
 

 

 

Palavra 
SER SAL E LUZ 

 
A Palavra de Deus deste 5º Domingo do Tempo Comum convida-nos 
a refletir sobre o compromisso cristão. Aqueles que foram interpe-
lados pelo desafio do "Reino" não podem remeter-se a uma vida có-
moda e instalada, nem refugiar-se numa religião ritual e feita de ges-
tos vazios; mas têm de viver de tal forma comprometidos com a 
transformação do mundo que se tornem uma luz que brilha na noite 
do mundo. 

No Evangelho, Jesus exorta os seus discípulos a não se instalarem na medio-
cridade, no comodismo, no "deixa andar"; e pede-lhes que sejam o sal que dá 
sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e a eternidade do projeto salva-
dor de Deus; também os exorta a serem uma luz que aponta no sentido das 
realidades eternas, que vence a escuridão do sofrimento, do egoísmo, do medo e 
que conduz ao encontro de um "Reino" de liberdade e de esperança. 
A primeira leitura apresenta as condições necessárias para "ser luz": é uma 
"luz" que ilumina o mundo, não quem cumpre ritos religiosos estéreis e vazios, 
mas quem se compromete verdadeiramente com a justiça, com a paz, com a par-
tilha, com a fraternidade.  
A segunda leitura avisa que ser "luz" não é colocar a sua esperança de salvação 
em esquemas humanos de sabedoria, mas é identificar-se com Cristo e interio-
rizar a "loucura da cruz" que é dom da vida.  
 

*** 
 

“Segundo o modelo oferecido pela parábola do bom Samaritano, a caridade cristã 
é, em primeiro lugar, simplesmente a resposta àquilo que, numa determinada 
situação, constitui a necessidade imediata: os famintos devem ser saciados, os 
nus vestidos, os doentes tratados para se curarem, os presos visitados, etc. As 
organizações caritativas da Igreja, a começar pela Cáritas (diocesana, nacional e 
internacional), devem fazer o possível para colocar à disposição os correlativos 
meios e sobretudo os homens e mulheres que assumam tais tarefas. Relativa-
mente ao serviço que as pessoas realizam em favor dos doentes, requer-se antes 
de mais a competência profissional: os socorristas devem ser formados de tal 
modo que saibam fazer a coisa justa de modo justo, assumindo também o com-
promisso de continuar o tratamento. A competência profissional é uma primeira e 
fundamental necessidade, mas por si só não basta. É que se trata de seres huma-
nos, e estes necessitam sempre de algo mais que um tratamento apenas tecnica-
mente correcto: têm necessidade de humanidade, precisam da atenção do cora-
ção. Todos os que trabalham nas instituições caritativas da Igreja devem distin-
guir-se pelo facto de que não se limitam a executar habilidosamente a acção con-
veniente naquele momento, mas dedicam-se ao outro com as atenções sugeridas 
pelo coração, de modo que ele sinta a sua riqueza de humanidade.” 
 

Papa Bento XVI, Deus Caritas est, nº 31. 
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Informando 
 

Concluímos hoje a nossa leitura simplificada do artigo de Jordi Pérez sobre 
S. Tomás de Aquino.  

 
Depois de recordar que “as três fases [do início da história dos dominicanos] 
aconteceram muito rapidamente, visto que apenas uns meros quatro anos 
separam a morte de Domingos do nascimento de Aquino, sublinha que per-
maneceram em contraste com o mundo num ponto crítico: a Ortodo-
xia. Aquino argumenta, com efeito (e no artigo que vimos citando, para o 
demonstrar aquela asserção, estabelece-se comparação com atitudes assu-
midas no âmbito da fé judaica e muçulmana), “que qualquer conflito en-
contrado entre Fé e Ciência significa compreensão incompleta da Fé” 
e, por outro lado, simplesmente, para o que nos atreveríamos a chamar, nós 
e não o autor do artigo, aventuras filosóficas, dá como resposta Colossenses 
2, 8: “Acautelai-vos para que ninguém venha perturbar-vos com filo-
sofias e sofismas enganadores, inspirados na tradição dos homens 
ou nos elementos do mundo e não em Cristo”. “A razão é um dom de 
Deus que nos é dado para podermos conhecê-Lo. Dito simplesmente, 
não há razão para o debate fé versus razão, dado que é com a razão que 
conseguimos uma compreensão da nossa Fé. Não que possa ser usada 
para compreender inteiramente matérias de Fé, como a Trindade, mas é 
com a razão que conseguimos contemplar e anunciar os mais comple-
xos mistérios da nossa Fé.”  
O autor confessa que esta maneira de examinar a sua fé era nova para ele. 
Para nós, foi, talvez, a simples confissão deste percurso que nos pareceu 
aumentar o interesse do artigo: ”Viver e rezar com os frades e o meu pró-
prio envolvimento com os leigos dominicanos ajudaram a apagar a minha 
imagem anacrónica de Aquino como um qualquer filósofo da escola francesa, 
antagonista da espiritualidade cristã. […] este tipo de filósofo viria séculos 
mais tarde.” E continua: “Aquino, asseguraram-me […] era primeiro e so-
bretudo um cristão que queria servir os outros humilde e completa-
mente. A sua filosofia não é para ser tomada em vez dos ensinamentos de 
Jesus, como muitas instituições seculares a tinham empacotado para mim.” 
Aproxima-se depois dos aspectos humanos de S. Tomás que “não foi pou-
pado às tragédias da vida e à dor.” Refere-se à perda da irmã, que mor-
reu durante uma tempestade em Roccasecca, era Tomás ainda criança, e do 
Pai morto quando ele tinha apenas 18 ou 20 anos. Pouco depois desta per-
da, Tomás, ainda num mosteiro beneditino, foi visitar os dominicanos perto 
dali. Impressionado, concluiu que o que pregavam estava muito mais próxi-
mo dos ensinamentos de Jesus Cristo e juntou-se à Ordem com 19 ou 21 
anos. 
A decisão “havia de opô-lo dolorosamente à sua família” e mais esta dor 
contribuiu para imbuir “a sua fé e a sua razão com um amor que fre-
quentemente os cristãos que não tiveram desafios na sua vida nunca 
adquirem ou compreendem inteiramente, até que Deus encontre ou-
tras formas de despertar o Amor que torna real a nossa Fé.” 
Era descrito como “humilde e doce” e embora possamos conhecer a história 
dos estudantes que lhe chamavam o “boi mudo”, […] bovem mutum ou mais 
provavelmente buo muto, como teriam dito em vernáculo, significa antes 
“boi silencioso”, uma imagem que captura fielmente o seu físico robusto e a 
sua natureza reservada e pensativa.” […] “Quando ele mugir, disse Santo 
Alberto Magno aos seus discípulos, o som vai ouvir-se até aos confins da ter-
ra. E Aquino, na verdade, foi ouvido até aos confins da terra.”                        
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário - Domingos e Dias Santos: 10h e 12h 
 
 

Horário das Confissões:         3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  
 
Horário do Cartório:         3ª e 5ª: 16h00 às 19h00  

LEITURAS           9 - DOMINGO V DO TEMPO COMUM 

Is. 58, 7-10   /  Sal. 111 (112)  /  1 Cor. 2, 1-5  /  Mt. 5, 13-16  /  Semana I Saltério  

 

16 - DOMINGO VI DO TEMPO COMUM 

Sir. 15, 16-21 (15-20)   /  Sal. 118 (119)  /  1 Cor. 2, 6-10  /  Mt. 5, 17-37  /  Semana II Saltério  

Sal. 131 (132) 
Sal. 83 (84) 
Sal. 36 (37) 
Sal. 105 (106) 
Sal. 116 (117) 
Sal. 105 (106) 

Mc. 6, 53-56 
Mc. 7, 1-13 
Mc. 7, 14-23 
Mc. 7, 24-30 
Lc. 10, 1-9 
Mc. 8, 1-10 

1 Re. 8, 1-7. 9-13 
1 Reis 8, 22-23. 27-30 
1 Reis 10, 1-10 
1 Reis 11, 4-13 
Act. 13, 46-49 
1 Reis 12, 26-32: 13, 33-34 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 
- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 
- Sábado  - 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Acontece … 
 

9 a 16 de Fevereiro - Semana Vicarial da Caridade. Mais informa-

ções no desdobrável disponível na recepção paroquial.  
13 de Fevereiro - Encontro de formação promovido pela pastoral 

da Família da vigararia V: “A família promotora do voluntariado 
de vizinhança”, na Paróquia de São Domingos de Benfica, às 21h.  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Dia Mundial do doente 11 Fevereiro Terça   

CPB 11 Fevereiro 
13 Fevereiro 

Terça 
Quinta Centro 21h30 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento com oração do Rosário 13 Fevereiro Quinta Igreja 15h00 

Celebração conclusiva da Semana 
Vicarial da Caridade 16 Fevereiro Domingo S. Vicente 

de Paulo 16h00 


