
 
FAMÍLIA, COMUNIDADE DE PAZ 

 
Quando abrimos o jornal e encontramos as notícias de 
violência, roubos e assassínios, ficamos perplexos e 
interrogamo-nos: Para  onde caminhamos? Porque tanta 
desordem e maldade? Por vezes é já na própria notícia 
que encontramos uma razão óbvia: “jovem proveniente 
de uma família desestruturada”. 
Continuemos a reflectir sobre o que nos disse Bento 
XVI sobre a família. 

 
Na família aprende-se a paz 

 
3. Com efeito, numa vida familiar sã 
experimentam-se algumas componentes 
fundamentais da paz: 
a justiça e o amor entre irmãos e irmãs, 
a função de autoridade manifestada pelos pais, 
o serviço carinhoso aos membros mais débeis 
porque pequenos, doentes ou idosos, 
a mútua ajuda nas necessidades da vida, 
a disponibilidade para acolher o outro e, se 
necessário perdoar-lhe. 
Por isso, a família é a primeira e insubstituível 
educadora para a paz. 
Não admira que a violência, quando perpetrada em 
família, seja sentida como particularmente intolerável. 
Deste modo, quando se diz que a família é a primeira 
célula vital da sociedade, afirma-se algo de essencial.  
A família é fundamento da sociedade, inclusivamente 
porque permite fazer decisivas experiências de paz. 
Devido a isso, a comunidade humana não pode 
prescindir do serviço que a família realiza. 
Onde poderá o ser humano em formação aprender 
melhor a apreciar o sabor genuíno da paz do que no 
“ninho” primordial que a natureza lhe prepara? 
A linguagem familiar usa um léxico de paz; aqui é 
necessário recorrer sempre para não perder o uso do 
vocabulário da paz. Na inflação das linguagens, a 
sociedade não pode perder a referência àquela 
“gramática” que cada criança aprende dos gestos e 
olhares da mãe e do pai, antes mesmo das suas palavras. 

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM ANO A 
DIA  3 DE FEVEREIRO 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São 
Mateus (Mt 5,1-12a)  

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte 
e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e Ele começou a 
ensiná-los, dizendo: «Bem –aventurados os pobres em 
espírito, porque deles é o reino dos Céus. Bem –
aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem 
– aventurados os humildes, porque possuirão a terra. 
Bem-aventurados os 
que têm fome e sede 
de justiça, porque 
serão saciados.  
Bem-aventurados os 
misericordiosos, 
porque alcançarão 
misericórdia.  Bem –
aventurados os puros 
de coração, porque 
verão a Deus. Bem – 
aventurados os que 
promovem a paz, 
porque serão 
chamados filhos de 
Deus. Bem – 
aventurados os que sofrem perseguição por amor da 
justiça, porque deles é o reino dos Céus. Bem –aventurados 
sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos 
perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa 
recompensa». 
COMENTÁRIO 
As Bem-aventuranças de Cristo são a solene proclamação 
da Boa Nova do reino. Felizes! Ao anseio de felicidade que 
o homem sente, o mundo responde com as suas Bem-
aventuranças : riquezas, prazeres, glórias e senhorios. 
Mas as Bem-aventuranças de Cristo dão ao Cristão um 
olhar novo, critérios de juízo diferentes, caminho de 
felicidade total. Perante um mundo de critérios falsos, o 
cristão é um contestador. 

 DOMINGO I DA QUARESMA  ANO A 
DIA 10 DE FEVEREIRO 
 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São 
Mateus (Mt 4,1-11)   

Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao 
deserto, a fim de ser tentado pelo Demónio. 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 Demónio 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 Demónio 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». Respondeu-lhe Jesus: «Vai-te, Satanás, 
porque está escrito: ‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a 
Ele prestarás culto’».Então o Demónio deixou-O e logo 
os Anjos se aproximaram e serviram Jesus. 
COMENTÁRIO 
Quaresma é preparação para a Páscoa, vésperas 
solenes do grande acontecimento. Rompeu a marcha 
da libertação. A vitória definitiva só virá ao fim, quando  
sair do sepulcro a humanidade nova. Quaresma já é 
anuncio de morte e ressurreição. Desde o princípio 
vivemos a alegria de ressuscitados, porque o mistério 
pascal é uno e indivisível.  O cristão só pode aceitar a 
cruz, se estiver associado já à Ressurreição do 
Senhor. A cruz de Cristo é uma cruz gloriosa, troféu de 
ressuscitado. 



 
SABIA QUE: 

 
Este ano é o bicentenário do nascimento de 
Santo António Maria Claret. 
 
«Nascido para evangelizar. Nascido para 
anunciar ao mundo a Boa-Nova. Nascido para 
ser missionário. Nascido para transmitir o 
legado de Jesus. Claret, o missionário 
apostólico, nasceu para o Evangelho, viveu 
como pede o Evangelho, serviu a causa do 
Evangelho e fez do Evangelho o seu  único 
ideal; numa palavra, foi um verdadeiro 
apóstolo.»  
Feita  por um especialista em assuntos 
claretianos, Pe. António Bellella, esta síntese 
coincide plenamente com a vida de Santo 
António Maria Claret, narrada por ele próprio 
neste livro. 
«Nascido para evangelizar» é precisamente o 
lema do Bicentenário do nascimento do Santo 
(1807-2007), que estamos a celebrar. E 
queremos celebrá-lo simplesmente  para 
agradecer o dom eclesial que foi  para a Igreja 
Santo António Maria Claret e para, à luz do 
seu exemplo, nos tornarmos pessoal e 
comunitariamente , mais evangelizados e 
evangelizadores. 
 
Iremos continuar a relatar no nosso boletim 
“Pedras Vivas” a vida deste gigante de 
Santidade, escrita por ele. 
 
 
 
 

 
V I D A   P A R O Q U I A L 

VAI ACONTECER: 
Dia 6 de Fevereiro: Quarta feira de Cinzas – começo 
da Quaresma. Eucaristia às 21,30 com imposição das 
cinzas. 
Dia 7 de Fevereiro às 15h – Visitadores de Doentes 
Dia 8 de Fevereiro ás 21,30h – Via Sacra pela 
Pastoral Familiar 
Dia 9 e 16 de Fevereiro  às 11 h – Formação de 
Acólitos. 
Dia 10 de Fevereiro – Festa da Apresentação às 10h 
Dia 12 de Fevereiro às 15h – esperança e vida 
Dia 15 de Fevereiro ás 21,30 – Via Sacra – Leitores e 
Ministros Ext. da Comunhão 
Dia 16 de Fevereiro ás 15h – Dia paroquial do 
Doente. ( Quem tiver doentes ou idosos em casa, 
agradecíamos que os trouxessem para participarem na 
Eucaristia dos doentes e receberem o Sacramento dos 
Doentes chamado Santa Unção. 
Catequese:  e Eucaristia das 10,00h 
Dia 3 de Fevereiro – Carnaval 
Não há missa das 10h nem catequese 
Dia 10 de Fevereiro- animação pela catequese da 
semana 
Dia 17 de Fevereiro – animação pelo 6º ano 

Encontros de Formação e Oração 
todas as quartas - feiras  às 21,15h 

 
HORÁRIO DAS EUCARISTIAS 
Igreja 
Semana – 8.00h e 19.30h 
Sábado – 8.00h e 19.00h 
Domingo – 8.00h,10,00h,12.00h e 19.00h 
Capela do Bairro S. João de Deus 
Domingo – 11.00h 
Universidade Lusíada 
Sábado – 17.00h  

 

 
 
 
 
 
 
 


