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A tolerância perante o mal 
 

O dono responde: “não suceda que, ao 
apanhardes o joio, arranqueis o trigo ao 
mesmo tempo”. Muitos escandalizam-se da 
paciência de Deus. O mundo de hoje não 
compreende esta linguagem. Diz: a paciência 
é cobardia, a paciência é fraqueza. Não. É o 
contrário. Quem é paciente diante de quem o 
ofendeu, é mais forte que a ofensa. E este é 
exemplo pelo próprio Deus. 

Que felicidade ser Deus tão paciente e 
não castigar o pecador no momento em que 
comete o pecado! Deus adia o castigo. Esta 
demora é para bem do culpado e para proveito 
dos outros. Que seria do mundo se Deus não 
fosse tão paciente? Como se transformaria o 
publicano Levi em São Mateus? Como se 
transformaria aquela mulher pecadora em 
Santa Maria Madalena? Como converteria o 
perseguidor Saulo em São Paulo? Ou o 
pecador Aurélio em S. Agostinho? 

Mais. Que seria de mim se Deus não 
fosse paciente comigo, onde estaria eu se 
Deus tivesse castigado imediatamente o meu 
primeiro pecado?  
___________________________________ 

Sabias que… 
 

Galileia, terra de diversidade 
 

Jesus viveu grande parte da sua vida 
numa região chamada Galileia. Nela coexis-
tiam a cultura grega e a judaica, razão pela 
qual era considerada “terra de gentios”. 

A pluriculturalidade da Galileia incomo-
dava os cidadãos do judaísmo radical de 
Jerusalém. 
Na Galileia era manifesta a mistura de 
culturas. Bom exemplo disso são as 
construções de talha grega levantadas por 
toda a parte. Era uma cultura de contamina 
ção. Por isso, os judseus ortodoxos afirmavam 
que da Galileia não “vem Profetas”, e diziam-
no também referindo-se a Jesus. 

 
 

Lições a tirar 
 

Deus é paciente. Também nós o devemos 
ser. Tudo me enerva e irrita? Mas será que já 
resolvi alguma dificuldade por estar impaciente 
e nervoso? 

Só a paciência dá tranquilidade, 
confiança, consolação e alegria. Para isso há 
que lutar contra tudo o que me faz desanimar. 
Sejamos, pois, pacientes connosco, com a 
nossa vida, com os outros. Paciência 
connosco mesmo, sobretudo na doença. Na 
doença perdemos facilmente a paciência. 
Lembremo-nos que a impaciên-cia ainda não 
curou ninguém. Paciência com o próximo, 
independentemente da idade, da condição 
social, da cor da pele, do credo religioso ou 
político. Paciência com todos, amigos ou 
inimigos.  

Que tenham paciência marido e esposa, 
pondo de parte caprichos e mal entendidos. 
Que tenham paciência pais e filhos, não dando 
entrada à ira e ao nervosismo. Que tenham 
paciência os patrões com os operários e vice-
versa. Que tenham paciência os que de tudo 
se escandalizam, os que sempre murmuram e 
criticam e os que fazem juízos precipitados. 
Que sejam pacientes e misericordiosos 
aqueles que querem uma igreja à sua maneira 
e esquecem que o Reino de Deus se constrói 
lentamente como o grão de mostarda. 
___________________________________ 

A lei do crescimento 
 

Um grão de mostarda, pequena semente, 
lançada à terra; dela nasce um caule que vai 
crescendo, crescendo, engrossando, engros-
sando até se tornar uma árvore frondosa onde 
se abrigam as aves do céu. Um punhado de 
discípulos, lançados ao mundo, foi crescendo, 
aumentando; hoje lança os seus ramos por 
todos os continentes, dando abrigo e 
acolhimento a tanta vida sem eira nem beira. 
É a parábola do grão de mostarda, feita 
realidade em crescimento através de dois mil 
anos de existência a que chamamos Igreja.  
 

Faz bem pensar naquele «grão» lançado 
à terra que morre e ressuscita (Cristo); faz 
bem pensar naqueles doze «grãos» lançados 
à terra (apóstolos), donde nasceu a árvore 
frondosa que somos hoje; faz bem pensar em 
tantas instituições de solidariedade social 
onde são acolhidos tantos desprotegidos, 
abandonados e marginalizados. Faz bem 
pensar que o Reino de Deus, apesar de tanto 
joio, vai crescendo e abrigando tanto pária da 
sociedade actual. Sim, no meio de tanto 
pessimismo, faz bem pensar na realidade da 
parábola do grão de mostarda.  

Procuremos, a partir de hoje, imitar a 
grandeza da paciência de Deus. Peçamo-la ao 
Espírito Santo, Ele que «vem em auxílio da 
nossa fraqueza, porque não sabemos que 
pedir nas nossas orações; mas o próprio 
Espírito intercede por nós com gemidos 
inefáveis» (Rom 8, 26-27). 
____________________________________ 

De Parabéns... 
 

Esta semana estão de parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, o Leitor Manuel 
Pereira da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, e o Leitor Paulo Neto 
da Paróquia de Figueiró, ambos no próximo 
Sábado, dia 29 de Julho, 

Ao Manuel e ao Paulo, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
__________________________________ 

H u m o r 
 

Uma menina, ao chegar à praia de 
manhã com a avó, pergunta: 

–  Ó avó, já mudaram a água? 
– Não! Porquê? 
– É que ontem estava salgada. 

___________________________________ 

A Fechar 
A verdadeira felicidade custa pouco; 

sendo cara, é porque a sua qualidade não 
presta.                               (Chateaubriand.) 

 

XVI Dom. Comum 
 

 Vivemos num mundo repleto de 

contrastes: enquanto uma grande parte do 
globo se debate com a falta daquilo que é 
essencial para a vida, uma outra parte 
malbarata os bens que lhe são amplamente 
concedidos.  

A vida quotidiana pauta-se, então, por 
constante ansiedade. 

Este modo de viver gera nuns e noutros 
uma impaciência intolerante. Mercê da 
carência ou perante a abundância, 
desunem-se vontades, geram-se ódios, 
multiplicam-se as divisões, cometem-se 
injustiças… 

Ora, Liturgia da Palavra deste XVI 
Domingo Comum, ajuda-nos a compreender 
que Deus respeita a liberdade do homem e 
que, perante a nossa impaciência, 
manifesta a Sua grandeza e o Seu poder 
através de uma paciência infinita. 

Uma vez que em cada um de nós 
também coexiste o bem e o mal, devemos 
neste dia procurar reflectir sobre o modo 
como gerimos a nossa tolerância, perante 
as nossas próprias fraquezas e debilidades, 
bem como diante as daqueles com quem 
convivemos. 
___________________________________ 

1.ª Leitura (Sb 12, 13.16-19) 

 
Monição:  
 

O livro da Sabedoria apresenta-nos hoje um Deus 
que, apesar da sua força e omnipotência, é indulgente 
e misericordioso para com os homens – mesmo 
quando eles praticam o mal e convida-os a terem um 
coração tão misericordioso e tão indulgente como o 
coração de Deus. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

13Não há Deus, além de Vós, que 
tenha cuidado de todas as coisas; a 
ninguém tendes de mostrar que não 
julgais injustamente. 16O vosso poder é o 
princípio da justiça e o vosso domínio 
soberano torna-Vos indulgente para com  
 
 

 

 

  

todos. 17Mostrais a vossa força aos que 
não acreditam na vossa omnipotência e 
confundis a audácia daqueles que a 
conhecem. 18Mas Vós, o Senhor da força, 
julgais com bondade e governais-nos 
com muita indulgência, porque sempre 
podeis usar da força quando quiserdes. 
19Agindo deste modo, ensinastes ao 
vosso povo que o justo deve ser humano 
e aos vossos filhos destes a esperança 
feliz de que, após o pecado, dais lugar ao 
arrependimento. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura, embora pequena, requer uma 
adequada preparação... para não acontecer 
dizer-mos o que ela não diz. Aliás, por falta de 
preparação, um Leitor afirmou que «ninguém 
pode dizer que Jesus é o Senhor». Aconteceu na 
Eucaristia da Festa de Pentecostes. Poder-me-
ão dizer que é o que está escrito na 2.ª Leitura. 
Pois, escrito está... mas uma aberração assim 
não se diz, lendo, porque Jesus é o Senhor 
Ressuscitado no dia de Páscoa. 

 

Comentário: 
 

A leitura, extraída da terceira e última 
parte do livro da Sabedoria (Sab 10 –19), 
em que se descreve a presença da 
Sabedoria na história do povo de Israel, 
deixa ver como Deus, que é justo, mostra 
tanto a sua justiça punindo os maus (aqui 
trata-se dos egípcios – cap. 11– e dos 
cananeus – cap. 12), como também mostra 
a sua «indulgência» (v. 18), ao inspirar, 
após o pecado, a contrição (v. 19). 
___________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 85 (86), 5-6.9-10.15-16a (R. 5ª 
 

Monição:  
 

Com o salmista, proclamemos a bondade e 
compaixão do nosso Deus. 
  

Refrão: 
 

 VÓS, SENHOR, SOIS CLEMENTE E BONDOSO. 
 

Ou: 
 

SENHOR, SOIS UM DEUS CLEMENTE E      
                                                       COMPASSIVO 

Vós, Senhor, sois clemente e bom,  
cheio de misericórdia para quantos Vos invocam. 
Senhor, escutai a minha oração,  
atendei à minha súplica.  
  
Todas as nações que criastes  
virão adorar-Vos, glorificar o Vosso nome,  
porque Vós sois grande e realizais maravilhas;  
só Vós sois Deus.  
  
Sois um Deus clemente e compassivo, 
lento para a ira, rico em piedade. 
Tende compaixão do Vosso servo,  
emprestai-me, Senhor, a Vossa força.  
_______________________________________ 

2.ª Leitura (Rm 8, 26-27) 

 
Monição: 
 

Na carta que escreve aos cristãos de Roma, Paulo 
sublinha, também ele, a bondade e a misericórdia de 
Deus. Afirma que o Espírito Santo, dom de Deus, vem 
em auxílio da nossa fragilidade, guiando-nos no 
caminho para a vida plena. 
  

Leitura:  
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 26O Espírito Santo vem em 
auxílio da nossa fraqueza, porque não 
sabemos que pedir nas nossas orações; 
mas o próprio Espírito intercede por nós 
com gemidos inefáveis. 27E Aquele que 
vê no íntimo dos corações conhece as 
aspirações do Espírito, sabe que Ele 
intercede pelos santos em conformidade 
com Deus. 

 

Palavra do Senhor. 
  

Recomendação aos Leitores: 
 

Este texto da 2.ª Leitura não é difícil. No 
entanto, treina algumas palavras e expressões, 
tais como: vem em auxílio /  inefáveis / íntimo / 
aspirações / conformidade / e outras.  
 
Comentário: 

 

Os dois versículos da leitura põem em 
evidência o papel do Espírito Santo na alma 
do fiel, vindo em auxílio da nossa fraqueza: 
Ele sabe da nossa  incapacidade  para  nos  
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dirigirmos a Deus; habitando na alma 
justificada. Suscita e facilita gemidos 
inefáveis – «gemidos que se não podem 
descrever» –, que constituem a vida de 
oração das almas contemplativas. Ele 
conduz a alma, de modo misterioso mas 
eficaz, pelo caminho da perfeita 
identificação com «a vontade de Deus». 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 11, 25)  
 

Monição:  
 

No Evangelho está garantida a presença 
irreversível no mundo do “Reino de Deus”. Esse 
“Reino” não é um clube exclusivo de “bons” e de 
“santos”: nele todos os homens – bons e maus – 
encontram a possibilidade de crescer, de amadurecer 
as suas escolhas, de serem tocados pela graça, até ao 
momento final da opção definitiva.  
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque revelastes aos pequeninos  
os mistérios do reino. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 13, 24-43) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, 24Jesus disse às multidões mais 

esta parábola: «O reino dos Céus pode comparar-se a 
um homem que semeou boa semente no seu campo. 
25Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio 
no meio do trigo e foi-se embora. 26Quando o trigo 
cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. 27Os 
servos do dono da casa foram dizer-lhe: 'Senhor, não 
semeaste boa semente no teu campo? Donde vem 
então o joio?' 28Ele respondeu-lhes: 'Foi um inimigo que 
fez isso'. Disseram-lhe os servos: 'Queres que vamos 
arrancar o joio?' 29'Não! – disse ele – não suceda que, 
ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. 
30Deixai-os crescer ambos até à ceifa e, na altura da 
ceifa, direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e atai-
o em molhos para queimar; e ao trigo, recolhei-o no 
meu celeiro'».31Jesus disse-lhes outra parábola: «O 
reino dos Céus pode comparar-se a um grão de 
mostarda que um homem tomou e semeou no seu 
campo. 32Sendo a menor de todas as sementes, depois 
de crescer, é a maior de todas as hortaliças e torna-se 
árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se 
nos seus ramos». 33Disse-lhes outra parábola: «O reino 
dos Céus pode comparar-se ao fermento que uma 
mulher toma e mistura em três medidas de farinha, até 
ficar tudo levedado». 34Tudo isto disse Jesus em 
parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, 35a fim de 
se cumprir o que fora anunciado pelo profeta, que 
disse: «Abrirei a minha boca em parábolas e 
proclamarei verdades ocultas desde a criação do 
mundo». 36Jesus deixou então as multidões e foi para 
casa. Os discípulos aproximaram-se d'Ele e disseram-
Lhe: «Explica-nos a parábola do joio no campo». 
37Jesus respondeu: «Aquele que semeia a boa 
semente é o Filho do homem 38e o campo é o mundo. 
A boa semente são os filhos do reino, o joio são os 
filhos do Maligno 39e o inimigo que o semeou é o 
Demónio. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são 
os Anjos. 40Como o joio é apanhado e queimado no 
fogo, assim será no fim do mundo: 41o Filho do homem  
 

enviará os seus Anjos, que tirarão do seu reino todos 
os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, 
42e hão-de lançá-los na fornalha ardente; aí haverá 
choro e ranger de dentes. 43Então, os justos brilharão 
como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, 
oiça». 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Continuamos hoje com a leitura do 
discurso das parábolas no capítulo 13 de 
São Mateus. A parábola do trigo e do joio 
envolve tanto a denúncia da intolerância 
como a do relativismo; o mal e o erro 
existem, mas a verdade e o bem acabarão 
por prevalecer.  

V. 25 «Joio» era uma planta muito 
parecida com o trigo, com que facilmente se 
confunde antes de brotar a espiga. 
Misturado em certa quantidade, envenena o 
pão e produz graves náuseas e enjoos. 
Semear cizânia entre o trigo era um caso de 
vingança pessoal não rara então, um crime 
previsto e punido pelo Direito Romano.  

V. 29-30 A resposta do dono do campo 
encerra a lição da parábola: «deixai-os 
ambos crescer ambos até à ceifa». Deus 
permite o mal no mundo e dentro do campo 
da própria Igreja, mas há-de suprimi-lo 
definitivamente. Ninguém se escandalize, 
pois, com a existência do mal, pois com o 
juízo divino, depois da morte (a ceifa), os 
que praticaram o bem (trigo) irão para o Céu 
(simbolizado no celeiro) e os que praticaram 
o mal (joio) irão para o Inferno (simbolizado 
no fogo).  

V. 31-32 O «grão de mostarda» – uma 
pequenina semente que mal se vê – é a 
pregação do Evangelho e a Igreja. Um 
homem é Jesus; o seu campo é o mundo. A 
Igreja (Reino dos Céus) tem uns começos 
muito modestos, mas em breve se estende 
pelo mundo todo. A Igreja é católica, 
universal, destina-se a todos os homens de 
todas as raças, classes, culturas, de todas 
as latitudes e de todos os tempos. A 
mostarda (sinapis nigra) é um arbusto ainda 
hoje muito abundante na Palestina e que 
pode chegar a atingir 3 ou 4 metros de 
altura.  

V. 33 A parábola do «fermento» mostra 
como o Evangelho vai transformando todo o 
mundo – «a massa» – de modo invisível, 
lento mas progressivo; deixa ver como a 
Igreja vai convertendo à fé todos os povos. 
O fermento é também uma expressiva 
imagem do que o cristão tem de ser no 
mundo: sem se deixar dessorar, deve ir 
conquistando com o seu exemplo e com a 
sua palavra os que o rodeiam para Cristo, e 
ir imbuindo do espírito de Cristo todas as 
realidades humanas, a cultura e as próprias 
estruturas da sociedade, sem as 
instrumentalizar nem clericalizar.  
 

  Oração Universal 

 
1 –  Para que o nosso Bispo António e os presbíteros      
            desta Diocese 

semeiem a boa semente no campo de Deus 
e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua Mãe, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que ninguém julgue os outros com dureza 

e todos saibam ser justos e humanos 
como Deus é indulgente para com todos, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, 

cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras 
e dê a paz de coração aos que a não têm, 
oremos irmãos. 

 
4 –  Para que os adultos, os adolescentes e os jovens, 

saibam descobrir, contemplar e respeitar, 
as maravilhas criadas por Deus, 
oremos , irmãos. 

 
5 –  Para que Deus nos faça evitar todo o pecado, 

nos leve a reconhecer a nossa pequenez 
e como é grande a vocação que Ele nos deu, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 24 – S. Sarbélio Makhluf (Presbítero)        
Dia 25 – S. Tiago (Apóstolo e Padroeiro de        

                                     Carvalhosa e de Figueiró); 
Dia 26 – S. Joaquim e S. Ana (Pais da Virgem      

                                        Santa Maria e Avós de Jesus); 

Dia 29 – S. Marta. 
___________________________________ 

Religião e convivência 
 

Os conflitos entre os povos e comuni-
dades de diferente tradição religiosa 
(cristãos, muçulmanos, hindus...) provocam 
periodicamente a pergunta sobre a 
influência das religiões na sociedade e na 
história: é favorável? Ou é fonte de 
fanatismos e discórdias? 

É justo admitir que as religiões têm com 
frequência manifestações intolerantes: 
integrismo, discriminações de género, 
práticas de terror em nome de Deus... 
Segundo algumas opiniões, conflitos como 
os da Irlanda, da Palestina, dos Balcãs, da 
Índia, acentuam a ideia de que as crenças 
religiosas alimentam a intolerância e a 
recusa de tudo aquilo que é diferente. Para 
isso, afirmam, é melhor não ter nenhum 
Deus. 

Contudo, não é menos evidente que no 
âmbito religioso abundam os compromissos 
e esforços noutras direcções: é o caso do 
diálogo com as outras religiões, em favor 
dos direitos humanos; é o caso do 
compromisso compartilhado pela justiça e 
pela paz. Este esforço e diálogo é o 
caminho  para  o  entendimento  na  medida   
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em que admite as diferenças. Assume-se a 
posição de que nunca podemos conhecer e 
possuir toda a verdade, que o homem não é 
o juiz supremo do homem. A última palavra 
pertence a Deus que «faz brilhar o sol sobre 
bons e maus, e envia a chuva sobre justos e 
injustos» (Mt 5, 45). 

Trata-se, pois, de um convite a sermos 
pacientes e misericordiosos como Deus, 
que é paciente connosco. 
___________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Bonifácio VIII” 

(1294 – 1303) 
 
(... continuação) 

 
Uma das características mais marcantes 

do pontificado de Bonifácio VIII foi a 
conhecida antipatia que nutria pelos 
franceses, alterando, por esse motivo, 
algumas das decisões tomadas pelo seu 
antecessor. Começou por destituir os sete 
cardeais franceses da Cúria, nomeados 
pelo anterior Papa, influenciado por Carlos II 
de Anjou. 

A 24 de Fevereiro de 1296,  emitiu a 
bula “Clericis laicos” onde se manifestava 
contra a cobrança de impostos sem 
autorização de Roma, sob pena de 
excomunhão, dando assim isenção ao clero. 

Em Roma o Papa mantinha um conflito 
com a família Colonna, que contava com o 
apoio dos franciscanos, por motivos 
espirituais mas também políticos. 

Defensor da supramacia do papado, o 
seu reinado ficou marcado por alguns 
fracassos. Um dos exemplos mais célebres 
foi a batalha que o Papa manteve com Filipe 
IV, o Belo, que decretou a proibição da 
saída de letras de câmbio, de metal e 
moedas do país para os Estados Pontifícios, 
deixando de enviar as habituais rendas 
papais em 1297. 

Quando se preparava para excomungar 
o rei, o Papa Bonifácio VIII sofreu um 
atentado em Anagni, sua cidade natal – a 
mando do monarca e levado a cabo por 
Colonna e Nogaret. 

Perseguido e preso pelo rei de França, 
foi de imediato acusado de heresia. Foi 
libertado numa revolta popular, pelos 
cidadãos dessa cidade, seus fiéis. Reentrou 
em Roma, onde foi injuriado e ultrajado, 
vindo aí a falecer, poucos dias depois, a 11 
de Outubro de 1303. 
___________________________________ 

Contacta-nos para: 
Jornal.leitor@portugalmail.pt 

 

Ao lembrar a morte, sepultura e 
ressurreição do Senhor, mistério à luz do 
qual se manifesta o sentido cristão  da 
morte (Catecismo da Igreja Católica – n-º 
1681), a inumação é, antes de mais, a 
forma mais idónea para exprimir a fé e a 
esperança na ressurreição corporal. 

A Igreja, que como Mãe acompanhou o 
cristão durante a sua peregrinação terrena, 
oferece ao Pai, em Cristo, o filho da sua 
graça e entrega à terra os restos mortais na 
esperança de que ressuscitará para a glória 
(Catecismo da Igreja Católica n.º 1683). 

Enterrando os corpos dos fiéis defuntos, 
a Igreja confirma a fé na ressurreição da 
carne (St.º Agostinho), e deseja colocar em 
relevo a grande dignidade do corpo humano 
como parte integrante da pessoa da qual o 
corpo condivide a história. Não pode, por 
isso, permitir comportamentos e ritos que 
envolvam concepções erróneas sobre a 
morte: seja o aniquilamento definitivo da 
pessoa; seja o momento da sua fusão com 
a Mãe natureza ou com o universo; seja 
como uma etapa no processo da 
reincarnação; seja ainda, como a libertação 
definitiva da “prisão” do corpo. 

Por outro lado, a sepultura nos 
cemitérios ou noutros lugares sagrados 
responde adequadamente à piedade e ao 
respeito devido aos corpos dos fiéis 
defuntos, que, mediante o Baptismo, se 
tornaram templo do Espírito Santo e dos 
quais, “como instrumentos e vasos, se 
serviu santamente o Espírito Santo para 
realizar tantas boas obras (St.º Agostinho). 

O justo Tobias é elogiado pelos méritos 
alcançados junto de Deus por ter enterrado 
os mortos (cf. Tb 2, 9; 12, 12), e a Igreja 
considera a sepultura dos mortos como uma 
obra de misericórdia corporal (Catecismo da 
Igreja Católica n.º 2300). 

Ainda mais, a sepultura dos corpos dos 
fiéis defuntos nos cemitérios ou noutros 
lugares sagrados favorece a memória e a 
oração pelos defuntos da parte dos seus 
familiares e de toda a comunidade cristã, 
assim como a veneração dos mártires e dos 
santos. 

Mediante a sepultura dos corpos nos 
cemitérios, nas Igrejas ou em lugares 
específicos para tal, a tradição cristã 
conservou a comunhão  entre os vivos e os 
mortos e opõe-se à tendência a esconder 
ou privatizar o acontecimento da morte e o 
significado que ela tem para os cristãos. 
 

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. 
____________________________________________ 

Visita-nos:   www.paroquiascesf.com 
 

 
 

A paciência de Deus 
 

As leituras de hoje chamam a atenção 
para este atributo de Deus: a paciência. 
Logo a primeira leitura, tirada do livro da 
Sabedoria, fala-nos da atitude do Senhor 
em relação às Suas criaturas: “Vós julgais 
com brandura e governais com muita 
indulgência”. Apesar de ser Deus Todo-
Poderoso, procede com brandura, pelo 
caminho da paciência, sabendo esperar o 
regresso daquele que prevaricou. Não é um 
Deus violento, que promete exercer 
vingança sobre os povos idólatras. 

O salmista canta a mesma experiência, 
reconhecendo que o Senhor é “clemente e 
bom, cheio de misericórdia para quantos O 
invocam... clemente e compassivo, lento 
para a ira, rico em piedade”. 

O Evangelho, por sua vez, mostra que o 
Deus paciente do Velho Testamento é 
também o da Nova Aliança. Acabamos de 
ouvir a parábola da boa semente e do joio, 
parábola da tolerância, da paciência. 

Nestas parábolas Jesus dirige-se aos 
seus discípulos, preocupado com a 
necessidade de os defender da maléfica 
influência dos fariseus que se julgavam os 
«bons» em oposição aos outros que eram 
«maus». Ao responder que não se devia 
arrancar o joio antes da colheita, Jesus 
critica a «impaciência messiânica» dos 
discípulos e a nossa.  

Muitas pessoas querem fazer da Igreja 
uma comunidade de puros e imaculados, 
quando ela é uma comunidade de 
pecadores em luta pela santidade. É preciso 
exercer a paciência pois a vida aparece-nos 
entretecida de trigo e joio. 
___________________________________ 

És insubstituível (12) 
 

Porque é que muitos falham a conquista 
da felicidade? Porque querem o perfume 
das flores, mas não querem sujar as mãos 
para as cultivar; porque querem um lugar no 
pódio, mas desprezam a labuta dos treinos.  

Precisamos de aprender nas águas da 
emoção, se quisermos ter qualidade de vida 
no mundo “stressante” em que vivemos. 
___________________________________ 

Sepultura dos defuntos 

ou conservação das 

cinzas da cremação (3) 
 

Seguindo a antiga tradição cristã, a 
Igreja recomenda insistentemente que os 
corpos dos defuntos sejam sepultados no 
cemitério ou num lugar sagrado. 
 
  

   N.º  461   –    23-07-2017                                                     XVI  Dom. Tempo Comum  –    (Ano A)                                                                              Pág. 3 
 


