
 

  N.º  360  –  01-11-2015                      Todos-os-Santos   –   Ano B                                                                                                   Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular,  das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

 2. Os livros históricos começam onde o 
Pentateuco acaba: a morte de Moisés, com 
o povo à entrada da Terra Prometida. 
Agora, surge o sucessor de Moisés, Josué, 
que faz entrar o povo na Palestina… 
Js 1-3  –  Js 23-24  –   Último discurso de 
Josué, depois de ter organizado todas as 
tribos do povo…) 

3. Depois de Moisés e Josué, não voltou 
a aparecer outro líder carismático como 
eles, um guia permanente. É o tempo dos 
Juízes, homens e mulheres inspirados por 
Deus para resolver determinado conflito ou 
problema entre o povo, mas que do 
anonimato vinham e ao anonimato voltavam 
depois da sua acção. Este foi o tipo de 
organização depois de uma etapa de 
lideranças carismáticas (Moisés e Josué) e 
antes do tempo da monarquia (Saúl, David, 
Salomão…). O estilo de narração é sempre 
o mesmo para todos os juízes que, página a 
página, se vão sucedendo: “Os israelitas 
fizeram o que o Senhor reprova” (Jz 3, 7). 
Então, acontecia alguma desgraça… “Mas 
clamaram ao Senhor, e o Senhor fez surgir 
um Salvador para salvá-los” (Jz 3, 9). 
Depois, vem a descrição do juiz e das 
coisas que ele fez, que pode ser maior ou 
mais pequena, conforme os casos. “O 
Espírito do Senhor veio sobre ele” (Jz 3, 10) 
e por ele “o país esteve em paz” (Jz 3, 11) 
até a próxima infidelidade que fará repetir o 
mesmo esquema… Jz 3-8 

4. Um tema típico da história de Israel é 
a confiança em Deus como força e vitória 
dos mais fracos! 

A Vitória do Fraco é especialmente clara 
em Gedeão, e em Sansão, que só realizou 
a vontade de Deus quando se viu enganado 
por uma mulher, enfraquecido, preso, cego, 
gozado… 
Jz 6-8 -  (Gedeão)  –  Jz 13-16 -  (Sansão) 

1Sm 17 -  (David e Golias) 
5. Nascimento e vocação do Profeta 

Samuel, que irá ungir os primeiros reis de 

Israel…     – 1Sm 1-3 
 
 

 

Papa Francisco 

(Misericórdia) 
 

Só quem encontrou misericórdia, quem 
foi acariciado pela ternura da misericórdia, 
pode estar feliz e confortável com Deus. 
 

                    (National Catholic Reporter. 03/03/2013) 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

 

Evita acusar e criticar. Procura, antes, 
colaborar, sobretudo com um exemplo digno 
e nobre. Na vida, tudo tem a sua razão se 
ser, embora nem sempre saibas compreen-
der, porque não tens uma visão completa. 
Só vês as pessoas e as coisas pela 
superfície. Deixa o julgamento Àquele que 
vê os corações, que está dentro de cada um 
e que lê o mais secreto pensamento e 
intenção.  
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 
– Arquivistas: S.Lourenço (Diácono); 

– Artistas – S. João Evangelista; S. Lucas 
(Pintor e autor de um retrato da Virgem Maria);  

S.Tomé (Patrono dos arquitectos);                     

Fra Angélico (Patrono dos pintores religiosos); 

–  Astronautas –  S. José de Cupertino         
                           (porque levitava);    

– Carcereiros: S. Adriano; 
– Ciclistas: S. Catarina (Devido ao seu atributo,                          

                                                 a roda). 
____________________________________________ 

Novo Acordo Ortográfico   
 

       Este Jornal não está completamente escrito, 
segundo critério do novo Acordo Ortográfico, 
onde nem todas os países ractificaram o acordo, 
como Angola e Moçambique, entre outros. 

 

De Parabéns... 
 
Esta semana, está de parabéns pelo 

seu aniversário natalício, a Leitora da 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira, Conceição Andrade, na próxima 
Sexta-feira, dia 6 de Novembro. 

O Jornal do Leitor deseja à Conceição 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz  Aniversário 
 

Se sentires um vazio dentro de ti, não 
procures enchê-lo com divertimentos força-
dos.  

Fica atenta, sobretudo, ao que há de 
mais sagrado na tua alma, deixando que 
Deus te ajude a descobrir os anseios não 
realizados do teu coração. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 
 

Um alto alentejano, para a mulher: 
– Atão na dizem que as praes do 

Algarve são boas pr’á bronzear? É pr’a lá 
quê vô! 

Chegou cedo, quase ninguém na praia, 
estendeu a toalha, deitou-se ao sol que 
bronzeia e, à boa maneira alentejana, 
pegou a dormir um sono. Quando acordou, 
muita gente na praia, e sentado ao seu lado 
estava um preto, a quem perguntou: 

– Amigo, há quanto tempo está na 
praea? 

– Há uns 10 minutos. 
– Pôxa, só há 10 minutos e já ficô assim 

negro?!! Áhhh... não. 
Assustado, dobrou a toalha e regressou 

rápidamente a casa, ao Alentejo. 
____________________________________________ 
 

Votos de boa leitura. 

Todos-os-Santos 
 

Celebrar a festa de Todos os Santos é 
recordar os homens nossos irmãos de todas 
as raças, povos e condições; os santos 
canonizados pela Igreja e os santos 
desconhecidos; os que são proclamados 
bem-aventurados por Jesus Cristo no 
Evangelho que hoje é lido. 

Todos viveram de forma deveras 
empenhada a fé em Jesus Cristo, a qual é 
fonte de toda a santidade e da vida da 
Igreja. 

Hoje recordamos todos os Santos. A 
eles também se aplicam estas palavras da 
Segunda Leitura da Eucaristia de hoje: (1 Jo 
3, 2): «Caríssimos, agora somos filhos de 
Deus e já se manifestou que somos 
semelhantes a Deus, porque O vemos tal 
como Ele é». Como é maravilhoso atingir 
esta meta! 

Na verdade, este é também um dia 
querido de todos nós. Um dia que nos 
enche de saudade quando, no cemitério, 
cobrimos as campas dos nossos familiares 
falecidos com flores. Um dia que nos causa 
alegria, pois, pela Fé, sabemos que muitos 
dos que recordaremos amanhã, em dia de 
Fiéis Defuntos, são santos, e por isso aqui 
os estamos a festejar também. 

Neste dia de Todos os Santos, pedimos  
ajuda para vivermos santamente a nossa 
vida de todos os dias para que consigamos 
alcançar a virtude da santidade! 
____________________________________________ 

Introdução 
 

       Não saímos do nada para voltar ao 
nada. Deus não brinca com as suas 
criaturas. 

 Ele tem um projecto de amor sobre 
cada uma delas. As leituras de hoje 
revelam-nos o seu projecto para o homem: 
quer levá-lo a participar da sua santidade e, 
por isso, decidiu introduzi-lo no seu mundo 
santo. 

A Primeira Leitura dá-nos uma ampla 
visão sobre o nosso futuro: espera-nos um 
mundo  novo  do  qual foi excluída qualquer  
  
 

 
 
 
 

 

forma de morte. 
A Segunda Leitura lembra-nos que a 

vida divina – que se manifestará no momen-
to da nossa saída deste mundo – está 
presente em nós desde já. 

Em que valores apostar enquanto 
esperamos por encontrar Cristo, por «ve-l’O 
assim como Ele é»? 

Temos a indicação do trecho evangé-
lico: as bem-aventuranças. Podemos dizer 
que decorre o tempo da nossa gestação e é 
insensato apegar o coração aos bens deste 
mundo, como se nos pertencessem de 
modo definitivo. 

Cristo sugere-nos que os empregue-
mos para construir amor, que os transfor-
memos em dom. 

Para nossa felicidade, já neste mundo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ap 7, 2-4.9-14) 

 

Monição:  
 

Aqueles que na Terra cumprem a vontade de 
Deus são por Ele recompensados na eternidade. 
 

 Leitura: 
 

Leitura do Apocalipse de São João 
 

2Eu, João, vi um Anjo que subia do Nascente, 
trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz 
aos quatro Anjos a quem foi dado o poder de causar 
dano à terra e ao mar: 3«Não causeis dano à terra, nem 
ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado 
na fronte os servos do nosso Deus». 4E ouvi o número 
dos que foram marcados: cento e quarenta e quatro 
mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. 9Depois 
disto, vi uma multidão imensa, que ninguém podia 
contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. 
Estavam de pé, diante do trono e na presença do 
Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na 
mão. 10E clamavam em alta voz: «A salvação ao nosso 
Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro». 
11Todos os Anjos formavam círculo em volta do trono, 
dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos. Prostraram-se 
diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, 
dizendo: 12«Amen! A bênção e a glória, a sabedoria e a 
acção de graças, a honra, o poder e a força ao nosso 
Deus, pelos séculos dos séculos. Amen!». 13Um dos 
Anciãos tomou a palavra e disse-me: «Esses que 
estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde 
vieram?». 14Eu respondi-lhe: «Meu Senhor, vós é que o 
sabeis». Ele disse-me: «São os que vieram da grande 
tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquea-
ram no sangue do Cordeiro». 
 

Palavra do Senhor. 

 
  

 

Recomendação aos Leitores: 
 

A principal dificuldade da 1.ª leitura reside 
em três períodos um pouco mais longos. Deves, 
Leitor, trabalhar bem a respiração para não 
sincopar (falhar a respiração a meio duma  
palavra ou a meio do texto). 

De resto, exercita uma ou outra palavra mais 
difícil de pronunciar. Por exemplo, na frase “...até 
que tenhamos marcado na fronte...” deves 
pronunciar “tenhámos” e não “tênhamos”. 

 

Comentário: 
 

No passado, os santos tinham uma 
enorme popularidade. As igrejas estavam 
cheias das suas estátuas e a eles recorria-  
-se talvez mais do que a Deus. Havia o 
santo dos camionistas, o dos estudantes, o 
que ajudava a encontrar os objectos 
perdidos, o das doenças dos olhos, o da dor 
de garganta... Enfim, “havia” um santo para 
cada necessidade. Mas o máximo, era a 
oração de uma velhinha diante do 
Santíssimo Sacramento: «Senhor, pede a 
Santo António que me faça encontrar a 
caderneta da reforma!» Os santos eram 
considerados uma espécie de interme-
diários que tinham a função de «amaciar» o 
impacto com um Deus considerado 
demasiado grande e distante, ao qual não 
era fácil chegar, e estranho aos  nossos 
problemas. 
      Hoje, a tendência a recorrer ao santo 
para pedir-lhe que apresente a Deus uma 
recomendação, está a enfraquecer. Cada 
vez mais as pessoas dirigem-se ao Senhor, 
directamente, com a confiança dos filhos. 
Os santos são cada vez menos considera-
dos como intermediários e cada vez mais 
como  irmãos,  amados  e  admirados,  que,  
juntamente connosco, se dirigem ao único 
Pai. 
 

1. Quem são os santos? 
 

      No início da celebração, cantando o 
«Glória», proclamamos, dirigindo-nos a 
Deus, «Tu só, és o santo!» Santo significa 
que não tem nada a ver com aquilo que é 
imperfeito, débil, precário. Neste sentido 
apenas Deus é realmente santo. Só Ele 
está completamente acima do mundo 
caduco e efémero em que vivemos. Porém, 
também os homens podem elevar-se a Ele 
e participar na sua santidade. Cada 
discípulo de Cristo empreendeu este cami-
nho de aproximação à santidade de Deus. 

Consideremos a forma como Paulo 
inicia algumas das suas cartas: «A todos os 
santos que vivem na cidade de Filipos...» (Fl 
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também os homens podem elevar-se a Ele 
e participar na sua santidade. Cada 
discípulo de Cristo empreendeu este cami-
nho de aproximação à santidade de Deus. 

Consideremos a forma como Paulo 
inicia algumas das suas cartas: «A todos os 
santos que vivem na cidade de Filipos...» (Fl 
1, 1); «Aos santos que estão em Éfeso...» 
(Ef 1, 1); «Aos santos e fiéis irmãos em 
Cristo que habitam em Colossos...» (Cl 1, 
2); «A todos vós predilectos de Deus que 
estais em Roma e que sois chamados 
santos...» (Rm 1, 7). Etc. 

O apóstolo não escreve a gente que se 
encontra entre os anjos do céu. Dirige-se a 
pessoas concretas que vivem sobre esta 
terra: habitam em Filipos, em Éfeso, em 
Colossos, em Roma. São eles os «santos». 
Paulo escreve a mim, escreve a ti… 

Santo é cada discípulo, esteja ele já 
com Cristo no céu, ou viva ele ainda sobre 
esta terra. Santo podes ser tu, leitor…  

Portanto, hoje é a festa da família cristã. 
É o dia em que os homens tomam consci-
ência do dom que o Pai lhes fez: em Cristo 
Deus tornou-os membros da sua família, 
comunicou-lhes o seu Espírito, a sua santi-
dade. A santidade não é uma condição 
superior que podemos alcançar com os 
nossos esforços ascéticos, não é fruto do 
nosso heroísmo, é um puro dom de Deus. 
Só Ele nos pode tornar santos. 

 

 2.   O céu  sim...  mas  os  dramas desta    
       terra? 

 

A primeira leitura que a liturgia hoje nos 
propõe quer levarmos a levantar o olhar 
para a condição santa a que o Pai nos des-
tinou. Quantas dores, quantas tribulações, 
quantas amarguras na vida do homem! 
Quando vemos tantos inocentes a sofrer, 
vítimas  de   violências,   de   injustiças,  de  
traições, de enganos, procuramos desespe-
radamente um porquê e não o encontramos. 

O livro do Apocalipse dedica quatro 
capítulos a este problema angustiante (Ap 
5-8). Diz que, no céu, encontra-se um livro 
no qual um anjo toma nota de todos os 
sofrimentos e de todas as lágrimas dos 
homens. Neste livro explica-se também o 
porquê de todas as coisas absurdas. 
Infelizmente, porém, o livro está fechado 
com sete selos que ninguém consegue 
quebrar. Tudo então permanece envolvido 
pelo mistério? Aos homens não resta senão 
chorar e resignar-se? Não conseguirão 
nunca dar um sentido aos dramas que os 
afligem? 

O Vidente do Apocalipse convida a pôr 
fim ao pranto: o livro que contém a resposta 
às nossas angustiantes perguntas não fica-
rá fechado para sempre, o Cordeiro abrirá o 
livro e quebrará, um a um, os seus selos, ou 
 
 

seja, desvendará os mistérios da nossa 
existência. 

 

3. Jesus desvenda o mistério 
 

O trecho de hoje narra o que acontece 
depois de quebrado o sexto selo. 

Um anjo vem do Oriente trazendo na 
mão o selo do Deus vivo e imprime um sinal 
indelével (indestrutível) sobre a fronte dos 
servos do Senhor. O seu número é de cento 
e quarenta e quatro mil. Trata-se de um 
número simbólico. Resulta da multiplicação 
de 12 por 12 por 1000 e indica a totalidade 
da comunidade cristã. 
      Não são uns privilegiados, não são 
poupados às provações, às vicissitudes, às 
desventuras desta vida. Esses, porém, são 
postos numa condição nova, santa. 
Pertencem a Deus. Assimilaram os seus 
pensamentos, os seus sentimentos, as suas 
escolhas. Vêem com os seus olhos a 
realidade deste mundo. As provas não os 
desencorajam, não os abatem, não os 
perturbam. A doença, a dor, a traição para 
eles não são derrotas, absurdos, são 
momentos de maturação (amadurecimento) 
e de crescimento. A morte não é uma burla, 
mas um nascimento. 
 

4. Nascidos para a vida definitiva 
 

Depois desta primeira visão em que foi 
apresentada a comunidade dos santos 
sobre esta terra, aparece uma multidão 
imensa que ninguém pode contar, gente de 
todas as raças, línguas, povos e nações. 
Todos estão de pé diante do trono do 
Cordeiro, endossam vestes brancas e têm 
palmas nas mãos. (v.9). O vestido branco é 
o símbolo  da   alegria   e  da   inocência, as 
palmas são o sinal da vitória. 

Quem são? São a comunidade dos 
santos do céu. São aqueles que neste 
mundo suportaram tribulações e persegui-
ções e deram a sua vida pelos irmãos como 
fez o Cordeiro. Foram considerados 
derrotados pelos homens, mas para Deus 
são vencedores. Os versículos que se 
seguem e que não constam da nossa leitura 
descrevem a sorte destes eleitos: «Nunca 
mais hão-de ter fome nem sede. O Sol e o 
calor nunca mais lhes farão mal. É que o 
Cordeiro... será o seu pastor... e Deus 
enxugará para sempre a lágrimas dos seus 
olhos». (v. 16-17). 
      Jesus – o Cordeiro imolado que deu a 
própria vida – agora precede, como um 
pastor, todos aqueles que partilham a sua 
escolha de amor. Esta página foi escrita 
para incitar os cristãos perseguidos a 
perseverar com paciência: neles realiza-se 
o que aconteceu a Jesus, o Cordeiro. Se O 
seguirem como se segue um pastor, toma-
rão parte no seu triunfo. 
 

5. O último êxodo 
 

O trecho do Apocalipse abriu-nos uma 
fresta sobre o céu, sobre o nosso destino 
final. Do céu filtra uma luz que ilumina os 
enigmas mais profundos que trazemos no 
coração: de onde venho, para onde vou, 
que sentido têm a alegria e a dor, a vida e 
morte? E depois da morte? 
      A visão do céu dá finalmente um sentido 
à nossa existência: não vagueamos neste 
mundo sem uma meta, não corremos sem 
um objectivo, não nos movemos sem um 
destino, não nos agitados sem um fim. À luz 
do céu compreendemos: a nossa vida é um 
suceder-se de saídas e entradas, guiadas 
não por um destino cego, mas pelo amor de 
um Pai. 
      Saímos do ventre materno para entrar 
neste mundo, saímos da infância para 
entrar na adolescência, deixamos a 
adolescência pela juventude, a juventude 
pela idade madura e a velhice. Depois vem 
o momento de deixar este mundo, ao qual 
talvez nos afeiçoámos a tal ponto que o 
consideramos definitivo, não queremos mais 
deixá-lo. 
    Neste mundo não podemos saciar a 
nossa imensa sede de vida. Se o olharmos 
desencantados, notamos em todo o lado 
sinais de morte: doenças, ignorância, 
abandono, solidão, fragilidade, separação, 
fadiga, dor, traições, injustiças. Não, não 
pode ser este o mundo definitivo, é 
demasiado restrito, demasiado apertado, 
demasiado marcado pelo mal. Temos 
necessidade de horizontes diversos, de 
espaços  infinitos  onde  estar  livres  de to-
das as formas de morte. Temos que sair 
novamente, é necessário empreender um 
novo êxodo e esta última saída assusta-nos. 
Também os três discípulos que sobre o 
monte ouviram Jesus falar do seu «êxodo» 
deste mundo para o Pai (Lc 9, 31) tiveram 
medo. «Curvaram-se até ao chão e tiveram 
muito medo. Mas Jesus aproximou-se deles 
e tocou-lhes, dizendo: "Levantem-se! Não 
tenham medo!"»  (Mt 17, 6-7). 

Se Jesus – que antes de todos, 
atravessou as águas da morte para entrar 
no reino do Pai – nos estende a sua mão, já 
não podemos ter medo. Com Ele, o 
Ressuscitado, que nos acompanha, saímos 
seguros deste mundo: sabemos que Ele nos 
introduz numa nova vida. 

Por tudo isto, o nosso medo desapareceu. 
____________________________________________  

Felizes os Mortos! 
 

Felizes os mortos que morrem no 

Senhor, Aleluia, Aleluia! 
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Salmo Responsorial 
Sl 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) 

 
Monição:  
 

Se formos santos também nós viveremos para 
sempre felizes no Céu. 
 

Refrão:     ESTA É A GERAÇÃO 
                    DOS QUE PROCURAM O SENHOR. 
 

Do Senhor é a terra e o que nela existe, 
o mundo e quantos nele habitam. 
Ele a fundou sobre os mares 
e a consolidou sobre as águas. 
  
Quem poderá subir à montanha do Senhor? 
Quem habitará no seu santuário? 
O que tem as mãos inocentes e o coração puro, 
o que não invocou o seu nome em vão. 
  
Este será abençoado pelo Senhor 
e recompensado por Deus, seu Salvador. 
Esta é a geração dos que O procuram, 
que procuram a face de Deus. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (1 Jo 3, 1-3) 

 

Monição:  
 

Somos filhos de Deus. Durante a vida agrade-
çamos-Lhe tão grande dom. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola de São João 
 

Caríssimos: 1Vede que admirável amor o Pai nos 
consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somo-lo 
de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não 
O conheceu a Ele. 2Caríssimos, agora somos filhos de 
Deus e ainda não se manifestou o que havemos de 
ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, 
seremos semelhantes a Deus, porque O veremos tal 
como Ele é. 3Todo aquele que tem n’Ele esta 
esperança purifica-se a si mesmo, para ser puro, como 
Ele é puro. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Também nesta que é a 2.ª Leitura a 
dificuldade maior está na extensão de algumas 
frases. Respirar bem antes de entrar nelas. 
Fazer os devidos exercícios de respiração. Ler 
as freses num único fôlego, fazendo as pausas e 
a entoação sugerida mais pelo sentido do texto 
do que pelas virgulas. 

 
Comentário: 
 

A vida de Deus que o cristão recebe no 
Baptismo é uma realidade espiritual, 
misteriosa. Falando com Nicodemos, Jesus 
comparou-a ao vento que não se sabe de 
onde venha nem para onde vá; existe, 
temos sinais que manifestam a sua 
presença, mas não podemos vê-la com os 
nossos olhos  (Jo 3,8). 

O primeiro versículo da leitura diz antes  
 

os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. 7Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia. 8Bem-aventurados os 
puros de coração, porque verão a Deus. 9Bem-
aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. 10Bem-aventurados os que 
sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é 
o reino dos Céus. 11Bem-aventurados sereis, quando, 
por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, 
mentindo, disserem todo o mal contra vós. 12aAlegrai-
vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa 
recompensa». 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pela santa Igreja de Deus, 

para que, no dia da manifestação de Jesus Cristo, 
apareça resplandecente em todos os seus  
membros, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

para que venham um dia a contemplar no Céu 
Aquele que a terra chamou ao seu serviço, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pelos que regem os destinos das nações, 

para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, 
da prudência, do desapego e da verdade, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Pelos que choram e sofrem perseguição 

por amarem a justiça e a verdade, 
para que se alegrem com todos os Santos no Céu, 
oremos, irmãos. 
 

5 – Pelos que andam cansados e oprimidos, 
para que sintam a presença de Cristo 
e n’Ele encontrem descanso, alívio e força, 
oremos, irmãos. 

 
6 – Por todos nós que celebramos esta solenidade, 

para que Deus nos junte aos seus eleitos 
e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      
Dia 02 – Comemoração de Todos os  
               Fiéis Defuntos;  
Dia 03 – S. Martinho de Porres (Religioso); 

Dia 04 – S. Carlos Barromeu (Bispo); 

Dia 06 – S. Nuno de Santa Maria (Religioso); 

Dia 07 – Santa Maria no Sábado. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

29. Pistas de leitura para os Livros Históricos 
 

Para uma leitura temática destes Livros 

 
 

1. Alguns livros apresentam pequenos 
resumos da história de Deus com o Seu 
povo, sempre à luz de uma experiência de 
fé e da Aliança do monte Sinai… 
Js 24, 2-15  –  Ne 9, 6-37  –  Jdt 5, 6-24 
 
 
 
 
 

de mais que a vida divina é um dom gratuito 
do Pai. Mesmo se não se pode verificar com 
os sentidos, a sua presença não passa 
inobservada porque produz sinais 
inequívocos (claros), que todos podemos 
constatar (comprovar). 
      Esta realidade nova é incompatível 
(contrária) com a maneira de pensar e de 
viver de quem está nas trevas, e por isso os 
adversários de Jesus não foram capazes de 
reconhecer que n'Ele existia esta vida.        
E também hoje, os ímpios, não conseguem 
perceber esta presença nos seus discípulos. 

A segunda parte da leitura (v. 2-3), 
recorda uma verdade muito consoladora: o 
Pai não espera o dia da nossa morte para 
nos dar esta vida divina, Ele no-la dá já 
hoje. Todavia, esta nova realidade que 
existe em nós só se manifestará quando for  
retirado o véu constituído pela nossa 
condição terrena. Isto acontecerá «quando 

Jesus aparecer; então  havemos  de  ser  
iguais a Ele, porque havemos de O ver tal 
como Ele é» (v.2). 

Aquele do qual esperamos a manifes-
tação, aquele que um dia veremos, face a 
face, é Cristo. Quando pudermos contem-
plá-l'O, entenderemos também quem verda-
deiramente nós somos. Hoje as aparências 
levam-nos ao engano, somos seduzidos 
pelas miragens, não estamos em condições 
de dar o justo valor às realidades terrenas, 
sobrestimamos (valorizamos) o que é 
passageiro e desleixamos aquilo que vale. 
Diante de Cristo os nossos olhos abrir-se-      
-ão, e então compreenderemos aquilo que 
Deus operou em nós. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 11, 28) 
 

Monição:  
 

Esqueçamos todas as nossas preocupações. 
Subamos com Jesus ao cimo do monte e ouçamos o 
Evangelho das bem-aventuranças.  
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

Vinde a Mim, vós todos os que andais cansados  
e oprimidos 
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 5, 1-12a) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, 1ao ver as multidões, Jesus subiu 
ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos 2e 
Ele começou a ensiná-los, dizendo: 3«Bem-
aventurados os pobres em espírito, porque deles é o 
reino dos Céus. 4Bem-aventurados os humildes, 
porque possuirão a terra. 5Bem-aventurados os que 
choram,  porque  serão  consolados. Bem-aventurados  
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