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Domingo VI do Tempo Comum
Ben-Sirá 15,16-21 | Salmo 118 (119) | 1 Coríntios 2,6-10 | Mateus 5,17-37
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………………………

Do Evangelho de São Mateus
«Se a vossa justiça não superar a dos
escribas e fariseus, não entrareis no reino
dos Céus. Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Não matarás; quem matar será submetido
a julgamento’. Eu, porém, digo-vos: Todo
aquele que se irar contra o seu irmão será
submetido a julgamento. Ouvistes que foi
dito: ‘Não cometerás adultério’. Eu, porém,
digo-vos: Todo aquele que olhar para uma
mulher com maus desejos, já cometeu
adultério com ela no seu coração. Ouvistes
ainda que foi dito aos antigos: ‘Não faltarás
ao que tiveres jurado, mas cumprirás
diante do Senhor o que juraste’. Eu, porém,
digo-vos que não jureis em caso algum. A
vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não,
não’. O que passa disto vem do Maligno».

…………………………………………………………………………………………………………….……………………

“Se a vossa justiça não superar
a dos escribas e fariseus…” (Mt 5, 20)

1. Continuamos a escutar o ‘Sermão da Montanha’. Não é por casualidade
que tem este nome. Assim como Moisés subiu ao monte Sinai para receber
a Lei de Deus e levá-la ao povo eleito, assim Jesus, o Filho de Deus que
desceu do Céu, com a sua Lei nos eleva ao Céu. O monte Sinai, no qual
Moisés recebe os Mandamentos, dá lugar ao monte no qual Jesus ensina
os discípulos e proclama as bem-aventuranças. Sem excluir nada da antiga
Lei de Moisés, Jesus indica nova meta, um horizonte mais amplo, o
verdadeiro sentido da Lei: a perfeição do Pai que está nos Céus. Hoje Jesus
começa por dizer: “Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não
vim revogar, mas completar” (Mt 5, 17). Porque será que sente
necessidade de esclarecer a sua posição em relação à Lei de Moisés?

2. Esta afirmação deixa entrever que alguns terão pensado que Jesus estava
a revogar as convicções da antiga Lei. Talvez não compreendessem o seu
comportamento ou as suas palavras. Talvez estivessem apenas
preocupados em cumprir à letra os preceitos, e esquecessem que o fim
último da Lei é o bem da pessoa. Por isso, tantas vezes Jesus reprova o
ritualismo vazio e nos convida a viver a fé com autenticidade. Lembra-nos,
por exemplo, que não basta cumprir a lei que diz “não matar”. É preciso ir
mais longe e eliminar a agressividade, os insultos, a vingança, o desprezo,
as palavras injustas. Convida-nos a viver a plenitude da Lei. Mas em que
consiste essa plenitude? Disse Bento XVI: “A novidade de Jesus consiste no
facto de Ele mesmo completar os mandamentos com o amor de Deus,
com a força do Espírito Santo”. E acrescenta: “Por isso, todos se resumem
num único mandamento: ama a Deus com todo o coração e ama o
próximo como a ti mesmo”.
3. Estas palavras lembram-nos aquela passagem de Paulo que diz que “o
amor não faz mal ao próximo. Assim, é no amor que está o pleno
cumprimento da Lei” (Rom 13, 10). Por esta razão entendemos que a Lei
de Deus não é um colete-de-forças, nem a moral cristã se pode limitar à
observância legalista de um código de normas. A nossa vida deve ser
resposta constante ao dom amoroso de Deus, pois o objectivo da Lei não é
fazer escravos da letra, mas verdadeiros filhos de Deus. Infelizmente
continuamos a ser herdeiros de um certo farisaísmo que se contenta em
dizer ‘não mato’, ‘não roubo’, ‘não faço mal a ninguém’. É nesses
momentos que deve ecoar mais alto o alerta de Jesus: “Se a vossa justiça
não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no Reino dos céus” (Mt
5, 20). Só o que se faz com amor e pelo amor de Deus tem sentido.
Senhor Jesus, amigo que nos dás a mão para nos levar à vida
eterna, ajuda-nos a viver a nova Lei, escrita já não em tábuas de pedra,
mas em corações de carne. Tu que conheces os nossos pensamentos e
intenções, faz-nos viver com amor a vida que nos deste. Amén.
…………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sugestão de Leitura: Exortação Apostólica pós-sinodal “Amoris Laetitia” (A Alegria do Amor),
escrita pelo Papa Francisco a 19 de Março de 2016. Tem como base os resultados de dois
Sínodos dos Bispos sobre a Família ocorridos em 2014 e 2015. A Exortação abre a possibilidade
de se conceder a comunhão a divorciados que estão em segunda união. Não se trata de uma
regra geral, mas da possibilidade da permissão a critério dos respectivos confessores e bispos.
…………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Próximo Domingo:
Levítico 19, 1-2.17-18
Salmo 102 (103)
1 Coríntios 3, 16-23
Mateus 5, 38-48

Domingo VII do Tempo Comum

(23 de Fevereiro)
«Amarás o teu próximo como a ti mesmo»
«O Senhor é clemente e cheio de compaixão»
«Tudo é vosso; vós sois de Cristo; Cristo é de Deus»
«Amai os vossos inimigos»

“Quando eu pedir a morte,
abracem-me”
Inês Teotónio Pereira, JN, 5 de Maio de 2018

Daqui a uns anos, se viver até lá, espero que os meus
filhos tomem conta de mim. Não quero ir para um
lar, ficam já a saber: quero morrer perto, com a
minha família por perto. Farei tudo por isso e rezo
para que também o façam. Espero que tenham
paciência para me aturar sempre que eu fizer dez
vezes a mesma pergunta, quando eu perder o juízo,
entornar a sopa e levantar-me a meio da noite para
fazer a cama. E também espero que me mintam sobre
os resultados das análises. Quero que poupem o meu
sofrimento e não me levantem a voz. Se tiverem de
me lavar, alimentar, transportar, tratar, que o façam
com jeito e com amor. Sem impaciência, sem
rispidez. No fundo, espero que tenham piedade de
mim e que me mimem como os meus pais me
mimaram. Vocês são seis, podem dividir o sacrifício
por todos e compensar a ausência dos que têm mais
que fazer. São seis também por causa disso: para
poderem partilhar as coisas más com menos sacrifício
e as boas com muito mais alegria, até os pais.
E se eu estiver a sofrer, a sofrer mesmo muito,
deixem-me morrer em paz, mas não me matem.
Mesmo que a eutanásia seja legal, não deixem, nem
me deixem pedi-la. Curem o meu sofrimento com
amor e companhia, com cuidado, e aliviem-me a dor
para afastar o desespero. O meu e o vosso. Mas não
me matem. Quando eu morrer que seja pela doença
que me está a matar e não porque a quis matar
acabando com a minha vida. Quero morrer com
dignidade e não por desespero. Por isso não
acreditem quando vos disser que não vale a pena,
que a minha vida não vale a pena, que a minha vida
não vale o meu sofrimento. Se eu disser isto, mesmo
que chore a dizer isto, estou a mentir: é para vos
querer livrar do meu sofrimento, porque tenho
vergonha da minha fragilidade, porque sou o vosso
peso. Será por vocês que implorarei e não por mim.
Por mim, ficarei com vocês até ao fim, mesmo a
sofrer; prefiro que cuidem de mim, mesmo que não
me tratem. Não quero ser um fardo, mas se calhar
vou ser. De certeza que vou ser, é a vida. E quando a
batalha estiver perdida, deixem a doença levar-me,
larguem-me. Não sei se quero despedidas, acho que
não. Disfarcem a minha morte, por favor.
Espero que daqui a uns anos, se eu viver até lá e se
for legal vocês matarem-me mesmo que seja para
acabar com o meu sofrimento e porque eu vos peço,
não me oiçam, não me matem. Se a lei não me
proteger, protejam-me vocês. Quando eu pedir a
morte, abracem-me, não me matem.

20 de Fevereiro de 1920:
Morte de Jacinta Marto
A vidente de Fátima, Jacinta Marto,
faleceu a 20 de Fevereiro de 1920, no
Hospital Dona Estefânia, em Lisboa,
com uma pleurisia, uma epidemia
gerada pela pneumónica, doença que
matou muita gente naquela época.
Cumpre-se este ano o centenário da
morte da mais jovem cristã não-mártir
a ser canonizada. Foi beatificada em
2000 pelo Papa João Paulo II; e canonizada a 13 de Maio de 2017 pelo
Papa Francisco. Sigamos o exemplo
de oração, de penitência e sacrifício
de Santa Jacinta Marto.
(A. Fernandes)

11 de Fevereiro de 1924:
Liga dos Servos de Jesus
O Venerável Servo de Deus D. João
de Oliveira Matos, bispo auxiliar da
Diocese da Guarda, fundou a Liga
dos Servos de Jesus em 1924.
Associa-se a data da fundação da Liga
a 11 de Fevereiro desse ano, data do
primeiro retiro orientado pelo Sr. D.
João às primeiras Servas de Jesus, na
Lageosa do Mondego, concelho de
Celorico da Beira. Para assinalar o 96º
aniversário da Liga, o Assistente
Espiritual orientou este sábado, 15 de
Fevereiro, uma jornada espiritual aos
Servos de Jesus, no Outeiro de São
Miguel da Guarda.

11 de Fevereiro de 2013:
Renúncia do Papa Bento XVI

Cumpriram-se 7 anos desde o dia em
que o Papa emérito Bento XVI
anunciou a sua renuncia ao Papado.
Apesar de não ser uma decisão
inédita na história da Igreja, o
anúncio surpreendeu muitos cristãos.
Bento XVI tem vivido num convento,
dedicando-se à oração e ao silêncio.

Visita Pastoral aos Franciscanos
Seculares da paróquia do Fundão
A ministra regional da Ordem Terceira dos
Franciscanos, Maria do Carmo Castela
Lourenço, e o Assistente Espiritual dos
Franciscanos Seculares, Frei Francesco
Ervas, OFMConv, fazem este domingo a
visita pastoral à comunidade franciscana
presente na Paróquia do Fundão.
São Francisco de Assis fundou três Ordens
religiosas franciscanas. A Primeira Ordem
é composta por: Frades Menores, Frades
Menores Conventuais e Frades Menores
Capuchinhos. A Segunda Ordem é
composta pelo ramo feminino, as
Clarissas. A Terceira Ordem é composta
por Franciscanos Seculares e por outros
religiosos e religiosas que seguem a
espiritualidade franciscana.

Selecção Portuguesa de Futsal do
Clero tenta revalidar título europeu

Os padres portugueses vão defender, uma
vez mais, o título de campeões da Europa
de Futsal. Este ano será na República
Checa, de 17 a 21 de Fevereiro. Neste
torneio vão estar presentes 19 selecções
de toda a Europa. Portugal integra o grupo
da Hungria, Itália, República Checa e
Cazaquistão. A selecção portuguesa é
composta por 14 padres portugueses de
várias dioceses. Portugal é tetra-campeão,
e conta com cinco títulos no palmarés.

Dossier digital sobre a Eutanásia

A agência Ecclesia preparou um dossier
especial com notícias, textos de opinião,
conteúdos científicos e subsídios pastorais
sobre este tema tão delicado quanto
fracturante. Este portal está em permanente actualização e pode ser consultado em:
https://agencia.ecclesia.pt/portal/tag/
eutanasia-bioetica/page/2/

Catequese de Adultos

A paróquia do Fundão vai iniciar um
Curso de Catequese destinado a
pessoas adultas com mais de 21 anos
de idade. As inscrições podem ser
feitas na Secretaria Paroquial até dia 3
de Março. O Curso contará com 25
sessões. Decorrerá no Centro Pastoral
da Paróquia do Fundão, na Rua Padre
Francisco Bento, às quartas-feiras à
noite. Começará a 4 de Março e
terminará a 18 de Novembro. Mais
informações na Secretaria Paroquial
do Fundão, na Rua 5 de Outubro.

Jornadas Pastorais do Clero

Na passada terça e quarta-feiras,
realizaram-se as Jornadas Pastorais de
formação anual do clero da Diocese
da Guarda. Frei Herculano Alves, da
Ordem dos Franciscanos Menores,
explicou o contexto do Congresso
Internacional sobre a Bíblia na
Cultura Ocidental, que vai decorrer
em Gouveia no final do próximo
verão. José Eduardo Franco falou das
raízes bíblicas de Portugal e das
nações da Europa. Gabriel Magalhães
falou sobre a Bíblia como fonte de
inspiração para uma vida de família
com sentido. Eugénia Magalhães
abordou a Bíblia nos discursos
místicos e espirituais de autores
portugueses. Numa mesa redonda
sobre a presença da Bíblia nas
tradições de Quaresma e Páscoa,
Daniela Capelo, Vitor Amaral, Daniel
Rocha e Pedro Salvado partilharam as
suas experiências pessoais, profissionais e políticas.
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

www.paroquiadofundao.com
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