
 

 

 

Palavra 
O MANDAMENTO COMO DÁDIVA 

 
A liturgia de hoje garante-nos que Deus tem um projeto de sal-
vação para que o homem possa chegar à vida plena e propõe-
nos uma reflexão sobre a atitude que devemos assumir diante 
desse projeto. 
Na segunda leitura, Paulo apresenta o projeto salvador de 
Deus (aquilo que ele chama "sabedoria de Deus" ou "o mistério"). 
É um projeto que Deus preparou desde sempre "para aqueles que 

o amam", que esteve oculto aos olhos dos homens, mas que Jesus Cristo 
revelou com a sua pessoa, as suas palavras, os seus gestos e, sobretudo, 
com a sua morte na cruz (pois aí, no dom total da vida, revelou-se aos ho-
mens a medida do amor de Deus e mostrou-se ao homem o caminho que 
leva à realização plena). 
A primeira leitura recorda, no entanto, que o homem é livre de escolher 
entre a proposta de Deus (que conduz à vida e à felicidade) e a autossufici-
ência do próprio homem (que conduz, quase sempre, à morte e à desgraça). 
Para ajudar o homem que escolhe a vida, Deus propõe "mandamentos": 
são os "sinais" com que Deus delimita o caminho que conduz à salvação. 
O Evangelho completa a reflexão, propondo a atitude de base com que o 
homem deve abordar esse caminho balizado pelos "mandamentos": não se 
trata apenas de cumprir regras externas, no respeito estrito pela letra da lei; 
mas trata-se de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a 
Deus e às suas propostas, que tenha, depois, correspondência em todos os 
passos da vida. 
 

*** 
 

“O verdadeiro sujeito das várias organizações católicas que realizam um ser-
viço de caridade é a própria Igreja — e isto a todos os níveis, a começar das 
paróquias passando pelas Igrejas particulares até chegar à Igreja universal. 
Por isso, foi muito oportuna a instituição do Pontifício Conselho Cor Unum, 
feita pelo meu venerado predecessor Paulo VI, como instância da Santa Sé 
responsável pela orientação e coordenação entre as organizações e as activi-
dades caritativas promovidas pela Igreja Católica. Depois, é cônsono à estru-
tura episcopal da Igreja o facto de, nas Igrejas particulares, caber aos Bispos 
enquanto sucessores dos Apóstolos a primeira responsabilidade pela realiza-
ção, mesmo actualmente, do programa indicado nos Actos dos Apóstolos (cf. 
2, 42-44): a Igreja enquanto família de Deus deve ser, hoje como ontem, um 
espaço de ajuda recíproca e simultaneamente um espaço de disponibilidade 
para servir mesmo aqueles que, fora dela, têm necessidade de ajuda.” 

 

Papa Bento XVI, Deus Caritas est, nº 32. 
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Ajude-nos a continuar a ajudar! 
 

Encaminhe 0,5% do seu IRS, para a nossa Instituição sem pagar mais, 
 

Basta escrever 501875875 na Declaração de IRS, Anexo H, Quadro 9 

Peregrinação Vicarial dos 
Jovens a Fátima que decorre-
rá de 28 de Fevereiro a 1 de 
Março com o tema “Eu sou a 
periferia: A caminho de Cris-
to”. Inscrições até dia 23 de 
Fevereiro. 



Informando 
“Semana Vicarial da Caridade” e “Sair ao encontro das periferias” 

 

Caridade é, pensamos, o Amor ao próximo em acto. E o Amor ao próxi-
mo, dos cristãos entre si ou dirigido a todos os seres humanos, sem referên-
cia a marca identitária, nunca pode ter qualquer uma de duas característi-
cas: não pode ser selectivo; não pode ser uma vaga declaração, ape-
nas “ideológica”, de amor por toda a humanidade, que nos deixe fi-
car tranquilos ao canto da lareira. Óbvias prioridades de acção dirigida 
aos mais frágeis, não permitem recusar ou infringir esse Amor em relação a 
alguém, no trato diário, familiar, pessoal, profissional. 
Por outro lado, já estaremos todos bem cientes, nesta altura do percurso 
sinodal da Diocese de Lisboa que estas periferias, ao encontro das quais 
temos de sair, não são apenas lugares físicos onde devemos ir em 
busca das pessoas marginalizadas por qualquer motivo. São também 
lugares existenciais que nos obrigam a sair de nós próprios para ver 
o outro e nele primeiro uma pessoa, para melhor podermos preen-
cher uma distância que se tenha gerado, por força das circunstâncias 
ou por nossa culpa, nossa tão grande culpa. 
Gostávamos de dizer isto melhor e para isso não usar palavras nos-
sas. Por exemplo: “Se alguém disser ‘Amo a Deus’, mas odeia o seu 
irmão, é um mentiroso: pois quem não ama o seu irmão a quem vê, a 
Deus, a quem não vê, não poderá amar.” (1 Jo 4, 20); “Não são os que 
têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes. Eu não vim 
chamar os justos, vim chamar os pecadores, para que se arrepen-
dam.” (Lc 5, 31-32); “Senhor quando é que te vimos com fome e Te 
demos de comer e Te vimos com sede e te demos de beber […]?‘Em 
verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos 
mais pequeninos, a mim o fizestes’” (Mt 25, 37-40). 
Pois bem, o dia que inaugurou esta semana que para nós é da Caridade, es-
pecialmente vivida a nível vicarial, foi o Dia Diocesano do Doente. O Se-
nhor Patriarca, na homilia da Missa a que presidiu, na Capela das Irmãs Hos-
pitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, na Casa de Saúde da Idanha, referiu 
a Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente, que se ce-
lebra a 11 de Fevereiro. E nela destacou a afirmação do Papa, dirigindo-se 
aos profissionais de saúde, no sentido de que “qualquer tipo de interven-
ção […] há-de ter por objetivo a pessoa doente, onde o substantivo 
‘pessoa’ venha sempre antes do adjectivo ‘doente.’” No mesmo texto, 
o Papa continua: “Por isso, a vossa acção tenha em vista constante-
mente a dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer cedência a ac-
tos como a eutanásia, o suicídio assistido ou a supressão da vida, 
mesmo se o estado da doença for irreversível.” 
Podemos, sem dúvida, na intervenção no campo social, em toda a nossa 
acção pastoral, no nosso relacionamento com os nossos irmãos na Fé, ou 
com todos os outros nossos irmãos, os nossos próximos, na vida profissional 
ou de trabalho, nas comunidades civis em que nos integramos, dar a estas 
palavras do Papa aplicação extensiva. Para nós necessariamente, 
primeiro está o substantivo “pessoa” e só depois um qualquer 
“adjectivo”, circunstancial ou permanente - idoso, jovem, criança, defi-
ciente, utente, colaborador, subordinado, colega, pobre, dependente … Mes-
mo que não pareça necessário ou a expressão não fique correcta em 
português. Na nossa cabeça, como um alerta, para não nos deixar-
mos cair em tentação. 
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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             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  

 

23 - DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 

Lev. 19, 1-2. 17-18   /  Sal. 102 (103)  /  1 Cor. 3, 16-23  /  Mt. 5, 38-48  /  Semana III Saltério  

Sal. 118 (119) 
Sal. 93 (94) 
Sal. 14 (15) 
Sal. 33 (34) 
Sal. 111 (112) 
Sal. 22 (23) 

Mc. 8, 11-13 
Mc. 8, 14-21 
Mc. 8, 22-26 
Mc. 8, 27-33 
Mc. 8, 34 - 9,1 
Mt. 16, 13-19 

Tg. 1, 1-11 
Tg. 1, 12-18 
Tg. 1, 19-27 
Tg. 2, 1-9 
Tg. 2, 14-24 
1 Pedro 5, 1-4 

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

17 
18 
19 
20 
21 
22 

Acontece … 
 

22 de Fevereiro: Não há Catequese nem missa às 12h.  

26 de Fevereiro: Celebração da Quarta feira de Cinzas:  
    - Casa Nª Srª do Rosário, 12h 

    - Igreja de São Domingos de Benfica, 19h  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

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

de Paulo 16h00 

Estar com Cristo - Momento de 
oração 28 Fevereiro Sexta Igreja 21h00 

Peregrinação vicarial a Fátima - 
Jovens 28 Fevereiro Sexta   

Encontro de Adolescentes do 7º 
ao 10º ano da Catequese 29 Fevereiro Sábado Penafirme 9h00 


