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29 – Os alfaiates são proibidos de 
costurar roupas para mulheres, ou de tomar 
as suas medidas; 

30 – É completamente proibido à mulher 
assistir a filmes, televisão, ou vídeo; 

31 – As mulheres são proibidas de usar 
as casas de banho públicas (apesar da 
maioria não ter casa de banho em casa); 

32 – As mulheres estão proibidas de 
praticar desportos e de entrar em centros 
desportivos ou clubes; 

33 – As mulheres estão proibidas de 
participar em encontros festivos com fins 
recreativos. 

Caros leitores, as mulheres ocidentais 
queixam-se... são umas discriminadas... 
porque em trabalho igual recebem salário 
inferior aos homens... porque são 
classifacadas como sendo o sexo fraco... 
porque não podem saír à noite sózinhas 
(mas saem) como fazem os homens... são 
sempre as parentes pobres da sociedade... 
são umas escravas... etc. Então, como 
classificar estas mulheres muçulmanas, 
umas mártires? Se quiserem (mulheres e 
homens), comentem isto, dêem a vossa 
opinião para o Mail deste Jornal: 
jornal.leitor@portugalmail.pt 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

27 –  Livros Históricos (Escritos Sapienciais) 
 

Os livros sapienciais são aqueles em 
que o tema é a Sabedoria. Estão muito 
despojados de normas jurídicas e distan-
ciam-se claramente da experiência de Deus 
que dá origem à Lei para afirmarem a 
primazia de uma experiência de Deus que 
dá origem à Sabedoria como arte de viver. 
O sábio, na perspectiva bíblica, é aquele 
que saboreia a vida e a história com o 
próprio “paladar de Deus”, isto é, com os 
seus critérios e horizontes.  Por isso o sábio  
 

é aquele que vive e testemunha a harmonia 
entre fé e vida, não a dois blocos separados 
e ligados apenas pelo vínculo jurídico do 
cumprimento de leis religiosas, mas à fé 
como coração orientador da vida.  

Na Bíblia, os livros que formam este 
grupo sapiencial são sete, e com bastantes 
diferenças.  

O livro de Job é uma longa reflexão em 
forma de diálogo sobre a causa do 
sofrimento injusto (tema revolucionário 
porque punha em causa a lógica clássica do 
judaísmo que era a de que ao justo, Deus 
dava a bênção, e ao injusto, o castigo…) e a 
linguagem sobre Deus.  (continua no próximo       

                                                                  número). 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Procura ser humilde em todas as 
circunstâncias. Humildade não é dizer “sim” 
a tudo e a todos.Também não é apregoar 
que somos humildes. Não é “agachar-se” 
mentalmente a tudo o que os outros dizem. 
Não! 

Humilde é aquele que sabe exacta-
mente o que é e o que vale. É conhecer-se 
a si mesmo, procurando corrigir com 
sinceridade os seus próprios defeitos, e não 
querê-los impor ou querer impor-se aos 
outros. 

Normalmente, quem é humilde, não 
sabe que o é, ao passo que quem não é 
humilde, geralmente está convencido sê-lo. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Sacerdócio) 
 

Ser um sacerdote aberto significa «que 
é capaz de ouvir, embora se mantenha 
firme nas suas convicções» 

 

Carta aos Sacerdotes da Arquidiocese,  
01-10-1999) 

 
 
 

de Parabéns... 
 

De parabéns estão esta semana, pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
Leitores: 

– Na Terça-feira, dia 22 de Setembro, o 
Leitor Duarte José Barros, da Paróquia de 
Eiriz; 

– Na Quarta-feira, dia 23 de Setembro, 
o Leitor Martinho Matos, da Paróquia de 
Carvalhosa; 

– Na Sexta-feira, dia 25 de Setembro, a 
Leitora Luisa Abreu, da Paróquia de 
Figueiró. 

À Luisa, ao Duarte e ao Martinho, o Jor-
nal do Leitor deseja-lhes muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Se queres que as pessoas se lembrem 
do teu aniversário, fá-lo constar. Se queres 
uma festa e ninguém mais pensa nisso, por 
que não fazes tu uma? 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

O avarento 
 

O Alberto, já velho e moribundo, chama 
o seu filho mais velho. Este ajoelha-se junto 
à cama e o velho diz, com muito custo: 

– Filho... este relógio de ouro... foi do 
teu bisavô... e depois foi do teu avô... e foi 
meu... Agora, chegou a tua vez... Queres 
comprá-lo? 
____________________________________________   

A Fechar 

 

É melhor que fale por ti a tua vida,  
do que as tuas palavras. 

           

 
 

Tempo Comum 
 

Nós vivemos numa sociedade profun-
damente competitiva. Desde pequenos que 
assimilamos a ideia de que, se não se for 
bonito, esperto, endinheirado e atraente, 
nunca se terá sucesso na vida. Daí a fonte 
dos inúmeros conflitos existentes entre os 
homens e também em muitas comunidades 
cristãs. 

A liturgia da Palavra deste domingo 
vem-nos recordar que o discípulo de Jesus 
deve fazer-se pequeno e considerar-se ao 
serviço dos mais pobres, segundo a 
sabedoria de Deus. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Vale quem se faz servo, e não quem 
predomina. 

      Quem está enamorado está sempre 
«fora de si de alegria». Sai de si mesmo, 
esquece-se de si porque experimenta um 
impulso irreprimível para encontrar a outra 
pessoa. Também a experiência mística do 
êxtase, do verbo grego «existánai», significa 
«estar fora de si» e arrebatados em Deus. 

Quem ama não pode permanecer em 
si mesmo, deve sair e entregar-se à pessoa 
amada. Isto acontece também com Deus, 
amor infinito e, portanto, inteiramente «fora 
de si». Em Cristo revelou o seu «êxtase», 
deixou o Céu e veio ficar entre nós: «Saí do 
Pai – afirma Jesus – e vim ao mundo» (Jo 
16, 28). O seu destino é o regresso ao Pai, 
no entanto, não deixa as pessoas, às quais 
o une um amor indissolúvel: «Virei nova-
mente e hei-de levar-vos para junto de mim  
– garante Ele – a fim de que, onde Eu 
estou, vós estejais também... Hei-de ver-vos 
de novo e então o vosso coração há-de 
alegrar-se e ninguém vos poderá tirar a 
vossa alegria»  (Jo 14, 3; 16, 22-23). 

O Senhor que sai de si e vem para o 
meio das pessoas é um convite ao êxtase, a 
«sair de si para ir ao encontro dos irmãos». 
Encontra Deus quem deixa de pensar em si 
mesmo, nas próprias vantagens, na  auto-     
-afirmação e se torna, como o Senhor, servo     
 
 
 

 

 

de todos. Diz S. João: «O amor de Deus 
manifestou-se desta forma no meio de nós: 
Deus enviou ao mundo o seu Filho 
unigénito, para que, por Ele, tenhamos a 
vida. Não fomos nós que amámos a Deus, 
mas foi Ele mesmo que nos amou. 
Caríssimos, se Deus nos amou assim, 
também nós devemos amar-nos uns aos 
outros. A Deus nunca ninguém viu; se nos 
amarmos uns aos outros, Deus permanece 
em nós e o seu amor chegou à perfeição 
em nós» (1 Jo 4,9-12). 
      - Não é quem prevalece (predomina), 
mas quem se faz servo, esse é que é 
grande aos olhos de Deus. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
(Sab 2, 12.17-20) 

 

Monição:  
 

O «justo», porque leva uma vida exemplar, torna-     
-se uma pessoa incómoda demais, pois a sua atitude 
constitui uma reprovação silenciosa. Por tal motivo 
deve ser eliminado. É este o conteúdo da primeira 
leitura que vamos escutar. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

Disseram os ímpios: 12«Armemos ciladas ao justo, 
porque nos incomoda e se opõe às nossas obras; 
censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos as 
faltas de educação. 17Vejamos se as suas palavras são 
verdadeiras, observemos como é a sua morte. 
18Porque, se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá 
e o livrará das mãos dos seus adversários. 19Provemo-     
-lo com ultrajes e torturas para conhecermos a sua 
mansidão e apreciarmos a sua paciência. 20Conde-
nemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, Alguém 
virá socorrê-lo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 

  

      «Comamos e bebamos porque amanhã 
morreremos» (Is 22,13). Esta é a proposta 
feita pelos crápulas do tempo de Isaías 
(crápulas eram aquelas pessoas dadas ao 
desrregramento, à devassidão e à libertina-
gem, uns canalhas), e é também uma 
proposta retomada depois pelos hedonistas 
de todos os tempos (hedonistas eram 
aquelas  pessoas  que  consideravam o pra- 

 
 

 

zer como fim último) de quem, ignorando 
Deus e a vida futura, não encontra nada 
melhor  do  que  virar-se  para as realidades 
deste mundo e abandonar-se à libertina-
gem. Sempre houve gente assim, mas, por 
volta de finais do século I a.C, em 
Alexandria, era particularmente numerosa e 
agressiva.   
      Alexandria era a metrópole dos 
Ptolomeus (geógrafos e astrónomos), era 
sede da célebre biblioteca que atraía sábios 
e homens de letras de todo o mundo, era 
uma cidade opulenta onde, desde há três 
séculos, se tinha vindo a estabelecer uma 
numerosa colónia hebraica, constituída – 
segundo estimativas recentes – por cerca 
de 180 mil pessoas. 
      Em Alexandria, os Israelitas tinham as 
suas sinagogas onde liam, na tradução 
grega, as Sagradas Escrituras; eram 
conduzidos pelos seus anciãos e chefes, 
conservavam a própria identidade e podiam 
seguir as próprias tradições. No entanto, 
sentiam também o fascínio irresistível da 

cultura helenística (civilizações desenvolvi-
das fora da Grécia, mas com influência de 
cultura grega), e havia, por isso, quem 
começasse a ceder às tentações da idolatria 
e às seduções da vida pagã. 
      Ora, é neste ambiente histórico-cultural 
que deve ser colocada a composição do 
livro da Sabedoria, que é tirada a nossa 
leitura de hoje. 
      Preocupado com o período de apostasia 
(os que renegam a sua religião ou a sua fé), 
apostasia que pesa sobre os seus compa-
triotas, o autor expõe, num discurso 
apaixonado posto na boca dos «ímpios», as 
propostas de vida fácil em relação às quais 
todo o judeu piedoso deve acautelar-se. 
      «Dizem estes (apóstatas e traidores) 
nos seus falsos raciocínios (observemos 
estes insensatos): "Breve e triste é a nossa 
vida, foi por acaso que viemos à existência 
e, depois, será como se não tivéssemos 
existido. Vinde, pois! Gozemos dos bens 
presentes, tiremos prazer das criaturas com 
o ardor da nossa juventude! Inebriemo-nos 
do melhor vinho e de perfumes, e não 
deixemos passar as primeiras flores da 
Primavera! Coroemo-nos de botões de rosa  
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antes que murchem! Oprimamos o justo na 
sua pobreza, não poupemos a viúva nem 
respeitemos os cabelos brancos do ancião! 
Seja a nossa força a norma da justiça 
porque o que é fraco para nada serve"» (Sb 
2, 1-11). Vale a pena ler estes versículos de 
1  a  11  que  antecedem  a leitura. Embora 
estejamos a referir-nos a comportamentos 
de há 2.100 anos, em pouco difere do 
pensamento e do comportamento do 
homem de hoje, no séc. XXI. 
      Bom, mas quem eram afinal estes 
«ímpios», de que nos fala o Livro da 
Sabedoria e que promoviam ideias e 
projectos tão tresloucados? 
      Eram, antes de mais, as pessoas com 
posses e bem colocadas na cidade; mas 
eram também os intelectuais que, conside-
rando-se depositários de uma cultura 
superior, desprezavam os Israelitas e as 
suas tradições religiosas, consideradas 
arcaicas, obsoletas, superadas pelas novas 
filosofias. 
      No entanto, estes não eram os 
expoentes mais temíveis do grupo dos 
«ímpios». Havia algumas pessoas que, 
mais do que todas as outras, se 
encarniçavam (enfureciam) contra os 
Hebreus, ofendendo, caluniando e come-
tendo todo o tipo de vexames e abusos. 
Eram alguns filhos de Israel que, tendo 
abandonado a fé dos seus pais, uniram-se 
aos pagãos na perseguição aos seus 
irmãos de fé. Eram uma espécie de 
traidores. O que mais incomodava estes 
renegados era a vida exemplar que, apesar 
da oposição, muitos israelitas piedosos 
continuavam a ter e a viver. Claro está que 
isto constituía uma condenação clara e 
firme da sua corrupção, da sua apostasia e 
das suas injustiças. 
      Entretanto, os «ímpios» não podem 
conviver durante muito tempo com os 
justos; de facto, os justos são muito 
incómodos, a sua desaprovação tácita 
(calados, mas que se subentende), torna-se 
bem cedo insuportável e o rancor contra 
eles acaba por explodir. Então o que é que 
acontece? Se os justos não se deixam 
seduzir (ir na onda, deixar-se conquistar), 
são eliminados.  
      No trecho de hoje é referida a decisão 
que tomam os ímpios: «Armemos ciladas ao 
justo... provemo-lo com ultrajes e torturas... 
condenemo-lo à morte infame.» – lemos 
nesta leitura. 
      Estas ameaças poderiam referir-se não 
só aos israelitas de Alexandria do Egipto, 
mas também directamente a Jesus, que 
haveria de aparecer cerca de um século 
mais tarde. Na verdade, também Ele foi 
perseguido pelos seus irmãos de fé, não 
porque  era  mau,  mas  porque  anunciava  

uma mensagem provocatória para quem se 
adequava aos princípios dos ímpios. 
      A perseguição – sabemos – é um 
acontecimento inevitável na vida do justo, 
isto é, atinge sempre quem escolhe viver 
segundo Deus. Por isso, cuidado, porque o 
pregador que não inquieta, que não põe em 
causa as estruturas de pecado da 
sociedade em que vive, que é apenas 
aclamado e patrocinado por quem detém o 
poder, talvez esse pregador tenha feito 
própria, a mentalidade dos ímpios. 
      – Que nós, leitores,  sejamos também 
daquelas pessoas que inquietam, que 
fazem mexer a vida dos outros, e não dos 
que esperam aplausos. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
  Salmo 53, 3-4. 5. 6. 8 
 

Monição:  
 

O salmo que vamos recitar é uma resposta à 
leitura anterior. Nele, perante a opressão causada 
pelos injustos, o íntegro mostra-se confiante na 
fidelidade do Senhor, que sustenta a sua vida e o 
salva. Por isso, canta glória a Deus. 
 

Refrão: O SENHOR SUSTENTA A MINHA VIDA. 
 

Senhor, salvai-me pelo vosso nome, 
pelo vosso poder fazei-me justiça. 
Senhor, ouvi a minha oração, 
atendei às palavras da minha boca. 
  
Levantaram-se contra mim os arrogantes 
e os violentos atentaram contra a minha vida. 
Não têm a Deus na sua presença. 
 
Deus vem em meu auxílio, 
o Senhor sustenta a minha vida. 
De bom grado oferecerei sacrifícios, 
cantarei a glória do vosso nome, Senhor. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Tg 3, 16-4.3) 

 

Monição:  
 

O egoísmo leva ao domínio sobre os outros. Daqui 
derivam as incompreensões, a maldade, a falta de 
generosidade, a inveja e a hipocrisia. É a análise da 
sabedoria de Deus que S. Tiago põe à nossa conside-
ração nesta leitura. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

Caríssimos: 16Onde há inveja e rivalidade, também 
há desordem e toda a espécie de más acções. 17Mas a 
sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, 
compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de 
boas obras, imparcial e sem hipocrisia. 18O fruto da 
justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a 
paz. 1De onde vêm as guerras? De onde procedem os 
conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões 
que lutam nos vossos membros? 2Cobiçais e nada 
conseguis: então assassinais. Sois invejosos e não 
podeis obter nada: então entrais em conflitos e guerras. 
Nada tendes, porque nada pedis.3Pedis e não recebeis 
 

 

  
 

porque pedis mal, pois o que pedis é para satisfazer as 
vossas paixões.  
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

      Dois instintos incontroláveis do ser 
humano – a inveja e a rivalidade – estão em 
contraposição com a sabedoria que vem do 
alto (v. 16). Destes impulsos têm origem 
todo o tipo de más acções. 
      O autor indica em seguida as caracterís-
ticas da «sabedoria de Deus»: manifesta-se 
onde há compreensão, bondade, misericór-
dia, paz, generosidade, onde não existem 
invejas e hipocrisias. Só quem, guiado por 
esta «sabedoria», e se empenha a instaurar 
relações fraternas entre as pessoas, é que 
se torna construtor de paz (v. 18). 
      Na segunda parte do trecho (v. 1-2) são 
identificadas as «causas das discórdias» 
que explodem no mundo, na sociedade, e 
também dentro das comunidades cristãs. A 
primeira é a cobiça dos bens materiais, de 
onde nasce a inveja por quem conseguiu já 
alcançar este tão desejado objectivo. As 
guerras e as discórdias explodem, porque 
as pessoas são egoístas, procuram o 
domínio sobre as outras pessoas em vez do 
serviço recíproco; pretendem os primeiros 
lugares e não os últimos, como Jesus 
recomendou que se fizesse. 
      Os cristãos que procuram adequar-se à 
«sabedoria que vem do alto» não deveriam 
deixar-se envolver em tais disputas. Se 
verdadeiramente se empenhassem a fazer 
apenas o que agrada aos irmãos, seriam 
eliminadas pela raiz as causas dos conflitos. 

Depois, na última parte da leitura (v. 3), 
Tiago lembra a oração autêntica. 

Diz ele que, por vezes, dirigimo-nos ao 
Senhor, não para que se cumpra em nós a 
sua vontade, mas para que se realizem os 
nossos sonhos, caprichos, egoísmos e 
paixões. Não faz sentido pedir ao Senhor 
que intervenha para satisfazer os nossos 
prazeres; a Ele deve pedir-se a sabedoria, a 
capacidade de compreender os seus 
projectos e a força para os efectivar. 
      É por isso que Ele, diz nesta leitura que, 
nas nossas orações, pedimos e não 
recebemos, porque pedimos mal. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(2 Tes 2, 14) 
 

 
Monição:  
 

A comunidade cristã deve agradecer a Deus, pois, 
ouvindo o Evangelho, abraçando o compromisso da fé 
e abrindo-se para dar o testemunho de Jesus Cristo, já 
se encontra no caminho da salvação. 
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Refrão:     ALELUIA , ALELUIA! 
 

Deus chamou-nos por meio do Evangelho,  
para alcançarmos a glória  
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 9, 30-37) 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Naquele tempo, 30Jesus e os seus discípulos 

caminhavam através da Galileia, mas Ele não queria 
que ninguém o soubesse; 31porque ensinava os 
discípulos, dizendo-lhes: «O Filho do homem vai ser 
entregue às mãos dos homens e eles vão matá-l'O; 
mas Ele, três dias depois de morto, ressuscitará». 32Os 
discípulos não compreendiam aquelas palavras e 
tinham medo de O interrogar. 33Quando chegaram a 
Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-       
-lhes: «Que discutíeis no caminho?» 34Eles ficaram 
calados, porque tinham discutido uns com os outros 
sobre qual deles era o maior. 35Então, Jesus sentou-         
-Se, chamou os Doze e disse-lhes: «Quem quiser ser o 
primeiro será o último de todos e o servo de todos». 
36E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, 
abraçou-a e disse-lhes: 37«Quem receber uma destas 
crianças em meu nome é a Mim que recebe; e quem 
Me receber não Me recebe a Mim, mas Àquele que Me 
enviou». 

 
Palavra da Salvação. 

 

Comentário: 
 

A leitura junta hoje duas situações: o 
2º anúncio da Paixão (v. 30-32) e a 
discussão sobre quem é o maior no Reino 
(v. 33-37).  

V.34 – «O último de todos e o servo 
de todos». Duma penada, Jesus corta pela 
raiz toda a ambição de poder dentro da sua 
Igreja, que desgraçadamente pode infectar 
tanto os membros da hierarquia como os 
leigos, por vezes ainda mais ciosos de 
poder dentro da Igreja. Jesus deixou bem 
claro que a autoridade é uma forma de 
serviço humilde e discreto, alheia a 
clericalismos e protagonismos (Mt 20, 28; Jo 
13, 14-17).  

V.35 – «Receber uma criança…»: o 
gesto de Jesus de abraçar uma criança é 
um gesto profético, uma verdadeira acção 
simbólica. Se nos reportarmos à época, 
abraçar um menino não era um gesto 
corrente, sobretudo num mestre, pois as 
crianças não eram objecto de carinho dos 
adultos, mas sim de desprezo. Assim Jesus 
ensinava aos Apóstolos que a sua grandeza 
estava em acolher com afecto e humildade 
aqueles que não têm valor aos olhos do 
mundo, como as crianças, os pobres, os 
doentes e em geral todos os necessitados; 
fazer isto «em nome de Cristo», por amor a 
Ele, é acolhê-lo a Ele.  
____________________________________________ 

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 

7 – É permitido chicotear, bater ou 
agredir verbalmente as mulheres que não 
usarem as roupas adequadas (“burca”) ou 
que desobedeçam a uma ordem talibã; 

8 – É permitido chicotear mulheres em 
público se não estiverem com os 
calcanhares cobertos; 

9 – É permitido atirar pedras publica-
mente a mulheres que tenham tido sexo 
fora do casamento, ou que sejam suspeitas 
de tal; 

10 – É proibido às mulheres qualquer 
tipo de maquilhagem (foram cortados os 
dedos a muitas mulheres por pintarem as 
unhas); 

11 – -É proibido às mulheres falar ou 
apertar as mãos de estranhos; 

12 – É proibido à mulher rir alto 
(nenhum estranho pode sequer ouvir a voz 
da mulher); 

13 – É proibido às mulheres usar saltos 
altos que possam produzir sons enquanto 
andam, já que nenhum homem pode ouvir 
os passos de uma mulher; 

14 – A mulher não pode usar táxi sem a 
companhia do marido, pai ou irmão; 

15 – É proibida a presença de mulheres 
em rádios, televisão ou qualquer outro meio 
de comunicação; 

16 – É proibido à mulher andar de 
bicicleta ou motocicleta, mesmo com seus 
“maharams” (pai, irmão ou marido); 

17 – É proibido às mulheres o uso de 
roupas que sejam coloridas, ou seja, “que 
tenham cores sexualmente atraentes”; 

18 – Os transportes públicos são 
divididos em dois tipos, para homens e 
mulheres, pois os dois não podem viajar 
juntos no mesmo autocarro; 

19 – É proibida a participação de 
mulheres em festividades; 

20 –  É proibido às mulheres o uso de 
calças compridas mesmo debaixo do véu; 

21 – As mulheres estão proibidas de 
lavar roupas nos rios ou locais públicos; 

22 – As mulheres não se podem deixar 
fotografar ou filmar; 

23 – Todos os lugares com a palavra 
“mulher” devem substitui-la, por exemplo: O 
Jardim da Mulher deve passar a chamar-se 
Jardim da Primavera; 

24 – Fotografias de mulheres não 
podem ser impressas em jornais, livros ou 
revistas ou penduradas em casas ou lojas; 

25 – As mulheres são proibidas de 
aparecer nas varandas das suas casas; 

26 – O testemunho de uma mulher vale 
metade do testemunho masculino; 

27 – Todas as janelas devem ser 
pintadas de modo a que as mulheres não 
sejam vistas dentro de casa por quem 
estiver fora; 

28 – É proibido às mulheres cantar; 

Oração Universal 

 
1 –   Para que o nosso Bispo António, 

os nossos presbíteros e diáconos, 
saibam acolher os que deles se aproximam 
e iluminá-los com palavras do Evangelho, 
oremos, irmãos. 

 
2 –   Para que os responsáveis do nosso país, 

sejam guiados não pelo desejo de mandar 
mas pelo espírito de serviço, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Para que cessem os conflitos e as guerras, 

seja acolhida a sabedoria que vem do alto 
e todos colham os frutos da justiça, 
oremos, irmãos. 

 
4 –   Para que Deus livre do mal os seus fiéis, 

mostre ao homem a luz do Evangelho 
e a todos purifique o coração, 
oremos, irmãos. 

 
 5 –  Para que a nossa comunidade dominical 

sinta os problemas de todos os que sofrem 
e se preocupe sobretudo com os mais pobres, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 21 – S. Mateus (Apóstolo e Evangelista);        
Dia 23 – S. Pio de Pietrelcina (Presbítero); 
Dia 26 – S. Cosme e S. Damião (Mártires)  

Dia 26 – Santa Maria no Sábado 
____________________________________________ 

Mulheres Muçulmanas 

 

 
Leis a que são submetidas as mulheres 

muçulmanas 
 

As mulheres muçulmanas têm mais 
deveres e regras do que direitos. As 
seguintes regras apresentadas são apenas 
algumas a que as mulheres têm de obede-
cer, em geral, nos países muçulmanos: 

1 – É absolutamente proibido às 
mulheres qualquer tipo de trabalho fora de 
casa, incluindo professoras, médicas, 
enfermeiras, engenheiras, etc; 

2 – É proibido às mulheres andar nas 
ruas sem a companhia de um “nmahram” 
(pai, irmão ou marido); 

3 – É proibido às mulheres falar com 
vendedores homens; 

4 – É proibido à mulher ser tratada por 
médicos homens, mesmo que em risco de 
vida; 

5 – É proibido à mulher o estudo em 
escolas, universidades ou qualquer outra 
instituição educacional; 

6 – É obrigatório à mulher o uso do véu 
completo (“burca”) que cobre a mulher dos 
pés à cabeça; 
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