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Líderes dentro da Igreja 
Por: Papa Francisco 

 
Há outro ponto que é muito importante 

esclarecer, nesta corrente de graça: (sobre) 
aqueles que guiam (orientam). Caros irmãos 
e irmãs, existe uma grande tentação para os 
líderes (repito, eu prefiro o termo de 
servidores, aqueles que servem); e esta 
tentação dos servidores vem do demónio: a 
tentação de se considerarem indispensá-
veis, seja qual for o cargo. O diabo leva-os a 
quere ser os que comandam, os que estão 
no centro; e assim, passo a passo, deslizam 
para o autoritarismo, para o culto da 
personalidade, e não deixam viver no 
Espírito as comunidades renovadas.  Esta 
tentação torna “eterna” a posição daqueles 
que se consideram insubstituíveis, posição 
que sempre tem uma qualquer forma de 
poder e de estar sobre os outros. Tenhamos 
isto bem claro: o único insubstituível na 
Igreja é o Espírito Santo, e Jesus o único 
Senhor. Eu pergunto-vos: quem é o único 
insubstituível na Igreja? (As vozes na Praça 
de São Pedro respondem: É o Espírito 
Santo!). E quem é o único Senhor? (Vozes: 
é Jesus!). 

(Audiência pelo Papa Francisco, ao Renovamento 
Carismático Católico, na Sexta-feira, 3 de Julho de 
2015, na Praça de São Pedro, no Vaticano.) 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

26 –  Livros Históricos 
 

Livros Históricos e Sapienciais (...continuação) 

 
 

Mas, ao dizermos “livros históricos” e ao 
compará-los com os nossos livros de 
história, não podemos esquecer uma coisa: 
a fé do povo de Israel. A história do povo é 

toda ela narrada em chave de fé no Deus da  

Aliança que escolheu o Seu povo por amor 
e o conduz segundo a Sua justiça. Deste 
modo, toda a história do povo está ritmada 
não pelo sucesso ou fracasso dos seus 
próprios intentos e projectos, mas pelas 
bênçãos ou castigos de Deus, consequên-
cia da fidelidade ou infidelidade do povo à 
Aliança que Deus desde o início lhe tinha 
proposto. Era esse o esquema que presidia 
a toda a narração histórica, a certeza de 
que Deus abençoa a fidelidade e castiga a 
infidelidade. 

Como é que a bênção pela fidelidade se 
fazia sentir?  

Pela liberdade e tranquilidade que o 
povo gozava, pela abundância das 
colheitas, pela paz com os reinos vizinhos…  

E o castigo pela infidelidade, como se 
manifestava?  

Nas invasões pelos outros povos, que 
empobreciam o povo, destruíam as culturas, 
roubavam o templo e o palácio de Jerusa-
lém, e, em casos de castigo mais severo, 
levavam o povo para o exílio, como 
aconteceu na Babilónia.  

Os acontecimentos da história, segundo 
esta fé num Deus providencialista, nunca se 
explicam simplesmente no campo político, 
militar ou social, mas sim como manifes-
tação de um desígnio divino para o povo. A 
história era lida e interpretada à luz do Deus 
da Aliança, o que transformava os aconteci-
mentos em palavras de Deus para o povo, 
revelação do sentir de Deus em relação a 
Israel naquele momento. Por isso, a história 
torna-se apelo que deve ser interpretado, 
acolhido e levado a sério como motor de 
transformação. A história concreta do povo, 
no seu dia a dia, era o contexto no qual se 
jogava a tal Aliança proposta por Deus no 
Sinai, era o contexto no qual o povo vivia ou 
não segundo os critérios dessa Aliança e no 
qual Deus manifestava o Seu agrado ou 
desagrado. (Continua no próximo número) 
___________________________________________________________ 

Visita-nos em:   www.paroquiascesf.com 

 

Vós,  os  Jovens 
 

Felizes sois vós, jovens, que, fartos de 
divertimentos, procueais o ar puro da 

montanha ou do mar, da alegria e da festa.  
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Uma jornalista e repórter de um canal 
televisivo, foi ao Afeganistão e notou que as 
mulheres caminhavam sempre meio metro 
atrás dos seus maridos... 

Dez anos depois voltou ao Afeganistão 
e observou que elas tinham começado a 
caminhar pelo menos 5 metros à frente 
deles. 

Interessadíssima nesta mudança de 
comportamento, a jornalista imaginou que 
tal mudança de costumes deveria significar 
uma grande vitória feminina. 

Aproximou-se de uma das mulheres e 
disse deslumbrada: 

– Amiga! Que maravilha! O que 
aconteceu aqui que fez com que se 
extinguisse aquele costume absurdo de a 
mulher caminhar atrás dos maridos e que, 
agora, caminham gloriosamente à frente 
deles? 

E a mulher afegã respondeu: 
– Minas terrestres. 

____________________________________________

A Fechar 
A estupidez coloca-se na primeira fila 

para ser vista; 
A inteligência coloca-se na rectaguarda 

para ver. 
____________________________________________ 

Despedida 
 

Votos de boa leitura e até para a semana. 
 

 

 

Tempo Comum 
 

Vivemos num mundo em contínua 
renovação, com invenções e descobertas 
que não podíamos imaginar há pouco 
tempo ainda. 

Para os optimistas, é um tempo de 
grandes realizações, de descobertas, em 
que se abrem ao homem imensas possibi-
lidades; para os pessimistas, o nosso tempo 
é um tempo de sobreaquecimento do 
planeta, de subida do nível do mar, de 
destruição da camada do ozono, de 
eliminação das florestas, de risco de 
holocausto nuclear...  

Quer queiramos, quer não, para todos 
nós é um tempo de desafios, de 
interpelações, de procura, de risco...  

Nós, cristãos, como é que encaramos 
este mundo em transformação? Vemo-lo 
com os olhos da esperança, ou com os 
óculos negros do desespero? 

A celebração da Eucaristia é a 
celebração das maravilhas do Senhor. Tudo 
o que o Senhor faz é admirável. Mas para 
se maravilhar com a grandeza do Senhor é 
preciso ter um coração pobre e puro, ter um 
coração que se deixa maravilhar e não 
habitado pelo cinismo niilista que perdeu o 
encanto por tudo. Abramos o nosso coração 
às maravilhas do Senhor. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Abramos os ouvidos, para soltarmos o 
coração.  
      O verbo escutar aparece 1159 vezes no 
Antigo Testamento e é muitas vezes 
referido a Deus que – garante Isaías – não 
é surdo (Is 51, 1). Mas, ao contrário dos 
homens, que muitas vezes fecham os 
ouvidos ao grito do pobre que implora ajuda 
e imediatamente os abrem logo que ouvem 
elogios e felicitações, o Senhor está atento 
apenas às orações, ao choro, aos lamentos 
do seu povo. «Se ele vier a clamar por mim 
– diz o Senhor – ouvi-lo-ei, porque Eu sou 
misericordioso» (Ex 22, 26). Em nenhum 
texto do Antigo Testamento  se  diz que Ele  
 
 
 

 

ouve os louvores que lhe são dirigidos. 
      São  sensibilidades auditivas muito dife- 
rentes. 
      No livro do Deuteronómio e pela boca 
dos profetas repete-se com insistência o 
convite: «Escuta, Israel!» (Dt 6,4); «Ouvi a 
palavra do Senhor» (Os 4, 1). A recusa a 
escutar esta voz é o grande pecado. 
      Zacarias dirige uma acusação grave ao 
seu povo: «Taparam os seus ouvidos para 
não ouvirem, endureceram o coração como 
um diamante para não escutarem» (Zc 7, 
11-12) e Jeremias define Israel como um 
«povo ignorante e insensato, que tem olhos 
e não vê, ouvidos e não ouve» (Jr 5, 21). O 
Senhor pede ao seu povo a docilidade e a 
adesão à sua palavra, mas a resposta que 
recebe é desanimadora: «Tu moras no meio 
desta raça de gente rebelde – confia Ele a 
Ezequiel – que tem ouvidos para ouvir e não 
ouve, porque são gente rebelde» (Ez 12, 2). 
      A surdez, na Bíblia, é a imagem da 
rejeição da palavra de Deus, representa a 
condição do ser humano seduzido por 
vozes enganadoras. É uma condição 
dramática, uma patologia grave, mas o 
Senhor prometeu curá-la. 
      - Dá-me, Senhor, um coração que ouça 
a tua palavra. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 35, 4-7a) 

 

Monição:  
 

Isaías, companheiro dos judeus exilados em 
Babilónia, garante-lhes, quando estão afogados na dor 
e no desespero, que Deus está prestes a vir ao seu 
encontro para os libertar e conduzir à sua terra.  

Nas imagens dos cegos que voltam a contemplar 
a luz, dos surdos que voltam a ouvir, dos coxos que 
saltarão como veados e dos mudos a cantar com 
alegria, o profeta representa essa vida nova, cheia de 
felicidade, abundante, transformadora, que o Senhor 
vai oferecer a Judá. 

 

Leitura: 
  

Leitura do Livro de Isaías 
 
4Dizei aos corações perturbados: «Tende 

coragem, não temais. Aí está o vosso Deus; vem para 
fazer justiça e dar a recompensa; Ele próprio vem 
salvar-nos». 5Então se abrirão os olhos dos cegos e se 
desimpedirão  os  ouvidos  dos surdos.  Então  o  coxo   

 
 

saltará como um veado e a língua do mudo cantará de 
alegria. As águas brotarão no deserto e as torrentes na 
aridez da planície; 7aa terra seca transformar-se-á em 
lago e a terra árida em nascentes de água. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

O profeta dirige-se aos Israelitas, 
exilados na Babilónia, e promete-lhes um 
futuro radioso: «O deserto e a terra árida 
vão alegrar-se, a estepe exultará e dará 
flores belas como narcisos. Vai cobrir-se de 
flores e transbordar de júbilo e de alegria» 
(Is 35, 1--2). Com estas imagens dulcíssi-
mas é anunciada a intervenção iminente do 
Senhor a favor do seu povo. Depois vem a 
exortação à esperança: «Tende coragem, 
não temais. Aí está o vosso Deus; Ele 
próprio vem salvar-nos» (v. 4) e a descrição 
do renovamento causado pela vinda do 
Senhor: «Então se abrirão os olhos dos ce-
gos e se desimpedirão os ouvidos dos 
surdos. Então o coxo saltará como um 
veado e a língua do mudo cantará de 
alegria» (v. 5-6). 
      Na Bíblia, a cegueira (não vêr), a surdez 
(não ouvir), a paralisia (não caminhar), o 
mutismo (não falar) são características 
muitas vezes associadas a Israel, «povo 
cego, apesar de ter olhos, e surdo, apesar 
de ter ouvidos» (Is 43, 8), povo que – como 
dizem frequentemente os profetas – fecha 
os ouvidos à voz do seu Deus e, não tendo 
ouvido a sua palavra, é incapaz de a 
anunciar. 
      No entanto, o Senhor – garante o 
profeta – está para intervir a favor de Israel. 
Todas as suas fraquezas e enfermidades 
serão curadas. Não tardará a aparecer a luz 
da salvação e os deportados encaminhar-       
-se-ão para a terra de seus pais; os seus 
joelhos vacilantes serão revigorados, hão-       
-de ouvir e proclamar as maravilhas do seu 
Deus. 
      Com este oráculo surgiu em Israel a 
convicção de que, com a sua vinda, o 
messias operaria uma transformação 
extraordinária do mundo. Ao realizar estes 
sinais, Jesus apresentou-se como o 
messias esperado. 

A leitura termina (v. 6-7) com o anúncio  
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de uma mudança também da terra que irá 
acolher os exilados que regressam da 
Babilónia: «A terra árida transformar-se-á 
em nascentes de água» e os lugares que 
antes eram habitados por animais 
selvagens tornar-se-ão campos fecundos e 
jardins irrigados. Não só os seres humanos, 
mas também toda a criação participará da 
salvação do Senhor. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. 1) 

 

Monição:  
 

O salmista exorta-nos a louvar o Senhor e a 
confiar nele e não nos homens, porque Ele reina 
eternamente. 

Com os mesmos sentimentos, façamos deste 
texto inspirado a nossa oração cheia de confiança. 
  

Refrão:         Ó MINHA ALMA, LOUVA O SENHOR. 
  

Ou:                ALELUIA. 
  

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. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Tg 2, 1-5) 

 
Monição:  
 

S. Tiago Menor, na sua carta aos cristãos, exorta-     
-os a que se comprometam com Jesus, seguindo-O no 
caminho do amor, da partilha, da doação.  

Ensina todos os fiéis a não discriminar nem 
marginalizar qualquer pessoa, e a acolher com especial 
bondade os pequenos e os pobres. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

Meus irmãos: 1A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo 
não deve admitir acepção de pessoas. 2Pode acontecer 
que na vossa assembleia entre um homem bem 
vestido e com anéis de ouro e entre também um pobre 
e mal vestido; 3talvez olheis para o homem bem vestido 
e lhe digais: «Tu, senta-te aqui em bom lugar», e ao 
pobre: «Tu, fica aí de pé», ou então: «Senta-te aí, 
abaixo do estrado dos meus pés». 4Não estareis a 
estabelecer distinções entre vós e a tornar-vos juízes 
com maus critérios? 5Escutai, meus caríssimos irmãos: 
Não escolheu Deus os pobres deste mundo para 
serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele 
prometeu àqueles que O amam? 
  

Palavra do Senhor. 

 
 
 

 
 

Comentário: 
 

      «O rico comete injustiças e, ainda por 
cima, ameaça; o pobre é ofendido, e ainda 
pede desculpa» (Eclo 13, 3). É a constata-
ção amarga de um israelita piedoso do 
século II a.C. e é também aquilo que cada 
um de nós verifica na vida de todos os dias. 
Os ricos e os poderosos gozam de 
privilégios, são-lhes reservados os lugares 
de honra, digam eles o que disserem 
recebem aplausos, e, mesmo se erram, são 
poucos os que têm a coragem de levantar a 
voz para os condenar. Na nossa sociedade 
esta discriminação entre ricos e pobres é 
aceite como uma coisa normal; mas será 
lícito deixar que entre também na 
comunidade cristã? 
      Tiago responde a esta pergunta com um 
exemplo muito provocatório: «Pode aconte-
cer que na vossa assembleia entre um ho-
mem bem vestido e com anéis de ouro e 
entre também um pobre mal vestido...» (v. 
1-4). A comunidade que faz tais discrimina-
ções adequa-se ao espírito do mundo, onde 
o rico é tratado de modo preferencial e o 
pobre nada conta. Mas a comunidade foi 
constituída para dar um sinal oposto, para 
indicar as preferências de Deus pelos 
pobres; Ele, de facto, «escolheu os pobres 
deste mundo para serem ricos na fé e 
herdeiros do reino» (v. 5). 
      Por pobres a Bíblia não entende apenas 
os que não têm dinheiro, mas todas aquelas 
pessoas que são menos favorecidas pela 
vida, que por uma razão ou por outra 
tendem a ser marginalizadas. É a estas 
pessoas que a comunidade cristã deve 
prestar maior atenção, mostrando que os 
seus critérios são opostos aos do mundo. 
      Nas nossas igrejas desapareceram 
completamente, ou, pelo menos, estão a 
desaparecer, as discriminações de que 

falava Tiago. Provamos instintivamente uma 
sensação de incómodo quando ainda é 
reservado um lugar de honra a alguma 
personagem. Damo-nos conta da incon-
gruência, da incompatibilidade entre uma tal 
atitude e a celebração eucarística. 
      O problema, nos dias de hoje, não se 
põe dentro da igreja, mas fora. Os lugares 
reservados às autoridades, aos benfeitores 
insignes, aos dignatários já não existem, 
mas as discriminações persistem no 
exterior. Na vida de todos os dias é difícil 
tornar concreto o sinal de fraternidade e de 
igualdade que celebramos quando estamos 
reunidos em santa assembleia para escutar 
a palavra de Deus e partilhar o pão 
eucarístico. 

Há quem acuse as nossas comunidades 
de hipocrisia, mas tal não é correcto. Como 

toda a gente, também os cristãos são fracos 

e pecadores. As nossas assembleias, 
reunidas no dia do Senhor, não celebram 
tanto aquilo que são, mas o que se devem 
tornar. A Eucaristia recorda-nos como deve 
ser o mundo novo que somos chamados a 
construir: um mundo em que todos, 
sobretudo os últimos, se sintam acolhidos e 
amados. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 4, 23) 
 

Monição:  
 

Enche-nos de alegria a certeza da fé de que Jesus 
vai connosco a caminho do Céu e nunca nos abandona 
no meio das dificuldades. 

Ele dá solução a todos os problemas humanos, de 
modo que, n’Ele e com Ele, vamos com segurança ao 
encontro do Pai. 

Aclamemos o Evangelho da Salvação que 
proclama para nós esta consoladora esperança. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

Jesus pregava o Evangelho do reino 
e curava todas as enfermidades entre o povo. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 7, 31-37) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 31Jesus deixou de novo a região 
de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da 
Galileia, atravessando o território da Decápole. 
32Trouxeram-Lhe então um surdo que mal podia falar e 
suplicaram-Lhe que impusesse as mãos sobre ele. 
33Jesus, afastando-Se com ele da multidão, meteu-lhe 
os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. 
34Depois, erguendo os olhos ao Céu, suspirou e disse-     
-lhe: «Effathá», que quer dizer «Abre-te». 35Imedia-
tamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-     
-lhe a prisão da língua e começou a falar 
correctamente. 36Jesus recomendou que não 
contassem nada a ninguém. Mas, quanto mais lho 
recomendava, tanto mais intensamente eles o 
apregoavam. 37Cheios de assombro, diziam: «Tudo o 
que faz é admirável: faz que os surdos oiçam e que os 
mudos falem». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

Comentário: 

 
Só Marcos refere em pormenor esta cura. 
Jesus não se limita a um gesto corrente de 
impor as mãos, mas «meteu-lhe os dedos 
nos ouvidos e com saliva tocou-       -lhe a 
língua» (v. 33), o que não envolve qualquer 
espécie de magia, mas é um gesto 
simbólico, como que sacramental, apto para 
excitar a fé e confiança do doente e pôr em 
evidência como a graça divina da cura 
passa através de sinais sensíveis. Mas o 
milagre não aparece como fruto dos gestos 
de Jesus,  mas  devido  à  eficácia  da  sua 
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palavra; nisto se distingue das benzeduras 
dos curandeiros judeus e dos passes 
mágicos helenísticos.  

V. – 34 «Effathá»: a força poderosa da 
palavra de Jesus é de tal modo impressio-
nante que se manteve na tradição a própria 
expressão aramaica, mesmo depois de o 
Evangelho ter passado a ser pregado em 
grego. S. Marcos, escrevendo para não 
judeus, tem o cuidado de fornecer a sua 
tradução: «abre-te!» A ordem não é dada 
por Jesus aos membros afectados pela 
doença, mas à pessoa do doente, o que 
reforça o seu simbolismo; neste sentido, a 
mesma palavra passou ao rito do Baptismo, 
mantendo-se ainda no Baptismo dos 
adultos; no das crianças temos agora 
apenas a oração a pedir que os ouvidos do 
baptizando se abram para em breve ouvir e 
aceitar a palavra de Deus; nesta linha está o 
apelo emblemático do Papa João Paulo II: 
«abri as portas a Cristo!» 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pelo Papa Francisco e seus colaboradores, 

pelos bispos e servidores das dioceses, 
pelos párocos e pelos fiéis que os ajudam, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos que defendem a paz entre as nações, 

pelos que se levantam contra as injustiças 
e pelos que dão pão a quem tem fome, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos, 

pelos pobres dos países mais pobres 
e por todos os que estão ao seu serviço, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 

pelos que não puderam vir por estarem doentes 
e pelos que entre nós estão mais tristes, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos, 

pelos que no mundo inteiro são vítimas de        
violência 
e pelos que morrem por causa da sua fé, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Jornal Juvenil 
 

Evangelho: 

Fez tudo bem 

 
Trouxeram-lhe um surdo que falava com 

dificuldade e suplicaram-Lhe que impusesse 
a mão sobre ele. Jesus tomou-o consigo em 
particular, para longe da multidão. Colocou- 
-lhe os dedos nos ouvidos e com a saliva 
tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os 
olhos ao céu, suspirou e disse:  

– “Effathá”, isto é, “abre-te”.  Abriram-se 

Despedida 
       
      O teu “Jornalito” deseja-te boas férias. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 08 – Natividade da Virgem Santa        
  Maria (2030.º aniversário de nascimento); 

Dia 09 – S. Pedro Claver (Presbítero); 

Dia 12 – Santíssimo Nome de Maria. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Negócios no estrangeiro) 
 

O dinheiro também tem pátria, e aquele 
que explora uma indústria no país e leva o 
dinheiro para guardá-lo fora, está a pecar. 
Porque não honra com esse dinheiro o país 
que lhe dá a riqueza. 

 

               (Sobre o Céu e a Terra, 2010). 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Setembro, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Oportunidades para os jovens. Para 
que abundem as oportunidades de forma-
ção e de trabalho para os jovens. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Catequistas, testemunhas da fé. 
Para que a vida dos catequistas seja um 
testemunho coerente da fé que anunciam. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

 

Mantém sempre aceso o teu ideal de 
alegria e de felicidaade. Trabalha visando o 
bem próprio, sim, mas também o da 
humanidade. E não tenhas apenas a preo-
cupação de acumular riquezas, que os 
vermes destroem, os ladrões roubam e a 
ferrugem consome. Acumula antes riquezas 
duradouras, constituídas de benefícios que 
prestas aos irmãos, porque amanhã rece-
berás de todos um sorriso de agradecimen-
to que muito bem te fará. A alegria que 
sentirás pelo bem que praticares, será o 
maior tesouro que podes obter. 
____________________________________________ 

Leitor 
Podes enviar a tua sugestão ou a 

tua crítica, para o Mail do Jornal que é o 
seguinte:  jornal.leitor@portugalmail.pt 

 

os ouvidos do homem, e logo se desfez a 
prisão da língua. E começou a falar 
correctamente.                                       
                                                           (Mc 7, 31-37) 

Comentário: 
 

A cura de um surdo-mudo como ensinamento 

 
Esta acção desenvolve-se numa cidade 

pagã da Decápole; uma das dez cidades 
importantes pagãs que desconhecem a fé 
em Javé. 

Primeiro ensinamento: Jesus não sente 
inconveniente em ajudar quem sofre, sem 
se importar da raça, nacionalidade ou 
religião. Vai lá, onde alguém sofre. 

Segundo ensinamento: A forma como 
Jesus realiza o milagre... Retira o doente à 
parte, coloca os seus dedos nos ouvidos do 
surdo, e com a saliva tocou-lhe a língua, 
fala-lhe no idioma dele... Faz todo o 
possível para que aquele surdo-mudo, que 
não ouve nem fala, sinta a cerimónia e o 
afecto de Jesus que se interessa pelo seu 
sofrimento e o cura. 

Terceiro ensinamento: Aquela deficiên-
cia mantinha a pessoa marginalizada. Ao  
restituir-lhe a capacidade de ouvir e falar, 
Jesus integra-o na socirdade. Oferece-lhe a 
possiblidade de escutar e se exprimir. 
 

Sabias que… 
 
Decápole 

      Região geográfica e confederação 
política formada por “dez cidades” de cultura 
grega: Gerasa, Pela, Gadara, Hipos… A 
população pagã convivia com pequenos 
grupos judaicos. Estas cidades tinham 
templos dedicados às divindades gregas, 
teatros, hipódromos, estações balneares, 
anfiteatros… Jesus anunciou a palavra e 
realizou curas nessas cidades. 
      Jesus de Nazaré viveu um ambiente 
social onde se fundia a cultura grega e a 
judaica, criando um espaço de tolerância e 
abertura. Não ocorria o mesmo na ortodoxa 
Jerusalém, dominada pelo integrismo 
judaico da época. 
 

Oração 
      
      Senhor, fecha os nossos lábios, às 
críticas que afundam os outros; às mentiras 
ditas para prosperar; às ameaças que 
atemorizam os débeis; aos ditos e insultos 
que ferem o coração. 
      Senhor, que os nossos lábios, procla-
mem palavras de bênção  e animação; se 
encham com os sorrisos que reconfortam; 
pronunciem as orações que conduzem ao 
coração de Deus e elevam ânimos 
decaídos. 
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