
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

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA 2020

«Em nome de Cristo, suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus» (2 Cor 5, 20)

Queridos irmãos e irmãs!

O Senhor concede-nos, também neste ano, um tempo propício para nos prepararmos para 

celebrar, de coração renovado, o grande Mistério da morte e ressurreição de Jesus, fundamento 

da vida cristã pessoal e comunitária. Com a mente e o coração, devemos voltar continuamente a 

este Mistério. Com efeito, o mesmo não cessa de crescer em nós na medida em que nos deixarmos 

envolver pelo seu dinamismo espiritual e aderirmos a ele com uma resposta livre e generosa.

A alegria do cristão brota da escuta e receção da Boa Nova da morte e ressurreição de Jesus: 

o kerygma. Este resume o Mistério dum amor «tão real, tão verdadeiro, tão concreto, que nos 

proporciona uma relação plena de diálogo sincero e fecundo» (Christus vivit, 117). Quem crê 

neste anúncio rejeita a mentira de que a nossa vida teria origem em nós mesmos, quando na 

realidade nasce do amor de Deus Pai, da sua vontade de dar vida em abundância (cf. Jo 10, 10). 

Se, pelo contrário, se presta ouvidos à voz persuasora do «pai da mentira» (Jo 8, 44), corre-se 

o risco de precipitar no abismo do absurdo, experimentando o inferno já aqui na terra, como 

infelizmente dão testemunho muitos acontecimentos dramáticos da experiência humana 

pessoal e coletiva.

Por isso, nesta Quaresma de 2020, quero estender a todos os cristãos o mesmo que escrevi 

aos jovens na Exortação apostólica Christus vivit: «Fixa os braços abertos de Cristo crucificado, 

deixa-te salvar sempre de novo. E quando te aproximares para confessar os teus pecados, 

crê firmemente na sua misericórdia que te liberta de toda a culpa. Contempla o seu sangue 

derramado pelo grande amor que te tem e deixa-te purificar por ele. Assim, poderás renascer 

sempre de novo» (n. 123). A Páscoa de Jesus não é um acontecimento do passado: pela força 

do Espírito Santo é sempre atual e permite-nos contemplar e tocar com fé a carne de Cristo em 

muitas pessoas que sofrem.
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Leitura I | Gen 2, 7-9; 3, 1-7

Leitura do Livro do Génesis
O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e 
o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, 
e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, 
de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre as quais a árvore da vida, no meio do 
jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os 
animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: «É verdade que Deus 
vos disse: ‘Não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim’?». A mulher respondeu: 
«Podemos comer o fruto das árvores do jardim; mas, quanto ao fruto da árvore que está no 
meio do jardim, Deus avisou-nos: ‘Não podeis comer dele nem tocar-lhe, senão morrereis’». A 
serpente replicou à mulher: «De maneira nenhuma! Não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia 
em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem 
e o mal». A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e 
precioso para esclarecer a inteligência. Colheu fruto da árvore e comeu; depois deu-o ao marido, 
que comeu juntamente com ela. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam 
despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas.
Palavra do Senhor.

LEITURAS
Domingo I da Quaresma

Salmo Responsorial
Salmo Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17 (R. cf. 3a)

Refrão: Pecámos, Senhor: tende compaixão de nós. Repete-se

Leitura II | Rom 5, 12-19

Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo aos Romanos 
Irmãos: Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim 
também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à Lei, existia o 

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade,
pela vossa grande misericórdia,
apagai os meus pecados.
Lavai-me de toda a iniquidade
e purificai-me de todas as faltas. Refrão

Porque eu reconheço os meus pecados
e tenho sempre diante de mim as minhas culpas.
Pequei contra Vós, só contra Vós,
e fiz o mal diante dos vossos olhos. Refrão

Criai em mim, ó Deus, um coração puro
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
Não queirais repelir-me da vossa presença
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Refrão

Dai-me de novo a alegria da vossa salvação
e sustentai-me com espírito generoso.
Abri, Senhor, os meus lábios
e a minha boca cantará o vosso louvor. 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

Evangelho | Mt 4, 1-11

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado 
pelo Diabo. Jejuou quarenta dias e quarenta noites e, por fim, teve fome. O 
tentador aproximou-se e disse-lhe: «Se és Filho de Deus, diz a estas pedras que se 
transformem em pães». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão vive o 
homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus’». Então o Diabo conduziu-O 
à cidade santa, levou-O ao pináculo do templo e disse-Lhe: «Se és Filho de Deus, 
lança-Te daqui abaixo, pois está escrito: ‘Deus mandará aos seus Anjos que te 
recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra’». Respondeu-
lhe Jesus: «Também está escrito: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’». De novo o 
Diabo O levou consigo a um monte muito alto, mostrou-Lhe todos os reinos do 
mundo e a sua glória, e disse-Lhe: «Tudo isto Te darei, se, prostrado, me adorares».  
espondeu-lhe Jesus: «Vai-te, Satanás, porque está escrito: ‘Adorarás o Senhor teu 
Deus e só a Ele prestarás culto’». Então o Diabo deixou-O e aproximaram-se os 
Anjos e serviram-n’O.

Palavra da Salvação.

Aclamação antes do Evangelho | Mt 4, 4b
Refrão: Nem só de pão vive o homem,

mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Refrão

pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta, se não houver lei. Entretanto, a morte 
reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado por uma transgressão 
à semelhança de Adão, que é figura d’Aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como 
a falta. Se pelo pecado de um só todos pereceram, com muito mais razão a graça de Deus, dom 
contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. 
E esse dom não é como o pecado de um só: o julgamento que resultou desse único pecado levou à 
condenação, ao passo que o dom gratuito, que veio depois de muitas faltas, leva à justificação. Se 
a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão, aqueles que recebem com 
abundância a graça e o dom da justiça, reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, 
assim como pelo pecado de um só, veio para todos os homens a condenação, assim também, 
pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela 
desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de 
um só, todos se tornarão justos.
Palavra do Senhor.
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Agenda de 29 de fevereiro a 8 de março da Paróquia de Sta. Mª de Loures

29 de fevereiro,
sábado

•	 Encontro Vicarial Say Yes
•	 Adoração do Santíssimo Sacramento animada pelo God Talent, EB1 

Infantado, 21h21

1 de março,
domingo

•	 Retiro da Irmandade de Nossa Senhora do Cabo
•	 Festival das Sopas, Amigos da Matriz, Luiz Pereira Motta, 12h30

2 de março,
2ª-feira

•	 Leitura partilhada da Bíblia, Centro Paroquial, 21h30

3 de março,
3ª-feira

•	 Oração no Infantado, EB1, 21h
•	 Reunião da Equipa de Zona de Ponte de Lousa, 21h30

4 de março,
4ª-feira

•	 Reunião de todas as Equipas de Zona, Centro Paroquial, 21h30

6 de março,
6ª-feira

•	 Reunião de Pais do 10º volume, Centro Paroquial, 21h30

8 de março,
domingo

•	 Almoço em Moninhos
•	 Início da Semana Cáritas/Semana Vicarial da Caridade. Procuremos 

estar presentes nas várias iniciativas. A missa de encerramento, no 
dia 15, será no Parque da Cidade às 12h. Ainda se pode inscrever na 
caminhada ao longo deste fim de semana

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 1 | Cap 6
Seg 2| Cap 7

Ter 3 | Cap 8
Qua 4 | Cap 9

Qui 5 | Cap 10
Sex 6 | Cap 11

Sáb 7 |  Cap 12
Dom 8 | Cap  13

leitura da  bíblia para  esta semana
2º Macabeus


