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Hoje, somos convocados a amar como Deus ama.
Um amor incondicional, generoso e gratuito.

7º Domingo do Tempo Comum

A liturgia nos convida a amar a todos sem exceção, até os que não nos querem bem. Assim nos
aproximamos da santidade e da perfeição do Pai do céu e somos reconhecidos como seus filhos.

Celebremos a Eucaristia, nós que somos chamados a pôr nossa glória em Cristo e a nos opormos ao
espírito de vingança e insensatez presente no mundo.

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 crimes. Como um pai se
compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão
dos que o temem. 

Segunda Leitura: 1 Cor 3,16-23
Leitura da primeira carta de São Paulo aos
Coríntios.
Irmãos, 16acaso não sabeis que sois santuário de
Deus e que o Espíri to 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
di to:  ‘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 direi ta, oferece-lhe também a
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.

O r a ç ão
Ó Jesus ,  I rmão  un ive rsa l ,  tu  n os  o r i en ta s  a  n ão
r es i s t i r  d e  m odo  v i o l en to  a o s  ma l f e i t o r e s  de s te
m u n d o .  A o  c o n t r á r i o ,  n os  r e c om e n d a s  a s s u mi r
a t i t u d e s  nã o  v i o l en ta s .  A j u d a - n o s ,  S e n h o r,  a
conquis tar o autodomínio e a serenidade, a f im de
melhorar  nossos re lac ionamentos e cr iar  ambiente
de  paz .  Amém.

A mudança que queremos talvez esteja na
atitude que não tomamos.  (Már io  Quin tana)
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Programação da Semana
   Dia    Horário                           Atividades

23 Dom

24 Seg

25 Ter

26 Qua

27 Qui

28 Sex

29 Sab

1º Dom

09h
09h

15h
18h
20h30

14h

13h
20h

14h
15h

15h
20h

09h30
18h
20h30

09h
09h
17h

7º Domingo do Tempo Comum
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
Perseverança e Catequese de Adultos.

Missa - Novena das almas - N. Sra. da Defesa.
Terço das mulheres.
Terço dos homens.

Matinê de Carnaval.

Não há expediente na Matriz.
Bazar Beneficente: Com. Sta. Edwiges (Até 17h).
Missa com imposição de cinzas.
Abertura da Campanha da Fraternidade - Tema:
“Fraternidade e vida: dom e compromisso” -
Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc
10, 33-34).

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

Missa na Matriz - Apostolado da Oração.
Via Sacra.

Catequese de Primeira Eucaristia.
Missa - Nossa Senhora da Defesa.
Bingo Comunitário.

1º Domingo da  Quaresma
Missas na  Matriz: 8h/10h30/19h.
Missa na Comunidade Santa Edwiges.
Perceverança e Catequese de Adultos.
Reunião das Equipes de Trabalho.

Dizimistas  Aniversariantes  da  Semana
24 – André Felipe Filgueiras
24 – Eduardo Augusto Filgueiras
24 - José Roberto de Oliveira
24 – Letícia Baños Nascimento
25 – Adosinda Jesus Alves Cordeiro
25 – Maria Luiza da Costa Godoy de Souza
25 – Sueli F. C. Pires
26 – Viviane Souza Lima
27 – Romildo José de Lima
28 – Alzira Marques Teixeira
28 – Antônio Carlos Pereira Dutra
28 – Maria Terezinha Nascimento
28 – Vanessa Silva
29 – Gabriela Ramos Oliveira
01 – Jandira C. Mouro
01 – Rosa Maria Serrano da Rosa ( * )

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

LITURGIA DIÁRIA (24/02 a 1º/03/20)
24/02: S. Sérgio (Mártir)
Tg 3,13-18; Sl 18(19); Mc 9,14-29.

25/02: Sta. Valburga (Abadessa Beneditina)
Tg 4,1-10; Sl 54(55); Mc 9,30-37.

26/02: Sto. Alexandre do Egito (Bispo)
Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

27/02: S. Gabriel de N. Sra das Dores (Religioso
passionista)

Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-25.

28/02: S. Romano (Abade)
I: s 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15.

29/02: Sta. Hedviges da Polônia
Is 58,9-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32.

1º/03: Sta. Eudóxia (Mártir)
Gn 2,7-9;3,1-7; Sl 50(51); Rm 5,12-19; Mt 4,1-11.

AGENDA MARÇO
02/03 Seg 15h: Missa: N. Sra. da Defesa.

02/03 Seg 20h: Missa: N. Sra. da Luz.

06/03 Sex 15h: Novena Santíssima Eucaristia.

08/03 Dom 12h: Almoço Comunitário.

19/03 Qui 20h: Missa em louvor a São José.

21/03 Sab 14h: Curso de Batismo.

22/03 Dom 17h: Reunião  Conselho Geral.

“Amai vossos inimigos.”
O texto de hoje continua com as reinterpretações

da Lei do Antigo Testamento que Jesus propõe no
Sermão da Montanha. São apresentadas mais duas
antíteses, com a visão do Mestre a respeito das leis
já existentes. A lei do talião – “olho por olho” –
propunha a regulamentação da vingança e da
retaliação.

Se respondermos à violência com violência, nunca
resolveremos o problema. Para conter a violência
descontrolada em que vivemos, há a tentação de
adotar novamente a lei do talião;     mata-se por
qualquer motivo, a vingança está solta. Jesus supera
essa lei com a proposta da não violência e do perdão.

Por fim, o Mestre alarga o conceito sobre o próximo
que precisa ser amado: trata-se não somente do
membro da família, do vizinho ou do conterrâneo, mas
também do estrangeiro e do inimigo. Portanto, o amor
não deve excluir ninguém. Tudo isso para sermos
“perfeitos como o Pai celeste é perfeito”. O limite é a
perfeição do Pai do céu, sabendo que esta é a meta
de um processo contínuo, que dura por toda a vida.

(Dia a dia com o Evangelho 2020 - Pe. Nilo Luza, ssp)

DÍZIMO é a devolução que fazemos
ao nosso Senhor de tudo que ele nos

dá, com carinho e muito amor.
Devolver o dízimo a Deus, é o dever

do bom cristão, um gesto bem
generoso, prova de nossa gratidão.

CONFISSÕES COMUNITÁRIAS:
23/03, 20h, Paróquia Santo Antonio
24/03, 20h, Paróquia Santo Expedito
26/03, 20h, Paróquia N. Sra. dos Prazeres
27/03, 20h, Paróquia São Camilo De Lellis
30/03, 20h, Paróquia São Paulo Apóstolo
31/03, 20h, Paróquia Menino Jesus


