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gelistas falam na concepção de Jesus no 
ventre virginal de Maria. 
      Chegados aqui, podemos dizer que os 
evangelhos da infância, não sendo 
biografias, têm três objectivos principais: 
      1.   inseri-lo no contexto da história do 
povo bíblico, como ponto de chegada de 
todas as promessas e esperanças; 
      2.   proclamá-lo como Messias revelador 
e salvador da parte de Deus; 
      3.   e afirmar que a sua vida brota de 
Deus e tem n’Ele a fonte, de tal modo que 
quando age e fala é como instrumento de 
Deus que o faz. 
____________________________________________ 

A Sua maior alegria 

é perdoar 
 

      Jesus veio para nos salvar. O Mestre 
afirmou muitas vezes no Evangelho que não 
Se tomou um de nós no seio virginal de Maria, 
para nos condenar, mas para nos salvar.  
      «Deus amou de tal modo o mundo, que lhe 
deu o Seu Filho Unigénito, não para condenar 
o mundo, mas para que seja salvo por Ele». 
São Paulo recorda esta mesma doutrina ao 
discípulo Timóteo, na primeira carta. Exulta de 
júbilo, porque o Senhor confiou nele, apesar 
dos seus pecados de outros tempos, e 
entregou-lhe o ministério da evangelização.  
      O perdão dos pecadores no Evangelho. 
Perdoou à pecadora que procurou encon-trar-
se com Ele, em casa de Simão o leproso, 
onde tinha ido para tomar parte num 
banquete; e defendeu esta mulher contra a 
agressividade dos outros convida-dos. 
Explicou a razão pela qual a mulher tinha 
razão para se manifestar tão agradecida: 
Muito lhe foi perdoado, porque muito amou.  
      Perdoou à mulher adúltera e defendeu-a 
da sanha desumana dos que, mal 
intencionados, a tinham levado à Sua 
presença – Mulher, ninguém te condenou? [...] 
Nem Eu te condeno. Vai em paz e não tornes 
a pecar.  

 

      Com divina pedagogia, soube conduzir a 
samaritana ao caminho da salvação e 
transformou-a em apóstola da cidade de Sicar.  
      As parábolas da misericórdia. Muitas 
páginas do Evangelho falam-nos da facilidade 
com que Nosso Senhor limpa uma vida cheia 
de crimes e pecados e dedica um amor infinito 
às pessoas a quem perdoou, como se nada de 
negativo se tivesse passado em suas vidas.  
      No Evangelho deste Domingo, São Lucas 
– o Evangelista da misericórdia – recolhe as 
três parábolas do perdão incondicional.  
      – Da ovelha tresmalhada que o Pastor, em 
vez de a punir pela complicação que 
introduzira na sua vida, põe-na aos ombros e, 
de coração em vez, trá-la aos ombros para o 
redil.  
      – Da mulher que perdeu a dracma que, ao 
encontrá-la, em vez de a atirar, zangada, para 
o fundo da gaveta, é tal a alegria que a inunda 
que tem de partilhá-la com as vizinhas.  
      – Do Pai do filho pródigo que deixa 
profundamente desorientados, não só os 
criados da casa. mas até o irmão mais velho.  
      Transpomos para o conhecimento de Deus 
o nosso modo de ser e as experiências 
dolorosas que temos vivido. Talvez por isso, 
quando encontramos uma pessoa 
desorientada somos inclinados a censurá-la e 
a deixar de comunicar com ela.  
      Também quando cometemos pecados, 
apetece-nos procurar um esconderijo, 
desaparecer da vista de Deus, em vez de nos 
lançarmos nos Seus braços.  
      A maior alegria de Deus é perdoar, porque 
nos ama com amor de pai e de mãe, e com a 
nossa busca do perdão, tornamos mais útil o 
Seu preciosíssimo Sangue derramado no 
Calvário.  

Não contente com tudo isto, continua a 
Sua misericórdia, dando-Se-nos no 
Sacramento da Eucaristia e entrega-nos a Sua 
e nossa Mãe que nós invocamos como Mãe 
de misericórdia.  
____________________________________________ 

Visita-nos,  em: 
 

www.paroquiascesf.com 
 

 

De Parabéns 
       
      Esta semana encontra-se de parabéns a 
Leitora da Paróquia de Carvalhosa, 

Alexandra Brito, pelo seu aniversário 
natalício, na sexta-feira, dia 16 de setembro. 
      À Alexandra, que é também Catequista 
e Ministra Extraordinária da Comunhão 
(MEC.), o Jornal do Leitor deseja-lhe 
imensas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

      Celebra os ciclos da tua vida: o cresci-
mento, o florescimento em plenitude, o 
desbaste (a poda) de ramos inúteis e a 
modorra (sono) do Inverno. 
      E entraga-te de todo o coração à esta-
ção do agora (do teu tempo). 
      E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 

Ratos no Teatro 

      Dois ratos em férias decidem ir à estreia 
dum grande espetáculo musical. Assim que 
se aproximam do teatro, um deles pergunta 
ao outro: 
      – Então? Entramos ou quê? 
      O amigo olha para ele com estranheza e 
responde: 
      – Nem pensar! 
      – Mas porquê? 
      – Não sabes inglês? Não vês que a 
peça chama-se “CATS”, que significa 
«gatos» em inglês? 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Tem sempre, sempre um plano. 
 

(Rick Riordan) 

XXIV Dom. Comum 
 

       Uma das grandes dificuldades para 
conhecermos a Deus, parte da nossa fonte 
de conhecimentos naturais. Conhecemos as 
pessoas com facilidade para a ira, e com 
muita dificuldade para perdoar as ofensas.  
      Ao pensarmos em Deus, imaginamo-l'O 
à nossa imagem e semelhança quando, na 
verdade, o caminho da santidade não pode 
ser revesti-l'O com os nossos defeitos, 
como faziam os pagãos, mas revestirmo-            
-nos com as Suas virtudes, tanto quanto nos 
for possível.  
      A Igreja convida a renovar-nos todos os 
dias pela conversão do nosso coração, 
voltando como o filho pródigo do Evangelho 
de hoje, para a Casa do Pai, que nos 
espera.  
      Aproveitemos todas as oportunidades 
que nos são dadas, nomeadamente a missa 
de hoje, para olharmos com sinceridade 
para os nossos pecados e pedirmos perdão 
com humildade, como fez o filho pródigo. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Se Deus quer salvar todos os homens…um 
homem que se perdesse seria a derrota de 
Deus. E Deus nunca sai derrotado. Nunca!   

     «Forte como a morte é o amor; 
implacável como o abismo é a paixão. Nem 
as águas caudalosas conseguiriam apagar 
o fogo do amor; nem as torrentes o podem 
submergir» (Ct 8, 6-7). Com estas célebres 
imagens é descrita, no Livro do Cântico dos 
Cânticos, a força irresistível do amor. 
     Corre sempre um grande risco – como 
sabemos – quem se deixa envolver numa 
ligação afectiva: o amor pressupõe a 
liberdade e comporta a possibilidade da 
rejeição e do insucesso. Fazem também 
parte do jogo o ciúme, os tormentos, as 
ansiedades, o medo do abandono e todas 
aquelas emoções que habitualmente 
chamamos “penas de amor”. «Desfaleço de 
amor» – repete a esposa do Cântico dos 
Cânticos  (Ct 2, 5; 5, 8). 
 
  
  
 
 

 

     Deus quis correr esse risco: quis “fazer-              
-se fraco” e aceitou até a eventualidade da 
derrota. Imaginamo-lo sempre omnipotente, 
mas no amor esta prerrogativa está excluída 
das regras do jogo. Esta expressão nunca é 
atribuída a Deus na Bíblia, e justamente 
porque, desde que criou o universo  com  as  
suas leis e deu vida ao homem livre, Ele, 
por assim dizer, restringiu o seu poder. É o 

que os rabinos chamavam “contracção”, 

“ocultação”, “auto-limitação”  de Deus. 
     Deus não pode obrigar, deve  conquistar 

a pessoa amada. Se jogasse com o medo, 
se ameaçasse com castigos, teria perdido a 
partida, não criaria amor, mas sim 
hipocrisia. 
     Em Jesus, Deus fez muitas vezes a 
experiência do fracasso. Jerusalém não 
correspondeu ao seu amor: «Quantas vezes 
Eu quis juntar os teus filhos, como a galinha 
junta a sua ninhada debaixo das asas, e 
não quiseste» (Lc 13, 34); em Nazaré não 
pôde operar nenhum prodígio  (Mc 6, 5-6);  
o jovem rico opôs-lhe uma recusa frontal 
(Mt 19, 16-22).  

     No Apocalipse, Deus não é chamado 
“omnipotente”, mas “panto-krator”, que 
significa “aquele que tem tudo na sua mão”. 
As pessoas são livres de fazerem o seu 
próprio jogo, mas no desafio do amor, é ele 
quem gere a partida, com uma habilidade 
ímpar. É difícil imaginar que lhe escape da 
mão. 
     Agora podemos compreender a frase de 
Jesus: «Haverá mais alegria no céu por um 
só pecador que se converte do que por no-
venta e nove justos que não necessitem de 
conversão» (Lc 15, 7). A maior alegria para 
o enamorado é a reconquista da amada, é 
ouvir: «Ela perseguirá os seus amantes, 
mas não os alcançará; procurá-los-á mas 
não os encontrará. Então, ela dirá: "Voltarei 
ao meu primeiro marido, porque eu era 
outrora mais feliz do que agora!"» (Os 2, 9 ) .   

      - Ora, será que reconhecemos e acredi-
tamos no amor que Deus tem por nós? 
____________________________________________ 

 

    A Igreja não vem de si, 

                 mas de Cristo. 

1.ª Leitura (Ex 32, 7-11.13-14) 

 
Monição:  

 
      O Senhor quer que intercedamos uns pelos outros, 
para que sejam perdoados das suas traições à Aliança 
Baptismal.  
      Moisés intercede pelo Povo de Deus, depois da 
provocação do bezerro de ouro, e o Senhor abre-se em 
torrentes de misericórdia.  

 

Leitura: 
 
      Leitura do Livro do Êxodo 
 
      Naqueles dias, 7o Senhor falou a Moisés, dizendo: 
«Desce depressa, porque o teu povo, que tiraste da 
terra do Egipto, corrompeu-se. 8Não tardaram em 
desviar-se do caminho que lhes tracei. Fizeram um 
bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, 
ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ‘Este é o teu 
Deus, Israel, que te fez sair da terra do Egipto’». 9O 
Senhor disse ainda a Moisés: «Tenho observado este 
povo: é um povo de dura cerviz. 10Agora deixa que a 
minha indignação se inflame contra eles e os destrua. 
De ti farei uma grande nação». 11Então Moisés 
procurou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo: «Por 
que razão, Senhor, se há-de inflamar a vossa 
indignação contra o vosso povo, que libertastes da 
terra do Egipto com tão grande força e mão tão 
poderosa? 13Lembrai-Vos dos vossos servos Abraão, 
Isaac e Israel, a quem jurastes pelo vosso nome, 
dizendo: ‘Farei a vossa descendência tão numerosa 
como as estrelas do céu e dar-lhe-ei para sempre em 
herança toda a terra que vos prometi’». 14Então o 
Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu 
povo. 
      Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não apresentando dificuldades 
de maior, deves no entanto, prestar muita 
atenção às interrogações que, mal feitas, tirariam 
todo o brilho à leitura. 

Recomenda-se atenção às seguintes pala-
vras: corrompeu-se / bezerro / prostraram-se / 
cerviz / indignação / inflame / aplacar / 
descendência / numerosa / dar-lhe-ei / e outras. 

 
Comentário à Leitura: 

 
 

      Este impressionante diálogo entre Deus 
e Moisés põe em evidência os elementos 
fundamentais da história da salvação, a 
saber, a aliança, o pecado, a fidelidade 
divina e a sua misericórdia. 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  11 de Setembro   –  XXIV Domingo do Tempo Comum (Ano C) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Gomes    Glória Martins    

Avisos José Meireles    Luís Miguel    

Admonição         

1.ª Leitura Carla Sousa Gonçalo Lopes Filipa Pereira Conceição Andrade Graça Coelho Sónia Raquel Elisabet Dias Nelson Gomes 

2.ª Leitura Luís Carlos Nelson Costa Paulo Neto Diana Santos Joaquim Martins Salomé Nóbrega Cristóvão Neto Diana Araújo 

Oraç.  Fiéis Maria Guiomar Maria José Vera Moura Carla Sousa João Miguel Artur Nóbrega Sónia Ribeiro Brazinda Fernand. 

Ação Graças         

Suplente Fernand Costa    Martinho Matos    
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      V.11 «Moisés procurou aplacar o 

Senhor». É uma figura de Cristo Mediador, 
que também subia frequentemente ao 
monte para orar: Moisés intercede muitas 
vezes em favor do povo pecador: Ex 5, 22-
23; 8, 4; 9, 28; 10, 17; Nm 11, 2; 14, 13-19; 
18, 22; 21, 7. E Deus aceita esta oração que 
faz apelo à sua fidelidade à aliança e à sua 
misericórdia (v. 14). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18) 
 

Monição:  
 

      O Senhor aceita generosamente a intercessão de 
Moisés pelo Seu Povo e, de algum modo, recomeça a 
Aliança do Sinai.  
      Ele nunca se fecha a um coração humilde, contrito 
e generoso, que reconhece com sinceridade a sua 
culpa e deseja recomeçar o caminho. Manifestemos 
esta certeza com o salmo responsorial  

 

Refrão:   Vou partir e vou ter com meu pai. 
 
Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa          
bondade, 
pela vossa grande misericórdia, apagai os     
meus pecados. 
Lavai-me de toda a iniquidade 
e purificai-me de todas as faltas. 
 
Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 
Não queirais repelir-me da vossa presença 
e não retireis de mim o vosso espírito de     
santidade. 
 
Abri, Senhor, os meus lábios 
e a minha boca anunciará o vosso louvor. 
Sacrifício agradável a Deus é um espírito       
arrependido: 
não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado     
e contrito. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (1 Tim 1, 12-17) 

 

Monição:  
 

      Paulo, depois de ter experimentado a misericórdia 
do Senhor para com ele, proclama, na primeira Carta 
ao discípulo Timóteo, que Jesus não veio ao mundo 
para nos condenar, mas para salvar, perdoando.  

 

Leitura: 
 
      Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
a Timóteo 
 

      Caríssimo: 12Dou graças Àquele que me deu força, 
Jesus Cristo, Nosso Senhor, que me julgou digno de 
confiança e me chamou ao seu serviço, 13a mim que 
tinha sido blasfemo, perseguidor e violento. Mas 

alcancei misericórdia, porque agi por ignorância, 
quando ainda era descrente. 14A graça de Nosso 
Senhor superabundou em mim, com a fé e a 
caridade que temos em Cristo Jesus. 15É digna 
de fé esta palavra e merecedora de toda a 
aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para 
salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. 
16Mas  alcancei  misericórdia, para  que, em mim  
 
 

 

primeiramente, Jesus Cristo manifestasse toda a sua 
magnanimidade, como exemplo para os que hão-de 
acreditar n’Ele, para a vida eterna. 17Ao Rei dos 
séculos, Deus imortal, invisível e único, honra e glória 
pelos séculos dos séculos. Amen. 
 

      Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A leitura não é de todo fácil de proclamar. 
Deves respirar bem para fazer o primeiro período 
(...até perseguidor e violento).  

Atenção também a algumas palavras mais 
difíceis que requerem correcta articulação: 
blasfemo / perseguidor / misericórdia / 
superabundou / merecedora / magnanimidade /    
e outras. 

 

Comentário à Leitura: 
 

 

      Iniciamos hoje a leitura de textos 
respigados das chamadas Cartas Pastorais, 
escritos paulinos dirigidas a pessoas 
singulares, pastores da Igreja, com normas 
para a organização das comunidades de 
Éfeso (1 e 2 Tim) e de Creta (Tit).  
      O texto desta leitura é um maravilhoso 
hino de acção de graças de Paulo pela sua 
vocação de Apóstolo, bem consciente da 
sua indignidade – «blasfemo, perseguidor, 
violento», embora de boa fé, «por 
ignorância» (v. 13) – e da grandeza do dom 
de Deus, uma «graça que superabundou» 
(v. 14). Esta acção de graças culmina numa 
doxologia final, de sabor litúrgico (v. 17). 

      V.15 «É digna de fé…» Esta fórmula 
solene, própria das Cartas Pastorais (cf. 1 
Tim 3, 1; 4, 9; 2 Tim 2, 11; Tit 3, 8), põe em 
relevo a importância doutrinal do que se diz 
neste versículo, um dos pontos centrais da 
fé cristã: a obra redentora de Cristo, que 
«por nós homens e pela nossa salvação 
desceu dos Céus…» (Credo de Niceia). A 
misericórdia que Deus mostrou para com 
Paulo é suficiente para inspirar confiança ao 
maior pecador, que queira arrepiar caminho. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(2 Cor 5, 19) 
 

Monição:  
 

      Com estas parábolas da misericórdia, São Lucas 
oferece-nos neste Evangelho uma radiografia do 
Coração de Deus Pai cheio de bondade para com os 
seus filhos. 

 

Refrão:  Aleluia, Aleluia! 
 

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo 
e confiou-nos a palavra da reconciliação.  

____________________________________________ 

Acerca deste Evangelho 
 

     A «Fórmula breve» termina no parágrafo, 
até  “um  só pecador  que se arrependa”;  a 

 
 

  
 
 

«Fórmula longa» (que pode ser omitido), 
prossegue até ao final. 
___________________________________________________________

Evangelho (Lc 15, 1-32) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 1os publicanos e os pecadores 
aproximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. 2Mas 
os fariseus e os escribas murmuravam entre si, 
dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come 
com eles». 3Jesus disse-lhes então a seguinte 
parábola: 4«Quem de vós, que possua cem ovelhas e 
tenha perdido uma delas, não deixa as outras noventa 
e nove no deserto, para ir à procura da que anda 
perdida, até a encontrar? 5Quando a encontra, põe-na 
alegremente aos ombros 6e, ao chegar a casa, chama 
os amigos e vizinhos e diz-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, 
porque encontrei a minha ovelha perdida’. Eu vos digo: 
7Assim haverá mais alegria no Céu por um só pecador 
que se arrependa, do que por noventa e nove justos, 
que não precisam de arrependimento. 8Ou então, qual 
é a mulher que, possuindo dez dracmas e tendo 
perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e 
procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? 
9Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-
lhes: ‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma 
perdida’. 10Eu vos digo: Assim haverá alegria entre os 
Anjos de Deus por um só pecador que se arrependa».  

Jesus disse-lhes ainda: 11»Um homem tinha dois 
filhos. 12O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte 
da herança que me toca’. O pai repartiu os bens pelos 
filhos. 13Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando 
todos os seus haveres, partiu para um país distante e 
por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. 
14Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela 
região e ele começou a passar privações. 15Entrou 
então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, 
que o mandou para os seus campos guardar porcos. 
16Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas 
que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. 
17Então, caindo em si, disse: ‘Quantos trabalhadores de 
meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de 
fome! 18Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-
lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti. 19Já não 
mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um 
dos teus trabalhadores’. 20Pôs-se a caminho e foi ter 
com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: 
encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao 
pescoço, cobrindo-o de beijos. 21Disse-lhe o filho: ‘Pai, 
pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser 
chamado teu filho’. 22Mas o pai disse aos servos: 
‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe 
um anel no dedo e sandálias nos pés. 23Trazei o vitelo 
gordo e matai-o. Comamos e festejamos, 24porque este 
meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido 
e foi reencontrado’. E começou a festa. 25Ora o filho 
mais velho estava no campo. Quando regressou, ao 
aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. 
26Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era 
aquilo. 27O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão voltou e 
teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele 
chegou são e salvo’. 28Ele ficou ressentido e não queria 
entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. 29Mas 
ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que eu te sirvo, 
sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me 
deste um cabrito para fazer uma festa com os meus 
amigos. 30E agora, quando chegou esse teu filho, que 
consumiu os teus bens com mulheres de má vida, 
mataste-lhe o vitelo gordo’. 31Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu 
estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. 32Mas 
tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este 
teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido 
e foi reencontrado’». 
 

Palavra da Salvação. 
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Oração Universal 

 
1 – Pelos baptizados da nossa Diocese e suas      
      Paróquias, 
      para que não fabriquem para si falsos ídolos, 
      nem se desviem dos caminhos de Deus, 
      oremos ao Senhor. 
 
2 – Pelos responsáveis dos países com maiores    
      dificuldades, 
      para que não percam a coragem de lutar, 
      nem desanimem no esforço de os vencer, 
      oremos ao Senhor. 
 
3 – Pelos excluídos de todas as sociedades, 
      para que encontrem, entre os homens,  
      quem os queira reíntegrar 
      e quem os julgue dignos de confiança, 
      oremos ao Senhor. 
 
4 – Por todos os filhos pródigos que abandonaram os      
      seus lares, 
      para que seus pais não percam a esperança 
      de os ver regressar a casa sãos e salvos, 
      oremos ao Senhor. 
 
5 – Por aqueles que, por razões diversas, 
     deixaram vago o seu lugar nesta assembleia, 
     para que aprendam de novo a louvar e a dar graças, 
     oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

O Senhor é rico em 

misericórdia 
 

      O Senhor é lento para a ira e rico em 
misericórdia. 
       Logo a seguir à Aliança no Sinai, o 
Povo de Deus fabricou um bezerro de ouro 
e adorou-o como deus. Cometeu, deste 
modo, um grave pecado, rasgando o seu 
compromisso de fidelidade, realizado pouco 
antes com toda a solenidade.  
       Todo o pecado, afinal, tem esta face: o 
fabrico de um falso deus – a sensualidade, 
o dinheiro, a gula, a exaltação, a soberba de 
si próprio – deixando o Senhor de lado.  
       Ao fim de cada dia, se nos exami-
narmos com cuidado, verificaremos, com 
surpresa, que repetimos muitas vezes, este 
gesto louco. O pecado vem a ser isto 
mesmo: voltamos as costas ao Senhor e 
dobramos o joelho diante dum ídolo.  
       Deus faz conhecer a Moisés, para que 
o transmita ao povo, a grande desordem 
moral em que se deixou cair. Exprime-se 
em termos que nos ajudam a compreender 
a gravidade deste pecado e como ele afecta 
radicalmente a Aliança realizada pouco 
antes.   
       Se não se emendarem – esta condição 
está sempre implícita nas admoestações do 
Senhor, terá de recomeçar tudo desde o 
princípio, como com Abraão, pondo de lado 
este povo.  
       Moisés sente o dever de interceder pelo  
 
 
 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

45  –  Evangelhos da infância de Jesus 
 
(continuação...) 
 

      A presença dos pastores é já um 
pormenor típico de Lucas, o evangelista da 
ternura de Deus para com os mais pobres. 
Estão com Jesus desde o início, eles que 
eram o símbolo por excelência dos pobres e 
dos marginalizados, já que a sua profissão 
os tornava impuros face à Lei. 
      Um sinal de simbologia muito rica 
presente em ambos os midrash da infância 
é a concepção virginal de Jesus no ventre 
de Maria. Não estão os evangelistas 
minimamente interessados em fornecer um 
dado biológico, mas sim teológico: este 
menino que nasce como realizador das 
promessas, não nasce “nem de laços de 
sangue, nem de um impulso da carne, nem 
da vontade de um homem, mas sim de 
Deus” (Jo 1, 13). A sua vida é vida de Deus! 
Não é uma novidade na bíblia. A história 
bíblica é pródiga em casos de mulheres 
estéreis ou idosas que, por puro dom e 
iniciativa de Deus, deram à luz quando isso 
já parecia ser impossível (Gn 17, 17; 25, 21; 
30, 22; Jz 13, 2; 1Sm 1, 5 etc.). Sobretudo, 
trata-se sempre do nascimento de homens 
que foram instrumentos privilegiados de 
Deus junto do Seu povo (Isaac, Esaú e 
Jacob, José, Sansão, Samuel…). Ora, o 
simbolismo do seu nascimento miraculoso é 
exactamente para dizer que a vida e acção 
desse homem é segundo a vontade de 
Deus, que o fez nascer.  
      Jesus, logicamente, é colocado pelos 
evangelistas no filão destes instrumentos de 
Deus, afirmando no simbolismo da 
concepção miraculosa no ventre de uma 
virgem a verdade da sua vida movida por 
Deus, dizendo deste modo que quando ele 
age e fala é por Deus que o faz.  
      A preocupação dos evangelistas não é 
destacar a virgindade de Maria mas sim o 
milagre que é Jesus. Afirmam o carácter 
sobrenatural da concepção de Jesus para 
dizer que Deus é a causa primeira e 
principal da existência daquele menino, é de 
Deus a iniciativa da sua vida e da sua 
missão.  
      É em função da proclamação desta 
iniciativa  e  primazia  de Deus que os evan-  

 

seu Povo, não atenuando o mal cometido, 
mas apelando para a glória de Deus, 
perante as outras nações, que se manifesta 
quando perdoa ao Seu povo. O Senhor 
gostou da oração do grande libertador do 
Egipto e recomeça de novo, perdoando uma 
ofensa tão grave.  
       Deixemo-nos de lamentações contra o 
mal que encontramos sobre a face da terra, 
porque de nada adiantamos. Elas criam 
apenas um ambiente de pessimismo e a 
convicção de que o cristianismo é um barco 
que se está a afundar.  
       Desagravemos os pecados e peçamos 
pela conversão dos que perderam o sentido 
da vida. Foi este o exemplo que nos deram 
as pessoas de Deus, e o apelo que Nossa 
Senhora entregou aos Três Pastorinhos na 
Cova da Iria. (em Fátima). 
____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

 

“Adriano II” 

(867 - 872)  

 

      Nascido em Galese, foi casado e pai de 
uma filha, foi elevado à cátedra pontifícia 
com 76 anos de idade. Além de ter sido um 
Papa com grande energia, deu mostras de 
ter uma mente aberta. 
 

“João VIII” 

(872 - 882)  

 

Durante o pontificado de João VIII, o 
Papa viu-se envolvido em lutas com Carlos, 
“o Calvo”, e Lamberto, duque de Espoleto. 
Chegou mesmo a coroar o rei de França, e 
em 879 aceitou Fócio como patriarca de 
Constantinopla sob certas condições, mas 
vendo que este não as cumpria 
excomungou-o. 

 

“Marinho I” 

(882 - 884)  

 
      Conhecido ainda por Marino I ou Mar-
tinho II, teve um papado bastante difícil: 
contudo, ficou registado na história como 
um Papa sábio e piedoso. Esteve em 
Constantinopla durante o cisma com Fócio, 
contra o qual renovou as condenações. 
____________________________________________  

      “Nunca olhes para trás, a 
menos que o teu plano seja ir 
nessa direcção”  
                                               (Henry David Thoreau) 
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