
CÁRITAS É AMOR

Como sabemos, a palavra latina “caritas” foi inventada para traduzir o termo grego “agápê”. 

Significa um amor que se dá, sem esperar recompensa.

“Caridade” ou “amor” – neste sentido forte – é o nome dado a uma liberdade que torna mais 

livre a vida dos outros, o nome dado a uma vida entregue que torna mais viva a vida dos outros.

Neste ano, focamo-nos no centro da cáritas: o amor traduzido no cuidar do outro.

Como proferi na homilia da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, «cuidar da pessoa humana 

é cuidar da sua saúde, educação, ambiente familiar, trabalho, espiritualidade, ideais com objetivos 

positivos, sentido do bem comum, em espírito de solidariedade, onde haja lugar ao perdão e à festa».

Nessa altura, fiz notar «a inquietante falta de respeito pela vida humana, a falta de educação 

e formação da consciência, a violência dentro do espaço familiar, a falta de respeito para com 

as crianças e outros comportamentos que corrompem o tecido social, mostram  ao cidadão 

comum que o êxito económico empresarial não é suficiente para o desenvolvimento e bem-

estar da sociedade em que queremos viver».

O amor é possível e necessário para pensar a sociedade, partindo sempre da pessoa humana. Como 

escreveu o Papa Francisco, “o amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro 

não por necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da sua aparência” (EG 199)

“Cáritas é amor” neste sentido forte. Corresponde a um olhar novo.

«Todos somos verdadeiramente responsáveis por todos» (SRS, 38).

O apelo que faço ao concluir esta Mensagem foi também formulado naquele Dia Mundial da 

Paz: «Sintamo-nos responsáveis pela sociedade em que vivemos e participemos em reflexões de 

aprofundamento que levem a atitudes, segundo princípios e valores de defesa do bem comum. 

Os cristãos devem estar na linha da frente, no interesse pelo bem da sociedade em que vivem».

+José Traquina, Bispo de Santarém

Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana
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Leitura I | Gen 12, 1-4a

Leitura do Livro do Génesis

Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: «Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu 

pai e vai para a terra que Eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei; 

engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, 

amaldiçoarei a quem te amaldiçoar; por ti serão abençoadas todas as nações da terra». 

Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado.

Palavra do Senhor.

LEITURAS
Domingo II da Quaresma

Salmo Responsorial
Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.22 (R. 22)

Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. Repete-se

Leitura II | Rom 5, 12-19

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo 

Caríssimo: Sofre comigo pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Ele salvou-nos e 

chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio 

e da sua graça. Esta graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade, 

manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a 

morte e fez brilhar a vida e a imortalidade, por meio do Evangelho.

Palavra do Senhor.

A palavra do Senhor é reta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a retidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor. Refrão

Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome. Refrão

A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protetor.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor. Refrão



Evangelho | Mt 17, 1-9

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e 

levou-os, em particular, a um alto monte e transfigurou-Se diante deles: 

o seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se 

brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com Ele. Pedro 

disse a Jesus: «Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui 

três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Ainda ele 

falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da 

nuvem uma voz dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a 

minha complacência. Escutai-O». Ao ouvirem estas palavras, os discípulos 

caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-

Se e, tocando-os, disse: «Levantai-vos e não temais». Erguendo os olhos, 

eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus 

deu-lhes esta ordem: «Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do 

homem ressuscitar dos mortos».

Palavra da Salvação.

Aclamação antes do Evangelho | Mt 4, 4b

Refrão: Repete-se
No meio da nuvem luminosa, ouviu-se a voz do Pai:

«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». Refrão
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AGENDA

Agenda de 7 a 15 de março da Paróquia de Santa Maria de Loures

8 de março,
domingo

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

Procuremos estar presentes nas várias iniciativas.

9 de março,
2ª-feira

•	 Oração a Nossa Senhora do Cabo, igreja matriz, 21h30

10 de março,
3ª-feira

•	 Reunião da Equipa de Zona da Alta, 21h30

11 de março,
4ª-feira

•	 Reunião da Equipa de Zona, A-dos-Cãos, 21h30
•	 Cursillo de Cristandade, 11 a 14

12 de março,
5ª-feira

•	 Conferência: Economia de Comunhão - José Raposo e Hernan 
Rodriguez (Movimento dos Focolares), 21h30, Igreja Matriz de Loures

14 de março,
sábado

•	 Ação de voluntariado: Vamos fazer limpezas! Todos não são 
demais. Concentração às 9h, junto ao Centro Paroquial

15 de março,
domingo

•	 Caminhada pela Inclusão, com partida da Póvo de Sto. Adrião às 
9h30 (ainda se pode inscrever na caminhada ao longo do fim-de-
semana de 7 e 8 de março)

•	 Missa de encerramento no Parque da Cidade às 12h

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 8 | Cap 13
Seg 9| Cap 14

Ter 10 | Cap 15
Qua 11 | Cap 1

Qui 12 | Cap 2
Sex 13 | Cap 3

Sáb 14 |  Cap 4
Dom 15 | Cap  5

leitura da  bíblia para  esta semana
2º Macabeus e Job


