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Os infinitos do Amor
Neste mês frio de Fevereiro, celebraremos de maneira es-
pecial a « Alegria do Amor» dos que se amam.  ¶  O dia de 
São Valentim será celebrado na nossa paroquia, este ano, 
com missa de Ação de Graças pelos que se amam e conti-
nuam a namorar: solteiros, casados e recasados.  ¶  A mis-
sa, no dia 14, será seguida de um tempo de adoração do 
Amor Infinito de Deus, o nosso Eterno e Fiel ENAMORA-
DO.  ¶  Será um tempo de alegria e louvor, para, juntos, 
darmos graças a Deus-Amor pelo encontro das vidas ena-
moradas e que procuraram corresponder ao apelo de Deus 
no sacramento do matrimónio.  ¶  Convidamos, por isso, 
especialmente os namorados de todas as idades, casados 
e por casar, a participarem neste momento celebrativo dos 
infinitos do amor, pois todo o nosso amor humano, causa 
alegria a Deus.    Pe. Ismael
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1. TEMA DO MÊS
Amar é arriscar. Tudo. 

O amor é algo extraordinário e muito raro. Ao contrário do 
que se pensa não é universal, não está ao alcance de todos, 
muito poucos o mantêm aqui. Chama-se amor a muita coi-
sa, desde todos os seus fingimentos até ao seu contrário: o 
egoísmo.  ¶  A banalidade do gosto de ti porque gostas de 
mim é uma aberração intelectual e um sentimento mesqui-
nho. Negócio estranho de contabilidade organizada. Amar 
na verdade, amar, é algo que poucos aguentam, prefere-se 
mudar o conceito de amor a trocar as voltas à vida quando 
esta parece tão confortável.  ¶  Amar é dar a vida a um ou-
tro. A sua. A única. Arriscar tudo. Tudo. A magnífica beleza 
do amor reside na total ausência de planos de contingência. 
Quando se ama, entrega-se a vida toda, ali, desprotegido, 
correndo o tremendo risco de ficar completamente só, assu-
mindo-o com coragem e dando um passo adiante. Por isso a 
morte pode tão pouco diante do amor. Quase nada. Ama-se 
por cima da morte, porquanto o fim não é o momento em 
que as coisas se separam, mas o ponto em que acabam.  ¶  
Não é por respirar que estamos vivos, mas é por não amar 
que estamos mortos.  ¶  De pouco vale viver uma vida inteira 
se não sentirmos que o mais valioso que temos, o que so-
mos, não é para nós, serve precisamente para oferecermos. 
Sim, sem porquê nem para quê. Sim, de mãos abertas. Sim... 
porque, ainda além de tudo o que aqui existe, há um mun-
do onde vivem para sempre todos os que ousaram amar...  

  José Luís Nunes Martins, in ‘Filosofias - 79 Reflexões’

S. Valentim
S. Valentim tem sido celebrado pelas Igrejas do Ocidente 
e do Oriente como o protetor dos Namorados, embora a 
Igreja Católica, a partir de 1969, e devido à precariedade de 
provas históricas, tenha deixado de o celebrar.  ¶  Isto não 
quer dizer que não possa realizar, neste dia, a exaltação do 
amor, um amor recíproco, generoso, paciente, à maneira 
de S. Paulo.  ¶  A história de S. Valentim carece de provas. 
Porém, o santo passou para a História como um bispo com 
este nome, que viveu no tempo do Imperador Cláudio II, 
no sec. III. Este teria desejado formar um exército podero-
so e, por isso, proibiu os casamentos. S. Valentim, porém, 
desobedeceu às ordens do Imperador e, em segredo, conti-
nuou a celebrar a união entre jovens, o que lhe mereceu a 
prisão e condenação à morte. Foi nestas circunstâncias que 
a jovem, Artérias, cega e filha do carcereiro, o visitou e se 
apaixonou por ele. A paixão teria sido recíproca e a jovem 
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É Isto o Amor 
Em quem pensar, agora, senão em ti? Tu, que  ¶  me esva-
ziaste de coisas incertas, e trouxeste a  ¶ manhã da minha 
noite. É verdade que te podia  ¶  dizer: «Como é mais fácil 
deixar que as coisas  ¶  não mudem, sermos o que sempre 
fomos, mudarmos  ¶  apenas dentro de nós próprios?» Mas 
ensinaste-me  ¶  a sermos dois; e a ser contigo aquilo que 
sou,  ¶  até sermos um apenas no amor que nos une,  ¶  
contra a solidão que nos divide. Mas é isto o amor:  ¶  ver-
te mesmo quando te não vejo, ouvir a tua  ¶  voz que abre 
as fontes de todos os rios, mesmo  ¶  esse que mal corria 
quando por ele passámos,  ¶  subindo a margem em que 
descobri o sentido  ¶  de irmos contra o tempo, para ganhar 
o tempo  ¶  que o tempo nos rouba. Como gosto, meu amor,  
¶  de chegar antes de ti para te ver chegar: com  ¶  a sur-
presa dos teus cabelos, e o teu rosto de água  ¶  fresca que 
eu bebo, com esta sede que não passa. Tu:  ¶  a primavera 
luminosa da minha expectativa,  ¶  a mais certa certeza de 
que gosto de ti, como  ¶  gostas de mim, até ao fim do mun-
do que me deste.    Nuno Júdice, in ‘Pedro, Lembrando Inês’

2. COMUNIDADE(S) 
EM MOVIMENTO(S)
Ilha da Misericórdia de SM
Começou a 21 de novembro, na nossa paróquia, a  « Ilha 
da Misericórdia » de São Mamede.  ¶  Tem sido um espaço 
de misericórdia onde, acreditamos, que todos merecem no-
vas oportunidades e novos recomeços. Tem, como missão 
principal, capacitar a inserção de pessoas desempregadas 
no mercado de trabalho, mas não só!  ¶  Já ajudamos, neste 
tempo, a empregar quatro pessoas e prestámos ajuda  com 
alimentos a cinco famílias, semanalmente.  ¶  Este espaço 
também está aberto a empresas que queiram ser parceiros 
e fazer parte desta ilha.  ¶  O objetivo da” Ilha da Misericór-
dia” é, entre outros, a possibilidade de encontrar colabora-
dores, antes de os procurar pelas habituais vias comerciais, 
dando, assim, a oportunidade de fazer a diferença na vida 
de quem mais precisa; além disso, tem  também em vista 
fazer  deste processo de recrutamento um projeto de res-
ponsabilidade social.  ¶  Faça parte desta ilha e ajude-nos a 
ajudar!  ¶  Todas as quartas feiras entre as 18h e ae 19h30.   

teria recuperado, milagrosamente, a visão.  ¶  Depois da 
sua morte, na Via Flamínia, em Roma, os jovens presta-
ram-lhe homenagem com flores e bilhetes, como preito de 
gratidão e crença no amor.    Raquel Andrade



A Pérola DE JOHN STEINBECK
O clube de leitura de SM, lê e partilha a 
História comovente de uma pérola enor-
me, de como foi descoberta e de como 
se perdeu, levando com ela os sonhos 
bons e maus que representava. História 
também de uma família e da solidarie-
dade especial entre uma mulher, um po-
bre pescador índio e o filho de ambos. 
Baseada num conto popular mexicano, 

A Pérola constitui uma inesquecível parábola poética sobre 
as grandezas e as misérias do mundo em que vivemos.   

6. INFORMAÇÕES
Seja solidário com a comunidade
IBAN: 0033 0000 0001 8050 4400 5
Ajude nas obras da nossa igreja
IBAN: 0018 0003 4585 3496 0200 5
Os nossos contactos
     213 838221        secretariasmamede@gmail.com
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Apresentação do Senhor
Mal 3,1-4  •  Heb 2,14-18  •  Sl 23  •  Lc 2,22-40

IV Domingo do Tempo Comum
Jer 1,4-5.17-19  •  Sl 70  •  1 Cor 12,31 – 13,13  •  Lc 4,21-30

V Domingo do Tempo Comum
Is 6,1-2a.3-8  •  Sl 137  •  1 Cor 15,1-11  •  Lc 5,1-11

VI Domingo do Tempo Comum
Jer 17,5-8  •  Sl 1  •  1 Cor 15,12.16-20  •  Lc 6,17.20-26

VII Domingo do Tempo Comum: 1 Sam 26,2.7-9  •  
12-13.22-23  •  Sl 102  •  1 Cor 15,45-49  •  Lc 6,27-38
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24

5. AGENDA  
DIA 1 Dia do Consagrado. Missa de ação de graças pelos 
consagrados da nossa comunidade com benção da luz
DIA 3 Domingo da partilha de alimentos.
DIA 10 Eucaristia das 12h Unção dos doentes
11h-12h Encontro de preparação de adultos  
para os Sacramentos de Iniciação Cristã
DIA 11 XXVII Dia Mundial do Doente
DIA 14 Dia de S. Valentim - Missa seguida de adoração 
para namorados e casais novos.
DIA 19 18h30 e as 20h CPB: Encontro de Preparação 
para os Batismos de Março
DIA 21 21h Clube de leitura SM.
DIA 24 11h-12h Encontro de preparação de adultos  
para os Sacramentos de Iniciação Cristã
TODAS AS QUARTAS FEIRAS: Entre as 18h e as 19h30  
Ilha da Misericordia 
TODAS AS QUINTAS FEIRAS: até as 19.45   
Adoraçao da Eucaristia depois da eucaristia

4. CALENDÁRIO LITÚRGICO 
 Indicação das leituras [dia]

3. LIVRO DO MÊS


