
Desculpa querida Mãe, 
Se em algum momento Te
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começam a parecer-nos muito imperfeitos 
pela violência das palavras e pelo constante 
apelo a que Deus faça vingança e castigue 
aqueles que oprimiam o autor do salmo. 
Mas a imperfeição está mais ao nível da 
linguagem que ao nível da atitude, ou seja, 
devemos cultivar uma atitude diante de 
Deus sem nos escondermos com “folhas de 
figueira” como Adão. “Senhor Deus, eis-me 
aqui, como sou. Hoje estou mergulhado na 
raiva e no desejo de ver a injustiça que me 
fizeram vingada. Sei que não é segundo a 
Tua vontade, mas também sabes que não 
sou perfeito e há coisas que doem muito. 
Digo-me a Ti, exponho-me a Ti, nu, sem 
defesas nem máscaras, sem mentiras, na 
crueza destes sentimentos que ainda 
mexem no meu coração, e espero confiado 
em Ti. Transforma-me e transforma a 
situação de injustiça em que me colocaram. 
Confio em Ti, Senhor…” 

Mais do que orações para aprender e 
repetir, os salmos são antes uma escola de 
oração, na medida em que nos chamam a 
atenção para um segredo fundamental da 
arte de orar e viver em intimidade com 
Deus: tudo ganha novo sentido quando se 
lê à luz de Deus. É na medida em que nos 
expomos e dizemos a Deus na totalidade 
dos nossos dias, na alegria dos nossos 
sucessos e na angústia dos nossos 
fracassos, na ilusão dos nossos projectos e 
na dor dos nossos enganos, que estamos a 
tornar a realidade que vivemos cada vez 
mais transparente. As coisas que vivemos, 
só por si, são opacas, isto é, o seu interior 
está-nos vedado; no entanto, à luz da fé e 
munidos dos segredos que brotam da 
intimidade quotidiana com Deus, a realidade 
torna-se cada vez mais transparente. 
Passamos a ver a vida “do lado de dentro”, 
encontramos em todas as situações e 
acontecimentos um fundo de sentido que 
nos possibilita crescer até com os 
momentos mais desagradáveis e 
inesperados. 

 

Acima de tudo, viver em atitude de 
salmista significa recusar-se a que Deus 
seja um encostado na prateleira da vida ao 
qual se dá um espaço semanal. Deus é o 
coração palpitante da Vida Nova daqueles 
que o deixam ser Emanuel, Deus connosco 
aqui e agora, na alegria e na tristeza, no 
sucesso e no fracasso, na bondade e na 
raiva, no perdão e na vingança. Aqui e 
agora, bem ou mal, “Senhor Deus, é para Ti 
que eu me volto!!!” (Sl 25) “Porque Tu, 
Senhor, conheces-me… Tu me envolves 
por todo o lado e sobre mim colocas a Tua 
mão. É uma sabedoria profunda esta, que 
nem posso compreender, tão sublime que 
não a posso atingir! Dou-te graças, Senhor 
meu Deus… “ (Sl 139). 
____________________________________________ 

Oração a Maria  

 

Minha querida e doce Mãe,  
A tua ternura, a tua bondade,  
A tua graça me envolvem e me acarinham.  
És o meu amparo e proteção. 
És Tu que me dás força e me ajudas, 
Nos momentos em que o medo 
E o desânimo se apoderam de mim. 
 
Obrigada Mãe querida, 
Pela delicadeza com que me recebes em 
teu regaço. 
Pela graciosidade com que me olhas 
E me acolhes junto de Ti. 
 
Obrigada Mãe querida, 
Pela perseverança que me ofereces, 
Nos momentos em que persisto em me 
desviar de Ti. 
 
Obrigada Mãe querida, 
Pelo dom da minha vida e daqueles que 
gerei. 
Pela saúde que nos concedes 
E pela graça da tua presença maternal no 
meu seio. 
 
 

 
 

Obrigada Mãe querida, 
Por tudo o que sofreste por mim. 
Pela dor da perda do Teu amado Filho, 
Que veio ao mundo  
para dar a vida por mim. 
 
Desculpa querida Mãe, 
Se em algum momento Te magoei, 
E não o soube reconhecer. 
Neste momento peço-Te perdão, 
Pelas minhas faltas. 
E peço-Te Mãe querida 
Fica sempre comigo. 
Protege os que eu amo,  
Guarda-me dentro do teu coração  
E caminha a meu lado, 
Pois contigo a meu lado não vacilarei. 
 
                                                    (Autor desconhecido) 
____________________________________________

De Parabéns... 

 
Esta semana está de parabéns, pelo 

seu aniversário natalício, a Leitora Glória 
Martins, da Paróquia de Carvalhosa, na pró-
xima Quinta-feira, dia 22 de Outubro. 

À Lolinha, como carinhosamente todos 
a tratamos e conhecemos, ela que é um 
ícone de todos conhecida, o Jornal do Leitor 
deseja-lhe muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz  Aniversário 
 

Mesmo que fiques sozinha, celebra na 
solidão. A paz de voltar ao interior de ti 
mesma é um maravilhoso presente de anos! 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 
– Porque bateste na tua irmãzinha? 
– Nós jogávamos à “Adão e Eva”, e ela 

comeu a maçã toda, sem respeitar as regras. 
 

Tempo Comum 
 
Neste Dia do Senhor, celebramos a 

Santa Missa, memorial da Paixão, Morte e 
Ressurreição de Jesus.  

Jesus deu a vida por todos. Mas nem 
todos têm conhecimento desta Boa Nova. 
Hoje, Dia Mundial das Missões, somos 
convidados a lembrar os nossos irmãos que 
ainda não conhecem Jesus Cristo, único 
Salvador.  

Todos havemos de tomar parte na 
cruzada gigantesca de aumentar a cristan-
dade, fazendo crescer o corpo místico de 
Cristo, estendendo os limites do Reino de 
Deus a toda a redondeza da terra. 

Somos, por isso, convidados a espevitar 
o nosso ardor missionário, sentindo a 
urgência de trabalhar para que todos 
conheçam e amem a Cristo. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Que corôa, que diadema escolhe Deus? 
O primeiro cisma na Igreja aconteceu 

sob o olhar de Jesus: dois discípulos contra 
dez e dez contra dois (Mc 10, 35-41). Motivo 
da contenda: não se tratava duma discus-
são teológica ou da rejeição de algum 
dogma, mas da avidez do poder, da 
competição pelos primeiros lugares. Foi o 
início de uma história dolorosa de divisões e 
conflitos eclesiais, sempre determinados por 
rivalidades mesquinhas. 

Quando há alguém que quer prevalecer 
sobre as outras pessoas, o grupo desagre-
ga-se. Mas nem mesmo o sistema democrá-
tico elimina as contendas, porque não as 
cura pela raiz, é apenas um jogo de 
equilíbrios, uma tentativa de conciliar 
egoísmos opostos. 

Jesus constituíu os Doze para que 
fossem no mundo o sinal de uma sociedade 
nova, na qual fosse abolida qualquer 
pretensão de domínio e se cultivasse uma 
única ambição, o serviço ao mais pobre. Era 
uma tarefa árdua. A mentalidade deste 
mundo infiltrou-se também, desde o início, 
na Igreja, e ao longo dos séculos voltaram a  

 

 

emergir os critérios deste mundo, o domínio, 
a posse, a submissão do outro. 
      A “tiara”, a célebre mitra do Papa, era o 
símbolo da autoridade e da jurisdição 
universal do bispo de Roma. Permanece 
incerta a sua origem, mas no século XIII era 
constituída por uma só coroa, no século 
seguinte por duas e poucas dezenas de 
anos depois, por três coroas sobrepostas, 
símbolo dos três reinos sobre os quais o 
Papa estendia o seu poder: o céu, a terra e 
por baixo da terra. Quando foi eleito Papa, 
Paulo VI teve um gesto histórico: pô-la na 
cabeça e imediatamente a retirou, desta vez 
para sempre. O “trirregno” era um símbolo 
demasiado equívoco, demasiado com-
prometido com o mundo, incompatível com 
o único diadema glorioso que ornara a 
cabeça do Mestre, a coroa de espinhos. 
      –  Grande é aquele que serve. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 53, 10-11) 

 

Monição:  
 

Há algo de bom no sofrimento. Também a dor se 
pode conciliar com o amor de Deus. O sofrimento foi e 
continua a ser instrumento de salvação.  

O profeta Isaías fala do Messias que havia de vir e 
fala também da salvação que alcançará para todos os 
homens, através da oferta de Si mesmo em sacrifício.  

 

Leitura: 
 
Leitura do Livro de Isaías 
 
10Aprouve ao Senhor esmagar o seu Servo pelo 

sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como vítima de 
expiação, terá uma descendência duradoira, viverá 
longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas 
mãos. 11Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará 
saciado. Pela sua sabedoria, o Justo, meu Servo, 
justificará a muitos e tomará sobre si as suas 
iniquidades. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Esta leitura não é própriamente difícil. 
Temos referido, várias vezes, que a pontuação 
escrita nem sempre corresponde à pontuação 
oral. Impõe-se sempre um esforço de compreen-
são do texto e a busca da conveniente expressão 

oral.  Por exemplo:  não se faz a vírgula  na pala- 

vra "Mas" (na 2.ª frase) e, contudo, respeitam-se 
as restantes vírgulas da frase e do texto; na 
última frase, faz-se a primeira vírgula, omitem-se 
as duas seguintes e faz-se pontuação em 
‘muitos’. 
 

Comentário: 
 

As pessoas querem vencer, não perder; 
procuram dominar, não servir. Deus pensa 
de forma diametralmente (inteiramente) 
oposta, e para ensinar o seu povo a aceitar 
a lógica do dom da própria vida, indicou-lhe 
já desde o Antigo Testamento um modelo: o 
seu Servo fiel. 

Já várias vezes deparámos com esta 
personagem misteriosa; hoje ele é-nos 
apresentado  de  novo  para  preparar-nos a 
compreender e a acolher a mensagem 
exigente do Evangelho. 
      Na primeira parte do trecho (v. 2-3), é 
descrito o aspecto humilde deste Servo: 
desponta como um pequeno arbusto do 
deserto, cresce numa terra sem água, não 
possui nenhuma das características que 
atraem a atenção das pessoas: a beleza, a 
força, a riqueza; pelo contrário, é débil, 
desprezado, derrotado. 

A segunda parte do trecho (v. 10-11) 
evidencia o juízo oposto de Deus. Aquilo 
que as pessoas consideram um fracasso, é 
um sucesso para o Senhor. 

É através do sacrifício, do sofrimento, 
do dom de si que Deus realiza os seus 
projectos de salvação. Precisamente porque 
é vítima do ódio, da injustiça, da violência é 
que o Servo liberta os seus próprios perse-
guidores das suas iniquidades. 

Ele constitui a imagem perfeita de Jesus 
que salvou as pessoas, não dominando-as 
mas humilhando-se, ajoelhando-se diante 
delas para as servir, doando a própria vida. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
 Sl 32 (33), 4-5.18-19.20.21 (R. 22) 
 
 
Monição:  
 
 

Façamos deste salmo a nossa oração de confian-
ça no Senhor. 
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Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 
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Responsável João Miguel    José Meireles    
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Suplente Fernanda Costa    Jorge Moreira    
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Refrão: 
 
 

DESÇA SOBRE NÓS A VOSSA MISERICÓRDIA, 
PORQUE EM VÓS ESPERAMOS, SENHOR. 

  
A palavra do Senhor é recta, 
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a rectidão: 
a terra está cheia da bondade do Senhor. 
  
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O 
temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome. 
  
A nossa alma espera o Senhor: 
Ele é o nosso amparo e protector. 
Venha sobre nós a vossa bondade, 
porque em Vós esperamos, Senhor. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Hb 4, 14-16) 

 

Monição:  
 

Cristo é o Sumo Sacerdote capaz de se compade-
cer das nossas fraquezas. Por isso, a Ele havemos de 
recorrer, cheios de confiança. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 14Tendo nós um sumo sacerdote que 
penetrou os Céus, Jesus, Filho de Deus, 
permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. 15Na 
verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz 
de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo 
contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa 
semelhança, excepto no pecado. 15Vamos, portanto, 
cheios de confiança ao trono da graça, a fim de 
alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um 
auxílio oportuno. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
  
 

Esta Leitura não oferece dificuldades de 
maior. Atenção à regra que aqui enunciámos, na 
1.ª Leitura. 

 

Comentário: 
 

Os evangelhos sinópticos referem que 
Jesus, no início da vida pública, foi 
submetido às tentações do Diabo. Depois, 
os evangelistas nunca mais retomam o 
assunto. Apenas Lucas dá a entender que 
estas tentações continuaram; com efeito, 
ele refere que «o Diabo retirou-se de junto 
dele, até um certo tempo» (Lc 4, 13). 

O trecho da Carta aos Hebreus que hoje 
nos é proposto trata com clareza este tema. 

Cristo pode entender as nossas 
fraquezas porque Ele mesmo foi tentado em 
tudo  como  nós.  A única  diferença  é  que, 
enquanto nós somos muitas vezes infiéis a 
Deus, Ele nunca cedeu ao pecado. 

Esta afirmação é motivo de grande con- 
 

 

solação. Mostra-nos um Jesus muito 
próximo, sensível aos nossos problemas. 
Ele não fez de conta que era um homem, 
foi-o realmente; passou por todas as 
dificuldades que nós devemos enfrentar, e 
sabe como é difícil, custoso, manter-se fiel a 
Deus, principalmente quando se experi-
menta a dor. 

Um pouco mais à frente, nesta mesma 
carta, ao retomar o assunto o autor 
acrescenta: apesar de ser Filho de Deus, 
aprendeu por aquilo que sofreu quanto é 
duro para o ser humano obedecer e aceitar 
a vontade de Deus (Hb 5, 8). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 10, 45) 
 

Monição:  
 

Cristo morreu e ressuscitou para nossa salvação. 
Aclamemo-I'O com alegria.  
 

Refrão:       ALELUIA, ALELUIA!  
 

O Filho do homem veio para servir 
e dar a vida pela redenção de todos. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 10, 35-45) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 
Naquele tempo, 35Tiago e João, filhos de Zebedeu, 

aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: «Mestre, 
nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir». 
36Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?» 
37Eles responderam: «Concede-nos que, na tua glória, 
nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda». 
38Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis 
beber o cálice que Eu vou beber e receber o baptismo 
com que Eu vou ser baptizado?» 39Eles responderam-
Lhe: «Podemos». Então Jesus disse-lhes: «Bebereis o 
cálice que Eu vou beber e sereis baptizados com o 
baptismo com que Eu vou ser baptizado. 40Mas sentar-       
-se à minha direita ou à minha esquerda não Me 
pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem 
está reservado». 41Os outros dez, ouvindo isto, 
começaram a indignar-se contra Tiago e João. 

42Jesus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que os 
que são considerados como chefes das nações 
exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir 
sobre elas o seu poder. 43Não deve ser assim entre 
vós: quem entre vós quiser tornar-se grande, será 
vosso servo, 44e quem quiser entre vós ser o primeiro, 
será escravo de todos; 45porque o Filho do homem não 
veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela 
redenção de todos». 
 

Palavra da Salvação 
 

Comentário: 

  
Jesus vai a caminho de Jerusalém (10, 

32-33). Apesar dos três anúncios da Paixão, 
os discípulos, embora com uma certa 
sensação de medo, não deixam de pensar 

que muito em breve  o  anunciado  reino  de 

Deus se irá manifestar (Lc 19, 11), pois todo 
o seu interesse se fixava nisto. Antes que 
alguém lhes passe à frente, os dois irmãos, 
Tiago e João, sem atenderem à figura 
ridícula que faziam e à tensão e inveja a 
provocar nos colegas (v. 41), atrevem-se a 
tentar que o Mestre se comprometa com 
eles, garantindo-lhes os primeiros postos no 
reino, que imaginam terreno. Isto vai dar 
lugar a que Jesus os corrija, mas sem os 
humilhar, e deixe um ensinamento 
muitíssimo importante para todos e para 
sempre (vv. 42-45); neste sentido ensina o 
Vaticano II, GS 3: «Nenhuma ambição 
terrena move a Igreja, mas unicamente este 
objectivo: continuar (…) a obra de Cristo 
que veio ao mundo para dar testemunho da 
verdade (…), para servir, e não para ser 
servido». Assim também fica reprovado o 
servir-se da Igreja, em vez de a servir.  

A grandeza do discípulo de Cristo é 
servir desinteressadamente, como fez o 
Mestre (Jo 13, 14-17).  

V.38-39 «Beber o cálice… receber o 
baptismo», neste contexto, são duas 
imagens do sofrimento e da morte (Lc 12, 
50; Is 51, 17-23; Mc 14, 36; Salm 42, 8; 69, 
2-3.15-15). A generosidade e audácia dos 
dois agradou a Jesus, que lhes promete 
virem a participar do seu destino doloroso – 
«beber o cálice» –, mergulhados no mistério 
do seu sofrimento – «baptismo». De facto, 
Tiago foi martirizado em Jerusalém pelo ano 
44 (Act 12, 2), por Herodes Agripa I; João 
foi preso e flagelado em Jerusalém (Act 4, 
3; 5, 40-41), sofreu mais tarde o exílio na 
ilha de Patmos (Apoc 1, 9), mas nada se 
sabe de seguro sobre o seu problemático 
martírio. 

V.40 «Não me pertence a Mim 
concedê-lo». A expressão não implica 
inferioridade de Jesus, como pretendiam os 
arianos; não é que falte poder a Jesus; Ele 
é que, fazendo tudo o que faz o Pai e com o 
mesmo poder, nada faz com independência 
do Pai (Jo 5, 17-30). Segundo a explicação 
habitual, os dois dirigiram-se a Jesus como 
o Messias ao instaurar o reino, e, enquanto 
tal, Ele não faz mais do que executar o 
projecto divino.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
 
1 –  Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

pelos que têm compaixão dos que sofrem 
e pelos que levam a sua cruz com humildade, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos que livremente foram eleitos pelo povo, 

pelos que exercem as suas funções com rectidão 
e  pelos que aprendem a servir como Jesus, 
oremos ao Senhor. 
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3 –  Pelos homens a quem a vida mais provou, 
pelos que carregam a Cruz de Cristo 
e pelos que aceitam o sofrimento redentor, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelos que se abeiram de Jesus, trono da graça, 

pelos que recebem assiduamente o seu perdão 
e comungam o seu Corpo e o seu Sangue, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Por todos os países de missão, 
       pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova 

e pelos cristãos que oram sem desânimo, 
oremos ao Senhor. 

 
6 –  Pelos fiéis que adormeceram em Jesus, 

pelos que serenamente ainda O esperam 
e por todos os que morrem sem esperança, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 19 – SS. João de Brébeuf e Isaac      
                     Jogues (Presbíteros)  e       
                     Companheiros (Mártires)      

Dia 19 –  S. Paulo da Cruz (Presbítero); 

Dia 23 – S. João de Capistrano (Presbítero);  

  – S. Margarida Maria de Alacoque           
     (Virgem); 

Dia 24 – S. António Maria Claret (Bispo); 

Dia 24 – Santa Maria no Sábado. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

 

Mantem-te calmo e sereno. Confia na 
Força Cósmica que enche todo o universo, 
inclusivè a ti mesmo. Focaliza a tua 
confiança em Deus que habita dentro de ti e 
dentro de todas as criaturas. Liberta-te do 
medo, caminha seguro, caminha com 
segurança e escuta o coração que mais não 
é senão Deus que te fala! 
____________________________________________ 

Vida com projecção 

 
Queixas-te às vezes de que a tua vida é 

monótona e sem projecção. Talvêz sejas tu 
mesmo o culpado. De facto, perdes o norte 
quando julgas que não está ao teiu alcance 
o fazer da tua vida uma coisa maravilhosa. 
Pensa bem: nunca é pouco aquilo que dás, 
quando o que dás é tudo quanto tens. Não 
olhes ao que dás, mas ao coração com que 
o dás. Se o que podes dar é pouco, com 
certeza o coração com que podes dá-lo é 
pouco. O amor é o pormenor da fidelidade; 
a fidelidade é o amor nos pormenores. Os 
pormenores costumam ser pequenos e 
talvez passem despercebidos; apesar disso, 
é neles que está a perfeição e neles deve 
colocar-se o amor, deve viver-se o amor, 
tanto o amor de Deus como o amor aos 
irmãos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

 
 

 

de devem estar orientando, servindo, 
acolhendo, animando, colaborando, sugerin-
do... «O Filho do Homem não veio para ser 
servido, mas para servir». Quem 
compromete a sua vida com este estilo cede 
todo o poder, mas adquire essa profunda 
autoridade moral que têm as pessoas boas. 
 

Sabias que… 
 
João e Tiago, apóstolos 

 
Os evangelhos oferecem vários dados 

sobre os apóstolos João e Tiago. Cita-se o 
nome de seu pai: Zebedeu. Também o seu 
apelido: Boanerges (filhos do trovão). Esta 
família dedicava-se à pesca e tinha 
contratado vários jornaleiros para os 
trabalhos da salga; forma habitual de 
conservar o pescado na antiguidade.  
      Desde os tempos remotos na cidade de 
Jerusalém existia uma espécie de 
“pescadaria” denominada “Tenda de 
Zebedeu”. Os cristãos do século IV 
construíram sobre ela uma ermida que foi 
ampliada pelos cruzados. 
 

Oração 

 
      Senhor, livrai-nos das barreiras que 
colocamos à nossa volta. Livra-nos do muro 
silencioso do desprezo e da indiferença. 
      Dá-nos força para destruir as barreiras 
que às vezes levantamos nas nossas 
famílias. 
      Dá-nos coragem para derrubar os muros 
que construímos entre companheiros e 
companheiras. Ajuda a humanidade inteira 
para que pratique a justiça. 
      Não nos deixes cair na tentação do 
orgulho e do desprezo. 
      Obrigado, Senhor, pela tua ajuda. 
 

Despedida 

 
      Olha, amiguito, o conhecimento do teu 
“Jornalito” é de que em jogo de futebol 
ganha-se logo na primeira parte. Também o 
sucesso do teu ano escolar está no sucesso 
do primeiro período. Portanto dedica-te.Ok.? 
___________________________________________

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

28 –  SALMOS 

 
Os «Salmos» são uma escola de oração 
 

Somos tão piedosos que até nos 
escandalizamos de que a vida se exponha 
diante de Deus tal como é, sem máscaras. 
Sim, há salmos que com o tempo e com o 
aprofundamento  da  experiência  de  Deus  

 
 

«O filho do Homem também não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a 
vida em resgate por todos» (Mc 10, 45). 

Como homem cristão que és, deves 
tomar consciência de que vives para isso: 
para servir e não para te servires dos 
outros, para servi-los a eles e não para que 
eles te sirvam.  

Se tiveres isto sempre presente, muda-
rão muitas coisas das tuas atitudes. 
___________________________________ 

Papa Francisco 

(Escolas) 

 
A função essencial da escola é formar 

cidadãos livres e com capacidade para 
defender os seus direitos e cumprir as suas 
obrigações. 
                                 (Carta pela Infância, 1/10/2005) 
____________________________________________ 

Jornal Juvenil 
 

Evangelho: 

 
Quem quiser ser grande seja vosso servo 
 

Jesus disse-lhes: “Sabeis que os que 
são considerados como chefes das nações 
exercem domínio sobre eles, e os grandes 
fazem sentir sobre elas o seu poder. Quem, 
entre vós, quiser tornar-se grande, tem de 
ser vosso servo, e quem quiser entre vós 
ser o primeiro, tem de ser o escravo de 
todos”. 
 

                (Mc 10, 35-45) 

 

Comentário: 
 

Servir os outros e evitar a ambição 
 

O Evangelho de Mateus também narra 
este episódio, e acusa a mãe de João e 
Tiago como responsável do pedido, talvez 
para evitar que aqueles dois apóstolos 
aparecessem como egoístas. Mas Marcos 
acusa-os directamente de tão desmedida 
ambição.  

Jesus percebeu que dois apóstolos 
andam muito interessados em ocupar 
cargos de poder no futuro Reino, e que esta 
ambição gera mal-estar nos outros dez... A 
mensagem de Jesus é clara: contrapõe a 
organização da sociedade do seu tempo 
com a organização da Igreja. Quer nas 
comunidades cristãs uma profunda 
alteração de valores: os que mandam terão 
como missão o servir.  A comunidade cristã 
que se organiza como o estado civil, não 
responde à ideia de Jesus.  

Os cristãos com alguma responsabilida-  
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