
 

 

   

U 
ma reflexão sobre o “Reino” e a sua lógi-

ca é proposta que as leituras deste do-

mingo nos apresentam. Mostram que o 

projeto de Deus – o projeto do “Reino” – roda em 

sentido contrário à lógica do mundo… Nos esque-

mas de Deus – ao contrário dos esquemas do 

mundo – são os pobres, os humildes, os que 

aceitaram despir-se do egoísmo, do orgulho, dos 

próprios interesses que são verdadeiramente 

felizes. O “Reino” é para eles. 

O profeta Sofonias denuncia, na primeira leitura, 

o orgulho e a auto-suficiência dos ricos e dos 

poderosos e convida o Povo de Deus a converter-

se à pobreza. Os “pobres” são aqueles que se 

entregam nas mãos de Deus com humildade e 

confiança, que acolhem com amor as suas pro-

postas e que são justos e solidários com os ir-

mãos. 

Paulo denuncia, na segunda leitura, a atitude 

daqueles que colocam a sua esperança e a sua 

segurança em pessoas ou em esquemas huma-

nos e que assumem atitudes de orgulho e de 

auto-suficiência; e convida os crentes a encontrar 

em Cristo crucificado a verdadeira sabedoria que 

conduz à salvação e à vida plena. 

Por fim, a magna carta do “Reino” é apresentada 

no Evangelho. Proclama “bem-aventurados” os 

pobres, os mansos, os que 

choram, os que procuram cum-

prir fielmente a vontade de 

Deus, porque já vivem na lógica 

do “Reino”; e recomenda aos 

crentes a misericórdia, a since-

ridade de coração, a luta pela 

paz, a perseverança diante das 

perseguições: essas são as 

atitudes que correspondem ao 

compromisso pelo “Reino”. 

N 
o seu conjunto, as “bem-aventuranças” 

deixam uma mensagem de esperança e 

de alento para os pobres e débeis. 

Anunciam que Deus os ama e que está do lado 

deles; confirmam que a libertação está a chegar 

e que a sua situação vai mudar; asseguram que 

eles vivem já na dinâmica desse “Reino” onde 

vão encontrar a felicidade e a vida plena. 

Pe. . Paulino Carvalho 

(cf. dehoniados.org) 
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 O “REINO” É PARA ELES    

E MUITAS IGREJAS E CAPELAS NÃO  

FICARÃO DESERTAS E SEM ATIVIDADE? 

Poderá ser que sim e isso deve assumir-se, 

redesenhando-se o espaço sem nunca optar 

pela tentação do fechar e guardar. Convém, ao 

contrário, abrir e partilhar. Algumas sugestões 

avulso sendo que o padre, mais uma vez, nun-

ca poderá ser o ator omniactuante mas apenas 

um proponente e depois um ajudador daquilo 

que a comunidade, nos limites das suas possi-

bilidades e motivações, desejar: 

a) criar um subespaço nas capelas mais con-

fortável (aquecido no inverno!) e acolhedor, 

para dinamismos de pequenas comunidades 

cristãs (voltar um tanto às origens) que con-

frontam a sua vida em partilha e se interaju-

dam no viver a fé, em confronto com a Pala-

vra. 

b) dispor bancos, cadeiras, altar, etc., de for-

mas inovadoras (porventura mais circulares 

e onde as pessoas se veem e se horizontali-

SE PARA UMA MISSA BASTA UM PADRE,  
PARA UM PADRE NÃO BASTARÁ UMA MISSA? 

zam à volta de uma fé essencial). Poderá 

tratar-se de uma certa redecoração intencio-

nal de interiores, não necessariamente dis-

pendiosa. Este reinvenção espacial, aliás, 

poderia ser implementada independente-

mente dos espaços religiosos estarem mais 

vazios. 

c) mantendo a autonomia de um espaço mais 

reservado e de silêncio (com o sacrário, 

nomeadamente) recriar outros espaços no 

mesmo espaço, que possam abrir a Igreja a 

outros serviços à comunidade, de índole 

artístico, cultural, social e inter-religioso. De 

alguma forma, recriar a coreografia do espa-

ço sagrado a um formato mais flexível, coe-

rente com a não rigidez que este tempo, 

como todos os tempos, pede aos cristãos. 

Doutor João Paiva 

Continua na próxima edição 



 

 

LITURGIA 

IV DOMINGO TEMPO COMUM - ANO A 

LEITURA I | Leitura da Profecia de Sofonias (Sof 2, 3; 3, 12-13) 

Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que obedeceis aos seus manda-

mentos. Procurai a justiça, procurai a humildade; talvez encontreis protecção no dia da ira do 

Senhor. Só deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no nome 

do Senhor. O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem 

mais se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Por isso, terão pastagem e repouso, 

sem ninguém que os perturbe. 

SALMO | SALMO 145 (146) 

Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos Céus.  

  O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
   dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos.  
  O Senhor ilumina os olhos dos cegos, 
   o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.  
  O Senhor protege os peregrinos, 
   ampara o órfão e a viúva e entrava o caminho aos pecadores. 
  O Senhor reina eternamente. 
   O teu Deus, ó Sião, é Rei por todas as gerações. 
 

LEITURA II | Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios  (1 Cor 1, 26-31) 

Irmãos: Vede quem sois vós, os que Deus chamou: não há muitos sábios, naturalmente falan-

do, nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos 

olhos do mundo para confundir os sábios; escolheu o que é fraco, para confundir o forte; esco-

lheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo 

que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É por Ele que vós es-

tais em Cristo Jesus, o qual Se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e reden-

ção. Deste modo, conforme está escrito, «quem se gloria deve gloriar-se no Senhor». 

 

EVANGELHO | 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 dis-

cípulos e Ele começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-aventurados os pobres em espírito, porque 

deles é o reino dos Céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-

aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e 

sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcança-

rão 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, mentin-

do, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa 

recompensa». 

 

BEM - AVENTURADOS 
 

1. Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos céus.  

Felizes os que sabem que há mais alegria 

em dar do que em receber! 
 

2. Bem-aventurados os que choram, porque 

serão consolados.  

Felizes os que se deixam tocar e interpelar 
pela dor dos irmãos. 

 

3. Bem-aventurados os mansos, porque 
possuirão a terra.  

Felizes os que respondem à violência com 

um ato de amor 
 

4. Bem-aventurados os que têm fome e se-

de de justiça, porque serão saciados.  

Feliz os insatisfeitos, que lutam por um mun-
do mais justo e fraterno! 

 

5. Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia.  

Felizes os que não envergonham de receber 

e de oferecer o perdão! 
 

 

6. Bem-aventurados os puros de coração, 

porque verão a Deus.  
Felizes os que são capazes de ver todas as 

coisas com os olhos de Deus! 

 
7. Bem-aventurados os pacificadores, porque 

serão chamados filhos de Deus.  

Felizes os que constroem a paz com o irmão, 

a partir do próprio coração! 
 

8. Bem-aventurados os que sofrem persegui-

ção por causa da justiça, porque deles é o 
reino dos céus. 

Felizes os que são fiéis até ao fim, os que não 

se deixam comprar nem vender, por nenhuma 
ameaça, porque a sua alegria nunca mais  

acabará! 

TLin[formativo] 

DIA ARCIPRESTAL DO  

CATEQUISTA: 04 de Fevereiro

– 14h00 às 17h00, na Escola 

Secundária Francisco de Ho-

landa 

SEMEAR A CARIDADE  

 


