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EvangElho sEgundo são MatEus
(Mt 5,17-37)

«Foi dito aos antigos... Eu, porém, digo-vos...»

Comentário
Jesus vem fazer novas todas as coisas. Todos lhe chamam Mestre. “Fala como quem tem autoridade”. 
Cristo é o senhor da Lei, senhor do sábado. “Não vim revogar a Lei, mas dar pleno cumprimento”. 
Cristo não é um contestador vulgar, demolidor de profissão. Cristo não vem revogar a Lei, mas com-
pletá-la. Quem quiser cumprir a Lei, fazendo a vontade do Pai, tem de obedecer como Ele obedeceu, 
amar como Ele amou. “A plenitude da Lei está no amor”. Já não basta cumprir. É preciso amor. Em 
Cristo morto e ressuscitado a Lei fez-se amor. Cumprir a Lei Nova é amar sem medida. “Se a vossa 
justiça não superar a dos escribas e fariseus…” Justiça quer dizer santidade. A santidade não vem 
das obras da Lei, mas das obras do amor praticadas na graça de Jesus Cristo. “Sim, sim; não, não”. É 
a linguagem dos simples, dos corações humildes e puros. Tomam atitudes claras e constantes diante 
de Deus e dos homens. Atuam como dizem. Na Lei Nova de Cristo o Espírito Santo é a Lei. Amor é 
Lei. Isto basta!

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não penseis que vim revogar a lei ou  

os Profetas;
não vim revogar, mas completar.
em verdade vos digo:
Antes que passem o céu e a terra,
não passará da lei a mais pequena letra
ou o mais pequeno sinal,
sem que tudo se cumpra.
Portanto, se alguém transgredir um só 

destes mandamentos,
por mais pequenos que sejam,
e ensinar assim aos homens,
será o menor no reino dos céus.

Pedras Vivas

Ticiano, Jesus Cristo (fragmento de uma 

composição maior, com o tema da Aparição a 

Maria Madalena), 1553

Mas aquele que os praticar  
e ensinar

será grande no reino dos céus.
Porque eu vos digo:
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.
Quem chamar imbecil a seu irmão
será submetido ao sinédrio,
e quem lhe chamar louco
será submetido à geena de fogo.
Portanto, se fores apresentar a tua  

oferta ao altar
e ali te recordares que o teu irmão  

tem alguma coisa contra ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar,
vai primeiro reconciliar-te com o  

teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta.
reconcilia-te com o teu adversário,
enquanto vais com ele a caminho,
não seja caso que te entregue ao juiz,
o juiz ao guarda, e sejas metido  

na prisão.
em verdade te digo:
Não sairás de lá, enquanto não  

pagares o último centavo.

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.
se o teu olho direito é para ti ocasião  

de pecado,
arranca-o e lança-o para longe de ti,
pois é melhor perder-se um só dos  

teus olhos
do que todo o corpo ser lançado  

na geena.
e se a tua mão direita é para ti ocasião  

de pecado,
corta-a e lança-a para longe de ti,
porque é melhor que se perca um só  

dos teus membros,
do que todo o corpo ser lançado na geena.
Também foi dito:
‘Quem repudiar sua mulher dê-lhe 

certidão de repúdio’.
eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que repudiar sua mulher,
salvo em caso de união ilegítima,
expõe-na ao adultério.
e quem se casar com uma repudiada 

comete adultério.
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:
nem pelo céu, que é o trono de Deus;
nem pela terra, que é o escabelo dos  

seus pés;
nem por Jerusalém, que é a cidade  

do grande rei.
Também não jures pela tua cabeça,
porque não podes fazer branco ou preto 

um só cabelo.
A vossa linguagem deve ser: ‘sim, sim; 

não, não’.
o que passa disto vem do Maligno».

Palavra da salvação



Jesus convida-nos a não estabelecer uma classificação 

das ofensas, mas a considerá-las todas prejudiciais, 

pois são movidas pelo intento de fazer mal ao próximo. 

e Jesus dá o exemplo. insultar: estamos acostumados a 

insultar, é como dizer “bom dia”. e isto está na mesma 

linha do homicídio. Quem insulta o irmão, mata no 

próprio coração o irmão. Por favor, não insulteis! Não 

ganhamos nada...

outro cumprimento é relativo à lei matrimonial. 

o  adultério  era considerado uma violação do direito 

de propriedade do homem sobre a mulher. Ao con-

trário, Jesus vai à raiz do mal. Assim como se chega 

ao homicídio por meio de injúrias, ofensas e insultos, 

também se chega ao adultério mediante as intenções 

de posse em relação a uma mulher que não é a própria 

esposa. o adultério, como o furto, a corrupção e todos 

os outros pecados, são concebidos primeiro no nosso 

íntimo, e depois de o coração ter feito a escolha errada 

ganham forma no comportamento concreto. e Jesus 

diz: quem olha para uma mulher que não é a própria 

com sentimentos de posse é um adúltero no seu cora-

ção, começou o caminho rumo ao adultério. Pensemos 

um pouco sobre isto: sobre os maus pensamentos que 

vêm nesta linha.

Depois, Jesus diz aos seus discípulos para não 

jurar, pois o juramento é sinal da insegurança e da 

duplicidade mediante a qual se desenrolam as rela-

ções humanas. instrumentaliza-se a autoridade de 

Deus para dar garantia às nossas vicissitudes humanas. 

Pelo contrário, fomos chamados para instaurar entre 

nós, nas nossas famílias e nas nossas comunidades um 

clima de clareza e de confiança recíproca, para que 

possamos ser considerados sinceros sem recorrer a 

intervenções superiores a fim de sermos credíveis. A 

desconfiança e a suspeita recíproca ameaçam sempre 

a serenidade!

Que a Virgem Maria, mulher da dócil escuta 

e da obediência jubilosa, nos ajude a aproximar-nos 

cada vez mais do evangelho, para sermos cristãos não 

“de fachada”, mas de substância! e isto é possível 

com a graça do espírito santo, que nos permite fazer 

tudo com amor, e assim realizar plenamente a von-

tade de Deus. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

Angelus

Vi Domingo do Tempo comum, Ano A

Praça de são Pedro

12 de Fevereiro de 2017

«o que foi dito na antiga aliança era 
verdadeiro, mas não era tudo: Jesus veio 
para dar cumprimento e para promulgar  

de forma definitiva a lei de deus»

A liturgia de hoje apresenta-nos outra página do 

“sermão da Montanha”, que encontramos no evan-

gelho de Mateus (cf. 5,17-37). Neste trecho, Jesus 

quer ajudar os seus ouvintes a fazer uma releitura 

da lei mosaica. o que foi dito na antiga aliança era 

verdadeiro, mas não era tudo: Jesus veio para dar 

cumprimento e para promulgar de forma definitiva a 

lei de Deus, até ao “último jota” (cf. v. 18). ele mani-

festa as suas finalidades originárias e cumpre os seus 

aspectos autênticos, e faz tudo isto mediante a sua 

pregação e mais ainda com o dom de si mesmo na 

cruz. Assim, Jesus ensina como fazer plenamente a 

vontade de Deus e usa esta palavra: com uma “jus-

tiça superior” em relação à dos escribas e dos fariseus 

(cf. v. 20). Uma justiça animada pelo amor, pela cari-

dade, pela misericórdia e, portanto, capaz de realizar 

a substância dos mandamentos, evitando o risco do 

formalismo. o formalismo: isto posso, isto não posso; 

até aqui posso, até aqui não posso... Não: mais, mais.

em particular, no evangelho de hoje Jesus exa-

mina três aspetos, três mandamentos: o homicídio, o 

adultério e o juramento.

relativamente ao mandamento “não matar”, 

ele afirma que foi violado não só pelo homicídio efe-

tivo, mas também por aqueles comportamentos que 

ofendem a dignidade da pessoa humana, inclusive as 

palavras injuriosas (cf. v. 22). certamente, estas pala-

vras injuriosas não têm a mesma gravidade e culpabili-

dade do assassínio, mas estão na mesma linha, porque 

são premissas deste e revelam a mesma malevolência. 
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e D i T o r i A l

Maturidade Democrática

Muito longe daquilo que às vezes nos deixámos con-

vencer, Portugal não é um país de história democrática 

recente. em boa verdade — e se apenas nos quisermos 

limitar à “era liberal” —, estamos praticamente a come-

morar o segundo centenário da tão famosa quanto efé-

mera constituição de 1822, que preparou o terreno para 

tantas das convulsões que agitaram a primeira metade 

do nosso século xix. e se com isso nos lembrarmos que 

o regime liberalista se estendeu para além da revolução 

de 1910 até à revolução de 1926, temos que a maior 

parte dos últimos duzentos anos foi, grosso modo, pas-

sada sob paradigma eleitoral e parlamentar.

infelizmente, parece que no contemporâneo ciclo 

democrático não estamos a conseguir debelar com su-

cesso os vícios que minaram as “experiências” anteriores: 

em primeiro lugar, a incapacidade de estabelecer uma 

clara fronteira entre as instâncias do poder económico 

e o aparelho de estado, multiplicando-se os escândalos 

de corrupção, compadrio e favorecimento ilegítimo; em 

segundo, uma tendência irreprimível para a especulação 

financeira, a que se associam as calamitosas bancarrotas 

e uma situação de crise social quase permanente. como 

que para camuflar a inexorável erosão da credibilidade do 

regime, proliferam os radicalismos sectários, com mirabo-

lantes promessas de reforma social e da construção de 

um Novo Mundo a partir da subversão dos valores mais 

estruturantes das comunidades já fragilizadas pelas ca-

rências económicas.

Assim, é interessante verificar como nos dias que 

correm os principais partidos do poder, sobremaneira 

absorvidos pela gestão da crise orçamental e pela dis-

tribuição dos parcos recursos pelas clientelas políticas, 

parecem delegar em grupúsculos extremistas altamente 

vocais, embora minoritários e de representatividade 

insignificante, a gestão da “agenda das causas” e dos 

temas catalizadores do debate político... Basta lembrar 

o confortável silêncio para que se remetem os dirigentes 

dos dois maiores partidos nacionais face à questão da 

eutanásia, como se realmente se tratasse de uma ques-

tão subjectiva e que apenas dissesse respeito às “consci-

ências individuais” e não de um dos temas mais centrais 

da civilização ocidental, consagrado inclusivamente na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem.

como exemplo mais caricato deste estado de coi-

sas — e de causas — foi sintomática a forma como nas 

últimas semanas os dois solitários representantes dos dois 

partidos mais minoritários do parlamento conseguiram 

monopolizar a atenção dos principais órgãos de comu-

nicação do nosso país. Além de proporcionarem uma 

imagem completamente distorcida dos valores, das preo-

cupações e das intenções da imensa maioria do povo por-

tuguês, remetem para segundo plano uma discussão es-

clarecida dos assuntos que mais nos preocupam a todos.

contrariamente ao que parecem acreditar os ex-

tremistas identitários, a democracia não se constrói na 

afirmação inflexível das crenças de cada um, mas no 

encontro e na negociação de soluções aceitáveis por 

todos — e em particular os que mais se opõem. É preci-

samente nisso que consiste a maturidade democrática.

PM
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EvangElho sEgundo são MatEus
(Mt 5,38-48)

«amai os vossos inimigos»

TexTos l iTúrgicos

VII DomIngo Do Tempo Comum · Ano A · 23–02–2020
Levítico 19,1-2.17-18 — Salmo 102(103),1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a) — I Carta aos Coríntios 3,16-23 — S. Mateus 5,38-48

Comentário
O sal da terra e a luz do mundo é Cristo. Ser cristão é saber Cristo, saboreá-Lo. Tenho de tomar-Lhe o gosto 
para O saber anunciar. O cristão é o bom apreciador de Cristo. “Vós sois o sal da terra”. Através do cristão, 
Cristo continua a ser no mundo o sal que preserva e purifica. O cristão é a força nova que conserva o mundo 
e fecunda a história no seu crescimento. O cristão, à maneira do sal, dissolve-se em Cristo e nos outros. O 
amor entre os homens faz crescer na boca dos homens o sabor novo de Cristo: “Vê como se amam”. “Vós 
sois a luz do mundo”. A luz que em nós brilha é o Cristo ressuscitado. Quando praticarmos boas obras, 
seremos luz de Cristo.  Para a luz crescer em mim , tenho de acendê-la nos outros. Ser luz é amar. As obras 
do amor são a luz que convence, o calor que fecunda. Só quem ama o seu irmão permanece na luz. Ser 
luz supõe comunhão. Quando amamos o próximo, somos testemunhas da luz e mostramos aos homens 
que Deus é Amor.

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«ouvistes que foi dito aos antigos:
‘olho por olho e dente por dente’.
eu, porém, digo-vos:
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na  

face direita,
oferece-lhe também a esquerda.
se alguém quiser levar-te ao tribunal,
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
se alguém te obrigar a acompanhá-lo 

durante uma milha,
acompanha-o durante duas.
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te  

pede emprestado.

rembrandt, Jesus e os Discípulos em Getsemani (esboço), 1634

ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o  

teu inimigo’.
eu, porém, digo-vos:
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está 

nos céus;
pois ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
se amardes aqueles que vos amam, que 

recompensa tereis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
e se saudardes apenas os vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos,
como o vosso Pai celeste é perfeito».

Palavra da salvação

c U i D A r ,  N Ão  M ATA r

Referendo Sim à Vida

Tal como temos vindo a divulgar neste 
boletim, a Assembleia da república vai 
debater muito em breve a legalização da 
eutanásia. A maior parte dos partidos 
prepara-se para aprovar esta lei sem que 
alguma vez a tenham debatido ou apre-
sentado aos portugueses.

convidamos todos os leitores a agir e 
a integrar o número crescente de portu-
gueses que se estão a manifestar a favor 
da vida e, portanto, contra a eutanásia 
(Bastonários dos Médicos, Bispos, ex-Presi-
dentes da república, entre muitos outros 
notáveis).

Nos próximos dias, será possível fazê-lo 
de duas formas particularmente eficazes:

1. Assinar a Petição da Iniciativa Po-
pular de Referendo sobre a Morte a 
Pedido para que os portugueses se pos-
sam pronunciar sobre este delicado tema, 
clicando aqui neste link.

2. sair à rua no dia 15 de Fevereiro às 
15h na Praça D. João I, no Porto.

o grupo do crisma de Adultos da Are-
osa está a juntar um grupo da nossa paró-
quia que estará presente.

Podemos contar contigo?

Vem, não fiques em casa!



AgenDA PARA FeVeReIRo

Dia 15 ·  Demonstração pela Vida · 15h00 (Praça 
D. João i)  
i Festival Amostra de Teatro da Areosa · 
21h30 (Multiusos)

Dia 24 ·  Baile de carnaval · 19h30 (Multiusos) · 
reservas: 914 612 195 / 926 160 185

Dia 25 · carnaval
Início da Quaresma — “ Todos aqui Renascemos! ”
Dia 26 · Quarta-feira de cinzas · 21h30
Dia 29 · sarau “somos uma comunidade Viva” · 

21h30 (Multiusos)

enConTRoS De  FoRMAção e  oRAção

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segunda terça-feira do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00

euCARIST IAS

Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Capela do Bairro S. João de Deus · segundo 
domingo do mês · 11h00

ATenDIMenTo Pelo PáRoCo

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

ConTACToS

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
rua da igreja da Areosa, 91
4200-323 PorTo
225 499 333 · Fax.: 225 404 722
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00
secretaria@paroquia-areosa.pt
www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa

InST ITuIçõeS DA PARóQuIA

Centro Social Areosa · 225 484 821
www.centrosocialareosa.pt
Jardim Infantil e Salas de estudo Pio XII · 
225 490 515
www.pioxii.pt
escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
www.musicasantacecilia.net
escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
Pavilhão gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 
multiusosparoquiaareosa@gmail.com

CoRPo nACIonAl De eSCuTAS

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt
www.agr740areosa.org/

•

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt
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representa uma realização superior da justiça. Aquilo 
que Jesus nos quer ensinar é a clara distinção que 
devemos fazer entre a justiça e a vingança. Distinguir 
entre justiça e vingança. A vingança nunca é justa. 
É-nos consentido pedir justiça; é nosso dever praticar 
a justiça. Ao contrário, é-nos proibido vingar-nos ou 
fomentar de qualquer forma a vingança, enquanto 
expressão do ódio e da violência.

Jesus não pretende propor um novo orde-
namento civil, mas antes o mandamento do amor 
ao próximo, que inclui também o amor aos inimi-
gos: «Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles 
que vos perseguem» (v. 44). e isto não é fácil. esta 
palavra não deve ser interpretada como aprovação 
do mal praticado pelo inimigo, mas como convite 
a uma perspetiva superior, a uma perspetiva mag-
nânima, semelhante à do Pai celeste, o qual — diz 
Jesus — «faz que o seu sol se levante sobre maus 

e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos» (v. 
45). com efeito, também o inimigo é uma pessoa 
humana, criada como tal à imagem de Deus, mesmo 
se atualmente esta imagem é ofuscada por uma 
conduta indigna.

Quando falamos de “inimigos” não devemos 
pensar em sabe-se lá quais pessoas diversas e dis-
tantes de nós; falamos também de nós mesmos, que 
podemos entrar em conflito com o nosso próximo, 
por vezes com os nossos familiares. Quantas inimiza-
des nas famílias, quantas! Pensemos nisto. inimigos 
são também aqueles que falam mal de nós, que nos 
caluniam e são injustos connosco. e não é fácil dige-
rir isto. A todas estas pessoas estamos chamados a 
responder com o bem, que também ele tem as suas 
estratégias, inspiradas pelo amor.

A Virgem Maria nos ajude a seguir Jesus por 
este caminho exigente, que exalta deveras a digni-
dade humana e nos faz viver como filhos do nosso Pai 
que está nos céus. Nos ajude a praticar a paciência, o 
diálogo, o perdão, e a sermos artífices de comunhão 
e artífices de fraternidade na nossa vida diária, sobre-
tudo na nossa família. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

Angelus

Vii Domingo do Tempo comum, Ano A

Praça de são Pedro

19 de Fevereiro de 2017

«Jesus não pede aos seus discípulos que 
suportem o mal, aliás, pede que reajam, e 

não com outro mal, mas com o bem. só assim 
se interrompe a corrente do mal»

No evangelho deste domingo (Mt 5,38-48) — uma 
daquelas páginas que melhor exprimem a «revo-
lução cristã» — Jesus mostra o caminho da verda-
deira justiça mediante a lei do amor que supera a de 
talião, ou seja, «olho por olho, dente por dente». 

esta antiga regra impunha que se infligisse aos 
transgressores penas equivalentes aos danos causa-
dos: a morte a quem tinha matado, a amputação a 
quem tinha ferido alguém, e assim por diante. Jesus 
não pede aos seus discípulos que suportem o mal, 
aliás, pede que reajam, e não com outro mal, mas 
com o bem. só assim se interrompe a corrente do 
mal: um mal leva a outro mal, outro mal leva a mais 
outro... interrompe-se esta corrente de mal, e as coi-
sas mudam deveras. com efeito o mal é um “vazio”, 
um vazio de bem, e um vazio não se pode encher 
com outro vazio, mas só com um “cheio”, ou seja, 
com o bem. A represália nunca leva à resolução dos 
conflitos. “Tu tramaste contra mim, vais pagar”: isto 
nunca resolve um conflito, nem sequer é cristão.

Para Jesus, a rejeição da violência pode exigir 
também a renúncia a um direito legítimo; e dá alguns 
exemplos: apresentar a outra face, ceder a própria 
veste ou o próprio dinheiro, aceitar outros sacrifí-
cios (cf. vv. 39-42). Mas esta renúncia não significa 
dizer que as exigências da justiça são ignoradas ou 
contrariadas; não, pelo contrário, o amor cristão, 
que se manifesta de modo especial na misericórdia, 

d


