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Papa Francisco 
(Diversidade religiosa) 

 

Reconhecer, aceitar e conviver com 
todas as formas de pensar e de ser, não 
implica renunciar às nossas próprias 
crenças. 

Mensagem do Arcebispo às Comunidades      

                   Educativas.2006.) 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Filactérias 
 

Em tempos de Jesus era dado o título 
de “rabi” aos doutores da Lei. Estes 
estavam muito convencidos da sua 
importância e do seu ascendente diante do 
povo. Procuravam cumprir a Lei. 

Faziam jejuns e mostravam os efeitos 
dos seus jejuns. 

Para mostrar que a Lei de Deus estava 
presente nas sua vidas, escreviam 
passagens dos livros sagrados nas fímbrias 
das túnicas e em fitas compridas de cabedal 
fino. 

Estas fitas chamavam-se “filactérias”. 
Eram enroladas no braço. Atavam também 
na fronte caixinhas contendo rolos diminutos 
com pequenos textos do Antigo Testamen-
to. 
____________________________________________ 

Agir segundo a fé cristã 
 

Os fariseus eram judeus piedosos do 
tempo de Jesus. Formavam um grupo 
numeroso onde havia também gente recta e 
honrada.  

A maior parte deles estava convencida 
de que a salvação se obtinha cumprindo 
minuciosamente a Lei de Deus. Procuravam 
cumprir os mandamentos prescritos pela Lei 
judaica e os preceitos transmitidos por tradi- 

ção oral. Jesus discutia muitas vezes com 
alguns fariseus orgulhosos deitando-lhes à 
cara a falta de compreensão para com as 
passoas humildes e simples. 

O ponto mais forte da discussão entre 
Jesus e os fariseus está relacionada com a 
misericórdia de Deus. Para Jesus ela é 
essencial, para os fariseus, não. Jesus 
acusa os fariseus de orgulho e auto-               
-suficiência.  

Jesus propõe a coerência como virtude. 
O cristão deve  procurar uma identidade 
entre a sua fé e o seu agir. A fé cristã não 
consiste em conhecer um conjunto de 
dogmas. Estes devem-se traduzir em obras 
boas para construir um tempo em que 
abunde a misericórdia, a paz, o direito e a 
justiça. 
____________________________________________ 

Mensagens do saudoso Bispo 
D.António Francisco dos Santos 

 

“Não podemos ser uma Igreja que 
apenas recebe, que apenas diz ‘vem’. 
Temos de ser uma Igreja que sabe ir, que 
sabe estar e que sabe encontrar-se com 
todos.”   

(Fevereiro de 2015). – VP Voz portucalense. 
 

“É necessário que a Igreja saiba ir ao 
encontro de todos, sem medo de perder 
algo de si.” 

(Fevereiro de 2015) – VP Voz Portucalense. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (27) 
 

Vamos analisar as tuas façanhas na 
conquista do pódio da vida, para que tu 
fiques plenamente consciente das batalhas 
que superaste. 

Tu sabias que foste o maior alpinista do 
mundo? 

Vamos contar resumidamente a história 
de dois grandes alpinistas,que conquistaram 

 
 

o topo do mundo, para te mostrar que tu 
foste o mais corajoso alpinista de todos os 
tempos.  
 

  – Continua no Jornal 478 publicação (28) 
____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

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

Da Paróquia de Carvalhosa, o Leitor 
Joaquim Martins, na próxima quinta-feira, 
dia 9 de Novembro; 

Da Paróquia de São Pedro de Sanfins 
de Ferreira, a Leitora Conceição Andrade, 
amanhã, segunda-feira, dia 6 de Novembro, 
e a Leitora Diana Santos, no próximo 
Sábado, dia 11 de Novembro.   

À Conceição, à Diana e ao Joaquim 
Martins, o Jornal do Leitor deseja-vos 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

A “loirita” sai para fazer umas compras. 
Chegada à mercearia, pede: 

– Queria um quilo de batatas, por favor. 
– Pequenas ou grandes? 
– Pequenas, assim não me pesam tanto 

a levar para casa! 
____________________________________________ 

Oração 
 

Quando o orgulho cega o nosso olhar 
e temos olhos apenas para nós 
mesmos: perdoa-nos Senhor. 

Quando o egoísmo fecha as nossas 
mãos e apenas damos valor aos 
objectos que temos:Perdoa-nos, Senhor 

Quando a vaidade faz ninho em 
nosso corpo e vivemos apenas de 
aparências que escondem o que 
somos: perdoa-nos Senhor. 

 

 
 

XXXI Domingo Comum   

 
Animados pela Fé, queremos encontrar 

o Senhor. Ele vai ajudar-nos a reflectirmos 
sobre a missão que nos confiou. Ao 
participemos fervorosamente na Missa, 
receberemos d’Ele as graças necessárias 
para caminharmos na perfeição e santidade. 

Jesus vai lembrar-nos na Eucaristia qual 
a verdadeira grandeza, aquela que vale a 
pena procurar cá na terra. Vamos escutá-Lo 
com atenção nas Leituras deste XXXI 
Domingo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 
 (Ml 1, 14b; 2, 2b.8-10) 

 

Monição:  

 
Deus censurou duramente no Antigo Testamento 

os que se desviaram do bom caminho. Ouçamos as 
recomendações do Senhor para as cumprirmos e 
ensinarmos aos outros. 

 
Leitura: 

 
Leitura da Profecia de Malaquias 

 
14bEu sou um grande Rei, diz o 

Senhor do Universo, e o meu nome é 
temível entre as nações. 1Agora, este 
aviso é para vós, sacerdotes: 2aSe não 
Me ouvirdes, se não vos empenhardes 
em dar glória ao meu nome, diz o Senhor 
do Universo, mandarei sobre vós a 
maldição. 8Vós desviastes-vos do 
caminho, fizestes tropeçar muitos na lei 
e destruístes a aliança de Levi, diz o 
Senhor do Universo. 9Por isso, como não 
seguis os meus caminhos e fazeis 
acepção de pessoas perante a lei, 
também Eu vos tornarei desprezíveis e 
abjectos aos olhos de todo o povo. 10Não 
temos todos nós um só Pai? Não foi o 
mesmo Deus que nos criou? Então 
porque somos desleais uns para com os 
outros, profanando a aliança dos nossos 
pais? 
 

Palavra do Senhor. 
 
 
. 
 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Este texto tem vários problemas que o Leitor 
deve encarar. Embora se sinta que há unidade 
no texto (a voz de Deus e do mensageiro 
identificam-se), podemos dividi-lo em dois blocos 
assinalados por um “vós” e por um “nós”: Uma 
pausa bastante entre os dois blocos, justifica-se 
plenamente. A leitura vive da força do discurso 
directo.: o Leitor saberá distinguir e assinalará as 
pequenas interpolações narrativas, do conjunto 
do texto: “Diz o Senhor do Universo” tom 
narrativo não enfático. No 2.º bloco, vêm as 
parguntas, ou melhor,  as acusações em forma 
interrogativa. Evita lançar toda a carga 
interrogativa na última palavra. Na 3.ª 
interrogação, o ponto de interrogação está – do 
ponto de vista expressivo e por isso da 
perespectiva do Leitor – no 1.º membro da frase.      

Finalmente, atenção a algumas palavras: 
ouvirdes / empenhardes / desviaste-vos / 
acepção (não se lê o “p” e o “e” é aberto) ,/ 
desprezíveis / abjectos (não se lê o “c” e o “e” é 
aberto)  / profanando / e outras. 

 
Comentário 
 

O profeta Malaquias, provável precursor 
das reformas religiosas de Esdras e 
Neemias, censura, por meados do séc. V, 
os vícios, negligência e falta de zelo dos 
sacerdotes. A leitura foi escolhida em 
função do Evangelho de hoje em que Jesus 
escalpeliza os vícios dos escribas e 
fariseus, na mesma linha da denúncia dos 
profetas antigos, mas com uma autoridade 
muito superior.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 130 (131), 1.2.3 

  
 

Monição:  
 

Vivendo na Paz do Senhor daremos um sentido 
novo à nossa vida.  

Peçamos-Lhe fervorosamente esse dom. 
 
 
 

Refrão:  GUARDAI-ME JUNTO DE VÓS, 
NA VOSSA PAZ, SENHOR. 
  

Ou: GUARDAI-ME NA VOSSA PAZ, SENHOR. 
  

 

Senhor, não se eleva soberbo o meu coração, 
nem se levantam altivos os meus olhos. 
Não ambiciono riquezas, 
nem coisas superiores a mim. 
  
Antes fico sossegado e tranquilo, 
como criança ao colo da mãe. 
Espera, Israel, no Senhor, 
agora e para sempre. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Ts 2, 7b-9.13) 
 

Monição: 
 

 Imitemos São Paulo no zelo pelas pessoas a 
quem anunciou Jesus Cristo. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 
 

Irmãos: 7bFizemo-nos pequenos no 
meio de vós. Como a mãe que acalenta 
os filhos que anda a criar, 8assim nós 
também, pela viva afeição que vos 
dedicamos, desejaríamos partilhar 
convosco, não só o Evangelho de Deus, 
mas ainda a própria vida, tão caros vos 
tínheis tornado para nós. 9Bem vos 
lembrais, irmãos, dos nossos trabalhos e 
canseiras. Foi a trabalhar noite e dia, 
para não sermos pesados a nenhum de 
vós, que vos pregámos o Evangelho de 
Deus. 13Por isso, também nós damos 
graças a Deus sem cessar, porque, 
depois de terdes recebido a graça de 
Deus por nós pregada, vós a acolhestes, 
não como palavra humana, mas como ela 
é realmente, palavra de Deus, que 
permanece activa em vós, os crentes. 
 

Palavra do Senhor. 
  

Recomendação aos Leitores: 

 
As frases longas põem problemas aos 

Leitores, mesmo aos mais bem preparados. No 
texto, acontece com duas frases.  O primeiro 
esforço de compreensão do Leitor será reduzir a 
frase à sua expressão mais simples. Por 
exemplo: “nós também desejaríamos partilhar 
convosco a própria vida”; “nós damos graças a 
Deus   sem   cessar   porque,   depois  de  terdes  
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recebido a palavra (no texto lê-se graça, mas 
trata-se duma gralha que se deve corrigir) de 
Deus por nós pregada, vós a acolhes-tes como 
ela é realmente, palavra de Deus” Deste modo, o 
Leitor não se perderá no emaranhado de apostos 
e interpolações e saberá dar ênfase às unidades  
de sentido que estruturam a complexidade da 
frase. Cuidado com o verbo pregar (prègar) que 
com frequência prega partidas aos Leitores 
menos avisados. 
 

Comentário: 
 

V. 7 «Como a mãe que acalenta os 
filhos…» Paulo revela toda a ternura que 
nutre para com os fiéis que fez nascer para 
a fé, e vai ao ponto de renunciar a receber 
qualquer recompensa pelo seu trabalho e 
não queria tronar-se pesado, pois todo o 
seu desejo era «partilhar não só a fé», mas 
«até a própria vida»; ao mesmo tempo, 
assim, também afirmava a sua 
independência. No entanto, sabemos que 
recebia ajudas dos fiéis (cf. 2 Cor 11, 8-9) e 
chegava reivindicar esse direito: «o Senhor 
ordenou que aqueles que anunciam o 
Evangelho vivam do Evangelho» (1 Cor 9, 
3-14). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

((Mt 23, 9b.10b) 
 

Monição: 
 

 Em todos os tempos há fariseus que não se 
devem imitar. Sigamos a Jesus, nosso Mestre e 
seremos salvos. 
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
  

Um só é o vosso pai, o Pai celeste; 
um só é o vosso mestre, Jesus Cristo. 

_______________________________________ 

Evangelho (Mt 23, 1-12) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

1Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos 
discípulos, dizendo: 2«Na cadeira de Moisés sentaram-      
-se os escribas e os fariseus. 3Fazei e observai tudo 
quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, 
porque eles dizem e não fazem. 4Atam fardos pesados 
e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem 
com o dedo os querem mover. 5Tudo o que fazem é 
para serem vistos pelos homens: alargam as filactérias 
e ampliam as borlas; 6gostam do primeiro lugar nos 
banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, 
7das saudações nas praças públicas e que os tratem 
por ‘Mestres’. 8Vós, porém, não vos deixeis tratar por 
‘Mestres’, porque um só é o vosso Mestre e vós sois 
todos irmãos. 9Na terra não chameis a ninguém vosso 
‘Pai’, porque um só é o vosso pai, o Pai celeste. 10Nem 
vos deixeis tratar por ‘Doutores’, porque um só é o 
vosso doutor, o Messias. 11Aquele que for o maior entre 
vós será o vosso servo. 12Quem se exalta será 
humilhado e quem se humilha será exaltado». 

 

Palavra da Salvação. 

  
 
 

Comentário: 
 

Todo Mt 23 é uma longa e terrível 
acusação contra «os escribas e fariseus», 
de que aqui temos a primeira parte, e onde 
lhes é denunciada uma série de vícios. 
Jesus, que é a suma bondade, não 
despreza nem condena ninguém, mas quer 
a conversão de todos. Numa situação 
extrema, tenta um ultimo recurso: a violenta 
denuncia publica, à maneira dos antigos 
profetas. Mais ainda, Jesus aparece não só 
a defender o povo humilde dos escândalos 
com que podia vir a ser desencaminhado, 
mas, acima de tudo, a estabelecer os 
princípios que hão-de reger a vida dos 
cristãos: uma moral que se baseia na 
pureza do coração e na rectidão de 
intenção, e um novo culto que não é feito de 
exterioridades vazias. As cores negras das 
palavras de Jesus também poderiam 
reflectir a época da redacção definitiva do 
Evangelho, em que o fariseísmo que 
sobreviveu à destruição de Jerusalém tinha 
passado a uma posição hostil ao 
cristianismo; de facto, entre os 
contemporâneos de Jesus, havia fariseus e 
doutores da Lei muito respeitáveis, em 
especial na escola liberal como Hillel e 
Gamaliel I, para já não falarmos de 
Nicodemos. De qualquer modo, Jesus não 
aparece a condenar as pessoas, mas a 
fustigar os vícios.  

V. 2 «Os escribas», ou doutores da Lei, 
pertenciam, na sua maior parte, ao partido 
dos fariseus; tinham a missão de ensinar ao 
povo a Lei de Moisés, quer a tradição 
escrita, quer a oral, daqui a expressão: «Na 
cadeira de Moisés sentaram-se…». 

V. 5 «Filactérias» eram estojos de 
couro contendo fitas de pergaminho ou 
papiro escritos com as 4 passagens mais 
notáveis da Lei (Ex 13, 1-10.11-16; Dt 6, 4-
9; 11, 13-21). Os fariseus, interpretando 
materialmente Ex 13, 9, levavam-nas atadas 
à testa e ao braço esquerdo (junto ao 
coração). Atribuía-se-lhe um valor protector 
(espécie de amuleto), dai o seu nome 
derivado do grego fylláttein, proteger. Há 
quem pense que o nome vem do hebraico 
tefilim, orações, por se usarem 
especialmente quando se fazia oração. 
«Borlas» eram as franjas que habitualmente 
rematavam as capas, e que os fariseus, 
usavam mais compridas que o comum das 
pessoas. 

V. 8-10 Jesus não proíbe terminante-
mente o uso de títulos honoríficos, mas a 
soberba ou vaidade com que se possam 
buscar ou usar. Mais uma vez estamos em 
face de uma linguagem chocante, para 
vincar bem uma lição.  

V. 11 «O maior ... será o vosso servo»  
 

A autoridade é um serviço aos outros, 
nunca pode ser um meio para satisfazer a 
vaidade ou ambição pessoal. Este 
ensinamento de Jesus é uma das mais 
importantes novidades do seu Evangelho. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 –   Para que a santa Igreja, 
a nossa Diocese e as suas comunidades, 
guardem fielmente a lei do amor 
e ensinem os seus fiéis a viver dela, 
oremos ao Senhor. 
 

2 –   Para que todos os responsáveis deste mundo 
exerçam a autoridade como um serviço 
e sejam os primeiros a fazerem o que legislam, 
oremos ao Senhor, 

 
3 –   Para que os mais pobres que se sentem      
             esmagados 

pela prepotência e orgulho dos poderosos, 
encontrem quem os acolha e compreenda, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –   Para que os catequistas e evangelizadores 

se façam tudo para todos como São Paulo, 
e não se poupem a trabalhos e canseiras, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –   Para que nesta nossa assembleia e na paróquia 
cada um aprenda a servir todos os outros 
e a guardar a graça de Deus e a sua Palavra, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 06 – S. Nuno de Santa Maria (Religioso); 

Dia 09 – Dedicação da Basílica de Latrão; 
Dia 10 – S. Leão Magno (Papa e Doutor da          

                                                                            Igreja); 

Dia 11 – S. Martinho de Tours (Bispo). 

____________________________________________ 

Quem se exalta será 

humilhado... 
 

Jesus no Evangelho chama a atenção 
dos escribas e fariseus que eram 
orgulhosos e se preocupavam somente com 
as honras humanas. Isso levava-os a 
contentar-se com parecerem boas pessoas 
e a serem fingidos e hipócritas. 

Jesus termina dizendo: “quem se exalta 
será humilhado e quem se humilha será 
exaltado”. 

Todos corremos o perigo do orgulho, 
que é o primeiro dos vícios capitais. E 
temos de estar atentos às manifestações de 
soberba e exercitar-nos continuamente na 
humildade.  

Santa Teresa de Ávila dizia que a 
humildade é a verdade. Leva-nos a 
reconhecer a nossa pequenez, a arrepen-
der-nos dos nossos pecados, a agradecer 
ao   Senhor   as   coisas   boas  que  temos,  
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porque vêm de Deus. 
Abre-nos ao amor dos outros, a servi-los 

com generosidade. Aí encontramos o 
segredo da verdadeira grandeza. Aquele 
que for o maior entre vós será vosso servo. 
Os santos dizem que a humildade é o 
alicerce da vida espiritual. Para sermos 
santos temos de escavar um bom alicerce, 
em que se apoie o edifício da nossa 
santidade. E esse alicerce é a humildade. 

A fé exige humildade para aceitar as 
verdades reveladas por Deus. Acreditamos 
porque Deus o diz e não porque nós 
compreendemos. E vivemos a nossa fé 
cumprindo fielmente o que Deus manda. Só 
com humildade se é capaz de obedecer. 

Muitos hoje não acreditam por causa do 
seu orgulho. E outros por causa dele não 
cumprem o que Deus manda.  

O cúmulo da cegueira e do orgulho é o 
ateísmo e o agnosticismo, tão frequentes 
em nosso tempo. Muitos dos nossos 
contemporâneos acabam tentando ocupar o 
lugar de Deus. E encontram-se vazios e 
com uma vida sem sentido. Quem se exalta 
será humilhado. 
____________________________________________ 

Um só é o vosso pai,  

o Pai celeste 
 

Jesus lembra-nos a verdadeira grande-
za: sermos filhos de Deus. Um só é o vosso 
pai, o Pai celeste. Pelo baptismo Jesus 
tornou-nos de verdade filhos de Deus. 
«Vede que admirável amor o Pai nos 
consagrou – diz-nos São João numa das 
suas cartas – em que nos chamemos filhos 
de Deus e somo-lo de verdade» (1 Jo 3, 1). 

Conta-se duma princesa de França, filha 
de Luís XIV, que um dia foi repreendida pela 
sua criada. A miúda não gostou e disse-lhe: 
– tu não sabes que sou filha do rei? E a 
criada respondeu: –  e a menina não sabe 
que sou filha de Deus? Mais tarde, já 
carmelita, agradecia a coragem da sua aia 
com a bela lição que lhe dera.  

Temos de lembrar-nos muitas vezes 
que somos filhos de Deus e sentir um santo 
orgulho por isso. Em Caminho São 
Josemaria conta: «'Padre' – dizia-me aquele 
rapaz (que será feito dele?), bom estudante 
da Central' , pensava no que me disse... que 
sou filho de Deus! E surpreendi-me, pela 
rua, de corpo 'emproado' e soberbo por 
dentro... filho de Deus!» 

Enxertados em Cristo pelo baptismo 
ficámos a ser com Ele um só corpo e n’Ele 
somos de verdade filhos de Deus. Filhos 
que Ele ama com amor maior que todos os 
pais da terra. E podemos chamar-Lhe: 
Abbá,  papá como os pequenitos  a seu pai  

 

Nossa Senhora é para nós exemplo de 
humildade e de serviço sacrificado a Deus e 
aos outros. Aprendamos com Ela.  
____________________________________________ 

 Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Pio II” 

(1458- 1464) 
 
(...continuação) 
 

Com 18 anos ingressou na Universidade 
de Siena, passando por Florença, onde 
dedicou dois anos ao estudo de clássicos e 
poesia. Ainda não tinha sido ordenado 
sacerdote quando participou no Concílio de 
Basileia, em 1432. Nesta altura, desem-
penhava o cargo de abreviador ao serviço 
de Domenico Capranica, bispo de Fermo, a 
quem se aliou contra o Papa Eugénio IV. 

Depois, serviu o cardeal Nicolau 
Albergati, que acompanhou em várias 
viagens. 

Foi mestre-de-cerimónias no conclave 
que elegeu Amadeu de Sabóia, Félix V, 
tendo pertencido à delegação que, em 
1439, o escultou a Basileia. Tornou-se no 
homem de confiança e secretário de Félix V, 
conhecido como o último antipapa. Mais 
tarde, em 1445, viria a obter o perdão do 
Sumo Pontifíce Eugénio IV por ter defendido 
o Concílio de Basileia e apoiado um 
antipapa. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

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

Pela evangelização: 
 

– Pelos cristãos da Ásia, para que, 
testemunhando o Evangelho com palavras e 
obras, favoreçam o diálogo, a paz e a 
compreensão recíproca, sobretudo com os 
que pertencem a outras religiões. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Se tiveres que discutir, fá-lo com 
serenidade. Lembra-te que o teu adversário 
tem os mesmos direitos que tu, de se fazer 
ouvir. Ouve-o com a mesma atenção que 
gostas de ser ouvido. Não tumultues a 
discussão: os direitos dele são iguais aos 
teus. E quem sabe se a razão estará com 
ele! Discute com serenidade e conquista 
fama de sábio e de homem bem educado. 

 

 (Cfr Rom 8, 15). Temos de aprender a viver 
como filhos pequenos diante de Deus.  

Jesus ensinou: «se não vos conver-
terdes e não vos tornardes como crianças 
não entrareis no Reino de Deus» (Mt 18, 3). 
Temos de aprender das crianças a 
consciência da nossa pequenez e, ao 
mesmo tempo, a confiança e a simplicidade 
diante de Deus que nos ama.  

«Diante de Deus, que é Eterno, tu és 
uma criança mais pequena do que, diante 
de ti, um miúdo de dois anos. E, além de 
criança, és filho de Deus. – Não o 
esqueças.» – diz o autor de Caminho (860). 
____________________________________________ 

Aquele que for o maior 
 

Aquele que for o maior entre vós será o 
vosso servo. Jesus ensina-nos a verdadeira 
grandeza diante dos homens: servir os 
outros. 

São Paulo, na segunda Leitura, 
mostrava-nos isso mesmo: «Como a mãe 
que acalenta os seus filhos que anda a 
criar, assim nós também, pela viva afeição 
que vos dedicamos, desejaríamos partilhar 
convosco não só o Evangelho de Deus mas 
ainda a própria vida... Foi a trabalhar noite e 
dia...que vos pregámos o Evangelho de 
Deus “. 

O Apóstolo soube entregar-se genero-
samente ao serviço de Cristo e das almas 
sem regatear sacrifícios. Essa é a 
verdadeira grandeza diante de Deus. 

Hoje muitos confundem ser grandes 
com ter muito dinheiro, muitos poderes, ou 
andar na televisão. A vaidade tola está 
metida na cabeça de muita gente. E tudo 
isso não passa de bolas de sabão, que 
rapidamente se desfazem.  

Tantos não sabem fazer o bem sem dar 
nas vistas, procurando agradar a Deus, que 
dará um dia a recompensa.  

Temos de procurar fazer as coisas para 
Deus sem procurar as glórias humanas 
como os fariseus. Sem ter medo que não 
nos compreendam e nos persigam e 
caluniem. Cumprindo o nosso dever com 
fidelidade no lugar onde estamos.  

O papa João Paulo I contava a história 
de João o cozinheiro, que matou um 
cordeiro e atirou o bandulho aos cães, que, 
no pátio, comentavam contentes: – que bem 
cozinha o João!  

No dia seguinte a comida era outra e 
atirou para o pátio as cascas das batatas e 
das cebolas. Os cães cheiraram e não 
gostaram e comentavam agora: – o nosso 
João perdeu o juízo.  

E o cozinheiro pensava: – o que me 
interessa é que o patrão fique contente e 
não os cachorros. 
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