas”. E assim por 
diante, sempre a julgar os outros: pensemos nas 
vezes em que julgamos sem nos darmos conta.
Se eu quiser ser misericordioso como o Pai, como 
Jesus me disse, devo pensar: quantas vezes por dia 
julgo? E não sereis julgados. O que faço aos outros, 
eles farão a mim! E no fim o Senhor fará a mim. 
Certamente, insistiu, um bom exercício seria não 
julgar, mas antes de tudo tomar consciência deste 
“método” coloquial, que usamos nos diálogos diá-
rios, de julgar sempre alguém.
Muitas vezes vamos além do juízo: “Esta pessoa 
nem sequer merece que a cumprimente”. E conde-
no, condeno, condeno. E esta atitude de condenar 
sempre vem espontânea. É terrível.
O que nos diz Jesus? Se tens este hábito de con-
denar pensa que tu serás condenado, porque com 
este comportamento fazes com que o Senhor veja 
como Ele se deve comportar contigo.

«Perdoai e sereis perdoados».
Mesmo se é muito difícil perdoar. Muito difícil. Mas 
também é um mandamento que nos detém dian-
te do altar, antes da comunhão. Porque Jesus diz: 
“Se tens algo contra o teu irmão, antes de ir ao al-
tar, reconcilia-te com o teu irmão”. Perdoar.
Inclusive no Pai-Nosso Jesus ensinou-nos que esta 

é uma condição para obter o perdão de Deus. 
“Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido”. Damos a 
medida a Deus de como se comportar connosco.
Não julgueis, não condeneis, perdoai e assim sereis 
misericordiosos como o Pai. 
Padre, como se faz para ter esta atitude tão gene-
rosa de não julgar, nem condenar mas perdoar? 
O Senhor ensina-nos: “Doai. Doai e ser-vos-á doa-
do”: sede generosos em doar, ao dar aos pobres, 
a quantos têm necessidade e também ao dar ou-
tras coisas: conselhos, sorrisos, sorrir. Dar sempre. 
Dai e ser-vos-á dado. E certamente “ser-vos-á dado 
numa boa medida, cheia e transbordante”, porque 
o Senhor será generoso. Esta é a atitude que forta-
lece o não julgar, o não condenar e o perdoar. Eis 
então a importância da esmola, mas não só a es-
mola material, também a espiritual: dedicar tempo 
ao próximo que tem necessidade, visitar um doen-
te, sorrir. Muitas coisas. Esta é a esmola espiritual.
Generosos sempre com os outros: primeiro os ou-
tros, depois nós. 


