
 

 

 

Palavra 

 AMOR E PERDÃO 
 
Impressionante a correspondência entre o Evangelho e a pri-
meira leitura: David não pagou com o mal a maldade que Saul 
atentava contra ele; e Jesus, no Evangelho, diz: «amai os vos-
sos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que 
vos amaldiçoam». Claro que não é nada fácil praticar isto... 
Mas é o único remédio eficaz para romper com a espiral de 
violência que conduz a todas as guerras, já sejam guerras en-
tre pessoas ou mesmo guerras entre povos. 
Nesse sentido, também, poderíamos ler o texto que S. Paulo 

hoje nos escreve: o primeiro Adão é o homem carnal e vive segundo os inte-
resses mundanos e da violência; o segundo Adão - que é Cristo - é o homem 
espiritual e vive segundo a lei e a força do amor infinito de Deus. O próprio 
Jesus, aliás, pediu o perdão para aqueles que o crucificavam. Por isso, tam-
bém, o salmo de hoje nos convida a aclamar: «O Senhor é clemente e com-
passivo». 

FR. JOSÉ NUNES © Dominicanos 
 

*** 
 

A PEDAGOGIA DO AMOR 
 
Por norma, um curso de especialização em determinada área apresenta uni-
dades curriculares opcionais e outras obrigatórias, assim como disciplinas 
teóricas e outras práticas. A vida pública de Jesus, até pela sua relativa curta 
duração, pode ser vista como um curso intensivo que tem os apóstolos e ou-
tros interlocutores próximos como alunos e discípulos e Jesus como professor 
e Mestre. Se no domingo anterior, na proclamação das bem-aventuranças 
segundo o evangelista Lucas, Jesus lançava as bases teóricas para a definição 
do núcleo temático essencial do que viria a ser o Cristianismo, neste domingo 
temos acesso a uma aplicação prática desses conceitos à vida do discípulo de 
Jesus. 
O tom imperativo, e não apenas informativo, deste discurso demonstra que 
não estamos no mero plano do opcional, mas encontramo-nos diante de al-
guns dos requisitos obrigatórios para a obtenção da ambicionada Summa 
cum laude, o valor mais alto da avaliação curricular, e que na vida cristã se 
traduz pela perfeição. 
Todos nós sabemos que Jesus é um professor exigente. Quando O escuta-
mos, percebemos que os “critérios de avaliação” são previamente definidos e 
que no seu realismo são incompatíveis com qualquer abrandamento no em-
penho do aluno.  
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Isso mesmo é aferido pelo patamar que nos é colocado como meta a atingir: 
«Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que 
vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam». É necessária muita ho-
nestidade intelectual para aceitar a radicalidade que Jesus impõe. Um bom 
aluno não se deixa cativar por preconceitos nem se deixa condicionar por co-
nhecimentos julgados como adquiridos e até dogmatizados. Cristo veio revo-
lucionar a célebre “Lei de Talião”, que postulava a máxima mosaica: «olho 
por olho, dente por dente» (Lv 24, 19-20). De acordo com esta Lei de Moi-
sés, um culpado deveria receber um castigo proporcional ao crime que come-
teu. Isso faria da vítima o próprio juiz e o advogado da acusação. Jesus res-
ponde a esta máxima vigente com a “Lei do amor”. A pedagogia do amor e 
da misericórdia divina não é um caminho fácil, mas além de nos fazer olhar 
para o alto na procura de um modelo a imitar, obriga-nos também a olhar 
para o espelho na procura de um rosto a transformar. Somos seres criados à 
imagem e semelhança de Deus. É assim que cada um de nós se deve sentir; 
é assim que cada um de nós deve ver os outros, incluindo os inimigos. David, 
na primeira leitura, incentiva-nos a olhar para os outros da mesma forma que 
ele olhou para o seu rival que atentava contra a sua pessoa, Saul, poupando-
lhe a vida em virtude de ser um ungido do Senhor. Esta é a “regra de ouro” 
que tem norteado a conduta ético-moral da mundividência cristã: «como 
quereis que os outros vos façam, fazei-lho vós também». 
Mas como bom Mestre, Jesus não se limita a dar respostas. A didactologia de 
Jesus insiste no aprofundamento da convicção dos interlocutores mediante o 
uso sucessivo de perguntas retóricas que visam superar uma possível apatia 
e contentamento com a mediania. Cristo não quer formar alunos medíocres e 
medianos, e para que isso aconteça, torna-se imperativo superar a banalida-
de e a pouca exigência com que tantas vezes se avaliam os nossos gestos e 
atitudes. O evangelho diz-nos que a realização do bem não é apanágio do 
cristão, pelo que o mérito não reside na capacidade de agir positivamente 
diante dos que nos são próximos, mas na disponibilidade de, mais uma vez, 
amar os inimigos e de pautar as ações na lógica do dom e da gratuidade. A 
insistência neste tópico demonstra a importância do tema na avaliação contí-
nua do cristão em busca da perfeição. 
Mas se Jesus formula as questões, fornece também as respostas. O Senhor 
não nos quer mergulhados nas dúvidas, e por isso abre o jogo em relação ao 
que pretende: «Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso». A 
misericórdia de Deus manifestada em Cristo é o manual de instruções do cris-
tão e o barómetro a usar em relação a todos: «A medida que usardes com os 
outros será usada também convosco». A medida do nosso amor pelos outros 
deve ser, por isso, o amar sem medida, pois é essa a medida do amor de 
Deus para connosco. O «Pai misericordioso» é o ícone do nosso agir e simul-
taneamente a meta final do nosso existir. A fasquia elevada que nos coloca 
não constitui um obstáculo, mas um desafio; não é uma dificuldade, mas 
uma oportunidade. O evangelho de hoje, na sua exigência e radicalidade, es-
trutura o ADN do cristão e preenche os campos do seu bilhete de identidade. 
Os itens aqui propostos não são de escolha múltipla nem de opção aleatória, 
mas de resposta obrigatória. Da execução e desenvolvimento, prático e teóri-
co, das suas propostas depende a obtenção de Summa cum laude, o mais 
alto grau da santidade: a perfeição. 
 

DAVID PALATINO © L’Osservatore Romano 



 
Tweets do Papa Francisco 

 
 
 
As Bem-aventuranças declaram quem é bem-
aventurado, isto é, feliz, quem é pobre, quem 
carece de tantas coisas. Essa pobreza é também 
uma atitude em relação ao sentido da vida: o 
discípulo de Jesus não pensa possuí-lo, de já 
saber tudo, mas sabe ter que aprender a cada 
dia.                                    

… 
 

A fé nasce e renasce não de um dever, não de 
algo a ser feito, mas de um olhar de amor a ser 
acolhido. Assim a vida cristã torna-se bela, se 
não se baseia nas nossas capacidades e projetos, 
mas sim no olhar de Deus.      

… 
 

"Até na velhice eles darão frutos" (Sl 92,15) Escolhi este tema para o segundo Dia Mun-
dial dos Avós e dos Idosos, que será celebrado em 24 de julho de 2022, para promover o 
diálogo entre as gerações, especialmente entre avós e netos.                                    

… 
 

É muito importante unir a sabedoria dos #idosos e o entusiasmo dos jovens. O encontro 
entre avós e netos é um encontro-chave, principalmente neste momento de crise econô-
mica e social que a humanidade atravessa.                                 

… 
 

O amor fraterno é como uma academia do espírito, onde dia a dia nos confrontamos com 
nós mesmos e temos o termômetro da nossa vida espiritual.  

Sínodo e JMJ vão marcar o Fórum das Missões 2022             
 
O Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa 
(SAMPL) vai promover um novo Fórum das Missões, no dia 13 de 
março, na paróquia da Damaia, com o tema ‘Quando é que me 
viste?’, que vai refletir as dimensões da Sinodalidade, da Jornada 
Mundial da Juventude Lisboa 2023 e da Missão.  

 
 
 

O Fórum das Missões 2022 vai ter transmissão online através 
das redes sociais do Patriarcado de Lisboa e do Serviço de Ani-

mação Missionária do Patriarcado. 

Assembleia Sinodal Vicarial Jovem 
 
No próximo dia 23 de fevereiro, às 21h15, os jovens da Vi-
gararia V vão reunir em Assembleia Vicarial para participar 
na escuta que o Papa Francisco está a promover em todo o 
mundo. O encontro será na paróquia de São Tomás de Aqui-
no. 

 
“Todos vão ouvir a nossa voz…” 

Queremos ouvir a tua! 



Contactos:                              Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP 

R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA                                     Telf.: 217221350 - Fax: 217221355 
 

IBAN: PT50 0033 0000 5009 9957 9650 5 
www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt 

 

paroco@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                    secretaria@paroquiasaodomingosdebenfica.pt            
cartorio@paroquiasaodomingosdebenfica.pt                                                  catequesesdb@gmail.com 

Link para as transmissões online…  
 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube:  
https://www.youtube.com/c/ParoquiaSaoDomingosdeBenfica (clicar aqui) 

 

Horário das Eucaristias…   
 

 21 a 25 de fevereiro às 9h e 19h 
 26 de fevereiro às 18h - Domingo VIII do Tempo Comum (Vespertina) 
 27 de fevereiro às 9h, 11h e 18h - Domingo VIII do Tempo Comum 

 Calendário  Dia  

Celebração da festa dos Santos Francisco e 
Jacinta 20 de fevereiro Domingo 

Dia 23 - Preparação para as Jornadas Mundi-
ais da Juventude 23 de fevereiro Quarta 

Quarta-feira de Cinzas 2 de março, às 19h Quarta 

Informações…  
 

Está disponível para venda, na receção da paróquia, o novo Ordinário 
da Missa para uso dos fiéis, correspondente à nova edição do Missal 
Romano. 

LEITURAS           20 - DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 

1 Sam. 26, 2. 7-9. 12-13   /  Sal. 102  /  1 Cor. 15, 45-49  /  Lc. 6, 27-38  /  Semana III do Saltério  

 

27 - DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM 
Sir. 27, 5-8 (gr. 4-7)   /  Sal. 91 (92)  /  1 Cor. 15, 54-58  /  Lc. 6, 39-45  /  Semana IV do Saltério  

Sal. 18B (19B) 

Sal. 22 (23) 

Sal. 48 (49) 
Sal. 48 (49) 

Sal. 102 (103) 

Sal. 140 (141) 

Mc. 9, 14-29 

Mt. 16, 13-19 

Mc. 9, 38-40 
Mc. 9, 41-50 

Mc. 10, 1-12 

Mc. 10, 13-16 

Tg. 3, 13-18 

1 Pedro 5, 1-4 

Tg. 4, 13-17 
Tg. 5, 1-6 

Tg. 5, 9-12 

Tg. 5, 13-20 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado - 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

https://www.youtube.com/c/ParoquiaSaoDomingosdeBenfica

