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 As  religiões  e  o 

terrorismo 

 
(...Continuação do Jornal n.º 353 de 13 de Setembro) 
 

 Se quisermos ter paz neste mundo, 
precisamos de resgatar o sentimento do 
sagrado, e a dimensão espiritual da vida, 
que estão nas origens das religiões. Na 
verdade, mais importante ainda do que as 
religiões, é a espiritualidade que se apre-
senta como a dimensão do humano 
profundo. Mas a espiritualidade exterioriza-     
-se sob a forma de religiões, cujo sentido é 
alimentar, sustentar e impregnar a vida da 
espiritualidade. Nem sempre o consegue 
realizar, porque quase todas as religiões, ao 
institucionalizarem-se, entram no jogo do 
poder, das hierarquias, chegando a assumir, 
mesmo, formas patológicas. Tudo o que é 
sadio pode ficar doente. Mas é pelo “sadio” 
que medimos as religiões, bem como as 
pessoas, e não pelo “patológico”. E, então, 
verificamos que elas preenchem uma 
função insubstituível: a tentativa de dar um 
sentido último à vida, e oferecer-nos um 
quadro histórico carregado de esperança. 

Ora, acontece que, hoje em dia, o 
fundamentalismo e o terrorismo, que não 
passam de patologias religiosas, vêm 
ganhando cada vez mais relevância. O que 
se deve, em grande parte, ao devastador 
processo de globalização (na verdade, à 
ocidentalização do mundo) que passa por 
cima das diferenças, destrói as identidades 
e impõe hábitos estranhos. 

Geralmente, quando isto acontece, os 
povos agarram-se aquelas instâncias que 
são os guardiões da sua identidade. É nas 
religiões que eles guardam as suas 
memórias e os seus melhores símbolos. Ao 
sentirem-se invadidos, como no Iraque e no 
Afeganistão, com milhares de vítimas, 

refugiam-se nas suas religiões  como forma  

de resistência. E neste caso, então, a 
questão já não é tanto religiosa, mas antes 
política: servem-se da religião para se 
autodefenderem. A invasão gera raiva e 
vontade de vingança. O fundamentalismo e 
o terrorismo encontram, nesse complexo de 
questões, o seu nicho de origem. Daí os 
atentados terroristas.  

                            Leonardo Boff (Teólogo e Filósofo) 
 

                              (Continua no número seguinte...) 
________________________________________ 

Equinócio do Outono 

 

Equinócio (do latim aequis), igual e (nox, 
noite) é o momento em que o Sol, no seu 
movimento anual aparente, corta o equador 
celeste, fazendo com que o dia e a noite 
tenham igual duração. 

Este ano de 2015, o Equinócio de 
Outono teve lugar na última quarta-feira, dia 
23 de Setembro, dando assim início ao 
começo da Estação do Outono. 
____________________________________________ 

O r a ç ã o 
 

Senhor, não consintas que eu seja o 
carrasco que sangra as ovelhas, nem uma 
ovelha nas mãos dos algozes. 

Ajuda-me a dizer sempre a verdade na 
presença dos fortes, e jamais dizer mentiras 
para ganhar os aplausos dos fracos. Amém. 
____________________________________________ 

Adágios de Setembro 

– Setembro chuvoso, inverno rigoroso. 
– Vindima  molhada,  pipa  depressa 

despejada. 
– Setembro com cara de poucos 

amigos, tem manhãs de figos. 
__________________________________________ 

Visita-nos em:  www.paroquiascesf.com 

de Parabéns... 
 

De parabéns esta semana, pelos seus 
aniversários natalícios, está o Leitor da 
Paróquia de Figueiró, David Tiago, amanhã, 
Segunda-feira, dia 28 de Setembro, e a 
Leitora da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, Maria Isabel Sousa, na 
próxima Sexta-feira, dia 2 de Outubro. 

À Isabel e ao Tiago, o Jornal do Leitor 
deseja-lhes muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

      Neste dia de aniversário, reúne com os 
teus amigos ou então acolhe-os simples-
mente no teu coração.  

Avalia as tuas relações não pela 
abundância de presentes, mas pelos 
sentimentos que enriquecem a tua vida: a 
lealdade, a sinceridade, o carinho, a 
solidariedade. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Um tipo encomtra um amigo que lhe 
devia uma certa importância em dinheiro e 
diz-lhe: 

–  Mais vale perder algum dinheiro, que 
perder um amigo. E, para que vejas como 
estou a ser sincero, eu esqueço metade da 
importância que me deves.  

O outro: 
– Obrigado! De facto, os verdadeiros 

amigos são mesmo assim! E eu, como não 
quero ficar a trás, também esqueço a outra 
metade... 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

O homem ensina os animais, 
mas tem muito a aprender com os animais... 

 

 
 

Tempo Comum 
 
O Senhor convida-nos hoje a reflectir sobre 
os que vivem em ambientes diversos dos 
nossos e que fazem todo o bem que podem. 
Lembremo-nos que o Espírito sopra onde 
quer e não os invejemos, pois isso seria 
fanatismo, talvez inconsciente. Por isso, 
devemos estar abertos à luz de Deus, a fim 
de que nos ajude a discernir e a agir em 
situações que por vezes são difíceis ou 
delicadas. 

Tenhamos sempre presente que Deus 
não rejeita ninguém, não faz acepção de 
pessoas. O homem vê respeitada a sua 
liberdade e Jesus afirmou que o Espírito de 
Deus é livre e pode manifestar-se aos 
homens de muitas maneiras. 
___________________________________________ 

Introdução 
 

      É-nos dado o Espírito, mas não temos o 
exclusivo da Sua presença.  
      Nem sempre é fácil distinguir os amigos 
dos inimigos, e, por vezes, enganamo-nos: 
a pessoa de maior confiança, aquela que 
escolhemos como confidente, um dia pode 
atraiçoar, enquanto que a outra que 
mantínhamos debaixo de olho porque a 
julgávamos perigosa, no final pode revelar-     
-se a mais leal. 

Como saber quem está connosco e 
quem é contra nós? 

O cristão, em certos momentos, tem a 
impressão de caminhar sozinho ao longo da 
via recta traçada por Cristo, e perde o 
alento; mas, logo que levanta os olhos, vê 

ao seu redor, inesperadamente, muitos 
companheiros de viagem generosos, since-
ros e bem-dispostos, que caminham a seu 
lado, e fica admirado por não se ter dado 
conta antes, da sua presença. 

Não os via, porque estavam escondidos 
pelo denso véu lançado sobre os seus olhos 
pela presunção de ser o único discípulo 
verdadeiro. A inveja e o ciúme impediam-no 
de reconhecer o bem realizado por quem 
era diferente dele. 
 
 
 
 
 
 
 

Os apóstolos ficaram em silêncio, 
quando Jesus os interrogou sobre as razões 
da disputa que tiveram ao longo do 
caminho; sentiram vergonha pelo facto do 
Mestre ter desmascarado as suas ambições 
mesquinhas (Mc 8, 34). Mas, ao mesmo 
tempo, não só estavam dispostos a admiti-lo 
como se sentiam briosos de cultivar o 
orgulho de grupo, uma presunção altiva que 
os levava a considerar inimigos de Cristo e 
a condenar quem não pensava como eles. 
      O orgulho de grupo é muito perigoso: é 
enganador e leva a considerar como santo, 
aquilo que não é mais do que egoísmo ca-
muflado, fanatismo e incapacidade de 
admitir o bem que existe também para lá da 
estrutura religiosa a que se pertence. 
      - Jesus ensina a alegrarmo-nos com o 
bem, seja quem for o seu autor. 
___________________________________________ 

1.ª Leitura (Nm 11, 25-29) 

 

Monição:  
 

Deus actua livremente na distribuição dos Seus 
dons, para bem da comunidade. Assim aconteceu com 
a multiplicação do carisma profético na pessoa de 
setenta anciãos israelitas, no tempo de Moisés. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro dos Números 
 

Naqueles dias, 25o Senhor desceu na nuvem e 
falou com Moisés. Tirou uma parte do Espírito que 
estava nele e fê-lo poisar sobre setenta anciãos do 
povo. Logo que o Espírito poisou sobre eles, 
começaram a profetizar; mas não continuaram a fazê-     
-lo. 26Tinham ficado no acampamento dois homens: um 
deles chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito 
poisou também sobre eles, pois contavam-se entre os 
inscritos, embora não tivessem comparecido na tenda; 
27e começaram a profetizar no acampamento. Um 
jovem correu a dizê-lo a Moisés: «Eldad e Medad estão 
a profetizar no acampamento». 28Então Josué, filho de 
Nun, que estava ao serviço de Moisés desde a 
juventude, tomou a palavra e disse: «Moisés, meu 
senhor, proíbe-os». 29Moisés, porém, respondeu-lhe: 
«Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera 
que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o 
Senhor infundisse o seu Espírito sobre eles!» 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

Moisés dedicara toda a sua vida ao ser- 
 

viço do povo, mas, nos últimos anos, foi 
perdendo o entusiasmo. As dificuldades e 
os problemas multiplicavam-se, e o povo de 
Israel não sabia senão lamentar-se, exigir e 
rebelar-se (rebeldes, revoltar-se, insurgir-se) 
      Um dia, Moisés, disse ao Senhor: acaso 
fui eu que concebi todo este povo? Já não 
consigo suportar todo este povo porque é 
demasiado pesado para mim (Nm 11,10-15). 

      Então Deus sugeriu-lhe: escolhe setenta 
pessoas que te possam ajudar; sobre elas 
farei descer o mesmo espírito que se 
encontrava em ti.  (Nm 11, 16-18). 

Ora, é a partir daqui que começa a 
nossa leitura de hoje. 

No dia marcado, os setenta homens 
reuniram-se na tenda onde Deus habitual-
mente dialogava com Moisés, receberam o 
espírito e começaram a profetizar, ou seja, 
entraram num estado de frenesim e 
exaltação e falavam em nome de Deus (v. 
25). 

Havia dois anciãos, Eldad e Medad, que 
mesmo não tendo participado no rito oficial, 
receberam o mesmo espírito e comporta-
vam-se como profetas, exactamente como 
os outros setenta. Um acontecimento 
surpreendente, inesperado e até mesmo 
enigmático, pois não havia explicação para 
o facto de dois estranhos terem obtido o 
mesmo dom de Deus apesar de estarem 
longe do grupo dos escolhidos. 

Então, mas isto era motivo de tristeza? 
Claro não! Antes pelo contrário, era motivo 
de alegria o facto do espírito ter descido 
também sobre quem não pertencia à 
instituição. 

No entanto, houve alguém que se 
preocupou, se indignou, e pediu a Moisés 
que interviesse para os calar. O próprio 
Josué, personagem eminente (de elevado 
destaque) entre os Israelitas, pôs-se ao lado 
do que queria restabelecer a ordem e as 
hierarquias. Moisés respondeu-lhe: estás 
com ciúmes? Quem dera que todos os 
membros do povo recebessem o Espírito e 
se tornassem profetas. 

A partir deste episódio os animadores 
das comunidades cristãs podem tirar uma 
primeira conclusão: para não se sentirem 
cansados  e  exaustos  como  Moisés,  não  
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devem centralizar o poder, mas sim co-        
-responsabilizar todos os membros da sua 
comunidade, partilhando com eles as 
funções e os serviços a desempenhar. 

No entanto, o ensinamento principal do 
trecho diz respeito à condenação do 
fanatismo. 

É fanático quem agride a pessoa que 
não pensa como ele, ou não pertence ao 
seu grupo; quem fecha  os olhos diante do 
bem que as outras pessoas fazem, 
convencido de que quem não está com ele 
ou não partilha as suas convicções e os 
seus projectos, seja mau, e deva ser 
combatido. O fanático é perigoso porque, se 
não consegue impor-se com as suas 
razões, é levado a recorrer à espada (à 
violência), como de facto aconteceu com 
Josué. 

O Espírito não pode ser fechado dentro 
dos confins de uma instituição (ainda que a 
instituição se chame Igreja). Deus é livre de 
sair dos esquemas e de suscitar por todo o 
lado o bem. Onde houver o bem, o amor, a 
paz, a alegria, ali certamente trabalha o 
Espírito de Deus. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
  Sl 18 (19), 8.10.12-13.14 
 

Monição:  
 

Este salmo exprime o contentamento da 
comunidade cristã, ao contemplar a acção do Senhor 
em favor dos Seus filhos. É um hino de louvor e de 
acção de graças a Deus que nos criou e nos 
acompanha. 
  

Refrão: 
 
OS PRECEITOS DO SENHOR ALEGRAM O CORAÇÃO. 

  
A lei do Senhor é perfeita, 
ela reconforta a alma. 
As ordens do Senhor são firmes, 
dão a sabedoria aos simples. 
 
O temor do Senhor é puro 
e permanece eternamente; 
os juízos do Senhor são verdadeiros, 
todos eles são rectos. 
  
Embora o vosso servo se deixe guiar por eles 
e os observe com cuidado, 
quem pode, entretanto, reconhecer os seus erros? 
Purificai-me dos que me são ocultos. 
  
Preservai também do orgulho o vosso servo, 
para que não tenha poder algum sobre mim: 
então serei irrepreensível 
e imune de culpa grave. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Tg 5, 1-6) 

 
Monição: O mundo passa com as suas concupis-       
                   cências e orgulho de riquezas;  

   quem ama a Deus permanece eternamente. 

  

 
 

 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

1Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos, por 
causa das desgraças que vão cair sobre vós. 2As 
vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes 
estão comidas pela traça. 3O vosso ouro e a vossa 
prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem vai dar 
testemunho contra vós e devorar a vossa carne como 
fogo. Acumulastes tesouros no fim dos tempos. 
Privastes do salário os trabalhadores que ceifaram as 
vossas terras. 4O seu salário clama; e os brados dos 
ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do 
Universo. 5Levastes na terra uma vida regalada e 
libertina, cevastes os vossos corações para o dia da 
matança. 6Condenastes e matastes o justo e ele não 
vos resiste. 
  

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

Os profetas recorreram muitas vezes às 
ameaças para com os ricos, no entanto, não 
encontramos em nenhum dos outros livros 
da Bíblia uma condenação tão violenta 
como a da leitura de hoje. Para não lhe 
diminuirmos a carga provocatória, é preciso 
ter em conta que Tiago não distingue, como 
muitas vezes se faz, entre ricos bons e ricos 
maus; refere-se simplesmente aos ricos. 
      As invectivas (expressões injuriosas) da 
primeira parte do trecho (v.1-3) são terríveis: 
«Vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos, por 
causa das desgraças que vão cair sobre 
vós» (v. 1-3). Tudo aquilo que acumulaste, à 
custa de muitos esforços e sacrifícios, será 

destruído; os produtos dos vossos campos 
vão apodrecer ou serão queimados, 
juntamente com os armazéns onde estão 
depositados; as vossas roupas esplêndidas 
serão devoradas pela traça e as jóias 
preciosas cobrir-se-ão de ferrugem.  

Ora, como se explica tal rancor? 
      Tiago não está zangado com a riqueza 
em si, que é um bem e não deve ser 
destruída, mas, como fizeram os profetas e 
também Jesus, denuncia o seu mau uso e o 
perigo que representa quando é 
adorada como um ídolo. O rico esquece 
facilmente que «passará como a flor da 
erva. Ao despontar o Sol com ardor, a erva 
seca e a sua flor cai, perdendo toda a 
beleza; assim murchará também o rico nos 
seus empreendimentos» (Tg 1, 10-11). A 
concupiscência (sensualidade e inclinação 
desordenada para os prazeres sensíveis) 
está na origem de todo o pecado (Tg 1, 14-
15) e é a causa de todas as lutas e 
discórdias (Tg 4, 1-4) 
      Na  segunda  parte  da  leitura  (v.  4-6), 
Tiago denuncia, de forma apaixonada, a 
origem da riqueza. Esta é acumulada, na 
maior parte dos casos, mediante a injustiça 
em relação aos mais fracos. É fruto de 
vexames,  abusos, exploração dos trabalha- 
 

dores a quem é retirado o fruto da sua 
canseira. Defraudar o salário de um ope- 
rário equivale a matá-lo. # eu 
      O pobre não pode opor qualquer 
resistência, porque o rico tem, normalmente, 
do seu lado a lei, a força, o apoio de quem 
detém o poder. Perante uma injustiça tão 
habilmente estruturada, que pode fazer o 
indigente (o pobre)? Nada, não pode opor 
qualquer resistência, resta-lhe apenas 
confiar no Senhor e invocar a sua 
intervenção. 

Ora, perante a condição de impotência a 
que está reduzido o pobre, Tiago desabafa 
com as mais duras ameaças que alguma 
vez foram pronunciadas contra os ricos: 
«Levaste na terra uma vida regalada e 
libertina, cevaste (satisfizeste) os vossos 
corações para o dia da matança.» (Dia do 
Julgamento Divino). 

A severidade da denúncia é justificada 
pelo facto de o acumular riqueza ser 
incompatível com a escolha evangélica. Os 
bens deste mundo estão destinados a 
todos, e devem ser partilhados com quem 
está em necessidade; e depois, Jesus 
declarou com extrema clareza: «Qualquer 
de vós, que não renunciar a tudo o que 
possui, não pode ser meu discípulo» (Lc 14, 
33). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(17, 17b.a)  
 

Monição:  
 

Difundir o bem é concorrer para a sua prática 
pessoal e mútua ajuda para a sua consecução.  
 

Refrão:        ALELUIA, ALELUIA!  
 

A vossa palavra, Senhor, é a verdade; 
santificai-nos na verdade. 

____________________________________________ 

Evangelho 
(Mc 9, 38-43.45.47-48) 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Naquele tempo, 38João disse a Jesus: «Mestre, 

nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu 
nome e procurámos impedir-lho, porque ele não anda 
connosco». 39Jesus respondeu: «Não o proibais; 
porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome 
e depois dizer mal de Mim. 40Quem não é contra nós é 
por nós. 41Quem vos der a beber um copo de água, por 
serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá 
a sua recompensa. 42Se alguém escandalizar algum 
destes pequeninos que crêem em Mim, melhor seria 
para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós 
movidas por um jumento e o lançassem ao mar. 43Se a 
tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a; 
porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as 
duas mãos e ir para a Geena,  para  esse fogo que não  
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se apaga. (44) 45E se o teu pé é para ti ocasião de 
escândalo, corta-o; porque é melhor entrar coxo na 
vida do que ter os dois pés e ser lançado na Geena. (46) 
47E se um dos teus olhos é para ti ocasião de 
escândalo, deita-o fora; porque é melhor entrar no 
reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois 
olhos e ser lançado na Geena, 48onde o verme não 
morre e o fogo não se apaga». 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela Diocese do Porto, suas paróquias e fiéis, 

pelos seus pastores e comunidades religiosas 
e por aqueles que não professam a mesma fé, 
oremos ao Senhor. 

 

2 –  Pelos homens que são conduzidos pelo Espírito, 
pelos que fecham o coração aos seus apelos 
e pelos que têm inveja dos dons alheios, 
oremos ao Senhor. 

 

3 –  Por aqueles que no dinheiro têm o seu deus, 
pelos trabalhadores privados de salário 
e pelos que morrem por não terem que comer, 
oremos ao Senhor. 

 

4 –  Pelos que se julgam depositários da verdade, 
pelos que se deixam escravizar pelas paixões 
e pelas crianças escandalizadas pelos adultos, 
oremos ao Senhor. 

 

5 –  Pelos professores e alunos de todas as escolas, 
pelos que vão entrar no último ano de estudo 
e pelos que já terminaram  
mas estão desempregados, 
oremos ao Senhor. 

 

6 –  Pelos que, entre nós, são imagem de Jesus, 
pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade 
e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 28 – S. Venceslau (Mártir);        
           – SS. Lourenço Ruiz e                   
              Companheiros (Mártires); 
Dia 29 – S. Miguel, S.Gabriel e S. Rafael            
              (Arcanjos)  

Dia 30 – S. Jerónimo (Presbítero e  

                                          Doutor da Igreja) 

Dia 01 – (Outubro) – S.Terersinha do Menino                      
             Jesus (Virgem e Doutora da Igreja) 

Dia 02 – (Outubro) –Santos Anjos da Guarda                    
Dia 03 – (Outubro) – Santa Maria no Sábado 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Tem firmeza nas tuas atitudes e 
persistência no teu ideal. Sê paciente e não 
esperes que te chegue tudo de imediato. Há 
tempo para tudo. E tudo o que fôr teu virá 
às tuas mãos, no momento oportuno. Sabe 
esperar o momento exacto em que isso vai 
acontecer. Aguarda com paciência o 
amadurecer do fruto para que possas apre-
ciar a sua doçura. 
 
 
         
 

numa altura em que a revelação ainda não 
tinha chegado à compreensão da ressurrei-
ção. A questão era a seguinte: se com a 
morte acaba tudo, porquê viver assim ou 
assado? “Tudo acontece igualmente a 
todos… justos e injustos, bons e maus… No 
fim, o destino é o mesmo para todos!” (Ecl 
9, 2-3). Se é assim, viver não precisa de ser 
mais que isto: “Come, bebe e goza nos 
breves dias de que dispões…” (Ecl 5, 17). 
Este livro clama urgentemente a Deus uma 
resposta de compreensão para a morte! 
Para que a vida não seja apenas o que 
Qohelet vai repetindo durante todo o texto 
como um refrão: “Tudo é apenas ilusão e 
correr atrás do vento…” (Ecl 1, 14).  

Depois há outro tipo de escritos 
sapienciais, já não temáticos, como os 
anteriores, mas muito ao jeito da sabedoria 
popular ainda dos nossos dias, alimentada 
de adágios e provérbios com lições que 
brotam da vida. É o caso dos livros dos 
Provérbios, Sabedoria e Ben Sirá, embora 
estes dois últimos tenham também alguns 
poemas e reflexões mais longas à volta do 
tema da sabedoria como maior tesouro que 
o homem pode encontrar na vida: “Se a 
riqueza é um bem desejável na vida, que há 
de mais rico que a sabedoria, que tudo 
pode?” (Sab 8, 5) “Segue-lhe os passos, 
procura-a e ela se dará a conhecer; 
possuindo-a, não a deixes mais, pois 
acharás nela, finalmente o teu repouso, e 
transformar-se-á para ti em alegria.” (Sir 6, 
27-28).  

O Cântico dos Cânticos é um livro 
único na Bíblia, sem par a nível de género 
literário e linguagem. Segue a estrutura 
poética e a linguagem lírica dos hinos 
nupciais cantados nas festas de casamento 
no médio oriente, e usa também as mesmas 
personagens, isto é, o esposo e a esposa, 
acompanhada das amigas. É muito rica e 
frequente na linguagem profética do Antigo 
Testamento a imagem do esposo e da 
amada para falar da relação de Deus com o 
seu povo. Deus é o esposo, Israel é a 
esposa, nem sempre fiel ao casamento-            
-Aliança selado no monte Sinai. O Cântico 
dos Cânticos é o poema por excelência 
desta relação amorosa e apaixonada entre 
Deus e o Seu povo, em linguagem alegórica 
e simbologia própria dos modelos de beleza 
presentes no contexto em que nasceu.  
____________________________________________ 

Curiosidade 

A luz (e imagem) do Sol demora 8 
minutos e 20 segundos a chegar até nós; 
pelo que, se o Sol explodisse, demoraría-
mos esses 8 minutos para nos aperceber-
mos. Algumas estrelas que observamos 
podem já não existir...  

 

Papa Francisco 

(Suicídio) 

 
Houve um tempo em que não se faziam 

funerais ao suicída, porque não continuava 
a caminhar para a mesma meta, punha fim 
à viagem quando queria. Mas é uma pessoa 
que não conseguiu sobrepor-se às contradi-
ções. Não o rejeito. Deixo-o nas mãos de 
Deus. 

                         (Sobre o Cielo y la Tierra, 2010) 
____________________________________________ 

P l a n o s 
 

Tens sempre os teus planos de fazer 
alguma coisa. Nunca desistes de pretender 
fazer algo, mas nunca chegas a fazê-lo. 
Passas a tua vida a fazer planos que 
raramente se concretizam. Sejam planos 
para ti, sejam planos para os outros. Não os 
realizas, porque continuas a fazer novos 
planos e não cumpres aqueles já traçados, 
já projectados. Desta forma, nunca terminas 
de planificar e nunca começas a realizar. E 
acaba um ano, e começa outro e chegas ao 
fim da vida e, se pudesses, começarias tudo 
de novo. 

Pensa bem: não terá chegado já o 
tempo da realização de um projecto, que vá 
para além, que ultrapasse o da planifi-
cação? Para o conseguires, planeia coisas 
que possas realizar. Entrega-te uma vez por 
todas a um projecto, por exemplo, de bem-
fazer e não deixes para amanhã o que 
podes fazer hoje. 

 

“Quem, dentre vós, querendo construír 
uma torre, não se senta primeiro a cálcular 
a despesa para vêr de tem com que acabá-        
-la? Não suceda que, depois de assentar os 
alicerces, não a podendo acabar, todos os 
que viram, comecem a troçar dele, dizendo: 
‘Este homem principiou a construír e não 
pode acabar’ (Lc 14, 28-30) 

 

Os propósitos são muito bons, mas as 
realizações são melhores. É mais frutuoso 
prometer pouco e cumprir, do que prometer 

muito e não cumprir. Concordas? 
____________________________________________    

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

27 –  Livros Históricos (Escritos Sapienciais) 
  

 

O livro do Eclesiastes, ou Qohelet, é 
o livro mais triste e desanimado da bíblia… 
Numa linguagem permanentemente irónica 
e cinzenta, Qohelet debate-se com a 
questão da morte como fim absoluto de tudo 
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