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“Ser bom como Deus: amar gratuitamente.”
7º Domingo do Tempo Comum

A liturgia nos convida a amar a todos sem exceção, até mesmo os que nos querem mal.
Assim podemos nos aproximar da santidade e da perfeição do Pai do céu. Como assembleia de irmãos e
irmãs, celebremos o memorial da páscoa de Jesus, sabendo que somos chamados a pôr nossa glória em

Cristo e a fazer frente ao espírito de vingança e insensatez reinante na sociedade.

PRIMEIRA LEITURA (Lv 19,1-2.17-18)

Leitura do livro do Levítico.
1O Senhor falou a Moisés, dizendo: 2“Fala
a toda a comunidade dos filhos de Israel,
e dize-lhes: ‘Sede santos, porque eu, o
Senhor vosso Deus, sou santo. 17Não
tenhas no coração ódio contra teu irmão.
Repreende o teu próximo, para não te
tornares culpado de pecado por causa
dele. 18Não procures vingança, nem
guardes rancor dos teus compatriotas.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu sou o Senhor’”. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 102/103
R. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois ele é
bondoso e compassivo.

1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o
meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha
alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de
seus favores!

2. Pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua
enfermidade; da sepultura ele salva a tua vida e te
cerca de carinho e compaixão.
3. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente,
é bondoso e compassivo. Não nos trata como
exigem nossas faltas nem nos pune em proporção
às nossas culpas.

4. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta
para longe nossos cr imes. Como um pai se
compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão
dos que o temem.

SEGUNDA LEITURA (1Cor 3,16-23)
Leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios.

Irmãos, 16acaso não sabeis que sois santuário de
Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? 17Se
alguém destruir o santuário de Deus, Deus o
destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós
sois esse santuário.18Ninguém se iluda: se algum
de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo,
reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de
verdade;19pois a sabedoria deste mundo é
insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito:
“Aquele que apanha os sábios em sua própria
astúcia”, 20e ainda: “O Senhor conhece os
pensamentos dos sábios; sabe que são vãos”.
21Portanto, que ninguém ponha a sua glória em
homem algum. Com efeito, tudo vos pertence:
22Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o
presente, o futuro; tudo é vosso, 23mas vós sois de
Cristo, e Cristo é de Deus. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

EVANGELHO (Mt 5,38-48)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Mateus.

Naquele tempo, disse Jesus a seus
discípulos: 38"Vós ouvistes o que foi dito:
‘Olho por olho e dente por dente!’ 39Eu,
porém, vos digo: Não enfrenteis quem
é malvado! Pelo contrário, se alguém te
dá um tapa na face direita, oferece-lhe
também à esquerda! 40Se alguém quiser
abrir um processo para tomar a tua
túnica, dá-lhe também o manto! 41Se
alguém te forçar a andar um quilômetro,
caminha dois com ele! 42Dá a quem te
pedir e não vires as costas a quem te
pede emprestado. 43Vós ouvistes o que

foi dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu
inimigo!’ 44Eu, porém, vos digo: Amai os vossos
inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem!
45Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está
nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e
bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos.
46Porque, se amais somente aqueles que vos amam,
que recompensa tereis? Os cobradores de impostos
não fazem a mesma coisa? 47E se saudais somente
os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário?
Os pagãos não fazem a mesma coisa? 48Portanto,
sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito”.
– Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. A Cristo, nosso intercessor junto ao Pai,
apresentemos as preces da sua Igreja reunida, na
certeza de que Dele nos vem a graça de nossa
santificação. Por isso, rezemos:
T. Santificai-nos, Senhor!
1. Senhor, Vós que nos tornastes pedras vivas em
vosso santuário, que é a Igreja, fazei-nos
corresponder com generosidade à nossa vocação
de batizados, colocando nossa vida a serviço dos
irmãos.

2. Senhor, ensinai-nos a corrigir fraternalmente o
nosso próximo, para que ganhando os nossos
irmãos através do amor, possamos aproximá-los
mais de Vós.

3. Senhor, que recomendastes que rezássemos por
todos aqueles que nos perseguem: nós vos
suplicamos sua bênção por aqueles que nos fazem
o mal, e, para nós, concedei-nos a graça de uma
sincera conversão.

4. Senhor, que nos indicastes ser perfeitos como o
Pai do céu: arrancai de nossos corações o ódio, o
rancor e o desejo de vingança, para que possamos
nos assemelhar a Vós que sois misericórdia e
perdão.
P. Tudo isto vos pedimos, a Vós que viveis e reinais
pelos séculos.

T. Amém.

Campanha Capela das Almas
Eternize a vossa presença ou a de

vossos entes queridos.
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  Dia        Horário                              Atividade
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14h
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09h30
13h
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08h
09h
10h30
19h

RRRRReunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do C .G.G.G.G.G .P.P.P.P.P.....

Missa / Novena das Almas - MATRIZ.
Terço dos homens.

Curso: Tricô, Crochê e Bordados.

Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges (Até 17h).

Pastoral da Saúde: Visita aos enfermos.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Missa - Coordenadores, Catequistas, Ministros
e Membros das Pastorais - Matriz.

Catequese de primeira eucaristia.
Bazar Beneficente - Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Missa: Santa Edwiges.

8º Doming8º Doming8º Doming8º Doming8º Domingo do o do o do o do o do TTTTTempo Comempo Comempo Comempo Comempo Comumumumumum
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges.
Missa - Matriz.
Missa - Matriz.

H O J EH O J EH O J EH O J EH O J E

20 Seg

21 Ter

22 Qua

23 Qui

24 Sex

25 Sab

26 Dom

AGENDA  -  Fevereiro / MarçoAGENDA  -  Fevereiro / MarçoAGENDA  -  Fevereiro / MarçoAGENDA  -  Fevereiro / MarçoAGENDA  -  Fevereiro / Março
28/02 - Matinê de Carnaval 2017 - das 14h às 19h.
03/03 - 15h: Encontro Apostolodo da Oração.
12/03 - 12h: Almoço Comunitário.
18/03 - 13h: Curso de preparação para o Batismo.
20/03 - 20h: Missa - São José.
25/03 - 09h30: Reunião: Pais dos catequizandos.
25/03 - 19h: Missa Solene: Anunciação de N. Senhora.
26/03 - 17h30: Hora Santa - Ministros e Pastorais.
31/03 - 20h30: Reunião C.C.P..

L ITURGIA DIÁRIA (20 A 26/02)LITURGIA DIÁRIA (20 A 26/02)LITURGIA DIÁRIA (20 A 26/02)LITURGIA DIÁRIA (20 A 26/02)LITURGIA DIÁRIA (20 A 26/02)
20 – Beatos Francisco e Jacinta
(Irmãos Videntes de Fátima)
Eclo 1,1-10; Sl 92(93); Mc 9,14-29.

21 – S. Pedro Damião (Bispo, Dr. da Igreja)
Eclo 2,1-13; Sl 36(37); Mt 9,30-37.

22 – Festa da Cátedra de São Pedro, Apóstolo
1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19.

23 – S. Policarpo (Bispo, Mártir)
Eclo 5,1-10; Sl 1; Mc 9,41-50.

24 – S. Sérgio (Bispo Eremita, Mártir)
Eclo 6,5-17; Sl 118(119); Mc 10,1-12.

25 – Sta. Valburga (A grande Abadessa)
Eclo 17,1-13; Sl 102(103); Mc 10,13-16.

26 – S. Porfírio (Primeiro Bispo de Gaza)
Is 49,14-15; Sl 61(62); 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34.

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
20 – Edmilson da Silva
20 – Fábio Braga Aniceto
20 – Rafael Augusto Ramos Oliveira
21 – Antônio Divino de Morais
21 – Maria Gorete G. F. Araújo
22 – Antônio Diogo Pereira Catini
22 – LenyZonzini Silva ( * )
23 – Ieda Silva Campos
23 – Zulmira Vasconcelos Silva
24 – André Felipe Figueiras
24 – Eduardo Augusto Filgueiras
24 – José Roberto de Oliveira
24 – Letícia Baños Nascimento
24 – Miriam de Almeida Pires
25 – Adosinda Jesus Alves Cordeiro
25 – Maria Luiza da Costa Godoy de Souza
25 – Sueli F. C. Pires
26 – Viviane Souza Lima
( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

“Amai os vossos inimigos!”
Dentro do contexto do “Sermão da Montanha”,

falando dos verdadeiros cidadãos do Reino dos
Céus, Jesus aborda alguns pontos fundamentais da
Lei de Moisés, buscando levá-la a um grau de
perfeição. Se a antiga Lei exigia apenas o amor
aos irmãos e tolerava a Lei do “olho por olho e
dente por dente”, Jesus propõe a seus seguidores
que se aproximem da santidade do próprio Deus.

Ele dá ao amor ao próximo dimensões
universais que eliminam toda forma de vingança e
que nos levam a amar os inimigos e orar por eles.
Jesus praticamente sintetiza sua nova proposta
assim: “Vós, portanto, sede perfeitos, assim como
é perfeito vosso Pai que está nos Céus!”

Frei Anacleto Luiz Gapski

Terço dos HomensTerço dos HomensTerço dos HomensTerço dos HomensTerço dos Homens
Cristo está no Centro do Terço. O mais importante
não é prestar atenção nas palavras. Elas apenas
ajudam a mente a concentrar-se nos momentos da
vida de Cristo. Nasce. Cresce. Anuncia o Reino.
Realiza a vontade do Pai. Sofre a Paixão. Vence a
morte. Vive. São os mistérios da vida de Jesus.

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM.
SEGUNDA-FEIRA, 20H30, NA MATRIZ.

O dízimista consciente ama sua
comunidade e sente,

pessoalmente, seus problemas.

CIDADANIA NA ESCOLA
A c idadania é o exercíc io  de d i re i tos e deveres.

Ser cidadão é ter consciência do outro e priorizar o bem
comum acima dos interesses individuais. Este exercício deve
ser praticado desde a infância.

Ao ingressar na escola, a criança passa a conviver com
a diversidade. Diferentes famílias, culturas e comportamentos
encontram-se na comunidade escolar. É preciso que a escola
forme a sua própria identidade e que esta seja compartilhada
com todos: pais, alunos e educadores.

Assim, sentindo-se pertencente a este novo grupo, a família
e a criança irão compreender que existem regras diferentes
da casa, e que o respeito às regras da escola é a base para
boa convivência.

Ana Maria de Andrade, escritora e educadora.


