
7º Domingo do Tempo Comum – Ano C 
A liturgia deste domingo convida-

nos a pôr de lado a lógica da violên-

cia e a substituí-la pela lógica do 

amor. Exige-nos o amor total, o 

amor sem limites, mesmo para com 

os nossos inimigos.  
A primeira leitura apresenta-nos o exemplo concreto 
de um homem de coração magnânimo (David) que, 
tendo a possibilidade de eliminar o seu inimigo, es-
colhe o perdão.  
A segunda leitura continua a catequese iniciada há 
uns domingos atrás sobre a ressurreição. Podemos 
ligá-la com o tema central da Palavra de Deus deste 
domingo – o amor aos inimigos – dizendo que é na 
lógica do amor que preparamos essa vida plena que 
Deus nos reserva; e que o amor vivido com radicali-
dade e sem limitações é um anúncio desse mundo 
novo que nos espera para além desta terra. 
O Evangelho reforça esta proposta. Exige dos segui-
dores de Jesus um coração sempre disponível para 
perdoar, para acolher, para dar a mão, independen-
temente de quem esteja do outro lado. Não se trata 
de amar apenas os membros do próprio grupo soci-
al, da própria raça, do próprio povo, da própria clas-
se, partido, igreja ou clube de futebol; trata-se de 
um amor sem discriminações, que nos leve a ver em 
cada homem – mesmo no inimigo – um nosso irmão. 
A nossa força e a nossa coragem manifestam-se, 
precisamente, na capacidade de inverter esta lógica 
de violência e de orgulho e de estender a mão a 
quem nos magoou e ofendeu. O cristão não pode 
recorrer às armas, à violência, à mentira, à vingança 
para resolver qualquer situação de injustiça que o 
atingiu. Esta é a lógica dos seguidores de Jesus. 
(Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

Não é um exercício mecânico de recolha de dados ou 

uma série de reuniões e debates. A escuta sinodal tem 

em vista o discernimento. Requer que aprendamos e nos 

exercitemos na arte do discernimento pessoal e comuni-

tário. Escutamo-nos uns aos outros, a nossa tradição de 

fé e os sinais dos tempos, de modo a discernir o que Deus 

está a dizer a todos nós. O Papa Francisco caracteriza os 

dois objectivos interrelacionados deste processo de escu-

ta: “escuta de Deus até ouvir com Ele o grito do povo; 

escuta do povo, até respirar nele a vontade a que Deus 

nos chama”. Este tipo de discernimento não é apenas um 

exercício único; em última análise, é um modo de vida, 

fundamentado em Cristo, seguindo a orientação do Espí-

rito Santo, vivendo para a maior glória de Deus. O discer-

nimento comunitário ajuda a construir comunidades flo-

rescentes e resilientes para a missão da Igreja de hoje. O 

discernimento é uma graça de Deus, mas requer o nosso 

envolvimento humano de formas simples: rezar, reflectir, 

prestar atenção à disposição interior, escutar e falar uns 

com os outros de forma autêntica, significativa e acolhe-

dora. A Igreja oferece-nos várias chaves para o discerni-

mento espiritual. Num sentido espiritual, o discernimento 

é a arte de interpretar para onde nos conduzem os dese-

jos do coração, sem nos deixarmos seduzir por aquilo que 

nos leva aonde nunca quisemos ir. O discernimento en-

volve reflexão e implica tanto o coração como a cabeça 

na tomada de decisões nas nossas vidas concretas para 

procurar e encontrar a vontade de Deus. Se escutar é o 

método do Processo Sinodal e discernir é o objectivo, 

então a participação é o caminho. Fomentar a participa-

ção leva-nos a envolver outros que têm opiniões diferen-

tes das nossas. Ouvir aqueles que têm os mesmos pontos 

de vista que nós não dá frutos. O diálogo implica encon-

trar-se com opiniões diferentes. De facto, muitas vezes, 

Deus fala através da voz daqueles que, facilmente, pode-

mos excluir, pôr de lado ou deixar de contar com eles. 

Devemos fazer um esforço especial para ouvir aqueles 

que podemos ser tentados a considerar pessoas menos 

importantes e aqueles que nos obrigam a considerar no-

vos pontos de vista que podem mudar a nossa forma de 

pensar. 

Continua 

UM PROCESSO QUE É VERDADEIRAMENTE SINODAL

(Continuação do anterior) 

Escuta, Discernimento e Participação. O Processo Si-

nodal é, antes de mais, um processo espiritual.  
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Nova edição do Missal  
Romano em português 

Conferência Episcopal Portuguesa deseja que seja 
«estímulo» para celebrar e «viver melhor a Eucaris-
tia» 
Os bispos católicos em Portugal aprovaram a Nota 
Pastoral ‘Celebrar e viver melhor a Eucaristia’, relati-
va à nova tradução do 
Missal Romano em por-
tuguês, que vai entrar 
em vigor a partir de 14 
de abril, quinta-feira da 
Semana Santa. 
“Esta edição para as 
celebrações da Missa em língua portuguesa deve ser 
considerada ‘típica’ para a Igreja peregrina em Por-
tugal, oficial para o uso litúrgico, e poderá usar-se 
após a sua publicação. 
Os bispos católicos destacam que a nova edição do 
Missal Romano para Portugal integra o “nobre servi-
ço das artes numa superior arte de celebração”, que 
é urgente cultivar e incentivar, e exemplificam com 
as novas gravuras, de um artista contemporâneo, 
que pretendem “abrir a oração da Igreja à beleza da 
contemplação”. 
“Também por isso se inclui a música nos lugares pró-
prios, onde o canto a reclama, para que na celebra-
ção – que deve ser modelar no dia do Senhor e nas 
festas da comunidade cristã – o canto seja mais a 
regra do que a exceção”. 
O Missal “não é só um livro”, mas uma ‘coleção’ de 
livros que inclui, além do Antifonário, o Sacramentá-
rio, o Ordinário da Missa e os Lecionários, que na 
edição em língua portuguesa são oito livros. 
Segundo a nota ‘Celebrar e viver melhor a Eucaristi-
a’, a nova edição do Missal Romano, a terceira, in-
troduz uma “mudança pequena”, mas muito signifi-
cativa no “coração palpitante da Oração Eucarísti-
ca”, a narração da instituição, onde o verbo 
‘benedicere’ passa a ser traduzido por ‘bendizer’ em 
vez de ‘abençoar’. 
A Conferência Episcopal Portuguesa assinala tam-
bém o “retomar” da tradicional conclusão plena da 
Oração Coleta – ‘Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos-
so Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na uni-
dade do Espírito Santo, por todos os séculos dos sé-
culos’ – e para as restantes orações introduz-se a 
“cláusula mais breve, tornando-as mais fluentes”: 
‘Por Cristo, nosso Senhor’.  

 

De destacar também que a nova edição típica, de 
São João Paulo II, oferece “novos formulários” no 
Próprio do Tempo (vigílias da Epifania e da Ascen-
são), no Santoral (celebrações entretanto introduzi-
das no Calendário) e nas Missas para diversas ne-
cessidades e votivas, já no tempo da Quaresma, 
cada dia passa a dispor de uma “específica Oração 
sobre o Povo”, enquanto os formulários do Tempo 
Pascal “ganham variedade com novas orações to-
madas dos antigos Sacramentários”. 
Um novo prefácio dos santos mártires vai 
“enriquecer a ação de graças da Igreja”, no Ordiná-
rio da Missa dispõe de maior variedade nas sauda-
ções, no ato penitencial, no convite à oração sobre 
as oblatas, na introdução ao Pai Nosso, nas fórmu-
las de despedida da assembleia no final da celebra-
ção. 
O Secretariado Nacional de Liturgia, da Comissão 
Episcopal da Liturgia e Espiritualidade de Portugal, 
informou que o novo Missal ainda não se encontra 
disponível para venda. 

AGENDA 

Pausa da Catequese 

No próximo fim-de-semana 26 e 27 de Fevereiro, a 

catequese fará a pausa de carnaval, por isso, no 

sábado, dia 26, não teremos a eucaristia das 16h30, 

na Igreja do Algueirão. 

Domingo da caridade paroquial 

Como é costume, o último fim-de-semana do mês é 

Domingo da Caridade Paroquial. Somos convidados 

a oferecer alimentos não perecíveis, ou a dar uma 

oferta do 2ºofertório para as famílias carenciadas 

da Paróquia. 

Encontro Família Amoris Letitia 

A Pastoral Familiar convida a participar no encontro 

sobre a Exortação Apostólica Amoris Letitia, neste 

domingo, a partir das 16h00, no salão paroquial. O 

tema será “O AMOR QUE SE TORNA FECUNDO”. O 

encontro é aberto a quem deseje participar para 

aprofundar este tema. 

 

 


