
 

Antífona de entrada 

Confiei, Senhor, na vossa misericórdia; meu 
coração exulta porque me salvais. Cantarei 
ao Senhor pelo bem que me fez. (Sl 12, 6) 
 

Oração do dia 

Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, procu-
rando conhecer sempre o que é reto, realize-
mos vossa vontade em nossas palavras e 
ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira Leitura 

1 Samuel 26,2.7-9.12-13.22-23 
Leitura do primeiro livro de Samuel – Naqu-
eles dias, 2Saul pôs-se em marcha e desceu 
ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de três 
mil homens, escolhidos de Israel, para procu-
rar Davi no deserto de Zif. 7Davi e Abisai di-

rigiram-se de noite até o acampamento e en-
contraram Saul deitado e dormindo no meio 
das barricadas, com a sua lança à cabeceira, 
fincada no chão. Abner e seus soldados dor-
miam ao redor dele. 8Abisai disse a Davi: 
“Deus entregou hoje em tuas mãos o teu ini-
migo. Vou cravá-lo em terra com uma lança-
da, e não será preciso repetir o golpe”. 9Mas 
Davi respondeu: “Não o mates! Pois quem 
poderia estender a mão contra o ungido do 
Senhor e ficar impune?” 12Então Davi apan-
hou a lança e a bilha de água que estavam 
junto da cabeceira de Saul, e foram-se embo-
ra. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de 
nada,  ninguém despertou,  pois  todos dor-
miam um profundo sono que o Senhor lhes 
tinha enviado. 13Davi atravessou para o ou-
tro lado, parou no alto do monte, ao longe, 
deixando um grande espaço entre eles. 22E 
Davi disse: “Aqui está a lança do rei. Venha 
cá um dos teus servos buscá-la! 23O Senhor 
retribuirá a cada um conforme a sua justiça e 
a sua fidelidade. Pois ele te havia entregue 
hoje em meu poder, mas eu não quis estender 
a minha mão contra o ungido do Senhor”. – 
Palavra do Senhor. 
 

Salmo Responsorial                            102(103) 

R. O Senhor é bondoso e compassivo. 
1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, / e todo 

o meu ser, seu santo nome! / Bendize, ó 
minha alma, ao Senhor, / não te esqueças 
de nenhum de seus favores! – R. 

2. Pois ele te perdoa toda culpa / e cura toda 
a tua enfermidade; / da sepultura ele salva 
a tua vida / e te cerca de carinho e compa-
ixão. – R. 

3. O Senhor é indulgente, é favorável, / é pa-
ciente, é bondoso e compassivo. / Não nos 
trata como exigem nossas faltas / nem nos 
pune em proporção às nossas culpas. – R. 

4. Quanto dista o nascente do poente, / tanto 
afasta para longe nossos crimes. / Como um 
pai se compadece de seus filhos, / o Senhor 
tem compaixão dos que o temem. – R. 

7º  DOMINGO DO TEMPO COMUM 

  Irmãos  e irmãs, neste  dia dedicado ao Senhor,  
celebremos seu amor, sua  bondade e  sua  fideli-
dade.  O  Senhor  hoje manifesta seu  convite  pa-
ra vivermos o amor que não tem  limites e que 
oferece até o  perdão a quem nos ofendeu e  nos 
propõe amar nossos  inimigos.  Abramo-nos  ao 
convite do Senhor e deixemo-nos tomar  por  sua 
graça  que nos transformará em verdadeiras  te-
stemunhas do seu Reino. 

de 2022 

20 de fevereiro  



Segunda Leitura 

1 Coríntios 15,45-49 
Leitura da primeira carta de São Paulo aos 
Coríntios  –  Irmãos,  45o  primeiro homem, 
Adão, “foi um ser vivo”. O segundo Adão é um 
espírito vivificante. 46Veio primeiro não o 
homem espiritual, mas o homem natural; de-
pois é que veio o homem espiritual. 47O pri-
meiro homem, tirado da terra, é terrestre; o 
segundo homem vem do céu. 48Como foi o 
homem  terrestre,  assim  também  são  as 
pessoas terrestres; e como é o homem celeste, 
assim também vão ser as pessoas celestes. 
49E como já refletimos a imagem do homem 
terrestre, assim também refletiremos a ima-
gem do homem celeste. – Palavra do Senhor. 
 

Aclamação ao Evangelho  

R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
Eu vos dou este novo mandamento, / nova 
ordem, agora, vos dou; / que também vos 
ameis uns aos outros, / como eu vos amei, diz 
o Senhor (Jo 13,34). – R. 
 

Evangelho 

Lucas 6,27-38 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas – Naquele tempo, disse Jesus 
a seus discípulos: 27“A vós que me escutais, 
eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem 
aos que vos odeiam, 28bendizei os que vos 
amaldiçoam e rezai por aqueles que vos calu-
niam. 29Se alguém te der uma bofetada nu-
ma face, oferece também a outra. Se alguém 
te tomar o manto, deixa-o levar também a 
túnica. 30Dá a quem te pedir e, se alguém 
tirar o que é teu, não peças que o devolva. 
31O que vós desejais que os outros vos façam, 
fazei-o também vós a eles. 32Se amais so-
mente aqueles que vos amam, que recompen-
sa tereis? Até os pecadores amam aqueles 
que os amam. 33E se fazeis o bem somente 
aos que vos fazem o bem, que recompensa 
tereis? Até os pecadores fazem assim. 34E se 
emprestais somente àqueles de quem espera-
is receber, que recompensa tereis? Até os pe-
cadores emprestam aos pecadores, para rece-
ber de volta a mesma quantia. 35Ao con-
trário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e 
emprestai sem esperar coisa alguma em tro-
ca. Então, a vossa recompensa será grande, e 
sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bon-
doso também para com os ingratos e os maus. 
36Sede misericordiosos, como também o vos-
so Pai é misericordioso. 37Não julgueis e não 
sereis julgados; não condeneis e não sereis 
condenados;  perdoai  e  sereis  perdoados. 

38Dai e vos será dado. Uma boa medida, cal-
cada, sacudida, transbordante, será colocada 
no vosso colo; porque, com a mesma medida 
com que medirdes os outros, vós também se-
reis medidos”. – Palavra da salvação. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS  

PR: Roguemos a Deus que enviou o Espírito 
Santo para ser Luz santíssima do coração de 
todos os fiéis; e digamos: 

R. Iluminai, Senhor, o vosso povo! 

1. Bendito sejais, Senhor Deus, nossa luz, que 
para vossa glória nos fizestes chegar a este 
novo dia. R. 

2. Vós, que iluminastes o mundo com a res-
surreição do vosso Filho, fazei brilhar, pelo 
ministério da Igreja, esta luz pascal sobre 
a humanidade inteira. R. 

3. Vós, que, pelo Espírito da verdade, esclare-
cestes os discípulos de vosso Filho, enviai à 
vossa Igreja este mesmo Espírito, para que 
ela permaneça sempre fiel à vossa mensa-
gem. R. 

4. Luz dos povos, lembrai-vos daqueles que 
ainda vivem nas  trevas,  e  abri-lhes  os 
olhos do coração para que vos reconheçam 
como único Deus verdadeiro. R. 

(Outras preces da comunidade) 

PR: Senhor,  fazei  de  todos  nós  pessoas  
abertas  ao  vosso  amor  para sermos  capa-
zes  de  tornar  possível o  que  nos  parece  
impossível:  amar sempre  a todos  até  mes-
mo  aos nossos  inimigos.  Por  Cristo,  nosso 
Senhor. 

AS: Amém. 

Sobre as Oferendas 

Ao celebrar com reverência vossos mistérios, 
nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons ofe-
recidos em vossa honra sejam úteis à nossa 
salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

Antífona da Comunhão 

Senhor,  de  coração  vos  darei  graças,  as 
vossas maravilhas narrarei! Em vós exultarei 
de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus al-
tíssimo! (Sl 9, 2-3)  

Depois da Comunhão 

Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos alcançar 
a salvação eterna, cujo penhor recebemos ne-
ste sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.  



No Evangelho de hoje, Jesus nos manda a 
amar nossos inimigos. Acho que há muitos 
cristãos convencidos de que o amor de seus 
inimigos é impossível e, portanto, eles são 
incapazes de viver de acordo com este 
mandamento de Jesus. 

Acho que cada um de nós já experimentou 
como às vezes é difícil amar nosso próprio 
irmão ou irmã. Às vezes, até amar seus 
pais  ou seu cônjuge  parece  impossível. 
Ainda mais, não é de admirar que para 
muitas pessoas o amor de seus inimigos 
pareça impossível. 

No entanto, se Jesus Cristo, que nos co-
nhece melhor do que nós mesmos, nos cha-
ma a amar nossos inimigos, isso significa 
que isso é possível. Portanto, se confiamos 
em Jesus pelo menos um pouco, não deve-
mos rejeitar a possibilidade de viver de 
acordo com Seus ensinamentos, mas sim, 
devemos considerar por que amar alguém 
que deseja nossa infelicidade ou mesmo 
nos prejudica, nos parece impossível. 

Uma causa pode ser um entendido errado 

sobre o que significa amar seus inimigos. 
Muitas pessoas acreditam que amar outra 
pessoa é gostar dela e alegrar se com sua 
existência.  Sem dúvida,  gostar de uma 
pessoa que nos prejudica, assim como ale-
grar se com a existência de uma pessoa 
que nos deseja algum infortúnio, é impos-
sível para quem é mentalmente saudável. 
No entanto, o amor ao qual Jesus nos cha-
ma não é gostar dos outros, mas fazer o 
bem para eles. 

É difícil imaginar que Jesus gostou dos 
soldados que o açoitaram, o humilharam, 
ou que alegrou em ver aqueles que o pre-
garam na cruz. Pode-se dizer com certeza 
que Jesus sentiu raiva, talvez até aversão 
por essas pessoas. A presença dos soldados 
inspirou em Jesus medo e tristeza em vez 
de alegria. No entanto, Jesus não sucum-
biu aos seus sentimentos e não desejou 
nenhum mal para essas pessoas. Pelo con-
trário, Jesus pediu a Deus que perdoasse o 
pecado deles, ou seja, fez o bem que eles 
mais precisavam e assim expressou seu 
amor por eles. 

Para entender por que Jesus podia amar 
seus inimigos, vamos considerar por que é 
difícil para nós fazer o bem aos que nos 
prejudicam? 

Toda pessoa mentalmente saudável sente 
raiva de quem a machuca. Neste ponto, o 
desejo de vingança ou punição dos malfei-
tores é algo natural, porque a pessoa está 
convencida de que, dessa forma, pode recu-
perar uma sensação de segurança ou uma 
sensação de equilíbrio mental. 

Fazer o bem para aquela pessoa pode pa-
recer como permissão para continuar fa-
zendo o mal, ou até mesmo como abandono 
da autodefesa. Também pode parecer como 
renúncia da justiça ou abandono da recu-
peração o que perdemos. 

No entanto, se vingarmos ou punirmos es-
sas pessoas fazendo o mal, o mal não desa-
parece ou diminui, mas apenas aumenta. 
Muitas vezes, respondendo mal a mal, nos 
prejudicamos mais do que aquele que nos 
foi feito originalmente. De fato, fazer o 
bem ao malfeitor não significa permitir 
que ele continua fazendo o mau. Pelo con-
trário, é uma forma real e única efetiva de 

Sétimo Domingo do Tempo Comum (Ano C) 



combater o mal. 

Jesus lutava contra o mal ajudando as 
pessoas que sofriam. Jesus também lutava 
contra o mal expondo os erros, a hipocrisia 
e as injustiças daqueles que O atacaram 
ou causaram danos a outras pessoas. Ele 
chamava a conversão daqueles que fize-
ram o mal. Quando não podia fazer nada 
para impedir o mal, ele se escondia de pes-
soas que queriam machucá-lo ou aceitava 
o sofrimento que lhe causavam. Mas acei-
tar esse sofrimento não significava desistir 
da luta contra o mal, mas continuar dela 
demonstrando amor a quem o tenham pre-
judicado. Jesus nunca machucou outras 
pessoas. Ele nunca fez o mal. Mas ele tam-
bém nunca desistiu de lutar contra o mal. 

Através da fidelidade ao amor até ao fim, e 
sobretudo através da sua ressurreição, Je-
sus mostrou a verdade de que o amor é 
mais forte do que todo o mal. Mostrou a 
verdade de que nenhum mal pode vencer 
ou destruir o amor. 

Jesus podia amar qualquer ser humano, 
porque o maior tesouro de Jesus era o 
amor de Deus. Ele sabia que ninguém po-
deria tirar esse tesouro Dele. As pessoas 
podiam caluniá-lo, traí-lo, persegui-lo, feri-
lo de muitas outras maneiras. Eles poderi-
am até mesmo matá-lo. No entanto, nin-
guém foi capaz de privar Jesus de Seu 

maior tesouro. Foi por isso que Jesus não 
considerou ninguém uma ameaça para si 
mesmo, ele não tinha que temer ninguém. 
Apesar  do  fato  de  que muitas pessoas 
eram muito hostis a Jesus, Jesus não con-
siderava ninguém seu inimigo. Ele queria 
compartilhar seu tesouro com cada ser hu-
mano. 

Se ainda não conseguimos amar pessoas 
que nos odeiam ou desejam algum infortú-
nio para nos, significa que o amor de Deus 
ainda não é o maior tesouro para nos, que 
ainda consideramos como o maior tesouro 
algo que outra pessoa pode tirar de nós. 
Por isso, nos sentimos ameaçados por ou-
tro ser humano e o consideramos nosso 
inimigo. 

Quando,  como  Jesus,  reconhecermos  o 
amor de Deus como o maior tesouro e esti-
vermos  firmemente  convencidos  de  que 
nenhum homem pode tirar esse tesouro de 
nós, seremos capazes de amar como Jesus 
amou,  conseguiremos  responder  ao Seu 
chamado para amar nossos inimigos. Além 
disso, o amor de nossos inimigos se torna-
rá tão natural para nós quanto o amor de 
nossos amigos. 

Gostaria de rezar por tal conversão, por tal 
crescimento espiritual para todos nós. 
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