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Nº 461 – Série III – 24 de Fevereiro de 2019 
DOMINGO VII DO TEMPO COMUM 

 
 
Irmãos e irmãs em Jesus 
Eis que novamente nos encontramos para festejar o 
Domingo, o Dia do Senhor. Semana a semana a Igreja 
reúne-se para escutar a Palavra e partir o Pão. A 

Eucaristia é a nossa mestra da vida, vimos em 
cada Sábado ou Domingo, até à igreja, a casa 
do Pai, sentimos a comunidade, encontramos 
o outro (irmão) e o Outro (Deus). Escutamos 
uma Palavra viva, louvamos e bendizemos ao 
Autor da Vida e mais importante que tudo 
estamos PESSOALMENTE COM JESUS, 
Ele que no Pão e no Vinho está em Corpo, 
Sangue, Alma e Divindade, ou seja, ali está Jesus Todo! Este Jesus hoje fala 
muito poderosamente à Igreja: «Amai os vossos inimigos – fazei bem aos que vos 
odeiam – abençoai os que vos amaldiçoam – orai pelos que vos injuriam – sede 
misericordiosos…» São Palavras que, das duas uma, ou não lhe ligamos e 
continua tudo normal, ou então, vai nos desconstruir completamente. 
Podemos ter a humildade de escutar e, radicalmente mudar o nosso olhar 
para aquela pessoa que nos maltrata ou então, como o jovem rico, nos 
retirarmos pesarosos. Seguir a Cristo não pode ser uma mera obediência a 

ritos, o cristianismo não é apenas uma religião ou muito menos uma filosofia de 
vida… seguir a Cristo é vida nova de Luz, de Amor, de Eternidade no hoje da nossa 
História. Amar o inimigo jamais será possível se for aceite como um imperativo 
religioso, acontecerá a partir do dia em que eu colocar Jesus no centro do meu 
coração, e me libertar do meu eu a quem, mesmo sem me aperceber, adoro! 

Pe. Silvano Gonçalves 

 

AÇÃO PASTORAL: 25 de Fevereiro a 3 de Março 2019 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
25 – 02 – 2019 

 Missa – 18:30 Missa – 18:15 

Terça-feira 
26 – 02 – 2019 

 Cartório – 17:30 
Missa – 18:30 

  

Quarta-feira 
27 – 02 – 2019 

 Missa - 8h 
Cartório 

Cartório – 17:30 
Missa – 18:30 

Quinta-feira 
28 – 02 – 2019 

 Santa Casa – 16h 
 

São Pedro 
18:30 

Sexta-feira 
01 – 03 – 2019 

Adoração – 17:30 
Missa – 18h 

Adoração – 19h 
Missa – 19:30 

Adoração – 8h 
Missa – 8:30 

SÁBADO  
02 – 03 – 2019 

Missa – 16h Missa – 17:10 Missa – 18:30 

03 – 03 – 2019 
Dom VIII T.Com. 

Missa – 11h 
 

Missa 9:30 
 

Missa – 8h 
 

Festa de carnaval na casa de chá a cúpula, dia 4 de Março pelas 20:30 
 Encontro de Oração, Nossa Senhora Rosa Mística, terça-feira dia 26 

pelas 15h na igreja do Atouguia 
 Precisamos da vossa ajuda com roupa de cama para a loja solidária 
 Próximo Sábado, a catequese será na hora da Missa, os catequistas 

estarão em retiro 

Paróquia do Atouguia 
 Temos o Doce da Missão, pode adquirir na nossa casa de chá 
  
  

 
Paróquia da Calheta 
  
  
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
  
  
  

Amar o inimigo? É possível? Humanamente… não! 



Evangelho de domingo, dia 3 de março 2019 
VIII Domingo do Tempo Comum - Ano B 

Evangelho segundo São Lucas 6,39-45. 

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: «Poderá um cego 
guiar outro cego? Não cairão os dois nalguma cova? 

O discípulo não é superior ao mestre, mas todo o discípulo perfeito deverá ser 
como o seu mestre. 

Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está 
na tua?  

Como podes dizer a teu irmão: ‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na 
vista’, se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua 
vista e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. 

Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. 
Cada árvore conhece-se pelo seu fruto: não se colhem figos dos espinheiros, nem 

se apanham uvas das sarças. 
O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem; e o homem mau, da 

sua maldade tira o mal; pois a boca fala do que transborda do coração». 
Palavra da salvação. 
 

Papa pede orações por si e por Bento XVI, para guiar Igreja na fé 

O Papa pediu hoje no Vaticano orações por si e pelo seu predecessor, Bento XVI, 
por ocasião da festa da Cátedra de São Pedro, esta sexta-feira, celebração que 
simboliza a unidade da Igreja Católica. 

“Rezai por mim e pelo ministério, também pelo Papa Bento [XVI], para que 
confirme sempre e em toda a parte os irmãos na fé”(…). 

Francisco prosseguiu a sua reflexão sobre o Pai-Nosso, afirmando que os seres 
humanos são como uma “tatuagem” nas mãos de Deus, que ninguém pode apagar. 

“O amor de Deus é como o amor de uma mãe que nunca se pode esquecer do 
filho. Este é o amor perfeito de Deus e assim somos amados por Ele”, acrescentou. 

O Papa sublinhou que os homens e as mulheres são “eternamente mendigos de 
amor”, que devem superar os limites do seu “egoísmo”. 

“Quantas vezes nós, homens, amamos desta maneira tão fraca e intermitente. 
Todos temos esta experiência”. A intervenção abordou a expressão “nos céus”, da 
oração do Pai-Nosso, a qual “não quer expressar uma distância, mas uma diferença 
radical, uma outra dimensão”. 

“Nenhum de nós está sozinho. E mesmo que por infelicidade o teu pai terreno se 
tenha esquecido de ti, e ficaste ressentido com ele, não te é negada a experiência 
fundamental da fé cristã: a de saber que tu és filho muito amado de Deus, e que não 
há nada na vida que possa apagar o seu amor apaixonado por ti”. (…) 

 “Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de 
confiança e esperança no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias 
desça a Bênção de Deus”, concluiu.          Cidade do Vaticano, 20 fev 2019 
(Ecclesia) 
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