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 Sepultura dos defuntos 

ou conservação das 

cinzas da cremação (5) 
 

Quaisquer que sejam as motivações 
legítimas que levaram à escolha da 
cremação do cadáver, as cinzas do defunto 
devem ser conservadas, por norma, num 
lugar sagrado, isto é, no cemitério ou, se for 
o caso, numa igreja ou num lugar 
especialmente dedicado a esse fim deter-
minado pela autoridade eclesiástica. 

Desde o início os cristãos desejaram 
que os seus defuntos fossem objecto de 
oração e de memória por parte da 
comunidade cristã. Os seus túmulos 
tornaram-se lugares de oração, de memória 
e de reflexão. Os fiéis defuntos fazem parte 
da Igreja, que crê na comunhão “dos que 
peregrinam na terra, dos defuntos que estão 
levando a cabo a sua purificação e dos 
bem-aventurados do céu: formam todos 
uma só Igreja” (Catecismo da Igreja Católica           

n. 962). 

A conservação das cinzas num lugar 
sagrado pode contribuír para que não se 
corra o risco de afastar os defuntos da 
oração e da recordação dos parentes e da 
comunidade cristã. Por outro lado, deste 
modo, se evita a possibilidade de 
esquecimento ou falta de respeito que 
podem acontecer, sobretudo depois de 
passar a primeira geração, ou então caír em 
práticas inconvenientes ou supersticiosas. 

.   (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. 
____________________________________________ 

O pão que Eu vos darei, diz o Senhor, 
é a minha carne pela vida do mundo. 

                                             (Antífona da Comunhão) 

Sabias que… 
 

Primeiras perseguições 
 

As primeiras comunidades cristãs 
estabeleceram-se em Jerusalém, em 
Cafarnaúm, em Nazaré e em diversas 
povoações da Ásia Menor (actual Turquia). 
Tomaram consciência da sua própria 
identidade e foram-se expandindo pela 
bacia mediterrânica. 

Bem cedo começaram a ser persegui-
das. As autoridades observavam com receio 
a nova religião que considerava Jesus como 
Filho de Deus. 

Os cristãos de Roma enterraram nas 
“catacumbas” os que morriam na defesa da 
própria fé em Cristo. Muitos cristãos foram 
martirizados no Coliseu da cidade de Roma 
___________________________________________ 

Papa Francisco 
(Dinheiro) 

 

A medida de todos os seres humanos é 
Deus, não o dinheiro. 

(Mensagem do Arcebispo de Buenos Aires, 
Cardeal Mário Jorge Bergoglio, às Comunidades 
Educativas. 18-04-2007.) 
___________________________________________

Gotas de Orvalho 

 

Desenvolve a parte humana do teu ser 
que há em ti. Não vivas apenas fixado na 
parte animal, reagindo pelo instinto.Tu és 
muito mais. Desenvolve a parte humana do 
teu ser. 

Procura conhecer a Verdade da tua 
origem e do teu destino. Utiliza o 
pensamento e conhece-te cada vez mais e 
melhor. 

Por pouca cultura que possuas, tu és 
“uma inteligência” que raciocina e pensa. 

Sê inteligente, usa-a.  

 

De Parabéns... 
 

Esta semana, na próxima quinta-feira, 
dia 17 de Agosto, está de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, a Leitora Helena 
Alves, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, a quem Jornal do Leitor 
deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Oração 
 

Senhor, a violência agita 
a barca das nossas vidas. 

Senhor, os golpes e armadilhas 
são o pão nosso de cada dia. 

Não é preciso ir longe para ver 
o rosto amargo do rancor 
que se anicha também entre nós. 

Abrimos a televisão 
e a violência 
está à sucapa à nossa espera. 

Desde pequenos 
que compreendemos 
que só o mais forte sobrevive. 

Senhor, não queremos 
que o desprezo, 
o ódio ou a violência 
invadam o nosso coração. 

Senhor, queremos viver. 

Ensina-nos a amar e a perdoar. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

No consultório médico: 
– Espero que nos faça um bom 

desconto, senhor doutor! Afinal, foi o meu 
filho que pegou a gripe a toda a vizinhança! 
____________________________________________ 

A Fechar 
A voz de Jesus fez desaparecer o medo  

a Pedro.                           (do Evangelho) 

XIX Dom. Comum 
 

Vivemos numa civilização do ruído. A 
sociedade já começa a preocupar-se com 
este mal.  

Para além dos ruídos de algum modo 
necessários – dos meios de transporte, das 
máquinas – nós mesmos recorremos a 
outros, como se fossem uma droga: a TV, o 
cinema e as aparelhagens sonoras, sem 
controlo nem respeito pelos outros, as 
noites de discoteca, bombardeando o 
sistema nervoso, e muitos outros eventuais. 
É um dos meios mais perigosos para a 
saúde de poluição do ambiente.  

A saúde das pessoas começa a 
ressentir-se. Estão na ordem do dia as 
dores de cabeça, as depressões e a 
irritabilidade entre as pessoas que podem 
ter aqui a sua origem. 

Ora que nos diz o Senhor sobre este 
problema? Até que ponto pode este 
problema afectar a nossa vida de relação 
com Deus?  

Pois bem: a antífona de entrada e a 
oração colecta da Missa deste XIX Domingo 
Comum são uma petição a Deus para que 
não se esqueça de nós e nos defenda, 
fazendo crescer no nosso coração o espírito 
filial. Quanta mais profunda e intensa for a 
nossa atitude de filhos, maior será a nossa 
fidelidade e confiança na sua Palavra.  
___________________________________________ 

1.ª Leitura  
 (I Rs 19, 9a.11-13a) 

 

Monição:  
 

Nesta Leitura do Primeiro Livro dos Reis iremos 
verificar que Deus não se nos manifesta em factos 
esplendorosos, mas na simplicidade de uma brisa 
ligeira, como fez com o profeta Elias, isto é, na 
naturalidade dos acontecimentos mais banais do nosso 
dia. 
 

 Leitura: 

 
Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

 

Naqueles dias, 9ao profeta Elias 
chegou  ao  monte  de  Deus,  o  Horeb, e  
 
 

passou a noite numa gruta. 11O Senhor 
dirigiu-lhe a palavra, dizendo: «Sai e 
permanece no monte à espera do 
Senhor». Então, o Senhor passou. Diante 
d’Ele, uma forte rajada de vento fendia as 
montanhas e quebrava os rochedos; mas 
o Senhor não estava no vento. 12Depois 
do vento, sentiu-se um terramoto; mas o 
Senhor não estava no terramoto. Depois 
do terramoto, acendeu-se um fogo; mas 
o Senhor não estava no fogo. Depois do 
fogo, ouviu-se uma ligeira brisa. 
13aQuando a ouviu, Elias cobriu o rosto 
com o manto, saiu e ficou à entrada da 
gruta. 
 

Palavra do Senhor. 
  

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta Primeira Leitura que não sendo difícil, 
pede-se ao Leitor que articule bem as sílabas, 
sobretudo, e muito importante, em rajada / vento 
/ fendia / quebrava / rochedos / terramoto / 
acendeu-se / fogo / ouviu-se / ligeira / brisa. 

 Na primeira frase do texto, deve ler-se 
“Horebe” (não “Horeb” como se escreve).  

 

Comentário: 
 

Temos aqui parte do relato da fuga do 
profeta Elias da perseguição do rei Acab, o 
7.º rei do reino do Norte, instigado pela sua 
mulher Jezabel, filha do rei de Tiro, que 
tinha jurado matá-lo, como desforra pelo 
extermínio dos sacerdotes do deus Baal (cf. 
1 Re 18). O profeta, perseguido pela sua 
absoluta fidelidade ao único Deus da 
aliança, aparece-nos numa atitude de 
regresso às fontes da fé, precisamente onde 
a aliança mosaica tinha sido firmada, «a 
montanha de Deus», assim chamada, pois 
ali Ele se revelara (cf. Ex 19). 

V.8 «O Horeb»: nome que na tradição 
deuteronómica (a que pertence este Livro), 
bem como na tradição eloísta é dado ao 
«Sinai» dos escritos da tradição javista e 
sacerdotal.  

V.11-12 «Uma ligeira brisa». Esta 
aparição divina tem certa semelhança com 
a que se relata em Ex 33, 21-23. Deste 
modo representa-se, por um lado, a 
imaterialidade   divina,   pois  o  Senhor  não   

 

estava na «forte rajada de vento», nem no 
«terramoto» nem no «fogo», que não 
passam de sinais anunciadores da presença 
divina, a qual é algo que transcende estes 
fenómenos sensíveis tão violentos. Por 
outro lado, o relato pode dar a entender 
uma profunda lição: a vitória de Deus sobre 
o mal não tem de ser precipitada, de modo 
fulminante, repentina e espectacular, mas é 
preciso saber esperar a hora de Deus, da 
sua misericórdia; Elias terá de dominar o 
seu desespero e o seu zelo amargo, pois o 
Senhor diz-lhe: «desanda o teu caminho» 
(v. 15); Eliseu haveria de suceder-lhe para 
continuar e completar a sua obra. 

V.13 «Elias cobriu o rosto», numa 
atitude de respeito e de temor, não fosse 
ver a Deus e morrer (cf. Gen 16, 13; Is 6, 5).  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 

 

Monição:  
 

Através da recitação do salmo 84 vamos 
descobrindo as atitudes que nos preparam para o 
encontro com Deus nosso Salvador: a paz e a justiça, a 
fidelidade e o amor, o santo cuidado de Deus. 
 

Refrão: 
 

MOSTRAI-NOS, SENHOR, O VOSSO AMOR 
E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. 
  
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis 
e a quantos de coração a Ele se convertem. 
A sua salvação está perto dos que O temem 
e a sua glória habitará na nossa terra. 
  
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, 
abraçaram-se a paz e a justiça. 
A fidelidade vai germinar da terra 
e a justiça descerá do Céu. 
 
O Senhor dará ainda o que é bom 
e a nossa terra produzirá os seus frutos. 
A justiça caminhará à sua frente 
e a paz seguirá os seus passos. 

____________________________________________ 

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa aliança, não 
esqueçais para sempre a vida dos vossos fiéis. 

Levantai-Vos, Senhor, defendei a vossa causa, 
escutai a voz daqueles que Vos procuram. 

                                             (Antífona de Entrada) 
 

 

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  13 de Agosto   –   XIX Dom. Comum  (Ano A) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável João Miguel    Luís Miguel    

Avisos Glória Martins    José Meireles    

Admoniçã         

1.ª Leitura Martinho Matos Jorge David Filipa Pereira Helena Alves Rui Cardoso Marta Pinh.º Lurdes Almeida Diana Araújo 

2.ª Leitura Ermelinda Pinh.º Carla Cunha Miguel Fonseca Nelson Gomes Jacinta Carneiro Lúcia Gomes Helena Martins Adelino Sousa 

Oraç.  Fiéis João Miguel Fernanda Gomes Marta Moura Júlia Machado Maria Guiomar Ros’Armanda M.ª Céu Dias Brazinda Fernand. 

Ação Graças         

Suplente João Miguel    Luís Miguel    

 

N.º  464 –   Ano VIII   –   13-08-2017  
XIX Domingo Comum  –  Ano A 

www.paroquiascesf.com 



 

2.ª Leitura (Rm 9, 1-5) 

 

Monição:  
 

Paulo procurou por todos os meios anunciar Cristo 
aos seus irmãos israelitas sem o conseguir. Por isso, 
neste trecho, ele demonstra o quanto sofre com esta 
dificuldade. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 1Eu digo a verdade, não 
minto, e disso me dá testemunho a 
consciência no Espírito Santo: 2Sinto 
uma grande tristeza e uma dor contínua 
no meu coração. 3Quisera eu próprio ser 
separado de Cristo por amor dos meus 
irmãos, que são do mesmo sangue que 
eu, que são israelitas, 4a quem 
pertencem a adopção filial, a glória, as 
alianças, a legislação, o culto e as 
promessas, 5a quem pertencem os 
Patriarcas e de quem procede Cristo 
segundo a carne, Ele que está acima de 
todas as coisas, Deus bendito por todos 
os séculos. Amen. 

 
Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Aqui, nesta Segunda Leitura, pede-se que 
haja atenção às cesuras, até porque nos ajudam 
a estruturar o texto que tem frases muito longas.   

Palavras difíceis: testemunho / consciência / 
contínua / anátema / israelitas / adopção / legisla- 
ção / Patriarcas / e outras. 
 
Comentário: 

 
Neste Domingo, entramos na última 

parte do ensino doutrinal da epístola, que 
temos vindo a seguir, em retalhos selectos, 
desde o 9.º Domingo Comum. Nesta 
secção, que vai do capítulo 9 ao 11, São 
Paulo pretende dar a explicação para um 
facto verdadeiramente estranho, a saber, 
como se explica que os judeus, que eram os 
primeiros destinatários da salvação 
messiânica, tenham ficado de fora, na sua 
maior parte? Isto não se pode dever a que 
Deus tenha falhado às suas promessas, 
mas deve-se a que Israel se tenha negado a 
crer, como aliás também os profetas já 
tinham anunciado (cf. cap. 9 e 10); e, de 
qualquer modo, a sua infidelidade não é 
total, nem definitiva (cf. cap. 11). 

V.2-3 «Sinto grandes tristeza». São 
Paulo desabafa deixando ver a profunda 
pena que sente pelo facto de os seus 
irmãos de raça permanecerem excluídos da  
 

salvação messiânica, chegando ao ponto de 
usar uma expressão que não se pode 
entender à letra: «Quisera eu próprio ser 
separado de Cristo». Anátema/maldito tem 
que se entender como força de expressão, 
que faz lembrar o dito de Moisés, «senão, 
risca-me do livro que escreveste» (Ex 32, 
32); esta maneira de dizer significa que ele 
estava disposto a suportar os maiores 
sacrifícios para conseguir a salvação eterna 
dos seus irmãos de raça, os judeus. De 
facto, não há lugar para dúvida de que 
Paulo amava mais Cristo do que tudo e 
todos, por isso exclama: «Se alguém não 
ama o Senhor, seja anátema» (1 Cor 16, 
22).  

V. 4 «A glória». Aqui significa a 
manifestação sensível da presença divina 
no meio do seu povo, especialmente no 
tabernáculo e no templo (cf. Ex 40, 34-35; 1 
Re 8, 10-11).  

V. 5 «Cristo... é Deus bendito.» Temos 
aqui uma das mais claras afirmações da 
divindade de Cristo que há em todas as 
Escrituras. Não há dúvida de que esta 
doxologia se refere a Cristo, como se 
depreende do contexto. Em Hebr 13, 21 
temos uma outra doxologia referida a Cristo; 
e em Tit 2, 13 temos mais uma afirmação da 
divindade de Cristo, semelhante em clareza. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

| Sl 129 (130), 5 |   
 

Monição: 
 

 Procuremos criar um ambiente interior propício 
para encontrar a Deus na sua Palavra que vamos 
escutar. 

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
   

Eu confio no Senhor, 
a minha alma espera na sua palavra. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 14, 22-33) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

22Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus 
obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo 
na outra margem, enquanto Ele despedia a multidão. 
23Logo que a despediu, subiu a um monte, para orar a 
sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. 24O barco ia já 
no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era 
contrário. 25Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com 
eles, caminhando sobre o mar. 26Os discípulos, vendo-
O a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando 
que fosse um fantasma. E gritaram cheios de medo. 
27Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: 
«Tende confiança. Sou Eu. Não temais». 28Respondeu-
Lhe Pedro: «Se és Tu, Senhor, manda-me ir ter contigo 
sobre as águas». 29«Vem!» disse Jesus. Então, Pedro 
desceu do barco e caminhou sobre as águas, para ir 
ter com Jesus.  30Mas,  sentindo  a  violência do vento e  
 

começando a afundar-se, gritou: «Salva-me, Senhor!» 
31Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois 
disse-lhe: «Homem de pouca fé, porque duvidaste?» 
32Logo que saíram para o barco, o vento amainou. 
33Então, os que estavam no barco prostraram-se diante 
de Jesus, e disseram-Lhe: «Tu és verdadeiramente o 
Filho de Deus». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 

  
A tempestade no Lago de Genesaré, a 

que se referem os Evangelhos é um 
fenómeno muito frequente e perigoso para 
as embarcações ainda hoje. O lago de 13 
por 21 Km tomou este nome pelo seu 
formato de harpa (kinnéret). 

V. 23 «Subiu a um monte, para orar a 
sós». Jesus não teria necessidade de se 
retirar para se recolher em oração, como é 
sublinhado pelos evangelistas (cf. Mc 1, 35; 
6, 47; Lc 5, 16; 6, 12); esta insistência 
acentua que o ensino de Jesus não consta 
só das suas palavras (cf. Mt 6, 5-6), mas 
também do seu exemplo, pois nós bem 
precisamos de tempos de recolhimento para 
a oração.  

V. 25 «Na quarta vigília da noite». 
Uma referência à divisão romana da noite, 
adoptada pelos judeus: do pôr ao nascer do 
Sol havia quatro vigílias que eram mais 
longas no Inverno e mais curtas no Verão.  

V. 24-33 O caminhar de Jesus sobre as 
águas do lago de Genesaré, após a primeira 
multiplicação dos pães, é relatado também 
por Marcos e João. Em Mateus, com razão 
chamado «o Evangelho eclesiástico», pode 
ver-se mais claramente uma alusão à vida 
da Igreja. Como a barca dos Apóstolos, 
também a Igreja se vê perseguida, 
«açoitada pelas ondas e pelo vento 
contrário», mas Jesus, que vela por ela, 
vem em seu socorro, com palavras de 
ânimo – «não tenhais medo!» – (palavras 
tão repetidas por João Paulo II). No relato 
reflecte-se a trajectória dos discípulos do 
Senhor ao longo dos tempos: sujeitos ao 
medo e à dúvida avançam, pelo caminho da 
súplica, até chegarem à segura confissão 
de fé: «Tu és verdadeiramente o Filho de 
Deus!». Só Mateus apresenta Pedro indo ao 
encontro de Cristo sobre o mar, eviden-
ciando-se assim o seu importante papel na 
direcção da barca da Igreja. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 

1 –  Pela Igreja da Diocese do Porto, suas        
             paróquias e fiéis, 

para que Deus lhes revele o mistério 
do vento forte, do fogo ardente e da brisa        
       leve, 
oremos ao Senhor. 
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2 –  Pelos párocos, missionários e irmãos leigos, 
para que tenham confiança e nada temam, 
pois Jesus é mais forte que a força das    
      ondas, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pelos candidatos ao ministério e à vida       
             religiosa, 

para que, na fidelidade à vocação que             
      receberam, 
procurem os dons de Deus mais excelentes, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelo povo da primeira aliança e das          
             promessas, 

para que em Cristo, descendente de David, 
descubra o Messias enviado por Deus, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Pelos emigrantes das nossas comunidades, 

para que a palavra de Deus os faça crescer      
      na fé 
e Jesus lhes estenda as mãos nas     
      dificuldades da vida, 

       oremos ao Senhor.  
____________________________________________ 

A experiência do 

profeta Elias 
 

Conforme ouvimos ler na primeira leitura 
deste Domingo, o profeta Elias apenas pôde 
reconhecer Deus no sussurro de uma suave 
brisa e não nos factos maravilhosos que lhe 
perpassaram pela frente: a forte rajada de 
vento, o terramoto ou o fogo. 

De facto, neste acontecimento desco-
brimos um ensinamento sempre actual. 
Deus pode aparecer-nos não de um modo 
surpreendente, mas num estilo completa-
mente diferente, isto é, no “sussurro da 
nossa vida corrente de cada dia”. 

A experiência do profeta descreve 
perfeitamente a nossa vida, a nossa prática 
espiritual. É impossível sabermos tudo 
acerca de Deus. É provável que 
conheçamos muito bem todas as fórmulas 
mais correntes da nossa fé e até as 
recitarmos de cor, mas faltar-nos a 
capacidade para reconhecer a Deus nas 
complicações da nossa vida de todos os 
dias, isto é, não ter a experiência de Deus 
no interior do nosso coração. Pensemos um 
pouco: Quando queremos encontrar-nos 
com Deus, onde o procuramos? Será nos 
factos deslumbrantes, ou na naturalidade 
dos acontecimentos de cada dia? Fora de 
nós, no barulho e na agitação, ou dentro do 
nosso coração?  

Muitas vezes não deixamos que seja 
Deus o grande protagonista da nossa vida, 
à semelhança do que aconteceu com os 
discípulos de Jesus, que O confundiram 
com um fantasma. 
 

aprendi”. Tudo nos parece diferente e 
dizemos: “Este não é o meu Deus”; “Este é 
um fantasma”; “Este não é aquele Deus de 
que me falaram na catequese e que eu 
aprendi de cor”; “Como pode ser Deus aqui, 
nisto tão simples, quando me disseram que 
Deus só está...” 

Quando, por momentos nos sentimos 
sós, talvez percamos de vista o Senhor e 
não O consigamos reconhecer no escuro, 
no imprevisto, na vida. Apenas a intimidade 
e o diálogo com Ele nos poderá ajudar a 
reconhecê-l’O nesses momentos difíceis ou 
pequenos do nosso dia-a-dia e não O 
confundirmos com um fantasma. 

Poderemos perceber também, pela 
segunda Leitura deste domingo, que as 
grandes dificuldades que Paulo teve de 
enfrentar na sua caminhada missionária se 
relacionam com tudo o que atrás reflectimos 
e que foi Jesus que também lhe estendeu a 
mão para o salvar e ajudar a prosseguir no 
cumprimento da sua missão. 

Não tenhamos medo, pois podemos 
estar seguros de que nas dificuldades da 
vida, quando invocamos o Senhor, Ele está 
connosco, fortalece os nossos alicerces e 
convicções e nos diz: não tenhais medo, 
não duvideis, Eu estou sempre convosco. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Clemente V” 

(1305 - 1314) 

 
Clemente V (Nasc. em 1260 Falec. em 

20 de Abril de 1314) será sempre recordado 
como  o primeiro Papa a transferir a 
residência e sede papal para a cidade 
francesa de Avinhão, em 1309, iniciando o 
período do papado de Avinhão, que 
terminaria apenas com o Papa Gregório XI, 
em 1378, quando se iniciou o grande cisma 
do Ocidente. 

Baptizado como Bertrand de Got, 
nasceu no seio de família distinta e 
religiosa.  Um dos seus irmãos foi arcebispo 
de Lyon, cardeal-bispo de Albano e legado 
papal em França. Bertrand frequentou artes 
em Toulouse e Direito Canónico e Civíl em 
Orleães e em Bolonha. Foi cónego em 
Bordéus, vigário-geral do seu irmão em 
Lyon, capelão papal, bispo de Comminges e 
arcebispo em Bordéus. Neste último cargo, 
viu-se enredado no centro de um conflito 
entre a Inglaterra e a França, a propósito da 
posse da Normandia. 

(continua ...) 

 

 

  
 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 14 – S. Maximiliano Maria Kolbe                              
                                           (Presbítero e Mártir);       
Dia 15 – Assunção da Virgem Santa Maria 

Dia 16 – S. Estêvão da Hungria; 

Dia 17 – S. Beatriz da Silva (Virgem);      
Dia 19 – S. João Eudes (Presbítero). 

____________________________________________ 

Semelhante à dos discípulos 

quando viram Jesus 
 

Naquela ocasião que nos é relatada 
pelo Evangelho de hoje, Pedro e o grupo de 
discípulos que o acompanhavam no barco, 
durante a agitação das ondas, não 
reconheceram o Mestre, com quem tinham 
convivido tanto tempo. Ficam assustados e 
muito temerosos e gritam cheios de medo. 
Acalmam quando Jesus lhes dirige a 
palavra. Mesmo assim, Pedro pede que o 
Senhor o mande ir até Ele. Mas, confiado na 
sua própria experiência e sacudido pela 
violência do vento começa a duvidar e logo 
se sente a afundar. Então é que clama pela 
ajuda do Senhor, que lhe estende a mão, 
segura-o, mas com uma chamada de 
atenção pela sua falta de fé. Na realidade, 
naquele momento eles ainda não tinham 
descoberto a verdadeira identidade de 
Jesus.  

Somente depois da Páscoa, quando 
Jesus não estava fisicamente presente nos 
acontecimentos difíceis da vida que tiveram 
de enfrentar, quando Jesus já não se lhes 
apresentava no barco da vida, quando a 
comunidade cristã era agitada pelas ondas 
das perseguições movidas pelos pagãos, ou 
pelas divisões internas é que O reconhecem 
e sabem que Ele nunca os abandonou. 
Apenas mudara o modo de se lhes tornar 
presente.  

Foi nas dificuldades da vida que 
reconheceram o Mestre como o Senhor e o 
identificaram com Deus seu Pai. 
____________________________________________ 

É nas dificuldades da vida 

que reconhecemos Deus 
 

Hoje em dia acontece muitas vezes o 
mesmo connosco. Quando apenas 
reduzimos Deus a preceitos ou a 
determinadas ocorrências é-nos impossível 
reconhecê-l’O. Sempre falta algo que nos 
impede de O reconhecer nas coisas mais 
simples e banais da nossa vida e somos 
capazes de, ao comparar com o saber 
adquirido, com as nossas falsas experiên- 
cias  anteriores,  pensarmos:  “não  é  como  
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