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 trabalhos humildes. Apenas se distinguem 
por serem bem ou mal realizados. Valoriza 
o teu trabalho, fazendo-o com amor e 
carinho, e estarás a dar valor a ti mesmo. 
Executa todo o trabalho com amor. 
____________________________________________ 

Vidas... 
 

Há vidas alegres, vidas em que tudo 
corre bem e em que gostamos de todos e 
de tudo. Vidas cheias de optimismo, de 
êxitos, de novos planos que se levam a 
cabo. Vidas cheias de sonhos realizados, 
vidas de paz e compreensão consigo 
mesmo e com os outros. E Há também 
vidas de dor. Uma vida em que a doença 
morde a nossa carne, ou em que a doença 
de algum dos  nossos nos aperta o coração. 
Uma vida de dificuldades e de fracassos, de 
pobreza e de falta de trabalho, de incom-
preensões e de obstáculos, de lágrimas e 
de angústia, vivida em solidão. Mas também 
pode haver uma vida que seja a soma das 
duas anteriores, isto é, uma vida que não 
seja apenas de alegria ou de dor. Tanto a 
alegria como a dor possivelmente vêm-te de 
Deus, mas o fazer da tua vida uma vida de 
alegria na dor, dependerá exclusivamente 
de ti. 
 

Mas não serás capaz de viver se não 
vires a dor na cruz. A cruz sem Cristo torna-
-se insuportável.  

«Estou crucificado com Cristo! Já não 
sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim» 
(Gl 2, 19-20)  

«Deus me livre de me gloriar a não ser 
na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela 
qual o mundo está crucificado para mim e 
eu para o mundo» (Gl 6, 14). 
____________________________________________ 

Curiosidade 
 

Há cobras que engolem ovos com o 
dobro da largura do seu corpo. 
 
 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

– Automobilistas: S.Cristóvão (evocado contra 

acidentes mortais; St.ª Francisca Romana 

(cujo Anjo da Guarda era tão luminoso que lhe 
iluminava o caminho de noite, como se lanterna 

fosse); St.ª Rita. 
– Camponeses: S.Jorge (pois o seu nome 

significa trabalhar a terra); S. Guido de 
Anderlecht; St.º Isidro (o Lavrador); S. 
Medardo (invocado nas secas); St.ª Noitburga 

(representada com uma foucinha); St.ª Valburga 

(representada com três espigas de trigo). 

– Cangalheiros e gatos-pingados: José de 
Arimateia (que fez o funeral a Cristo); S. 
Lázaro (que ressuscitou); S. Roque (que 

sepultava os pestíferos). 

___________________________________ 

Os anos são degraus 
 

Os anos são degraus; a vida, a escalada. 
Longa ou curta, só Deus pode medi-la. 
E a porta, a grande porta desejada, 
Só Deus pode fechá-la, pode abri-la. 
 
São vários os degraus: alguns sombrios, 
Outros ao sol, na plena luz dos astros, 
Com asas de anjos, harpas celestiais; 
Alguns, quilhas e mastros, 
Nas mãos dos vendavais. 
 
Mas tudo são degraus, tudo é fugir 
À humana condição, 
Degrau após degrau, 
Tudo é lenta ascensão. 
 
Senhor, como é possível a descrença, 
Imaginar, sequer, que ao fim da estrada 
Se encontre após esta ansiedade imensa 
Uma porta fechada 
E mais nada? 
 
                                     (Fernanda de Castro) 
 

 
 
 

De Parabéns 
 

Esta semana temos festa de aniversário 
de nascimento, apenas em Carvalhosa.       
Trata-se da Leitora Paula Carvalho, na 
próxima quinta-feira, dia 4 de Fevereiro. 

À Paulinha, carinhosamente assim 
tratada por todos nós, para ela que também 
é a Sacristã desta Paróquia, com muita 
competência – diga-se – o Jornal do Leitor 
deseja-lhe muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Os desejos que se tornaram realidade 
não dependeram de nenhum poder mágico. 
Eles fazem parte da tua própria criação e 
realização. Mas não só do teu esforço. São 
também da vontade de Deus. 

Portanto, planeia com antecedência o 
que queres que aconteça e onde queres 
estar no teu próximo aniversário... 

Olha que os planos fazem que os 
desejos aconteçam. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Duas crianças falam entre si. Uma delas 
diz: 

– Não entendo os nossos pais. É assim:       
Primeiro, ensinam-nos a falar e a 

caminhar. Depois, mandam-nos estar 
calados e quietos! Pôxa... ninguém entende 
isto! 
____________________________________________ 

A Fechar 
Senhor, que rezemos sempre um com o 

outro e um pelo outro. 
____________________________________________

www.paroquiascesf.com 
 
 

IV Domingo Comum 
 

A celebração da missa dominical é a 
expressão festiva de uma assembleia que 
exprime a sua fé em Cristo e na Igreja.       

Chegar a horas, ter consciência da 
presença de Deus, responder em voz alta 
ao diálogo do presidente, estar atento à 
Palavra de Deus proclamada nas leituras e 
na homilia, participar nos cânticos da 
assembleia, vibrar com o mistério, dar o 
gesto da paz com sentido religioso e 
compreensivo são componentes indispen-
sáveis para que haja uma boa celebração.      

Vamos procurar ter isto bem presente 
nas nossas Eucaristias. 
____________________________________________ 

Introdução 

 

Há tribulações que chegam sem se 
prever e as quais não procurámos, mas há 
também outras que são a consequência de 
escolhas que fizemos. O preço a pagar por 
quem aceita desempenhar a missão difícil e 
pouco gratificante de profeta, é a persegui-
ção. 

Mesmo as pessoas mais simpáticas, 
quando se tornam intérpretes da mensagem 
do Céu, muito embora isso possa parecer 
estranho, podem tornar-se irritantes, maça-
doras, insuportáveis e serem até marginali-
zadas. 

O profeta nunca é louvado por muito 
tempo pelas multidões e ainda menos por 
quem detém o poder, quer político, quer 
religioso. O profeta é sempre uma persona-
gem incómoda. Num primeiro momento, 
pode até ser apreciado pela sua prepa-
ração, inteligência, integridade moral, mas 
acaba – mais tarde ou mais cedo –  por ser 
olhado com suspeita, hostilizado e 
perseguido. 

Jesus não iludiu os seus discípulos, não 
prometeu uma vida fácil, não garantiu a 
aprovação e o consenso das pessoas. Com 
insistência repetiu que a adesão a Ele iria 
implicar perseguições: «Basta ao discípulo 
ser como o seu mestre  e ao servo ser como 

 
 
 

 

 

o senhor. Se ao dono da casa chamaram 
Belzebu, o que não chamarão eles aos 
familiares!» (Mt 10, 24-25). «Mais ainda –  
acrescentou – há-de chegar mesmo a hora, 
em que, quem vos matar, julgará que presta 
um serviço a Deus» (Jo 16, 2). 

Não é o que está a acontecer com o 
choque de religiões a que estamos a 
assistir? 

Entretanto, evocando com pena o seu 
passado, Paulo reconhecerá: «Nem sou 
digno de ser chamado Apóstolo, porque 
persegui a Igreja de Deus» (I Cor 15, 9). 
Todavia, dirá também tê-lo feito «movido 
por santo zelo» (Fl 3, 6), convencido de 
estar a defender Deus e a verdadeira 
religião. 

Tal como hoje, há dois mil anos já era 
assim. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Jr 1, 4-5.17-19) 
 

Monição:  
 

Chamado por Deus desde o seio materno, 
Jeremias é escolhido para ser proclamador da Palavra. 
Também nós somos fruto do amor criador de Deus. 
Saibamos realizar a missão que o Senhor nos confiou. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Jeremias 
 

No tempo de Josias, rei de Judá, 4a palavra do 
Senhor foi-me dirigida nestes termos: 5«Antes de te 
formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que 
saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te 
constituí profeta entre as nações. 17Cinge os teus rins e 
levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu te ordenar. 
Não temas diante deles, senão serei Eu que te farei 
temer a sua presença. 18Hoje mesmo faço de ti uma 
cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha 
de bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá e 
dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da 
terra. 19Eles combaterão contra ti, mas não poderão 
vencer-te, porque Eu estou contigo para te salvar». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Lê com firmeza sem deixar cair a voz em 
cada ponto final ou em cada ponto e vírgula.  

Atenção às palavras: Josias / constituí / 
sacerdotes (não é seçardotes) / combaterão.         

Exercíta bem a leitura e as palavras. 
 

Comentário: 
 

 O texto refere a vocação divina do 
Profeta de Anatot, em que se evidenciam 
três elementos: a eleição, a missão e a 
protecção divinas, que tornam possível a 
superação da incapacidade humana e de 
todas as dificuldades; por isso, Deus diz: 
«Não temas…», «Eu estou contigo…». A 
vocação do Profeta dá-se no tempo de 
Josias, que reinou entre 640 e 609 a. C.. 

V.5 – «Antes de te formar» (à letra: 
«moldar», o verbo hebraico, yatsar, indica 
mesmo a acção do oleiro ao modelar o 

barro; Gn 2, 7-8). «Eu te escolhi» (à letra: 
«Eu te conheci»). Trata-se de um 
conhecimento de Deus, não meramente 
intelectual, mas que envolve um acto de 
amor: o escolher e predestinar em ordem a 
uma missão determinada (Am 3, 2; Rom 8, 
29: quos præscivit, et prædestinavit); de 
facto, com o chamar à vida, Deus já tem um 
projecto eterno, particular e gratuito para 
cada uma das suas criaturas; ninguém é 

fruto do acaso. «Eu te consagrei» (ou 
santifiquei, o verbo hebraico qadax), isto é, 
te separei do profano, reservando-te para 
Mim, para o meu serviço: «te constituí 
profeta».  

Note-se como toda a vocação divina 
engloba chamamento e missão, 
consagração (dom) e missão, um tema a 
meditar e aprofundar.  

«Entre as nações» (v.10), uma 
expressão que deixa ver o alcance universal 
de uma vocação, como a de Jeremias, cuja 
acção se havia de repercutir nas nações do 
Médio Oriente, não apenas na história do 
seu povo.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

                          Sl 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 

Monição:  
 

Chamados por Deus, devemos indicar aos 
homens o caminho que conduz à salvação. Sem 
desânimo porque Deus está connosco. 
 

Refrão: 
  

A MINHA BOCA PROCLAMARÁ  
A VOSSA SALVAÇÃO. 
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Em Vós, Senhor, me refugio, 
jamais serei confundido. 
Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me, 
prestai ouvidos e libertai-me. 
  
Sede para mim um refúgio seguro, 
a fortaleza da minha salvação. 
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio: 
meu Deus, salvai-me do pecador. 
  
Sois Vós, Senhor, a minha esperança, 
a minha confiança desde a juventude. 
Desde o nascimento Vós me sustentais, 
desde o seio materno sois o meu protector. 
  
A minha boca proclamará a vossa justiça, 
dia após dia a vossa infinita salvação. 
Desde a juventude Vós me ensinais 
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura 
(1 Cor 12, 31-13,13) 

 

Monição: 
 

 Todos somos chamados a ser profetas da 
caridade revelando aos outros, pelo testemunho da 
vida, a caridade infinita de Deus. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 31Aspirai com ardor aos dons espirituais 
mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de 
perfeição que ultrapassa tudo: 1Ainda que eu fale as 
línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, 
sou como bronze que ressoa ou como címbalo que 
retine. 2Ainda que eu tenha o dom da profecia e 
conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que 
eu possua a plenitude da fé, a ponto de transportar 
montanhas, se não tiver caridade, nada sou. 3Ainda 
que distribua todos os meus bens aos famintos e 
entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver 
caridade, de nada me aproveita.  

4A caridade é paciente, a caridade é benigna; não 
é invejosa, não é altiva nem orgulhosa; 5não é 
inconveniente, não procura o próprio interesse; não se 
irrita, não guarda ressentimento; 6não se alegra com a 
injustiça, mas alegra-se com a verdade; 7tudo 
desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8O dom 
da profecia acabará, o dom das línguas há-de cessar, a 
ciência desaparecerá; mas a caridade não acaba 
nunca. 9De maneira imperfeita conhecemos, de 
maneira imperfeita profetizamos. 10Mas quando vier o 
que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 
11Quando eu era criança, falava como criança, sentia 
como criança e pensava como criança. Mas quando 
me fiz homem, deixei o que era infantil. 12Agora vemos 
como num espelho e de maneira confusa, depois, 
veremos face a face. Agora, conheço de maneira 
imperfeita, depois, conhecerei como sou conhecido. 
13Agora permanecem estas três coisas: a fé, a 
esperança e a caridade; mas a maior de todas é a 
caridade. 
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura, é um texto denso que requer 
qualidades e domínio das técnicas de ler em 
público. Exige técnica de respiração, de 
articulação e de expressividade. 

 

Comentário: 
 

Este texto paulino é o mais sublime 
elogio da caridade jamais feito, uma das 
páginas mais belas de toda a Bíblia, que 
tanto entusiasmava Teresa de Lisieux. Nos 
v. 31.1-3 temos a exaltação da caridade 
acima dos carismas mais elevados; nos      

v. 4-7, o elogio da caridade, apontando o 
que ela exclui e o que ela engloba; nos v. 8-
12, a exposição de como, ao contrário dos 
carismas e da própria fé e esperança, ela 
não acaba nunca; daí a sua perfeição e 
superioridade.  

V.12 – «Agora», isto é, nesta vida 
terrena; «depois», isto é, na eterna bem-
aventurança do Céu. «Com num espelho», 
a saber, de maneira indirecta e confusa (à 
letra: «como coisa enigmática»); com efeito, 
na época, os espelhos, mesmo os 
melhores, como eram os de Corinto, não 
permitiam observar a imagem com toda a 
nitidez como sucede agora com os nossos 

espelhos. «Face a face»: assim será no 
Céu a nossa visão de Deus, pois «vê-lo-
emos tal como Ele é» (1 Jo 3, 2), à maneira 
de «como sou conhecido» (por Deus), numa 
contemplação cheia de amor e directa, 
através daquilo que os teólogos chamam o 
«lumen gloriae».  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Lc 4, 18) 

 

Monição:  
 

Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida. Ele é o 
nosso modelo e a nossa força.  

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

O Senhor enviou-me a anunciar  
a boa nova aos pobres, 
a proclamar aos cativos a redenção. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 4, 21-30) 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 21Jesus começou a falar na 
sinagoga de Nazaré, dizendo: «Cumpriu-se hoje 
mesmo esta passagem da Escritura que acabais de 
ouvir». 22Todos davam testemunho em seu favor e se 
admiravam das palavras cheias de graça que saíam da 
sua boca. E perguntavam: «Não é este o filho de 
José?» 23Jesus disse-lhes: «Por certo Me citareis o 
ditado: ‘Médico, cura-te a ti mesmo’. Faz também aqui 
na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em 
Cafarnaum». 24E acrescentou: «Em verdade vos digo: 
Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. 25Em 
verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no 
tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou 
durante três anos e seis meses e houve uma grande 
fome em toda a terra; 26contudo, Elias não foi enviado a 
nenhuma delas,mas a uma viúva de Sarepta, na região 
 

 

da Sidónia. 27Havia em Israel muitos leprosos no tempo 
do profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, 
mas apenas o sírio Naamã». 28Ao ouvirem estas 
palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. 
29Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e 
levaram-n’O até ao cimo da colina sobre a qual a 
cidade estava edificada, a fim de O precipitarem dali 
abaixo. 30Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu 
o seu caminho. 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Temos hoje a conclusão do Evangelho 
do Domingo anterior: o resultado da 
pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré. 

V.22 – «Todos davam testemunho em 

seu favor». Esta foi a primeira reacção, 
uma reacção positiva. Algum autor, porém, 
traduziu: «todos se declaravam contra», o 
que não parece correcto. Com efeito, 
embora o verbo grego possa indicar tanto 
um testemunho a favor, como um 
testemunho contra, a verdade é que o 
contexto não autoriza uma tal tradução, 
tanto os lugares paralelos (Mt 13, 54; Mc 6, 
2), como o contexto próximo, que sugere o 
passar duma atitude de admiração para 
uma atitude de repulsa (v. 22 e v. 28); o 
facto de não ser citado mais texto de Isaías 
(61, 2), onde se fala do «dia da vingança do 
Senhor», não é razão suficiente para 
concluir que todos se declaravam contra 
pelo facto de não ter levado mais adiante a 
citação; o texto de Lucas (criticamente 
seguro) não diz que a reacção foi devida a 
citar «só» «as palavras da graça» (a 
tradução litúrgica diz «cheias de graça», 
uma interpretação aceitável). 

«Não é este o filho de José?». Lucas 
não tem qualquer escrúpulo de usar esta 
expressão posta na boca do povo, que 
ignora a origem divina de Jesus, pois já 
tinha antes deixado bem clara a sua 
concepção virginal. S. Marcos, porém, no 
lugar paralelo, tem «o filho de Maria», pois, 
não tendo relatado a concepção virginal de 
Jesus, parece ter querido evitar qualquer 
mal entendido dos seus leitores. 

V.23 – «O que ouvimos dizer…». Isto 
é uma prova de que esta pregação na 
sinagoga de Nazaré não foi o primeiro 
momento da pregação de Jesus; Lucas 
adopta uma ordem lógica ou teológica, não 
necessariamente uma ordem cronológica.  

V.30 – «Seguiu o seu caminho», isto 
é, não fugiu, como tentaria fazer um falso 
profeta. A serenidade majestosa de Jesus é 
suficiente para deixar paralisados os que se 
Lhe opunham movidos pelo ressentimento, 
desconfiança e desdém. 
____________________________________________ 

Faz a tua crítica a este Jornal 
ou dá a tua sugestão, para: 

jornal.leitor@portugalmail.pt 
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Oração Universal 

 
1 –  Para que os fiéis e catecúmenos da Igreja 

sejam solidários com os homens que mais sofrem 
e os ajudem em suas carências e tristezas, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que os ministros do Evangelho 

e todos os cristãos perseguidos por causa da fé 
sintam que Deus está com eles e lhes dá força, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que os povos ainda não evangelizados 

possam ouvir o anúncio da Palavra 
e glorifiquem connosco a Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que os esposos separados pela discórdia 

voltem a descobrir o sentido cristão da vida 
e a bondade do nosso Pai que está nos Céus, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que todos nós aqui reunidos na casa de Deus 

reconhecendo as graças que o Senhor nos dá, 
cresçamos cada vez mais em caridade, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

(Outra opção. O Presidente escolherá 
 

1 –  Para que o reino de Cristo se estenda por toda        
       a terra 

e todos os povos se reúnam na sua Igreja, 
oremos, irmãos. 
 

2 –  Para que cessem as guerras e se extingam os        
       ódios 

e todos os povos vivam na paz e na concórdia, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Para que o vínculo da caridade una os corações 
e se fortaleça a solidariedade entre ricos e pobres, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Para que a humanidade reencontre a paz e a       
       justiça 

e sejam vencidas as doenças e a miséria, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Para que as crianças conservem a inocência 
e nas famílias reine o amor e confiança, 
oremos, irmãos. 
 

6 –  Para que os pecadores voltem à casa do Pai 
e os que morreram em Cristo 
cheguem ao lugar da luz e da paz, 
oremos, irmãos. 

 

7 –  Para que a nossa comunidade paroquial viva a sua      
       fé 

e dê testemunho fiel do Evangelho, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 02 – Apresentação do Senhor; 
Dia 03 – S. Brás (Bispo e Mártir)  e  

                  S. Anscário (Bispo); 

Dia 04 – S. João de Brito (Presbítero e Mártir); 

Dia 05 – S. Águeda (Virgem e Mártir); 

Dia 06 – SS. Paulo Miki e Companheiros          
               (Mártires). 
 
 

Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

“São Clemente”   

(88 – 97) 
 

O pontificado de São Clemente foi 
caracterizado por um período marcante para a 
Igreja: definição da moral e fé cristãs, bem 
como da organização da hierarquia. 

 

Segundo diversas fontes, foi confiada a 
chefia da Igreja a São Clemente no ano 88, 
tendo o seu pontificado terminado no ano 
97. Contudo, o bispo Eusébio de Cesareia 
considera que a data do papado do terceiro 
sucessor de São Pedro se situa entre o ano 
92 ao ano 101. 

Durante o seu pontificado, Clemente 
encarregou sete notários de recolher 
informações sobnre os mártires cristãos, 
dando assim origem aos protonotários 
apostólicos, cujo número foi elevado a 12 
por Sisto V. 

O seu pontificado engloba-se num 
período, que se abriu no ano 70 e que 
seguiu até aproximadamente ao ano 135, 
que se caracterizou pela definição da moral 
e fé católicas, bem como de organização da 
hierarquia e da liturgia, para a qual São 
Clemente também contribuiu. 

Estabeleceu o sacramento do Crisma e 
dispôs que a cátedra pontifícia fosse 
colocada num lugar público, para que os 
ouvintes pudessem assistir melhor à 
pregação religiosa. Introduziu os parâmetros 
liturgicos e o uso da palavra Amén; e 
conferiu as ordens religiosas a quinze 
bispos, dez padres e onze diáconos. 

É atribuida a São Clemente a autoria de 
uma carta à Igreja de Corinto, para por fim 
aos conflitos e às divisões entre a 
comunidade cristã desta cidade grega. 
Muitas outras lhe são atribuídas, num 
conjunto de textos apócrifos designados 
“clementinos”. 

Como referido, nada se conhece de 
concreto sobre a vida e a morte de São 
Clemente. Contudo, as actas apócrifas 
gregas, impressas por Jean-Baptiste 
Cotelier na obra Patres Apost, apontam-no 
como mártir. 

O martirológico comemora São Clemen-
te a 23 de Novembro. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Trabalho é sinónimo de nobreza. Não 
desdenhes o trabalho que te cabe realizar 
na vida. O trabalho enobrece aquele que o 
faz  com  entusiasmo  e  amor. Não existem 

 

Podes leitor fazer a tua crítica ou dar a 
tua opinião  

acerca deste jornal, para:  
jornal.leitor@portugalmail.pt 

__________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

33. A importância da fidelidade 
dos Profetas  (cont.) 

 
Sucedeu a Ezequias o seu filho Manas-

sés, um dos nomes mais mal amados entre 
os descendentes davídicos, pela sua 
infidelidade, injustiça, e até crueldade para 
com o seu povo.  

Quando, uns anos depois, Judá for 
invadida e o seu povo finalmente deportado 
para o exílio, os profetas vão ler esse 
acontecimento à luz da profecia de Natan 
na qual Deus dizia “hei-de corrigi-lo com 
varas e açoites, como fazem os homens”    
(2 Sm 7, 14), e apontando muitas vezes a 
principal culpa a Manassés, o rei iníquo que 
conduzira o seu povo à ruína pelas suas 
más acções: “O Senhor mando contra 
Joaquim (o rei no tempo da invasão da 
Babilónia) as tropas dos caldeus, dos sírios, 
dos moabitas e dos amonitas; enviou-os 
contra Judá para os destruir, conforme Ele 
anunciara pela boca dos profetas, Seus 
servos.  

Isto aconteceu a Judá por ordem do 
Senhor, para afastá-lo da Sua presença, por 
causa dos pecados cometidos por 
Manassés, e por causa do sangue inocente 
que ele derramara, inundando Jerusalém de 
sangue inocente. E o Senhor não quis 
perdoar tal maldade” (2 Rs 24, 2-4). 

Com efeito, desde o tempo do rei 
Ezequias, o povo dominador da região 
mediterrânica já havia mudado. Antes eram 
os Assírios; depois foram por um breve 
período os Egípcios; agora, cerca de cem 
anos depois, são os Caldeus ou 
Babilónicos. E o que começou por ser uma 
ameaça, concretizou-se no ano 589 a.C. 
quando Nabucodonosor, rei da Babilónia, 
invade Judá e cerca a cidade de Jerusalém.          

O profeta Miqueias, atento aos aconteci-
mentos que se precipitavam e lendo-os à 
luz da Palavra fiel do Senhor, preanuncia os 
sofrimentos do povo na Babilónia: 
“Contorce-te de dores e geme, filha de Sião, 
como uma mulher que dá à luz, porque 
agora sairás da cidade e habitarás nos 
campos; irás até à Babilónia, e lá 
encontrarás a salvação” (Mq 4, 10). Apesar 
de anunciar o sofrimento, anuncia também a 
salvação pois Deus é fiel e há-de suscitar 
para o povo o seu Messias. 
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