
CIÊNCIA DAS ALTURAS

Diz a conhecida «Lei de talião» «vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por 

mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão» (Êxodo 

21,24-25). E, ao contrário do que se diz habitualmente, esta Lei não representa a barbaridade, 

mas um avanço civilizacional, pois assenta, não na multiplicação desenfreada da vingança e 

da violência, mas na sua contenção, pois condena o agressor a receber apenas a sanção igual 

àquela que ele provocou à vítima.

Bem diferente é a chamada Lei da vingança desenfreada, traduzida, por exemplo, no famoso 

«Cântico da espada» de Lamec, que se expressa assim no Livro do Génesis: «Eu matei um 

homem por uma ferida, uma criança por uma contusão. Sim, Caim é vingado sete vezes, mas 

Lamec setenta e sete vezes!» (Génesis 4,23-24). O que se vê aqui é que Lamec respira uma 

vingança irracional, um ódio irracional. O que ouvimos nas alturas da Montanha é que Jesus 

respira e ensina um amor irracional, até ao paradoxo, ao absurdo e à estupidez, dissolvendo 

completamente os ódios, vinganças e violências do «Cântico de Lamec», mas ultrapassando 

também a fria simetria da «Lei de talião». «Ouvistes o que foi dito: “Olho por olho, dente por 

dente”. Porém, eu digo-vos: “Não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, 

oferece-lhe também a esquerda; se alguém te levar ao tribunal para ficar com a tua túnica, 

oferece-lhe também o manto; se alguém te forçar a acompanhá-lo durante 5 km, acompanha-o 

durante 10 km!”» (Mateus 5,38-41). Oh sublime ciência das alturas! 

«Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei!» (João 13,34). Aqui, a medida não sou eu. 

Aqui, a medida é Jesus, o das alturas, o do alto das montanhas. Aqui, a medida é sem medida! 

Aqui, o amor não é interesseiro. Aqui, o amor é puro,mradical, incondicional, assimétrico, sem 

retorno. Aqui, o amor é até ao fim!.

D. António Couto, in https://mesadepalavras.wordpress.com
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Leitura I | Lev 19, 1-2.17-18

Leitura do Livro do Levítico

O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos: «Fala a toda a comunidade dos filhos de 

Israel e diz-lhes: ‘Sede santos, porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo’. Não odiarás 

do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não incorreres 

em falta por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu 

povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor».

Palavra do Senhor.

LEITURAS
Domingo VII do Tempo Comum

Salmo Responsorial
Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a)

Refrão: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. Repete-se

Leitura II | 1 Cor 3, 16-23

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 

Irmãos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se 

alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, e 

vós sois esse templo. Ninguém tenha ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos 

do mundo, faça-se louco, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura 

diante de Deus, como está escrito: «Apanharei os sábios na sua própria astúcia». E ainda: 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor
e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Refrão

Ele perdoa todos os teus pecados
e cura as tuas enfermidades;
salva da morte a tua vida
e coroa-te de graça e misericórdia. Refrão

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade;
não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas. Refrão

Como o Oriente dista do Ocidente,
assim Ele afasta de nós os nossos pecados;
como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem. Refrão



Evangelho | Mt 5, 38-48

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ouvistes que foi dito 

aos antigos: ‘Olho por olho e dente por dente’. Eu, porém, digo-vos: Não 

resistais ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe 

também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal, para ficar com a 

tua túnica, deixa- lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo 

durante uma milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem te pedir e não    

voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: ‘Amarás 

o teu próximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos 

inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso 

Pai que está nos Céus; pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover 

sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa 

tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas 

os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os 

pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito».

Palavra da Salvação.

Aleluia | cf. 1 Jo 2, 5

Refrão: Aleluia. Repete-se

Quem observa a palavra de Cristo, nesse o amor de Deus é perfeito. Refrão

«O Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios». Por isso, ninguém deve 

gloriar-se nos homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, 

as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso; mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.

Palavra do Senhor.
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AGENDA
Agenda de 22 de fevereiro a 1 de março da Paróquia de Sta. Mª de Loures

22 de fevereiro,
sábado

•	 Promessas, 18h30, igreja matriz

22 e 23 fevereiro,
sáb. e dom.

•	 Peditório para os Pobres
•	 Entregar os ramos nas missas deste fim de semana para fazer as Cinzas

25 de fevereiro,
3ª-feira

•	 Não há missa no Centro Paroquial

26 de fevereiro,
4ª-feira

•	 Missa de Imposição das Cinzas: Centro Paroquial, 18h30 | Matriz, 21h30

28 de fevereiro,
6ª-feira

•	 Reunião Geral de Catequistas, Centro Paroquial, 21h

29 de fevereiro,
sábado

•	 Encontro Vicarial Say Yes

1 de março,
domingo

•	 Retiro da Irmandade de Nossa Senhora do Cabo, Casa das Irmãs 
Franciscanas Nª. Srª. da Vitória

•	 Festival das Sopas, Amigos da Matriz, Pereira da Motta, 12h30

29 de fevereiro,
sábado

•	 Encontro Vicarial Say Yes

Semana Cáritas / Semana Vicarial da Caridade, 8 a 15 de março. 
No dia 15 haverá uma caminhada solidária. 

Inscrição 6 €, até 15 deste mês de fevereiro, no Centro Paroquial.

MISSÃO LOURES - 6 A 11 DE ABRIL
És jovem e moras em Loures? Gostas de servir e fazer voluntariado? Então a Missão Loures é para TI! 

De 6 a 11 de abril vem viver a Semana Santa em 
comunidade a ajudar o próximo e a crescer pessoalmente! 

Envia um e-mail com o teu nome e idade para missaoloures@gmail.com e inscreve-te!

Dom 23 | Cap 15
Seg 24| Cap 16

Ter 25 | Cap 1
Qua 26 | Cap 2

Qui 27 | Cap 3
Sex 28 | Cap 4

Sáb 29 |  Cap 5
Dom 1 | Cap  6

leitura da  bíblia para  esta semana
1º e 2º Macabeus


