
GUIAS PARA DEUS 
 

Terá lugar no próximo Sábado, dia 23 de Fevereiro, 

no horário habitual, o último encontro da 

actividade Guias para Deus dedicado a São João da 

Cruz, a cargo do frei André. No encontro seguinte, 

no dia 9 de Março, inaugurar-se-á o ciclo de 

sessões dedicadas a Santa Teresa Benedita da Cruz 

(Edith Stein), à responsabilidade do frei Francisco. 

 

NOVA TRADUÇÃO DA BÍBLIA EM PORTUGUÊS 
 

A Conferência Episcopal vai apresentar no dia 25 

de Março Os Quatro Evangelhos e Salmos, o 

primeiro volume da nova tradução da Bíblia em 

português feita por 34 investigadores a partir das 

línguas originais. O projeto tem por finalidade 

apresentar “um texto uniforme” para uso na 

liturgia, na catequese e em todas as atividades da 

Igreja em Portugal, que transmite “tudo o que os 

textos exprimem nas línguas originais”, mas de 

uma forma “compreensível para leitores e, 

sobretudo, ouvintes de hoje, já que se trata de uma 

tradução para, primariamente, ser proclamada de 

viva voz”. 

“Decidimos não aprovar e publicar a edição 

definitiva, sem antes sujeitarmos a presente versão 

à apreciação dos leitores de língua portuguesa, 

cristãos ou não. Queremos que a versão final seja, 

o mais possível, fruto daquela participação sinodal 

na vida da Igreja.”, escreve D. Anacleto Oliveira na 

introdução. 

 

 

O QUE É SER SANTO? 

 

«Jesus explicou, com toda a simplicidade, o que é 

ser santo; fê-lo quando nos deixou as bem-

aventuranças (cf. Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23). Estas são 

como que o bilhete de identidade do cristão. 

Assim, se um de nós se questionar sobre «como 

fazer para chegar a ser um bom cristão», a resposta 

é simples: é necessário fazer – cada qual a seu 

modo – aquilo que Jesus disse no sermão das bem-

aventuranças. Nelas está delineado o rosto do 

Mestre, que somos chamados a deixar 

transparecer no dia-a-dia da nossa vida. 

A palavra «feliz» ou «bem-aventurado» torna-se 

sinónimo de «santo», porque expressa que a 

pessoa fiel a Deus e que vive a sua Palavra alcança, 

na doação de si mesma, a verdadeira felicidade.» 

 

(Gaudete et Exsultate, nº 63-64). 
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A árvore frutífera e a palha estéril 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O homem que recita a instrução do Senhor dia e 

noite é como a ÁRVORE plantada e que dá fruto; o 

malvado é como a PALHA que o vento dispersa. A 

ÁRVORE plantada está de pé, respira o vento, como 

o homem, e dá fruto; a PALHA não respira o vento, 

mas é levada pelo vento; e não dá fruto, mas é a 

casca do fruto. É também fácil entender que é a 

mesma lição que encontramos na antítese das 

«bem-aventuranças/mal-aventuranças» daquele 

que é o Evangelho de hoje. 

(D. António Couto)  

http://www.porto.carmelitas.pt/


 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I          Jer 17, 5-8 
 

«Maldito quem confia no homem;  

bendito quem confia no Senhor» 

 

Leitura do Livro de Jeremias 
 

Eis o que diz o Senhor: «Maldito quem confia no 

homem e põe na carne toda a sua esperança, 

afastando o seu coração do Senhor. Será como o 

cardo na estepe, que nem percebe quando chega 

a felicidade: habitará na aridez do deserto, terra 

salobre, onde ninguém habita. Bendito quem 

confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. 

É como a árvore plantada à beira da água, que 

estende as suas raízes para a corrente: nada tem a 

temer quando vem o calor e a sua folhagem 

mantém-se sempre verde; em ano de estiagem 

não se inquieta e não deixa de produzir os seus 

frutos». 

 

 

SALMO RESPONSORIAL         Sl 1 
 

Refrão: Feliz o homem que pôs a sua esperança no 

Senhor. 
 

Feliz o homem que não segue o conselho dos 

ímpios,  

nem se detém no caminho dos pecadores,  

mas antes se compraz na lei do Senhor,  

e nela medita dia e noite. 

 

É como árvore plantada à beira das águas:  

dá fruto a seu tempo  

e sua folhagem não murcha.  

Tudo quanto fizer será bem sucedido. 

 

Bem diferente é a sorte dos ímpios:  

são como palha que o vento leva.  

O Senhor vela pelo caminho dos justos,  

mas o caminho dos pecadores leva à perdição. 

 

LEITURA II       1 Cor 15, 12.16-20 
 

«Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé» 
 

Leitura da primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos 

Coríntios 
 

Irmãos: Se pregamos que Cristo ressuscitou dos 

mortos, porque dizem alguns no meio de vós que 

não há ressurreição dos mortos? Se os mortos não 

ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se 

Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda estais 

nos vossos pecados; e assim, os que morreram em 

Cristo pereceram também. Se é só para a vida 

presente que temos posta em Cristo a nossa 

esperança, somos os mais miseráveis de todos os 

homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, 

como primícias dos que morreram. 

EVANGELHO    Lc 6, 17.20-26 
 

«Bem-aventurados os pobres.  

Ai de vós, os ricos» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas 
 

Naquele tempo, Jesus desceu do monte, na 

companhia dos Apóstolos, e deteve-Se num sítio 

plano, com numerosos discípulos e uma grande 

multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral 

de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os 

discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, 

porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados 

vós, que agora tendes fome, porque sereis 

saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, 

porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis, 

quando os homens vos odiarem, quando vos 

rejeitarem e insultarem e proscreverem o vosso 

nome como infame, por causa do Filho do homem. 

Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no 

Céu a vossa recompensa. Era assim que os seus 

antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, 

os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. 

Ai de vós, que agora estais saciados, porque haveis 

de ter fome. Ai de vós, que rides agora, porque 

haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, 

quando todos os homens vos elogiarem. Era assim 

que os seus antepassados tratavam os falsos 

profetas. 


