
 

  N.º  475    –   22-10-2017                        XXIX  Dom.  Tempo Comum –    (Ano A)                                                                                 Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular,  das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

 A evangelização é um convite amigo, 
um feliz contágio e amor que deixa a cada 
evangelizado a liberdade de o aceitar ou 
rejeitar. 

Devemos fazer continuamente esta 
proposta amiga, porque desejamos a 
felicidade temporal e eterna de cada 
pessoa. 

A crise actual de valores que atormenta 
a Europa e grande parte do mundo ajuda-
nos a compreender que, sem a luz da 
Evangelho, a vida não tem qualquer sabor. 
Falta a segurança e a alegria. Toda a vida 
se reduz a algumas sensações que, 
agradáveis aos sentidos, e no princípio, 
acabam por saturar. 

Que exprimiu Santo Agostinho:  
“Fizestes-nos para Vós, Senhor, e o 

nosso espírito anda inquieto até que em Vós 
repouse. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Nicolau V” 

(1447- 1455) 
 
...Continuação 

 

Numa época de mudança, este Santo 
Padre procurou, sobretudo, sensibilizar e 
preparar os crentes para uma nova era. Ele 
próprio deu o seu contributo para fomentar o 
movimento cultural – o Humanismo – que 
então começava a desabrochar em Itália. 

 Enquanto Papa, reconheceu as ordens 
de Santiago e das Carmelitas e, a 19 de 
Março de 1452, coroou Frederico III da 
Germânia, aquele que foi o último imperador 
do Sacro Império Romano a ser consagrado 
pela Igreja. E através da Concordata de 
Viena de 1448 assegurou o reconhecimento 
dos direitos dos papas, designadamente no 
que   concerne   a   benefícios   e  bispados.  
  

 

Alcançou, além disso, dois grandes feitos, 
conseguindo a submissão  do último dos 
antipapas – Felix V, que se torna cardeal – e 
a dissolução do Concílio de Basileia.  

Problemas de saúde acabaram por 
apressar a morte do grande humanista 
Nicolau V, falecendo em 1455. 
____________________________________________ 

Mensagens do saudoso Bispo 

D. António Francisco 

dos Santos 
 

“O bispo não trabalha sozinho. É bispo 
de todos, mas é irmão com todos.”  

(À RR Rádio Renascença, na primeira entrevista 
depois da tomada de posse como bispo do Porto. Abril 

de 2014). – VP Voz Portucalense. 
 

“Sejamos ousados, criativos e decidi-
dos. Sobretudo onde estiverem em causa 
os frágeis, os pobres e os que sofrem. Os 
pobres não podem esperar.” 

(Primeira homilia como bispo do Porto, Abril de 2014). 
– VP Voz Portucalense. 

____________________________________________ 

És insubstituível  (25) 
 

Tu foste um grande sonhador. Sonhaste 
sem teres a capacidade de sonhar. 
Sonhaste, através do teu programa 
genético, com o espectáculo da vida. Em 
que pensaste durante a grande corrida? Em 
nada! Tu ainda não pensavas.  

O passo mais importante da vida foi 
dado na ausência de ideias. Tu agiste antes 
de pensar. No entanto, hoje tu deves pensar 
antes de agir. Quem age sem pensar atira 
sem fazer pontaria. 

       
     – Continua no Jornal 476 publicação (26) 

____________________________________________ 

Mudança da hora 
No próximo Sábado dia 28, para Domingo dia 

29 de Outubro, os relógios deverão atrasar 60 
minutos (1 hora). Passamos à Hora de Inverno. 

 
 

De Parabéns... 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Da Paróquia de Carvalhosa, a Leitora 
Glória Martins, hoje, Domingo, dia 22 de 
Outubro; 

Da Paróquia de Figueiró, o Leitor 
Fernando Neto, na próxima quinta-feira, dia 
26 de Outubro.  

À Lolinha e ao Fernando Neto, o Jornal 
do Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Fixa o teu olhar no lado belo da vida! Há 
tanta coisa para ser contemplada e 
apreciada!  

As moscas buscam as chagas, num 
corpo inteiramente limpo. As abelhas 
buscam as flores, mesmo no meio de um 
pântano. 

Sê como as abelhas! Embora tudo em 
torno seja lama, procura com atenção, e 
descobrirás uma pequenina flor que vem 
alegrar a tua alma.  

Fixa o teu olhar no lado belo da vida! 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

No fim das aulas, o Francisquinho vai 
ter com a professora e pergunta-lhe: 

– Stôra, pode dizer-me o que é que eu 
aprendi hoje? É que a minha mãe pergunta- 
-me isso todas as noites... 
____________________________________________ 

A Fechar 
GENTILEZA 
 

Sê gentil com todos, e severo contigo. 
(Santa Teresa de Ávila) 

XXIX Domingo Comum   
 

A Igreja recorda, neste Dia Mundial das 
Missões, a todos os fieis a sua vocação 
missionária. Ela nasceu, como diz o Papa 
Francisco, “de saída”, do envio que Jesus 
Cristo fez de todos os seus membros: «Ide 
pelo mundo inteiro e ensinai a todos os 
povos tudo quando vos ensinei, baptizando-    
-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.» 

Somos, na Igreja, uma família solidária 
e temos de cuidar uns dos outros. A riqueza 
da fé que recebemos é uma luz que deve 
iluminar todos os caminhos do mundo. 

Fomos criados para conhecer, servir e 
amar a Deus nesta vida e viver em 
comunhão de Verdade e de Amor com a 
Santíssima Trindade, com Nossa Senhora, 
os Anjos e os Santos do Paraíso para 
sempre. 

Amar é a nossa vocação temporal e 
eterna, e o amor é a síntese de toda a Lei 
cá na terra. 

Desta alegria de amar e evangelizar nos 
fala este XXIX  Domingo do Tempo Comum. 

Deus quer que esta nossa felicidade 
eterna comece, de algum modo, na terra, 
para continuar eternamente no Céu, embora 
elevada a um grau infinito. Participamos 
desde o Baptismo na Verdade que é Deus, 
pela fé da Igreja, e da Sua Vida de Amor, 
pela graça baptismal. 

A Igreja neste Domingo do Dia Mundial 
das Missões, lembra-nos que este incêndio 
do amor de Deus deve ser ateado em todos 
os corações, tornando as pessoas 
participantes desta felicidade na terra e no 
Céu. 

 Sabemos, estamos a chegar ao fim do 
ano litúrgico que, em muitas terras, coincide 
também com o fim do ano agrícola. Tanto 
um como o outro são tempo de colheita e de 
balanço.  

Pois a isso nos convida também a 
Palavra de Deus neste domingo, a meditar 
na soberania de Deus. 
___________________________________________ 

Eu sou o Senhor e não há outro; 

fora de Mim não há Deus.  (Is 45, 5) 
 

 
 

 
 
 
 

 1.ª Leitura (Is 45, 1.4-6) 

 

Monição:  
 

Isaías recorda aos judeus exilados em Babilónia 
que Deus é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele 
quem dirige a caminhada do seu Povo rumo à 
felicidade e à realização plena. Chama Ciro, um 
estrangeiro que não pertencia ao povo de Deus, para 
lhe dar a liberdade.  

Os homens que actuam e intervêm na história são 
apenas os instrumentos de que Deus se serve para 
concretizar os seus projectos de salvação. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Assim fala o Senhor a Ciro, seu 
ungido, a quem tomou pela mão direita, 
para subjugar diante dele as nações e 
fazer cair as armas da cintura dos reis, 
para abrir as portas à sua frente, sem 
que nenhuma lhe seja fechada: 4«Por 
causa de Jacob, meu servo, e de Israel, 
meu eleito, Eu te chamei pelo teu nome e 
te dei um título glorioso, quando ainda 
não Me conhecias. 5Eu sou o Senhor e 
não há outro; fora de Mim não há Deus. 
Eu te cingi, quando ainda não Me 
conhecias, 6para que se saiba, do Oriente 
ao Ocidente, que fora de Mim não há 
outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor, entramos na última secção do Tempo 
Comum: nestes domingos finais, os textos 
liturgicos apelam-nos à vigilância. 

Encontras nesta Leitura uma série de títulos 
que devem ser lidos com tensão, com voz 
elevada. Tem em conta  a adequada  respiração 
para poder fazer as cesuras e as pausas no lugar 
certos. E nunca esqueças que está a proclamar a 
Palavra de Deus. Não é a mesma coisa que ler o 
jornal ou uma revista. 

Toma sentido às palavras: ungido / subjugar 
/ cingi / e outras. 

 
Comentário: 
 

A Leitura é tirada do Segundo Isaías; 
apresenta o rei Ciro  da Pérsia,  que em 539 

 
 

 

acabou com o reino de Babilónia. Este é 
chamado, à maneira dos reis do povo 
escolhido, como o «Ungido» de Yahwéh. 
Ele permitiu que os exilados hebreus 
regressassem à pátria, e reconstruíssem o 
templo de Jerusalém. Nesta passagem, o 
profeta dá-lhe os grandiosos títulos de 
«Pastor» e «Ungido» do Senhor. É saudado 
como instrumento de Deus para libertar 
Israel e difundir a fé em Yahwéh, o único 
Deus. Também no Evangelho se fala doutro 
imperador pagão, Tibério César, mas sem 
que seja elogiado, ou condenado.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 95 (96), l.3.4-5.7-8.9-10a.c (R. 7b) 

  

Monição:  
 

Que todos os nossos actos aclamem a glória e o 
poder do Senhor. 
 

Refrão: 
 

 ACLAMAI A GLÓRIA E O PODER DO SENHOR. 
  

Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, terra inteira. 
Publicai entre as nações a sua glória, 
em todos os povos as suas maravilhas. 
  
O Senhor é grande e digno de louvor, 
mais temível que todos os deuses. 
Os deuses dos gentios não passam de ídolos, 
foi o Senhor quem fez os céus. 

 
Dai ao Senhor, ó família dos povos, 
dai ao Senhor glória e poder. 
Dai ao Senhor a glória do seu nome, 
levai-Lhe oferendas e entrai nos seus átrios. 
 
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, 
trema diante d’Ele a terra inteira. 
Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei», 
governa os povos com equidade. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (1 Ts 1, 1-5b) 
 

Monição: 
 

 Na Segunda Carta aos tessalonicenses, São 
Paulo dá graças ao Senhor pela comunidade que ali 
formou porque soube colocar Deus no centro do seu 
caminho e, apesar das dificuldades, comprometeu-se e 
vive na fidelidade. Eleita por Deus para ser sua 
testemunha no meio do mundo, vive ancorada numa fé 
activa, numa caridade esforçada e numa esperança 
inabalável.  
 
 
 
 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  22 de Outubro  –  XXIX  Domingo do Tempo Comum  (Ano A) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Graça Coelho    Glória Martins    

Avisos Carla Sousa    João Miguel    

Admonição         

1.ª Leitura Luís Miguel Rosa Armanda Joana Santos Glória  Neto Joaquim Mendes Ana Isabel Lurdes Almeida Sofia Santos 

2.ª Leitura Maria Guiomar Marta Pinheiro Fernado Neto Justina Carneiro Paula Carvalho Lurdes Neto Cristóvão Neto Beatriz Nunes 

Oraç.  Fiéis Maria Guiomar Lúcia Gomes Marta Moura Pedro Sousa Joaquim Martins Joana Gomes Maria Céu Dias Isilda Santos 

Ação Graças         

Suplente Graça Coelho    Glória Martins    
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 Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 
 

1Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos 
Tessalonicenses, que está em Deus Pai e 
no Senhor Jesus Cristo: A graça e a paz 
estejam convosco. 2Damos continua-
mente graças a Deus por todos vós, ao 
fazermos menção de vós nas nossas 
orações. 3Recordamos a actividade da 
vossa fé, o esforço da vossa caridade e a 
firmeza da vossa esperança em Nosso 
Senhor Jesus Cristo, na presença de 
Deus, nosso Pai. 4Nós sabemos, irmãos 
amados por Deus, como fostes 
escolhidos. 5bO nosso Evangelho não 
vos foi pregado somente com palavras, 
mas também com obras poderosas, com 
a acção do Espírito Santo. 
 
Palavra do Senhor. 
  

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor: Há alguma dificuldade na prenúncia 
da palavra Tessalonicenses pelo que deves 
treiná-la ao longo da semana.            

Cuidado com a palavra “pregado" (leia-se 
”prègado”). 

 
Comentário: 
 

É este o início daquele que é, muito 
provavelmente, o primeiro de todos os 
escritos do Novo Testamento, e dos que 
são mais fáceis de datar: pelo ano 51, São 
Paulo, em Corinto, recebe, através de 
Timóteo, boas notícias da comunidade 
fundada há pouco, no decurso desta 2.ª 
viagem apostólica, e escreve esta carta 
cheia de carinho, para os confirmar na fé.         

Temos a breve saudação inicial (v. 1), à 
boa maneira clássica; junto a Paulo 
estavam dois dos seus companheiros da 2ª 
viagem, Silvano (Silas) e Timóteo.      

Chamamos a atenção para o facto de 
que nas palavras de acção de graças a 
Deus pela fidelidade dos Tessalonicenses 
(vv. 3-10), o Apóstolo, uns 20 anos após a 
Morte e Ressurreição de Cristo, alude ao 
mistério central da nossa fé, ao referir o 
«Pai», ao Filho, «o Senhor Jesus» (v. 3) e 
ao «Espírito Santo» (v. 5). 
____________________________________________ 

 Aclamação ao Evangelho  

(Fp 2, 15d.16a) 
 
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
 

Vós brilhais como estrelas no mundo, 
ostentando a palavra da vida. 

 
 

Evangelho (Mt 22, 15-21) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, 15os fariseus reuniram-se para 
deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que 
dissesse. 16Enviaram-Lhe alguns dos seus discípulos, 
juntamente com os herodianos, e disseram-Lhe: 
«Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, 
segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te 
preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de 
pessoas. 17Diz-nos o teu parecer: É lícito ou não pagar 
tributo a César?» 18Jesus, conhecendo a sua malícia, 
respondeu: «Porque Me tentais, hipócritas? 19Mostrai-
me a moeda do tributo». Eles apresentaram-Lhe um 
denário e Jesus perguntou: 20«De quem é esta imagem 
e esta inscrição?» 21Eles responderam: «De César». 
Disse-Lhes Jesus: «Então, dai a César o que é de 
César e a Deus o que é de Deus». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A questão proposta era uma hábil cilada 
em que Jesus deveria cair: se dissesse que 
se devia pagar o tributo a Tibério César, ali 
estavam os «fariseus» para O desacredi-
tarem perante o povo, pois apoiava o 
domínio romano, ao qual os fariseus se 
opunham tenazmente; se Jesus dissesse 
que não, ali tinha os «herodianos», que O 
iriam denunciar a Pilatos como rebelde e 
agitador do povo contra os Romanos, pois 
os partidários de Herodes apoiavam o 
domínio romano.  

V. 19 «A moeda do tributo». Era o 
denário, que tinha a efígie do imperador 
com a inscrição: «Tibério César, filho do 
divino Augusto».  

V. 21 Jesus evita cair na armadilha, 
dando uma resposta que transcende a 
pergunta: a pergunta era política; a resposta 
é de ordem moral e religiosa e muito mais 
ampla. Se é certo que Jesus declara: «dai a 
César o que é de César», também é 
verdade que restringe imediatamente esta 
declaração, ao afirmar um princípio 
superior: «dai a Deus o que é de Deus». É 
como se dissesse: dai a César o que lhe 
pertence, mas não mais do que aquilo que 
lhe pertence, pois há direitos superiores e 
prioritários, os de Deus, Yahwéh, a quem 
César tem de servir.  
____________________________________________ 

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 infelizes, 
pelos que sofrem a ditadura e a opressão 
e por aqueles que não vêem 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 eles 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 23 – S. João de Capistrano (Presbítero);  
Dia 24 – S. António Maria Claret (Bispo); 

Dia 27 – B. Gonçalo de Lagos (Presbítero); 

Dia 28 – S. Simão e S. Judas (Apóstolos). 

____________________________________________ 

O Senhor omnipotente 
 

«Assim fala o Senhor a Ciro, seu 
ungido, a quem tomou pela mão direita, 
para subjugar diante dele as nações e fazer 
cair as armas da cintura dos reis, para abrir 
as portas à sua frente, sem que nenhuma 
lhe seja fechada.» 

Deus entregou o poder no reino 
temporal do Oriente médio a Ciro, 
escolhendo-o para que reconduzisse o Povo 
da Aliança à sua terra, recuperando assim a 
liberdade, depois de 70 anos de cativeiro 
em Babilónia.  

Ciro aparece na história da Salvação 
como uma figura de Jesus Cristo que, pela 
Sua Paixão, Morte e Ressurreição, nos 
reconduz à liberdade. 

As pessoas são tentadas a julgar que há 
no mundo poderes que Deus não consegue 
dominar. Foi por essa razão que, na 
antiguidade e ainda hoje, as pessoas 
adoram o fogo, o vento, e outras forças da 
natureza. Nesta situação e mentalidade, o 
máximo que podiam pedir a estes “poderes” 
era que não causassem dano. 

 Ainda hoje muitas pessoas recorrem a 
feitiços e superstições, acreditando na 
existência de forças que escapam a este 
poder universal do Senhor. Por detrás, 
muitas vezes, está o demónio, aproveitan-
do-se da ingenuidade dos que recorrem as 
estas soluções, para lhes causar malefícios. 
A verdade é que o Príncipe das trevas nada 
pode fazer, sem que Deus lho permita; e 
quando isto acontece, é porque pode 
resultar num bem para nós. 

Há um só poder omnipotente em todo o  
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universo – o do nosso Deus e Senhor – ao 
qual nenhum outro pode esquivar-se.  

O cristianismo apresenta-nos o mundo 
unificado sob uma só autoridade e poder de 
Deus e da qual os homens participam, 
quando são investidos em função de 
governo. O Senhor do universo põe a Sua 
omnipotência ao serviço do Seu Amor por 
nós. 

No texto de Isaías aparece Deus a 
suscitar o grande chefe militar Ciro para que 
dê a liberdade ao Povo da Aliança, tornan-
do-se instrumento da bondade do Senhor. 

À imitação deste grande homem da 
história, façamos da vida uma sementeira 
de Amor, na família e no meio em que 
desenvolvemos a nossa actividade. 
____________________________________________ 

Somos instrumentos 

de Deus 
 

«Por causa de Jacob, meu servo, e de 
Israel, meu eleito, Eu te chamei pelo teu 
nome e te dei um título glorioso, quando 
ainda não Me conhecias. Eu sou o Senhor e 
não há outro; fora de Mim não há Deus.» 

Deus quer a salvação de todas as 
pessoas e já fez, da Sua parte, o que era 
necessário para que isso acontecesse. 
Como explicar então que, dois mil anos 
depois de Cristo, haja muitos que O não 
conhecem nem amam? 

Faltou a nossa colaboração humana. Há 
uma pequena parcela do trabalho missio-
nário que só cada um de nós pode realizar: 
encher as talhas de água, para que Jesus 
as transforme em vinho; e ceder os cinco 
pães e dois peixes para que Ele os 
multiplique miraculosamente e toda a 
multidão seja saciada. 

Perante o trabalho missionário ingente 
que se desdobra aos nossos olhos, vem-      
-nos a tentação de exclamar: Que posso eu 
fazer para solucionar tudo isto? 

A mesma exclamação fizeram os Doze: 
«Onde encontraremos pães para tanta 
gente?» E logo se agarram à solução 
comodista, preguiçosa e falta de fé: 
«Manda-os embora!» 

Deus não nos pede mais nem menos do 
que podemos fazer, porque somos instru-
mentos da misericórdia e do poder divino. 

Por isso, a Igreja coloca-nos frontal-
mente diante das multidões esfomeadas, 
como ovelhas sem pastor, e ordena-nos, 
como Jesus Cristo: «Dai-lhes vós mesmos 
de comer.» 

Este dia é um convite do Senhor para 
vermos diante de Deus o que podemos 
fazer ela causa missionária, na certeza de 
que não nos será pedido mais do que 
podemos fazer. 

 

Recebemos para dar e salvamo-nos 
ajudando a salvação dos nossos irmãos. 

O cristão não pode ser uma ilha 
fechada, apenas preocupado em não ser 
invadido por forças estranhas. Foi chamado 
a construir pontes e estradas pelas quais as 
pessoas hão-de caminhar ao encontro de 
Jesus Cristo. 

Referindo-se à vocação do cristão, 
Jesus diz-nos que havemos de ser: 

• Fermento, para levedar esta massa 
humana apática e informe, infeliz e triste. É 
urgente fermentar o mundo com a alegria e 
optimismo que nos vem da fé. 

• Sal, para preservar da corrupção o 
ambiente em que vivemos; e dar gosto 
sobrenatural à vida insípida das pessoas. 

• Luz, para iluminar os caminhos da 
família, do trabalho, da política e vida social, 
a luminosidade que nos vem da fé viva. 

Evangelizar não é ocupação opcional 
para encher as horas vagas e sem sabor. É 
uma parte fundamental da nossa vida 
cristão. 
____________________________________________ 

Um desafio permanente 
 

«Naquele tempo, os fariseus reuniram-
se para deliberar sobre a maneira de 
surpreender Jesus no que dissesse. [...] 
“Mestre, sabemos que és sincero e que 
ensinas, segundo a verdade, o caminho de 
Deus, sem Te deixares influenciar por 
ninguém, pois não fazes acepção de 
pessoas.”» 

Os fariseus andavam sempre à procura 
de colher Jesus em contradição ou sem 
resposta para as perguntas que Lhe faziam. 
Desta vez, revoltados como estavam contra 
o tributo que os romanos cobravam em todo 
o mundo que dominavam. 

A pergunta era um dilema em que 
qualquer uma das respostas conspirava 
contra Jesus: Se dissesse que não era 
lícito, iriam denunciá-l’O aos romanos como 
revoltoso; se, pelo contrario dissesse que se 
deveria pagar, sublevariam contra Ele os 
israelitas, porque aprovava a opressão da 
sua pátria. 

Jesus contorna com elegância divina a 
dificuldade com a resposta que O Evan-
gelho nos transmite. 

Hoje, a pergunta continua a ser dirigida 
à Igreja: É ou não lícito evangelizar, fazer a 
proposta da fé cristã, deixando a cada um a 
liberdade da resposta? Não estamos a 
violentar a liberdade e destruir tradições? 

Curiosamente, a mesma sociedade 
democrática que levanta estas dúvidas, 
vendo na evangelização um atentado contra 
a liberdade a cultura dos povos, não se 
cansa de nos inundar com a publicidade de 
coisa úteis, inúteis ou nocivas. 
 
  

 

podemos fazer. 
Isto obriga-nos a formular, na presença 

do Senhor, uma série de perguntas: 
• Vocação pessoal. Não serei chamado 

a tornar-me missionário ou missionária? 
Não tenhamos medo: quando o Senhor nos 
chama a um caminho vocacional é para nos 
tornar imensamente felizes nesta vida e na 
futura. 

• Bens e serviços. Não poderei 
desprender-me de alguns bem e orar mais, 
para que esta causa de Deus avance? 

“O Dia Mundial das Missões é um 
momento privilegiado para os fiéis dos 
vários Continentes se empenharem, com a 
oração e gestos concretos de solidariedade, 
no apoio às Igrejas jovens dos territórios de 
missão. Trata-se de uma ocorrência 
permeada de graça e alegria: de graça, 
porque o Espírito Santo, enviado pelo Pai, 
dá sabedoria e fortaleza a quantos são 
dóceis à sua acção; de alegria, porque 
Jesus Cristo, Filho do Pai, enviado a 
evangelizar o mundo, sustenta e 
acompanha a nossa obra missionária. E, 
justamente sobre a alegria de Jesus e dos 
discípulos missionários, quero propor um 
ícone bíblico que encontramos no 
Evangelho de Lucas (cf. 10, 21-23).” (Papa 
Francisco).  
____________________________________________ 

Ungidos para missão 

 
«Eu te cingi, quando ainda não Me 

conhecias, para que se saiba, do Oriente ao 
Ocidente, que fora de Mim não há outro. Eu 
sou o Senhor e mais ninguém.» 

“Narra o evangelista que o Senhor 
enviou, dois a dois, os setenta e dois 
discípulos a anunciar, nas cidades e 
aldeias, que o Reino de Deus estava 
próximo, preparando assim as pessoas para 
o encontro com Jesus. Cumprida esta 
missão de anúncio, os discípulos regressa-
ram cheios de alegria: a alegria é um traço 
dominante desta primeira e inesquecível 
experiência missionária. O Mestre divino 
disse-lhes: «Não vos alegreis, porque os 
espíritos vos obedecem; alegrai-vos, antes, 
por estarem os vossos nomes escritos no 
Céu. Nesse mesmo instante, Jesus 
estremeceu de alegria sob a acção do 
Espírito Santo e disse: “Bendigo-te, ó Pai 
[...]”. Voltando-se, depois, para os 
discípulos, disse-lhes em particular: “Felizes 
os olhos que vêem o que estais a ver”» (Lc 
10, 20-21.23).  

Todos os dons – carismas – que 
recebemos de Deus não são para nosso 
proveito nem glória pessoal, mas para 
servir. 

Com eles o Senhor nos envia.  
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