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Comunidade Paroquial 
de S. Pedro de Lomar 

1| Dia 11 de Fevereiro, terça-feira, 
assinalamos o Dia Mundial do Doente.   
O Papa Francisco na mensagem para Dia 
Mundial do Doente de 2020 reforça  a sua 
oposição a projetos de legalização da 
eutanásia. 
Dirigindo-se aos profissionais de saúde, 
Francisco pede que a sua ação procure 
“constantemente a dignidade e a vida da 
pessoa, sem qualquer cedência a atos de 
natureza eutanásica, de suicídio assistido ou 
supressão da vida, nem sequer se for 
irreversível o estado da doença”.  
2| Decorre no próximo dia 16 de Fevereiro, 
às 15h30, no Centro Pastoral da 
Arquidiocese, a terceira sessão da Escola de 
Famílias. O desafio deste encontro centra-se 
no tema “E agora «nós»: Viver com os 
defeitos do outro”. A iniciativa conta com 
serviço de babysitting. 

Liturgia da semana  
10 | S. Escolástica [M] 
11 | Nossa Senhora de Lurdes [MF] 
14 | S. Cirilo e Metódio [Festa]  
 

EUCARISTIA  
Segunda a Sábado- 19H15.   
Sr. dos Milagres: Sábado às 18H30 (de 15 em 15 dias). 
Domingo - 07H45; 10H00.  
 
CONFISSÕES 
No horário de atendimento e nos momentos 
celebrativos mais fortes  
 
ORAÇÃO DO ROSÁRIO 
Segunda a Sábado às 18H45. Domingo às 
17H00. 
 
ADORAÇÃO DO SS.MO SACRAMENTO 
Quinta das 18H15 às 19H15. 
 
ATENDIMENTO 
Quartas e Sextas das 17H00 às 18H20   

Palavra de Deus 
 
1ª Leitura [Is 58, 7-10]  
Eis o que diz o Senhor: «Reparte o teu pão com o faminto, 
dá pousada aos pobres sem abrigo, leva roupa ao que 
não tem que vestir e não voltes as costas ao teu 
semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora e 
as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua 
justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se 
chamares, o Senhor responderá, se O invocares, dir-te-á: 
“Aqui estou”. Se tirares do meio de ti a opressão, os 
gestos de ameaça e as palavras ofensivas, se deres do 
teu pão ao faminto e matares a fome ao indigente, a tua 
luz brilhará na escuridão e a tua noite será como o meio-
dia». 
 
Salmo Resp – Sl 111 (112) 
Refrão: Para o homem reto nascerá uma luz no meio 
das trevas. 

2ª Leitura [1 Cor 2, 1-5]  
Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com 
sublimidade de linguagem ou de sabedoria a anunciar-vos 
o mistério de Deus. Pensei que, entre vós, não devia 
saber nada senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. 
Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor 
e a tremer deveras. A minha palavra e a minha pregação 
não se basearam na linguagem convincente da sabedoria 
humana, mas na poderosa manifestação do Espírito 
Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria 
humana, mas no poder de Deus. 
 
Aclamação ao Evangelho:   
Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor: quem Me segue 
terá a luz da vida. 
 
Evangelho [Mt 5, 13-16]  
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Vós 
sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que 
há-de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser 
lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do 
mundo. Não se pode esconder uma cidade situada 
sobre um monte; nem se acende uma lâmpada para a 
colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, 
onde brilha para todos os que estão em casa. Assim 
deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, 
vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai 
que está nos Céus». 


