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macos sedativos); 3 – Resultado (o êxito da 
sedação é o alívio do sofrimento e não a 
morte).  
___________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“São Celestino V” 

(1294) 

 
Fundou a Ordem dos Celestinos e 

renovou os decretos do Concílio de Lyon 
sobre a eleição papal,  o  que contrariou os 
cardeais. Fruto da oposição que sentia, 
renunciou, não completando um pontificado 
vitalício. 

 

“Bonifácio VIII” 

(1294 – 1303) 

 
Bonifácio VIII é descrito como uma 

pessoa com uma personalidade autoritária 
que enfrentava os adversários com 
sarcasmo e dureza, possuindo uma 
inteligência aguda.  

Benedito Caetani, natural de Anagni, na 
região do Lácio, era o nome de baptismo 
daquele que viria a ser o Papa Bonifácio VIII 
Pertencente a uma antiga família nobre 
romana, tinha também grau de parentesco 
com as famílias Orsoni e Colonna. 

Foi eleito Sumo Pontifice em Nápoles a 
24 de Dezembro de 1294 e coroado a 16 de 
Janeiro de 1295. Governou a Igreja até à 
data da sua morte, que ocorreu a 11 de 
Outubro de 1303. Como símbolo do poder 
temporal e espiritual, foi o primeiro a usar a 
tiara com dupla coroa. 

                                                 (Continua ...) 
____________________________________________ 

Visita-nos em: 
 

www.paroquiascesf.com 
 

 

Gotas  de  Orvalho 
 

     Porque guardas tantas coisas inúteis? 
Para quê tantas coisas nos teus armários, 
quando os teus irmãos estão com os deles 
vazios? Distribui tudo aquilo de que não te 
estás servindo, para que a tua alma não 
fique demasiadamente pesada, quando se 
afastar da terra.  

Recorda o Evangelho: «O coração do 
homem está onde está o seu tesouro». 
Portanto, tem cuidado, porque se juntares 
muitas coisas inúteis, poderás permanecer 
preso a elas, e não conseguir alcançar voo 
para as regiões bem-aventuradas. 
____________________________________________ 

És insubstituível (9) 
 

Os famosos tentaran seduzir a 
felicidade. Ofereceram-lhe em troca os 
aplausos, os autógrafos, o assédio da 
televisão. Mas ela golpeou-os, dizendo: 
“Escondo-me no âmago das coisas 
simples!”  

Rejeitando o seu recado, muitos não 
fizeram bom uso da fama. Perderam a 
singeleza da vida, angustiaram-se e viveram 
a pior das solidões: sentiram-se sós no meio 
da multidão. 
____________________________________________ 

Sepultura dos defuntos 

ou conservação das 

cinzas da cremação (1) 
 

Para ressuscitar com Cristo, é 
necessário morrer com Cristo, isto é, 
“exilarmo-nos do corpo para irmos habitar 
junto do Senhor” (2 Cor 5, 8). Com a 
Instrução Piam et constantem, de 5 de Julho 
de 1963, o então chamado Santo Ofício, 
estabeleceu que “seja fielmente conservado 
o  costume  de  enterrar  os  cadáveres  dos  
 

fiéis”, acrescentando, ainda, que a 
cremação não é “em si mesma contrária à 
religião cristã”. Mais ainda, afirmava que 
não devem ser negados os sacramentos e 
as exéquias àqueles que pediram para ser 
cremados, na condição de que tal escolha 
não seja querida “como a negação dos 
dogmas cristãos, ou num espírito sectário, 
ou ainda, por ódio contra a religião católica 
e à Igreja”. Esta mudança da disciplina 
eclesiástica foi consignada no Código de 
Direito Canónico (1983) e no Código dos 
Cânones da Igreja Oriental (1990). 

Entretanto, a prática da cremação 
difundiu-se bastante em muitas Nações e, 
ao mesmo tempo, difundem-se, também, 
novas ideias contrastantes com a fé da 
Igreja. Depois de a seu tempo se ter ouvido 
a Congregação para o Culto Divino e 
Disciplina dos Sacramentos, o Pontifício 
Conselho para os Textos Legislativos e 
numerosas Conferências Episcopais e 
Sinodais dos bispos das Igrejas Orientais, a 
Congregação para a Doutrina da Fé 
considerou oportuno publicar uma nova 
Instrução, a fim de repor as razões 
doutrinais e pastorais da preferência a dar à 
sepultura dos corpos e, ao mesmo tempo, 
dar normas sobre o que diz respeito à 
conservação das cinzas no caso da 
cremação.   (Continua ...) 

 
O Sumo Pontífice Francisco, na Audiência 

concedida ao Cardeal Prefeito, em 18/03/2016, 
aprovou a presente Instrução, decidida na Sessão 
Ordinária desta Congregação em 02/03/2016 e 
ordenou a sua publicação. 
____________________________________________ 

H u m o r   
 

– Ó pai, eu gosto tanto de figos! 
– Então toma lá um. Dá um bocado à 

tua mãe, reparte com os teus irmãos... e vê 
lá, não comas muito, que te pode fazer mal!  
____________________________________________ 
 

Boa leitura e até para a semana 

XIII Dom. Comum 
 

O Senhor chamou por cada um de nós. 
Respondemos afirmativamente e reunirnos-        
-e-mos para O escutar e viver de acordo 
com o que nos propõe. 

Não nos deixemos seduzir pelas 
tentações do demónio que não quer a nossa 
união com o Senhor. Nunca duvidemos pois 
só Ele nos concede a paz e a felicidade que 
ambicionamos. 

Jesus está vivo na Eucaristia e torna-se 
presente através dos sacerdotes. Temos de 
saber descobri-Lo por detrás deles. Eles 
são o altifalante à disposição de Jesus. 
Escutemo-Lo na Eucaristia. E rezemos pelo 
Santo Padre, o Papa Francisco, também 
pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos 
diáconos, pelos missionários, pelos 
seminaristas e por todos os leigos 
comprometidos na Igreja. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
(2 Rs 4, 8-11.14-16a) 

 

 Monição:  
 

O Senhor recompensa a generosidade duma 
família de Israel para com o profeta de Deus. Anima-       
-nos a sermos também nós generosos com os Seus 
enviados. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Segundo Livro dos Reis 
 

Certo dia, o profeta Eliseu passou por 
Sunam. 8Vivia lá uma distinta senhora, 
que o convidou com insistência a comer 
em sua casa. A partir de então, sempre 
que por ali passava, era em sua casa que 
ia tomar a refeição. 9A senhora disse ao 
marido: «Estou convencida de que este 
homem, que passa frequentemente pela 
nossa casa, é um santo homem de Deus. 
10Mandemos-lhe fazer no terraço um 
pequeno quarto com paredes de tijolo, 
com uma cama, uma mesa, uma cadeira 
e uma lâmpada. Quando ele vier a nossa 
casa, poderá lá ficar». 11Um dia, chegou 
Eliseu   e   recolheu-se   ao   quarto   para  
 
 
 
 

descansar. 14Depois perguntou ao seu 
servo Giezi: «Que podemos fazer por 
esta senhora?». Giezi respondeu: «Na 
verdade, ela não tem filhos e o seu 
marido é de idade avançada». 15«Chama-      
-a» – disse Eliseu. O servo foi chamá-la e 
ela apareceu à porta. 16aDisse-lhe o 
profeta: «No próximo ano, por esta 
época, terás um filho nos braços» 
 

Palavra do Senhor. 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor: o texto não apresenta dificuldades de 
maior, desde que se respeite o seu carácter 
narrativo e coloquial.  

Entretanto, alguns nomes merecem atenção, 
tai como: Eliseu, Sunam, Giezi. Uma leitura 
portuguesa sugere: “Suname” e “Giezí”.   

 
Comentário: 

 

A leitura tirada do chamado «ciclo de 
Eliseu» (2 Re 2, 2-13,21) fala-nos da 
recompensa dada à mulher sunamita 
(habitante de Xunem, na planície de 
Jezrael, na Galileia). Foi o prémio de ter 
acolhido um profeta por ele ser profeta, «um 
santo homem de Deus» (v. 9).  

Foi escolhida para hoje esta leitura com 
o fim de documentar as palavras de Jesus 
no Evangelho (Mt 10, 41). A mulher não 
queria acreditar que viesse a conceber, mas 
o prodígio veio dar-se (v. 17). A criança 
havia de vir a morrer e o mesmo profeta 
havia de, laboriosamente, a fazer regressar 
à vida (vv. 18-37).    
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 88 (89), 2-3.16-17.18-19 (R. 2a 

 

Monição: 
 

O Senhor é tão bom para connosco! Cantemos 
agora e sempre a Sua misericórdia. 
 

Refrão: 
 

CANTAREI ETERNAMENTE  
AS MISERICÓRDIAS DO SENHOR. 

  

Ou:                 EU CANTO PARA SEMPRE 
 A BONDADE DO SENHOR. 

  

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

2.ª Leitura (Rm 6, 3-4. 8-11) 

 

Monição: 
 

 Jesus que ressuscitou glorioso também nos 
ressuscitará após a morte para com Ele vivermos 
felizes eternamente. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 3Todos nós que fomos 
baptizados em Jesus Cristo fomos 
baptizados na sua morte. Fomos 
sepultados com Ele na sua morte, 4para 
que, assim como Cristo ressuscitou dos 
mortos, para glória do Pai, também nós 
vivamos uma vida nova. 8Se morremos 
com Cristo, acreditamos que também 
com Ele viveremos, 9sabendo que, uma 
vez ressuscitado dos mortos, Cristo já 
não pode morrer; a morte já não tem 
domínio sobre Ele. 10Porque na morte 
que sofreu, Cristo morreu para o pecado 
de uma vez para sempre; mas a sua vida, 
é uma vida para Deus. 11Assim, vós 
também, considerai-vos mortos para o 
pecado e vivos para Deus, em Cristo 
Jesus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

 Leitor: o texto, embora não seja difícil, 
merece uma atenção particular, sobretudo pelas 
frases longas.          

Atenção a algumas palavras: ressuscitado, 
domínio, considerai-vos e outras. 
 

 

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  02 de Julho   –   XIII Dom. do Tempo Comum  (Ano A) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Miguel    Jorge Moreira    

Avisos Carla Sousa    Glória Martins    

Admoniçã         

1.ª Leitura Luís Carlos Duarte Barros Elisabete Dias Manuel Pereira Joaquim Mendes Paula Meireles Grupo Isilda Santos 

2.ª Leitura Carla Sousa Cátia Vanessa  Cristina Ferreira Elsa Ferreira Glória Martins Assunção Matos De Sofia Santos 

Oraç.  Fiéis Martinho Matos Susana Pacheco Gracinda Nunes Conceição Andrade Rafaela Costa Mónica Gonçalve Jovens Beatriz Nunes 

Ação Graças         

Suplente Luís Miguel    Jorge Moreira    
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Comentário: 
 

A ideia central da Leitura é que, pelo 
Baptismo, o cristão rompeu com o pecado. 
São Paulo, porém, não baseia a sua 
argumentação nas promessas e renúncias 
então feitas, mas vai mais ao fundo, 
apelando para uma razão ontológica, a 
genuína antropologia cristã: pelo Baptismo 
deu-se uma união tão profunda com Cristo, 
que já não faz mais sentido o pecado na 
vida do cristão, como falsamente alguém 
poderia deduzir das afirmações anteriores – 
«uma vez que o pecado se multiplicou, 
superabundou a graça» (Rom 5, 20) – se, 
quanto mais se pecar, maior é a graça do 
perdão, então porque não continuar a 
pecar? A 1.ª parte de Rom 6 (vv. 1-11) é 
uma fundamentação teológica da vida em 
graça e a 2.ª parte (vv. 12-23) é uma 
veemente exortação a uma decidida 
renúncia ao pecado e a uma entrega à 
santificação.  

V. 3 «Baptizados em Cristo». A 
palavra grega, baptizar, significa imergir, 
mergulhar. O Baptismo por imersão que 
aqueles primeiros cristãos tinham recebido 
era um rito que lhes falava muito; o terem 
sido mergulhados na água do Baptismo era 
coisa que lhes ficava muito viva na 
memória. É para isto que São Paulo apela: 
tinham sido mergulhados em Cristo; a 
preposição grega, «eis», significa, de 
preferência «para dentro de Cristo», isto é, 
para fazerem um só ser com Ele, para 
viverem a sua vida. «Baptizados na sua 
morte»: podemos perguntar por que é que, 
ao sermos mergulhados em Cristo, foi 
precisamente na sua Morte que fomos 
imersos? A razão é-nos dada no v. 10: é 
que, «pela morte que sofreu, Cristo morreu 
para o pecado de uma vez para sempre», 
isto é, morrendo pelos nossos pecados, 
liquidou definitivamente as contas com o 
pecado, não tendo que estar mais sujeito às 
consequências do pecado (sofrimento e 
morte), nem tendo ainda de o continuar a 
expiar. Ora o Baptismo, além de nos aplicar 
a eficácia salvífica da morte de Cristo, tem 
que representar também para nós uma 
morte definitiva para o pecado: «sepultámo-
-nos com Ele, pelo Baptismo, na morte» (v. 
4).  

V. 4 «Assim como Cristo ressus-
citou... também nós caminharemos numa 
vida nova». No rito do Baptismo por 
imersão, imediatamente após a imersão na 
água – gesto que significava a sepultura de 
Cristo e a morte para o pecado – havia a 
emersão que por sua vez, significava a 
saída de Cristo glorioso do túmulo e a 
ressurreição ou vida nova do cristão; daqui 
a  consequência prática  que  São Paulo tira  
 

para a nossa vida – «caminharemos numa 
vida nova». Esta consequência – 
«considerai-vos mortos para o pecado e 
vivos para Deus, em Cristo Jesus» (v. 11) – 
vai servir ao Apóstolo de base para uma 
veemente exortação à luta contra o pecado, 
a partir do v. 12 
 __________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(1 Pd 2, 9) 

Monição:  
 

O Senhor aponta-nos o caminho a seguir. 
Procuremos viver a Sua Doutrina e seremos 
salvos. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  
Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 
para anunciar os louvores de Deus, 
que vos chamou das trevas à sua luz admirável. 
____________________________________________ 

Evangelho (Mt 10, 37-42) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: 
37«Quem ama o pai ou a mãe mais do que a Mim, não 
é digno de Mim; e quem ama o filho ou a filha mais do 
que a Mim, não é digno de Mim. 38Quem não toma a 
sua cruz para Me seguir, não é digno de Mim. 39Quem 
encontrar a sua vida há-de perdê-la; e quem perder a 
sua vida por minha causa, há-de encontrá-la. 40Quem 
vos recebe, a Mim recebe; e quem Me recebe, recebe 
Aquele que Me enviou. 41Quem recebe um profeta por 
ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta; e 
quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a 
recompensa de justo. 42E se alguém der de beber, nem 
que seja um copo de água fresca, a um destes 
pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos 
digo: não perderá a sua recompensa». 

 
Palavra do Senhor. 
 

O texto evangélico de hoje pertence ao 
final de uma série de instruções aos 
discípulos para o exercício da sua missão 
apostólica (Mt 10, 16-42); nestes versículos 
sobressaem a radicalidade no seguimento 
sem meias tintas (vv. 37-39) e a 
identificação com o Mestre  
V. 37 «Quem ama o pai ou a mãe mais do 
que a Mim...» Note-se que Jesus não se 
coloca simplesmente no plano de qualquer 
rabi seu contemporâneo a exigir dos seus 
discípulos os mesmos serviços que se 
deviam prestar aos pais, ou ainda mais. As 
palavras de Jesus apelam para uma 
radicalidade de um amor  que só é devido a 
Deus nenhuma oposição entre o amor a 
Deus e à família, entre o primeiro e o quarto 
mandamento. O que Jesus exige é uma 
recta ordem no amor; por isso, não é lícito 
pôr o amor dos pais e dos filhos antes ou 
acima do amor de Deus.  

 
 

V. 38-39 «Quem não toma a sua cruz 
para Me seguir». A cruz era um suplício 
mortal. Tomar a cruz significa renunciar à 
vida, uma renúncia total como a daquele 
que voluntariamente caminha para a morte, 
para o sacrifício total. A sua cruz significa a 
cruz – exigências e renúncias – que Deus 
pede concretamente a cada um, pois a uns 
exige mais do que a outros, porque também 
lhes dá mais. Mas a renúncia cristã não é 
algo negativo, é exigência libertadora, uma 
condição – «para Me seguir» ˚– para 
«encontrar a vida», uma forma semítica de 
dizer que, por oposição a «perder a vida», 
significa garantir a vida, salvá-la. Quem 
quiser salvar a todo o custo a sua vida 
terrena, negando a Cristo ou satisfazendo 
os seus gostos à margem da vontade de 
Deus, esse perderá a vida eterna; pelo 
contrário, quem sacrificar a sua vida terrena 
por Cristo tem garantida a vida eterna. Esta 
bem-aventurança dirige-se num sentido 
eminente aos mártires, mas também é para 
todos os que, no dia a dia, se esquecem de 
si e entregam a sua vida, servindo a Deus e 
ao próximo por amor de Deus.  
____________________________________________ 

  Oração Universal 

 
1 –  Para que Deus confirme a santa Igreja 

na fé, na esperança e na caridade, 
até à vinda gloriosa de Cristo Salvador, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Para que os homens saibam acolher 
os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos 
e recebam em recompensa a vida eterna, 
oremos, irmãos. 

 

3 –  Para que os pais apreciem e respeitem 
a vocação própria dos seus filhos 
e estes não desprezem os conselhos dos seus       
pais, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Para que todos os recém-baptizados 
alcancem a maturidade da fé 
e vivam para Deus que os chamou, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Para que a misericórdia infinita de Deus Pai 
perdoe as nossas faltas de bondade 
e dê aos defuntos a companhia dos santos, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 03 – S. Tomé (Apóstolo); 

Dia 04 – S. Isabel de Portugal; 

Dia 05 – S. António Maria Zacarias          
                  (Presbítero); 

Dia 06 – S. Maria Goretti (Virgem e Mártir); 

____________________________________________ 

Antífona de Entrada 
 

Louvai o Senhor, povos de toda a terra, 
aclamai a Deus com brados de alegria. 
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Viver a Palavra 
  

Diz-nos São Paulo na Segunda Leitura: 
«Se morremos com Cristo acreditamos que 
também com Ele viveremos». 

Naturalmente que viver com o Senhor 
para sempre no Céu é o que mais 
ambicionamos. Mas, para que se concretize 
este nosso desejo, temos de viver com Ele 
durante a nossa vida terrena. Então 
procuremos em cada dia evitar o mal e 
praticar o bem. Rezemos muito para nos 
unirmos ao Senhor, servindo-O nos irmãos. 

De facto, há ainda muito trabalho por 
fazer: no nosso tempo há tanta miséria e 
tanta pobreza envergonhada à espera de 
uma ajuda necessária e urgente… As 
crianças maltratadas, os jovens dependen-
tes da droga, os idosos abandonados, as 
pessoas angustiadas e em sofrimento 
precisam de protecção, ajuda, compreensão 
e amor… 

Lembremo-nos: os gestos de caridade 
não ficam sem recompensa. A Primeira 
Leitura recorda-nos que a mulher de Sunam 
foi recompensada com o dom da 
maternidade por ter sabido acolher o 
Profeta Eliseu. Depois, o Evangelho diz-nos 
que se alguém oferecer um copo de água a 
quem tem sede não perderá a sua 
recompensa… 

Na verdade, vale a pena viver a Palavra 
do Senhor, na nossa vida.  
___________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Julho, a Igreja 
reza pela seguinte intenção: 
 

Pela Evangelização: 
 

– Pelos nossos irmãos que se afastaram 
da fé, para que, através da nossa oração e 
do testemunho evangélico, possam 
redescobrir a proximidade do Senhor 
misericordioso e a beleza da vida cristã. 
___________________________________ 

Imitar os santos 
 

Ao olharmos para o passado da História 
da Humanidade, recordamos tantas e tantas 
pessoas que passaram a vida a fazer mal 
aos outros com perseguições, ódios, 
vinganças, atentados, raptos, assassínios, 
guerras… Onde viverão hoje esses 
monstros?! Por que não aproveitaram a vida 
para ganharem méritos a fim de serem 
felizes para sempre?... Ai se eles pudessem 
regressar ao mundo e começar uma vida 
nova! Como tudo seria diferente! 
 
 
 
 

 
 

 

O valor 

das coisas banais 
 

Os povos do Oriente gostam de 
comunicar através de provérbios capazes 
de criar impacto e de condensar uma 
mensagem. Gostam de empregar uma 
linguagem simbólica, colorida e aberta à 
interpretação. 

Jesus utiliza tres frases feitas para 
expressar que ser discípulo tem as suas 
exigências.  Aparecem ditas de tal forma 
que nos podem parecer exageradas. Jesus 
exige aos seus que O devem preferir a Ele 
acima de todos e de tudo, que o devem 
preferir aos pais ou aos filhos. Mais ainda: 
que O devem preferir à própria vida.  

Um pormenor humano: Jesus sabe 
como se agradece um copo de água num 
dia de calor ou depois de uma longa 
caminhada. Ele mesmo, junto ao poço de 
Jacob, pediu a uma mulher samaritana que 
lhe desse de beber. 

Por vezes, o que os outros esperam de 
nós – num mundo técnicamente avançado, 
mas humanamente deficitário – não é 
dinheiro, nem milagres, mas um pormenor, 
uma atenção, um pouco do nosso tempo, 
uma mão estendida e uma palavra amável. 
___________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

25 –  O que é a sedação paliativa? 
 

Trata-se da utilização monotorizada de 
terapêutica destinada a induzir um estado 
de sedação, alterando, assim,  o estado de 
consciência do doente, tendo em vista 
aliviar a carga de sofrimento causada por 
um ou mais sintomas que não cedem aos 
tratamentos habituais (ditos refratários), de 
uma forma que é éticamente aceitável para 
o doente,  família e prestadadores de 
cuidados de saúde. Utilizam-se fármacos 
sedativos (não morfina) e podem ocorrer 
diferentes níveis de sedação. 

A sedação paliativa pode ser 
recomendada nalgumas situações e 
configurar a boa prática médica no âmbito 
dos cuidados paliativos. Contudo, a 
sedação paliativa não deve nunca servir 
para abreviar a  vida do doente. Além disso, 
não pode ser considerada um tratamento de 
primeira linha e deve ser praticada por uma 
equipa devidamente preparada. Assenta 
nos seguintes pontos: 1 – Intenção clara 
(sedar o doente com a intenção de aliviar o 
sofrimento); 2 – Processo (com o 
consentimento do doente e recurso a fárma- 
  

Pelo contrário, quando queremos viver 
unidos ao Senhor, sendo perfeitos como Ele 
deseja, pedimos ajuda àqueles que viveram 
no mundo permanecendo sempre fiéis. 
Souberam praticar o bem ajudando, 
amando, indo ao encontro dos outros para 
os proteger e defender, promovendo 
sempre a paz, preparando assim a 
felicidade eterna do Céu. Hoje vivem felizes, 
intercedendo por nós ao Senhor. 

Nos meus tempos de estudo, um 
professor dizia que não devemos imitar 
ninguém, a não ser Jesus Cristo. 

No entanto, entre os primeiros e os 
segundos deste relato, eu prefiro imitar os 
segundos (os santos) porque sempre me 
dão mais garantias de vida eterna feliz. 
___________________________________ 

Sabias que… 
 

Os “am ha-arets” 
 

Os dirigentes do povo de Israel, os 
escribas e fariseus, tinham criado um 
emaranhado de preceitos. Manifestavam 
uma atitude de orgulho e de desprezo em 
relação aos pobres e humildes, porque ao 
haver um tão grande número de 
mandamentos, apenas os fariseus 
especialistas na matéria conseguiam sabê-        
-los de memória e cumpri-los. 

A gente pobre e simples nunca 
conseguia saber tantos preceitos. Os 
fariseus desprezavam profundamente 
aqueles que não conheciam os mandatos. 
Chamavam-lhes depreciativamente os “am 
ha-atets” (campónios). Jesus acolheu os 
simples. 
___________________________________ 

Cumprir a missão 
 

O Senhor conta connosco, conta comigo 
e contigo, para que seja conhecido e amado 
na Terra. Porque, quando todos cumprirem 
a Sua vontade, o mundo tornar-se-á num 
oásis de felicidade permanente. 

Entretanto, não desanimemos, nem 
sejamos pessimistas dizendo que o mundo 
está cada vez pior.  

Com efeito, se cada pessoa fizer 
apostolado na família, na Igreja, na 
sociedade, o mundo voltará a ser bom. 

Confiemos na intercessão dos anjos e 
dos santos. E com a bênção maternal de 
Maria Santíssima cumpriremos a missão 
que o Senhor nos confiou. 
___________________________________ 

Antífona da Comunhão 
 

A minha alma louva o Senhor, 
todo o meu ser bendiz o seu nome santo. 
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