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 Encontro com Deus 
  

Cristo avisa-nos que, quando voltar, 
estejemos dispostos a entrar com Ele na 
casa do Pai. 

«Mas quando o Filho do Homem voltar, 
encontrará fé sobre a terra?» (Lc 18, 8). A 
pergunta, com a qual Jesus conclui a 
parábola sobre a necessidade de rezar 
«sempre, sem desfalecer» (Lc 18, 1), 
desperta a nossa alma. É uma pergunta que 
não é seguida de uma resposta: de facto, 
ela pretende interpelar todas as pessoas, 
comunidades eclesiais e gerações huma-
nas. Somos nós que devemos responder. 
Cristo deseja recordar-nos que a existência 
do homem está orientada para o encontro 
com Deus; mas, precisamente nesta 
perspectiva, ele pergunta se quando voltar 
encontrará almas preparadas para o 
receber, a fim de entrarem com Ele na casa 
do Pai. Por isto, diz a todos: «Vigiai, pois, 
porque não sabeis o dia nem a hora» (Mt 
25, 13). […] 
 

                        (João Paulo II, 
                     Basílica de São Pedro , 21/10/ 2001) 

____________________________________________ 

Eutanásia 

(...continuação do Jornal  416) 

 
8 – Invocam os partidários da legaliza-

ção da eutanásia e do suicídio assistido 
que, com essa legalização, se respeite, 
apenas, a vontade e as conceções sobre o 
sentido da vida e da morte, de quem solicita 
tais pedidos, sem tomar partido. Mas não é 
assim. O Estado e a ordem jurídica, ao 
autorizarem tal prática, estão a tomar 
partido, estão a confirmar que a vida 
permeada pelo sofrimento, ou em situações 
de total dependência dos outros, deixa de 
ter sentido e perde dignidade, pois só 
nessas situações seria lícito suprimi-la. 
 

.  

Quando um doente pede para morrer 
porque acha que a sua vida não tem sentido 
ou perdeu dignidade, ou porque lhe parece 
que é um peso para os outros, a resposta 
que os serviços de saúde, sociedade e o 
Estado devem dar a esse pedido, não é: 
«Sim, a tua vida não tem sentido, a tua vida 
perdeu dignidade, és um peso para os 
outros». Mas a resposta deve ser outra: 
«Não, a tua vida não perdeu sentido, não 
perdeu dignidade, tem valor até ao fim, tu 
não és peso para os outros, continuas a ter 
valor incomensurável para todos nós». Esta 
é a resposta de quem coloca todas as suas 
energias ao serviuço dos doentes mais 
vulneráveis e sofredores e, por isso, mais 
carecidos de amor e cuidado; a primeira é a 
atitude simplista e anti-humana de quem 
não pretende implicar-se na questão do 
sentido da verdadeira «qualidade de vida» 
do próximo e embarca na solução fácil da 
eutanásia ou do suicídio assisstsido. 
____________________________________________ 

Missa com crianças (1) 
 

«Senhor Padre:  acha normal que uma 
Missa com crianças dure duas horas e 
meia? É que eu, no domingo passado, 
estive na celebração da Primeira Comunhão 
de um afilhado que demorou ainda  mais do 
que isso... sem contar com a antecedência 
marcada para estarmos nos lugares». 

A resposta foi que não era normal nem 
correto. Que exagero! Mas seguramente, há 
celebrações destas que se prolongam para 
além do que é razoável. 

Já por diversas ocasiões abordamos 
neste espaço (Voz Portucalense) a proble-
mática da participação das crianças na 
celebração eucarística.  

O Jornal do Leitor recorda-las-á agora, 
com a devida transcrição, ao longo de 14 
publicações. 

(Secretariado Diocesano de Litúrgia) 

____________________________________________ 

 

 

 

De Parabéns 
 

      Estão de parabéns, esta semana, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores da Paróquia de Carvalhosa: 
      – Dia 17 de Outubro, amanhã, segunda-     
-feira, (St.º Inácio de Antioquia), a Leitora 
Rafaela Costa, a Rafa, assim tratada com 
carinho, Acólito de longa data e que se 
iniciou agora nesta função de Leitor. Bem 
vinda ao Grupo, “Rafa”!     
       – Dia 22 de Outubro, no dia seguinte, 
terça-feira, (São João Paulo II), a Leitora 
Glória Martins, a Lolinha, tão querida de 
todos nós, que é também Catequista e 
MEC. 
      À Lolinha e à Rafa, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Que idade julgas ter no teu íntimo?  
Reflecte no que a resposta revela a teu 

respeito.  
Celebra a criança que mora contigo – o 

teu entusiasmo, amor e esperança. E 
celebra também o adulto que há dentro de ti 
– a tua maturidade, compaixão e sabedoria. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

FÉRIAS LUNARES 
 

      Um jornalista espera ansioso pelos 
primeiros turistas vindos do espaço que 
regressam de uma viagem à Lua. Quando 
chegaram, aproxima-se de um dos 
privilegiados e entrevista-o: 
      – Por favor, o senhor... conte-nos lá... há 
vida lá em cima? 
      – Ah, sabe, só aos sábados à noite! 
 

XXIX Dom. Comum 
 
      A liturgia de hoje convida-nos a manter 
com Deus uma relação estreita, uma 
comunhão íntima, um diálogo insistente, 
pois só dessa forma será possível ao crente 
aceitar os projectos de Deus, compreender 
os seus silêncios, respeitar os seus ritmos, 
acreditar no seu amor. 
____________________________________________ 

Introdução 

 
Um sapiente do Antigo Testamento 

resume assim a experiência acumulada 
durante a vida: «Fui jovem e agora sou 
velho, mas nunca vi o justo abandonado, 
nem os seus filhos a mendigar pão... o Se-
nhor ama a rectidão e não abandona os 
seus fiéis. Os ímpios serão dizimados e a 
sua descendência será destruída» (SI 37, 
25.28). 

Lindas palavras, mas seriamos capazes 
de as subscrever (assumir) sem reservas? 
Quem não conhece exemplos que as 
contradizem? 

Há dois domingos ouvimos Habacuc 
lamentar-se a Deus. No País –  dizia ele – 
dominam os malfeitores e cometem-se todo 
o tipo de injustiças, e Tu, Senhor, não 
intervéns. 

Na Bíblia encontram-se estupendas 
invocações a Deus, pedindo a sua 
intervenção quando a vida na terra se torna 
intolerável. 

O salmista implora: «Tu, Senhor, tam-
bém viste! Não fiques calado! Senhor, não 
te afastes de mim! Desperta e levanta-te 
para me defenderes, meu Deus e meu 
Senhor! Defende a minha causa» (SI 35, 
22-23). 

No Apocalipse, os mártires elevam ao 
Senhor o seu grito: «Tu, que és Poderoso, o 
Santo, o Verdadeiro! Até quando esperarás 
para julgar e tirar vingança do nosso sangue 
sobre os habitantes da terra?» (Ap 6, 10). 

Ora, por que é que Deus não responde 
sempre e imediatamente a estas súplicas? 
      Se Ele, que o poderia fazer, não põe fim  
 
 
  

 

 

à injustiça, poderá então ser considerado 
inocente? Como justifica o seu silêncio? 
      É… às vezes é difícil é não perder a fé! 

Mas mesmo que nem sempre me dê 
conta, Tu, Senhor, proteges-me à sombra 
das tuas asas. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ex 17, 8-13) 

 

Monição:  
 
       O Senhor defende-nos e protege-nos mas quer 
que Lhe rezemos como Moisés. 
 

Leitura: 
 
       Leitura do Livro do Êxodo 
 
            8Naqueles dias, Amalec veio a Refidim atacar 
Israel. 9Moisés disse a Josué: «Escolhe alguns homens 
e amanhã sai a combater Amalec. Eu irei colocar-me 
no cimo da colina, com a vara de Deus na mão». 
10Josué fez o que Moisés lhe ordenara e atacou 
Amalec, enquanto Moisés, Aarão e Hur subiram ao 
cimo da colina. 11Quando Moisés tinha as mãos 
levantadas, Israel ganhava vantagem; 12mas quando as 
deixava cair, tinha vantagem Amalec. Como as mãos 
de Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma 
pedra e colocaram-na por debaixo para que ele se 
sentasse, enquanto Aarão e Hur, um de cada lado, lhe 
seguravam as mãos. Assim se mantiveram firmes as 
suas mãos até ao pôr do sol 13e Josué desbaratou 
Amalec e o seu povo ao fio da espada. 
 
       Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
       
       Leitura fácil, no entanto, tem Leitor, em 
atenção algumas palavras: Êxodo (x=z)  / 
Amalec (pronunciar o ‘c’) / Refidim /  Josué / 
Aarão / Hur / vantagem / colocaram-na / 
desbaratou / e outras. 
        A disposição do texto, no Leccionário, é, 
frequentemente, um útil auxiliar para uma boa 
leitura. Lembra-te, Leitor, que os ouvintes não 
estão a ler (apenas escutam o que tu, bem ou 
mal, lês).  
 

Comentário: 
 

        O livro do Êxodo não cessa de exaltar a 
Providência divina em favor do povo que 
liberto da opressão do Egipto e guia a 
caminho da terra prometida; não só o 
alimenta e lhe mata a sede, como também o 

livra das mãos dos inimigos. 

    V. 8 «Amalec», isto é, os amalecitas, um 
tradicional inimigo de Israel, espalhado pelo 
norte do Sinai e a sul do Négueb, até aos 
tempos de Ezequias, em que foi 
completamente apagada a sua memória (cf. 
v. 14). Aqui aparecem como um grupo 
inimigo, que disputaria os escassos oásis do 
deserto com as suas fontes e pastagens.               

        «Refidim», lugar incerto a SW da 
península do Sinal, um lugar de passagem 
dos israelitas a caminho do monte Horeb 
(Sinai). 
       V. 9 «Com a vara de Deus na mão...» 
Alguns pensam, e com razão, que Moisés, 
no cimo do monte, não se limitou a rezar de 
braços abertos, mas que, com a vara, ia 
fazendo sinais para a planície, a fim de 
Josué conduzir bem o combate. De 
qualquer modo, ao lermos o Êxodo, é 
contraproducente fixarmo-nos no rigor 
histórico dos relatos, embora estes tenham 
atrás de si tradições de valor. Queremos 
chamar a atenção para o perene valor 
paradigmático do gesto de Moisés. Ele 
torna-se uma imagem de Cristo mediador e 
do valor da oração de intercessão. Os 
Padres vêem na vara de Moisés uma figura 
da Cruz, que vence os inimigos do homem: 
demónio, o pecado e a morte. Por outro 
lado, também se pode ver, nas figuras de 
Aarão e Hur, o poder religioso, e, em Josué, 
o poder político-militar, ambos os poderes 
concentrados em Moisés, mas que 
haveriam de vir a diversificar-se. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 120 (121), 1-8 (R. cf. 2) 

 
 

Monição:  
 

É na oração que alcançamos força e coragem 
para sermos sempre bons cristãos. 
 

Refrão: 
 

O NOSSO AUXÍLIO VEM DO SENHOR, 
QUE FEZ O CÉU E A TERRA. 
 
Levanto os meus olhos para os montes: 
donde me virá o auxílio? 
O meu auxílio vem do Senhor, 
que fez o céu e a terra. 
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Não permitirá que vacilem os teus passos, 
não dormirá Aquele que te guarda. 
Não há-de dormir nem adormecer 
Aquele que guarda Israel. 
  
O Senhor é quem te guarda, 
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. 
O sol não te fará mal durante o dia, 
nem a lua durante a noite. 
  
O Senhor te defende de todo o mal, 
o Senhor vela pela tua vida. 
Ele te protege quando vais e quando vens, 
agora e para sempre. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (2 Tim 3, 14 - 4,2) 
 

Monição:  
 

Sejamos fiéis à Palavra do Senhor e façamos 
apostolado dando-a a conhecer aos outros. 
  

Leitura: 
 

 Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São  Paulo 
Timóteo 
 

Caríssimo: 14Permanece firme no que aprendeste 
e aceitaste como certo, sabendo de quem o 
aprendeste. 15Desde a infância conheces as Sagradas 
Escrituras; elas podem dar-te a sabedoria que leva à 
salvação, pela fé em Cristo Jesus. 16Toda a Escritura, 
inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, 
corrigir e formar segundo a justiça. 17Assim o homem 
de Deus será perfeito, bem preparado para todas as 
boas obras. 4,1Conjuro-te diante de Deus e de Jesus 
Cristo, que há-de julgar os vivos e os mortos, pela sua 
manifestação e pelo seu reino: 2Proclama a palavra, 
insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, 
ameaça e exorta, com toda a paciência e doutrina. 
 

Palavra do Senhor. 
  

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não tem qualquer dificuldade, mas 
deve ser lida respeitando os tempos de pausa.  

Exercita bem as palavras: Permanece / 
aprendeste / aceitaste / persuadir / Conjuro-te 
argumenta / exorta (x=z) / e outras. 

 

Comentário: 
 

A leitura contém o texto clássico da 
inspiração da Sagrada Escritura (v. 16) e 
um apelo formal e solene à pregação do 
Evangelho, com o recurso a uma fórmula 
jurídica semelhante à dos testamentos 
greco-romanos, de modo a que o herdeiro 
fique obrigado a cumprir a vontade do 
testador (4,1: «conjuro-te» – diamartyromai). 

V.16 «Toda a Escritura, inspirada por 

Deus, é útil…» (outra tradução possível: 
«toda a Escritura é inspirada por Deus e 
também é útil…). A Igreja sempre entendeu 
e ensinou que: «Todos os livros, tanto do 
Antigo como do Novo Testamento, com 
todas as suas partes, foram escritos sob a 
inspiração do Espírito Santo e, por isso, têm 
a Deus como autor e, como tais, foram 

confiados à Igreja» (Vaticano II, DV 11).  Na  

tradução litúrgica, aparece a inspiração da 
S. E., – uma interacção divino-humana, um 
verdadeiro mistério pertencente à ordem 
sobrenatural – como uma afirmação 
indirecta, pois o acento é posto na sua 
utilidade sobrenatural: dar a sabedoria que 
leva à salvação (v. 15), «ensinar, persuadir, 
corrigir e formar segundo a justiça» (v. 16), 
e levar à santidade de vida de um homem 
de Deus perfeito (v. 17). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Hb 4, 12)  

 

Monição:  
 

O Senhor recomenda-nos a oração frequente na 
certeza de que sempre nos atenderá .  
 

Refrão:     ALELUIA,  ALELUIA! 
  

A palavra de Deus é viva e eficaz, 
pode discernir os pensamentos e intenções  
do coração. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 18, 1-8) 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

 

1Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos 
uma parábola sobre a necessidade de orar sempre 
sem desanimar: 2«Em certa cidade vivia um juiz que 
não temia a Deus nem respeitava os homens. 3Havia 
naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe 
dizia: ‘Faz-me justiça contra o meu adversário’. 
4Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas 
depois disse consigo: ‘É certo que eu não temo a   
Deus nem respeito os homens; 5mas, porque esta 
viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não 
venha incomodar-me indefinidamente’». 6E o Senhor 
acrescentou: «Escutai o que diz o juiz iníquo!... 7E 
Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que 
por Ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito 
tempo? 8Eu vos digo que lhes fará justiça bem 
depressa. Mas quando voltar o Filho do homem, 
encontrará fé sobre a terra?» 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O tema central deste e do próximo 
domingo é o da oração. A parábola do juiz 
iníquo, exclusiva de Lucas, o evangelista da 
oração, é muito expressiva para mostrar a 
eficácia da oração. 

V.7 «E Deus não havia de fazer 
justiça aos seus eleitos que por Ele 

clamam dia e noite?» O contraste estabe-
lecido pelo Senhor é flagrante. Como é que 
Deus não há-de escutar os nossos pedidos, 
sendo Ele um Pai amorosíssimo e infinita-
mente bom? A verdade é que não nos 
dispensa de clamar dia e noite e de «orar 
sempre sem desanimar» (v. 1). 

V.8 «O Filho do homem encontrará fé 
sobre a terra?» Para rezar e ser atendido é  

 

preciso fé, dessa «fé que transporta 
montanhas» (cf. Mt 17, 20). A falta de fé 
prevista para o fim dos tempos (cf. Mt 24, 
10-12; 2 Tes 2, 3-5; 1 Tim 4, 1-3; 2 Tim 3, 1-
9) não se revela só na negação das 
verdades reveladas por Deus, mas na perda 
do sentido da fé a nortear a vida. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 

1 –   Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, 
pelas que vivem em países de missão 
e pelos seus bispos, presbíteros e outros     
missionários, 
oremos ao Senhor. 

 

2 –   Pelos homens e mulheres mais infelezes, 
pelos que sofrem a ditadura e a opressão 
e por aqueles que não veêm reconhecidos os   
seus direitos, 
oremos ao Senhor. 

 

3 –   Pelos cristãos que trabalham pelo Evangelho, 
pelos que perdem a coragem e desanimam 
e pelos que são perseguidos mas persistem, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –   Pelos homens que não fazem acepção de    
        pessoas, 

pelos que sofrem as ciladas de outros homens 
e pelos que dão a Deus o que é de Deus, 
oremos ao Senhor. 

 

5 –   Pelas missões de todo o mundo, 
pelas religiosas e irmãos leigos que as servem 
e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo, 
oremos ao Senhor. 

 

6 –   Pela nossa assembleia aqui reunida, 
pelos fiéis que permanecem firmes na esperança, 
e pelos que praticam com alegria a caridade, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 17 – S. Inácio de Antioquia  
              (Bispo e         Mártir); 

Dia 18 – S. LucasI (Evangelista);  

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

                 Companheiros (Mártires); 

S. Paulo da Cruz (Presbítero); 

Dia 22 – S. João Paulo II (Papa). 

____________________________________________ 

Vida de oração 
 

A oração faz parte da nossa vida. Ou, 
se quisermos ser mais precisos, toda a 
nossa vida deve ser oração. 

Deus criou-nos porque nos ama. É um 
dever de gratidão manifestar-Lhe o nosso 
reconhecimento. Nada merecíamos. Por 
isso é com humildade sincera que Lhe 
rezamos, afastando de nós o orgulho. 

Como Moisés (Primeira Leitura) também 
nós pedimos ao Senhor que nos defenda 
dos perigos e nos proteja durante toda a 
nossa vida. 
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No Evangelho Jesus conta-nos a 
parábola da viúva que não deixa o juiz sem 
que ele resolva a grave injustiça que contra 
ela foi praticada. Deste modo o Senhor nos 
ensina a rezar sempre sem nunca 
desanimarmos. 

Que a Missa seja tudo na nossa vida. A 
Liturgia das Horas santifica-nos todo o dia. 
De manhã pedimos as bênçãos do Senhor. 
O trabalho, o divertimento e o descanso 
transformam-se em oração. 

Peçamos aos santos que rezem 
connosco e peçam ao Senhor por nós. 
Mantenhamos uma devoção especial à 
Virgem Maria. A oração diária do Rosário é 
uma forma de Lhe mostrarmos o nosso 
amor filial. 
____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Estevão VII” 

(928 – 931)  

 

Oriundo de família romana, ascendeu a 
chefe máximo da Igreja com o apoio do 
partido de Marózia. Concedeu alguns 
privilégios a mosteiros franceses e italianos. 
 

“João XI” 

(931 – 935)  

 

A história tem referido João XI como 
filho natural de Sérgio III e de Marózia, na 
época casada com Alberico, embora haja 
também quem defenda que era filho de 
Marózia e do seu marido.  

Concedeu importantes privilégios à 
Ordem de Cluny.  

 

“Leão VII” 

(935 – 939)  

 

Romano, ocupou-se com a reforma da 
Igreja, nomeadamente com a reorganização 
dos mosteiros beneditinos, tendo concedido 
privilégios a diversos mosteiros, tais como 
os de Cluny. 

Foi contra a proliferação dos denomi-
nados bruxos e advinhos. 

 

“Estevão VIII” 

(939 – 942)  

 

Natural de Roma, foi bastante indepen-
dente do ponto de vista espiritual, politica-
mente foi submisso a Alberico II, o que, 
aliás, acabou por anular praticamente qual-

quer tentativa de uma acção independente. 

aos sinópticos, lê toda a realidade em torno 
de Jesus como sinal revelador do seu ser 
de Filho, e transforma muitas vezes uma 
narração em catequese simbólica. É assim, 
por exemplo, com o episódio da “expulsão 
dos vendilhões do Templo”, como já vimos, 
e também com a Última Ceia de Jesus com 
os discípulos. 

 Ao contrário dos sinópticos, João não 
narra a instituição da Eucaristia, mas 
apresenta Jesus a lavar os pés aos 
discípulos, quando estava a chegar a Hora 
de “levar o seu amor por eles até ao 
extremo” Jo 13, 1-17). Em vez de repetir 
mais uma vez a instituição da Eucaristia, 
João faz dela uma releitura simbólica da 
presença serviçal do Filho de Deus entre 
nós, revelação do “Amor-Primeiro de Deus” 
(1Jo 4, 10), e une-a ao dom do Espírito 
Santo que é verdadeiramente o extremo do 
amor de Jesus por nós (Jo 19, 28-30). 

Mas, para compreendermos o rosto de 
Jesus no evangelho de João, o mais 
importante é conhecermos algumas pala-
vras-chave que estamos permanentemente 
a encontrar enquanto o lemos. Há algumas 
expressões utilizadas por Jesus que têm um 
grande fundo bíblico e um profundo alcance 
simbólico. Entrar em contacto com elas é a 
melhor maneira de percebermos depois o 
horizonte dos sinais, das alegorias e dos 
longos diálogos de Jesus: 
 

“CONHECER – PERMANECER” 
 

Ao lermos o evangelho de João, bem 
como a sua Primeira Carta, estamos 
continuamente a “tropeçar” nestas duas 
palavras. Têm um significado de união 
íntima e transformante. “Permanecer em…” 
e “conhecer a…” implicam uma relação de 
intimidade fecunda e transformante.  

“Conhecer”, na linguagem bíblica, 
significa exactamente isto, sendo a palavra 
usada para dizer, por exemplo, a união 
sexual entre os esposos (Gen 4, 1: “Adão 
conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu, 
e deu à luz…”). “Permanecer” também 
significa muito mais do que “estar ao lado 
de”, ou “estar com”. É estar unido a alguém 
por dentro, intimamente, nos vínculos do 
amor. E, no caso de Jesus, nos laços do 
Espírito Santo, como é muito claro na 
alegoria da videira em que a palavra 
“permanecer” superabunda para dizer dos 
ramos que permanecem fecundos unidos ao 
tronco da videira pela força unitiva e 
dinamizadora da seiva que corre por dentro, 
que é o Espírito Santo (Jo 15, 1-8). É nesta 
nova relação entre Deus e os homens, 
relação de “conhecer – permanecer”, que brota o 
mandamento novo do Amor: “Amai-vos uns aos 
outros como Eu vos amei!” (Jo 15, 9-17), amor 
dinamizado pela presença interior do Espírito. 

 
 

Vida de apostolado 
 

Os cristãos não podem ser egoístas. Os 
cristãos procuram anunciar Jesus Cristo ao 
mundo. A cada um de nós é dirigida a 
recomendação de São Paulo a Timóteo 
(Segunda Leitura): «Proclama a Palavra, 
insiste a propósito e fora de propósito...». 

Que o Papa Francisco continue a sua 
acção missionária e apostólica em todo o 
mundo a fim de animar os cristãos e chamar 
para a Igreja todos os que nela querem 
entrar! 

Que os Bispos não se calem perante o 
mal que atormenta o nosso povo. Que 
denunciem os erros e apontem o melhor 
caminho! 

Que os Padres evitem o escândalo, se 
esforcem por ser santos e sejam 
verdadeiros Pastores junto do povo que lhes 
está confiado! 

Que os pais saibam transmitir valores 
aos filhos para que não se deixem 
escravizar pela droga, pelo hedonismo, pelo 
consumismo!.. 

Que os catequistas, com o exemplo e o 
ensino, orientem as crianças e os jovens 
para Jesus Cristo!. 

Que os meios de comunicação social da 
Igreja e os jornalistas católicos apontem o 
que de bom acontece no mundo para servir 
de estímulo a todos os que desejam uma 
sociedade mais justa e fraterna! 

Que os leigos a exercer cargos 
governativos sejam os melhores no serviço 
às pessoas que os elegeram! 

Que os cristãos sempre e em toda a 
parte se lembrem que Jesus Cristo quer 
continuar, através deles, a Sua acção 
salvadora no mundo! 

Assim, todos unidos na mesma Fé, 
afastaremos ódios, guerras, crime e pecado, 
construindo um mundo de felicidade, 
alegria, paz e Amor. 
___________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

46  –  Jesus no Evangelho de João 
 
(continuação...) 

 
É por apresentar Jesus nesta perspecti-

va  que  João,  mesmo  nos  relatos comuns  
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