
Tempo comum

Mas se podes fazer alguma coisa, tem 
compaixão de nós e socorre-nos». 
Jesus disse: «Se posso?... Tudo é 

possível a quem acredita». Logo o pai 
do menino exclamou: «Eu creio, mas 
ajuda a minha pouca fé». (Marcos 9)

Naquele tempo, disse 
Jesus aos seus 

discípulos: «Quem vos 
der a beber um copo de 

água, por serdes de 
Cristo, em verdade vos 
digo que não perderá a 

sua recompensa. 
(Marcos 9)

Caríssimos: Sofre alguém 
no meio de vós? Reze. 

Sente-se alguém alegre? 
Cante. (Tiago 5)

Deus fê-los homem e 
mulher. Por isso, o 

homem deixará pai e 
mãe para se unir à 

sua esposa, e os dois 
serão uma só carne’. 

(Marcos 10)

Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, 
nós vimos um homem a expulsar os demónios 
em teu nome e procurámos impedir-lho, porque 

ele não anda connosco». Jesus respondeu: 
«Não o proibais; porque ninguém pode fazer 
um milagre em meu nome e depois dizer mal 
de Mim. Quem não é contra nós é por nós». 

(Marcos 9)

Naquele tempo, Jesus falou aos seus 
discípulos, dizendo: «Digo-vos a vós que 
Me escutais: Amai os vossos inimigos, 

fazei bem aos que vos odeiam, abençoai 
os que vos amaldiçoam, orai por aqueles 
que vos injuriam. A quem te bater numa 
face, apresenta-lhe também a outra; e a 

quem te levar a capa, deixa-lhe também a 
túnica. Dá a todo aquele que te pedir e ao 

que levar o que é teu, não o reclames. 
Como quereis que os outros vos façam, 
fazei-lho vós também. Se amais aqueles 

que vos amam, que agradecimento 
mereceis? Também os pecadores amam 
aqueles que os amam. Se fazeis bem aos 
que vos fazem bem, que agradecimento 

mereceis? Também os pecadores fazem o 
mesmo. (Lucas 6)

DOMINGO VII
20 de Fevereiro

Tu és Pedro; sobre esta pedra 
edificarei a minha Igreja e as 

portas do inferno não 
prevalecerão contra ela. Dar-te-ei 

as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será 
ligado nos Céus, e tudo o que 

desligares na terra será 
desligado nos Céus». (Mateus 

16)
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