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atrofiado, devolvendo-lhe a sua autonomia. 
A terceira vez aconteceu em Nazaré, a sua 
aldeia. Aqui, os seus conterrâneos, talvez 
influenciados pelos fariseus, rejeitaram-n’O 
e referem-se a Ele com desprezo dizendo: 
“este”, sem pronunciar o seu nome. 

Jesus não desanimou perante este 
fracasso e “continuou a percorrer as 
povoações da redondeza, ensinando”. Não 
desiste da sua missão e pregará até ao fim. 

A pregação de Jesus não foi um 
caminho de rosas. Encontrou dificuldades. 
Os fariseus pretendiam silenciá-Lo; o povo 
só esperava os benefícios de milagres; os 
seus conterrâneos tinham inveja, pela fama 
que Ele tinha alcançado... No entanto, Ele 
tinha clara consciência da missão que 
orientava a sua vida. Confiava plenamente 
em Deus Pai. Esforçava-Se pelo bem dos 
pobres e simples do seu povo. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Políticos) 

 

Alguns dizem-me: «Sim, padre. Mas os 
políticos também não fazem nada.» Vós o 
que fazeis? Se não fazeis nada, 
envergonhai-vos! 

Homilia do Sr. Arcebispo de Buenos Aires 
 Cardeal Jorge Mário Bergoglio, S.J., 

 (hoje Papa Francisco) 
 no Santuário de Nuestra Señora Madre de los Emigrantes 

aquando da celebração eucarística do Dia do Migrante. 
 07-09-2008. 

_______________________________________________ 

A Bíblia 
A ocupação de Canaã e a 

organização de Israel 
 

Os Hebreus encontram outros grupos 
em Canaã e associam-se-lhes. Israel existe 
como uma organização de tribos em torno 
de lugares de culto. Conta com chefes 
carismáticos. 

Sabias que… 
O filho do carpinteiro 
 

Conhecemos Jesus como “o filho de 
carpinteiro”. As versões gregas usam a 
palavra “tekton”, que significa: artesão, 
operário, construtor, carpinteiro...  

Durante a adolescência de Jesus 
reconstrói-se a cidade de Séphoris, que fica 
situada a 4 km. perto de Nazaré. É muito 
provável que Jesus tenha trabalhado nessa 
cidade. 

Os doutores da Lei, únicos mestres com 
autoridade para ensinar, estudavam vários 
anos na Escola de Jerusalém, onde 
aprendiam hebraico clássico para intrerpre-
tar o AT - Antigo Testamento e as tradições 
orais e secretas do judaísmo. Jesus não 
frequentou nunca esta escola superior. 
____________________________________________ 

 Santos Padroeiros 
(de Países e Cidades) 

 
 
Europa: 
 

–  Albânia:  N.ª S.ª do Bom Conselho. 
–  Alemanha:  S. Bonifácio; St.ª Isabel 

de  Turíngia; S. Óscar. 
–  Áustria:  S. Colomano de Melk;      

St.ª Noit-burga; S. Leopoldo III, Margrave. 
–  Bélgica:  S. Adalberto de Liège;     

St.ª Gúdula de Bruxelas . 
–  Boémia (Checoslováquia):  S. Adalberto 

de Praga; St.ª Ludmila. 
–  Bulgária:  S. Bóris; S. Parasceve. 
–  Creta:  S. Tito. 
–  Chipre:  S. Barnabé; S. Hilarião; St.ª 

Catarina de Alexandria. 
–  Córsega:  St.ª Júlia de Córsega. 
–  Dinamarca:  S. Canuto; S. Óscar. 
–  Escócia:  S. André; St.ª Margarida da 

Escócia 
 

De Parabéns 
 

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

–  Dia 10 de Julho (terça-feira), ------------
Vera Neto, da Paróquia de Figueiró e 
Elisabete Costa, da Paróquia de Eiríz; 

– Dia 13 de Julho (sexta-feira), -----------
João Miguel, da Paróqia de Carvalhosa; 

– Dia 14 de Julho (sábado), -------------
Fernando Santos, da Paróquia de 
Figueiró. 

À Elisabete e à Vera, ao Fernando e ao 
João Miguel, o Jornal do Leitor deseja-vos 
muitas felicidades. 

Também está de parabéns o nosso 
Pároco, sr. Pe. Dr. Tiago Nuno de 
Castro Santos, pelo seu aniversário de 
Ordenação Presbiteral, dia 10 de Julho, a 
quem o Jornal do Leitor vem desejar muitas 
felicidades e muita prosperidade nas quatro 
Paróquias onde desempenha o seu 
apostolado. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

– O Manuel Andrade pediu-me a tua 
mão e eu concordei – diz o pai à filha. 

– Mas eu não quero abandonar a minha 
mãe – responde ela, a chorar.  

– De acordo. Leva-a contigo. 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Enquanto o poço não seca, 
não sabemos dar valor à água. 

(Thomas Fuller) 
_____________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

_________________________________________ 
___________________ 

_______ 

Ser Leitor é... (9) 

Ser Leitor é considerar alguns cuidados: 
Como se depreende de tudo o que aqui 

temos vindo a escrever, desempenhar bem, 
e de forma consciente, o ministério de Leitor 
é exigente, não é de todo tarefa fácil.  

Muito caminho se percorreu, estamos 
certos, mas há pormenores, aparentemente 
insignificantes, que podem contribuir para 
um melhor ou pior desempenho. Assim, 
deixamos breves notas sobre alguns 
cuidados a ter para uma melhor proclama-
ção da Palavra: 

No início da leitura, o Leitor não tem que 
dizer “Primeira Leitura” ou “Segunda 
Leitura”, assim como também não tem que 
dizer “Salmo Responsorial” sempre que este 
seja lido (não cantado), da mesma forma 
que o sacerdote também não diz, por 
exemplo, “homilia”. O Leitor enuncia com 
clareza o nome do Livro bíblico de onde é 
tirada a leitura: «Leitura da Profecia de 
Isaías»; «Leitura dos Actos dos Apóstolos»; 
«Leitura da Epístola de São Paulo aos 
Coríntios»… e, após breve pausa, começa a 
proclamar a Leitura... 
____________________________________________

XIV  Domingo Comum 
 
A liturgia deste domingo revela que 

Deus chama, continuamente, pessoas para 
serem testemunhas no mundo, do seu 
projeto de salvação. Não interessa se essas 
pessoas são frágeis e limitadas; a força de 
Deus revela-se através da fraqueza e da 
fragilidade desses instrumentos humanos 
que Deus escolhe e envia.  

No Evangelho de hoje a gente de 
Nazaré diz de Jesus: – Não é Ele o 
carpinteiro, filho de Maria? 

Ouçamos também o que nos diz o 
Senhor sobre o valor do trabalho de cada 
dia, como meio de santificação para todos 
os homens. 
 ___________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

1.ª Leitura  (Ez 2, 2-5)  
 

Monição:  
 

A primeira Leitura apresenta-nos um extrato do 
relato da vocação de Ezequiel. A vocação profética é aí 
apresentada como uma iniciativa de Jahwéh, que 
chama um “filho de homem (isto é, um homem 
“normal”, com os seus limites e fragilidades) para ser, 
no meio do seu Povo, a voz de Deus. 

 
Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Ezeqiel 
 

Naqueles dias, 2o Espírito entrou em 
mim e fez-me levantar. Ouvi então 
Alguém que me dizia: 3«Filho do homem, 
Eu te envio aos filhos de Israel, a um 
povo rebelde que se revoltou contra Mim. 
Eles e seus pais ofenderam-Me até ao dia 
de hoje. 4É a esses filhos de cabeça dura 
e coração obstinado que te envio, para 
lhes dizeres: ‘Eis o que diz o Senhor’. 
5Podem escutar-te ou não – porque são 
uma casa de rebeldes –, mas saberão 
que há um profeta no meio deles». 

 
Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

A Leitura refere a vocação e a missão 
do profeta Ezequiel, no exílio de Babilónia. 
É impressionante o contraste entre a 
grandeza da glória do Senhor antes descrita 
gongoricamente no capítulo 1.º e a 
debilidade do seu profeta; é Deus que lhe 
dá força e o anima a dirigir-se a «um povo 
de cabeça dura». 

V. 3 «Filho de homem». Esta expres-
são, com que repetidamente é designado o 
profeta, põe em contraste a pouquidão 
humana com a grandeza divina. Quase só 
em Ezequiel aparece este título; Jesus há-
de assumi-lo para indicar a aparência 
humilde com que se revela; esta expressão 
era uma forma discreta de se referir a si (um 
asteísmo), equivalente a este homem; mas, 
em parte, a expressão era também um título 
glorioso (cf. Dan 7, 13). De qualquer modo, 
é um título exclusivamente usado pelo 
próprio Jesus, pois mais ninguém assim O 
chama.  
 

Salmo Responsorial 
Sl 122 (123), 1-2a.2bcd.3-4 (R. 2cd) 

  
Monição: 
 

Levantemos o nosso olhar para o Senhor. 
  
Refrão:  
 
 OS NOSSOS OLHOS ESTÃO POSTOS NO SENHOR, 
 ATÉ QUE SE COMPADEÇA DE NÓS. 
  

Levanto os meus olhos para Vós, 
para Vós que habitais no Céu, 
como os olhos do servo 
se fixam nas mãos do seu senhor. 
  
Como os olhos da serva 
se fixam nas mãos da sua senhora, 
assim os nossos olhos se voltam para o Senhor       
       nosso Deus, 
até que tenha piedade de nós. 
  
Piedade, Senhor, tende piedade de nós, 
porque estamos saturados de desprezo. 
A nossa alma está saturada do sarcasmo dos      
       arrogantes 
e do desprezo dos soberbos. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (2 Cor 12, 7-10) 

 
Monição: 
 

Deus dá-nos muitas graças, mas deixa que 
sintamos e experimentemos a nossa fraqueza, para 
que a força de Cristo se estabeleça em nós. 

 
Leitura: 
 

 Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 7Para que a grandeza das 
revelações não me ensoberbeça, foi-me 
deixado um espinho na carne, – um anjo 
de Satanás que me esbofeteia – para que 
não me orgulhe. 8Por três vezes roguei 
ao Senhor que o apartasse de mim. 9Mas 
Ele disse-me: «Basta-te a minha graça, 
porque é na fraqueza que se manifesta 
todo o meu poder». Por isso, de boa 
vontade me gloriarei das minhas 
fraquezas, para que habite em mim o 
poder de Cristo. 10Alegro-me nas minhas 
fraquezas,  nas  afrontas,  nas adversida- 
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des, nas perseguições e nas angústias 
sofridas por amor de Cristo, porque, 
quando sou fraco, então é que sou forte. 

 
Palavra do Senhor. 

  
A Leitura é tirada da 3.ª parte de 2 Cor, 

em que São Paulo entra em polémica com 
os que pretendiam desautorizá-lo. Não 
receia mesmo apelar para «revelações» 
extraordinárias (12, 1-6).  

O texto é rico de ensinamentos para a 
vida cristã: a humildade, a confiança no 
poder da graça de Deus e a necessidade da 
oração.  

V. 7 «Um espinho na carne»: a 
natureza deste espinho é muito discutida. 
Parece menos provável que se trate de 
tentações violentas ou de angustiantes 
preocupações pastorais. É mais provável 
que se trate de alguma doença que o afligia 
(paludismo, doença nervosa, doença nos 
olhos), sendo esta última explicação a mais 
seguida, a partir dos elementos deduzidos 
de Act 9, 8-9.18; 23, 5; Gal 4, 15; 6, 11.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(cf. Lc 4, 18) 
 
 Monição:  
 

Ouçamos no Evangelho a mensagem de Jesus 
sobre o valor do trabalho humano. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
   

O Espírito do Senhor está sobre mim: 
Ele me enviou a anunciar o Evangelho aos pobres. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 6, 1-6) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 1Jesus dirigiu-Se à sua terra e os 
discípulos acompanharam-n’O. 2Quando chegou o 
sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os 
numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: «De 
onde Lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que Lhe 
foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas 
mãos? 3Não é Ele o carpinteiro, Filho de Maria, e irmão 
de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão 
as suas irmãs aqui entre nós?» E ficavam perplexos a 
seu respeito. 4Jesus disse-lhes: «Um profeta só é 
desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em 
sua casa». 5E não podia ali fazer qualquer milagre; 
apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. 
6Estava admirado com a falta de fé daquela gente. E 
percorria as aldeias dos arredores, ensinando. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Por este episódio fica claro que Jesus, 
embora socialmente aparecesse como um 
mestre entre tantos,  Ele  não o era como os 
 

restantes, pois não tinha o curriculum de 
mestre, por isso não vêem nele mais do que 
um simples carpinteiro, alguém que vivera 
em tudo uma vida igual à dos seus 
conterrâneos. «Tiago e José» eram primos 
de Jesus, filhos duma outra Maria, como se 
diz em Mt 27, 57 (cf. Mc 15, 47); irmão era 
uma forma de designar todos os familiares. 

V. 3 «O filho de Maria». Alguns 
deduzem daqui que São José já tinha 
morrido, o que é mais do que provável; com 
efeito, em todas as passagens onde se fala 
de parentes de Jesus, nunca se nomeia     
São José. Há porém aqui um pormenor 
curioso: nos lugares paralelos de Mateus e 
Lucas, Jesus é chamado «filho do 
carpinteiro» (Mt 13, 55) e «filho de José» 
(Lc 4, 22). No entanto, não são os 
Evangelistas a designá-lo assim, mas os 
ouvintes do Senhor. Mateus e Lucas, que já 
tinham deixado clara a virgindade de Maria, 
nos episódios da infância de Jesus, não têm 
receio de recolher a designação corrente de 
«filho de José». São Marcos, que não tinha 
referido ainda a virgindade da Mãe de 
Jesus, evita cuidadosamente a designação 
de «filho de José», para que os seus 
leitores não venham a confundir as coisas.       

É pois destituído de fundamento afirmar 
que São Marcos ignorava a virgindade de 
Maria. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pela nossa Diocese, suas comunidades  

      e movimentos, 
pelos acólitos, leitores e catequistas 
e pelos ministros extraordinários da comunhão,  
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos governantes de todas as nações, 

pelo progresso e bem-estar dos cidadãos 
e pela verdadeira paz e liberdade, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelo povo de Israel e seus vizinhos, 
pelos profetas que Deus envia a este mundo 
e pelos homens que nada esperam do Senhor, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos que sentem a fraqueza na sua carne, 

pelos que lutam por ser puros e não conseguem 
e pelos que sofrem perseguições  
      por amor de Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Pelos que na nossa comunidade não têm emprego, 

pelas famílias que podem gozar férias  
e por todas aquelas que as não têm, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Senhor, dá-me um coração 
que só saiba amar. 
 

    Alfonso Milagro 
(Missionário Claretiano) 

  Agenda  Santoral 
 

      Dia 09 – SS. Agostinho Zao Rong            
                        (Presbítero) e Companheiros (Mártires);  

Dia 11 – S. Bento (Abade, Padroeiro da Europa);    
Dia 13 – S. Henrique; 
Dia 14 – S. Camilo de Lelis (Presbítero). 
____________________________________________ 

Antífonas 
 

De Entrada: 
 

Recordamos, Senhor, a vossa           
      misericórdia  
no meio do vosso templo.  
Toda a terra proclama o louvor do  
      vosso nome,  
porque sois justo e santo, Senhor  
      nosso Deus. 
 

Da Comunhão: 
 

Saboreai e vede como o Senhor é bom: 
feliz o homem que n'Ele se refugia. 

 

Ou: 
 

Vinde a Mim, todos vós que andais       
      cansados e oprimidos  
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 

___________________________________________

Não é Ele o carpinteiro, 
filho de Maria? 

(Evangelho) 
 

A consciência de que o trabalho 
humano é participação na obra de Deus 
deve impregnar as actividades de todos os 
dias; o imenso esforço com que os homens 
tentam melhorar as condições de vida 
corresponde à vontade de Deus; os homens 
e as mulheres, ao ganharem o sustento 
para si e suas famílias, prestam um 
verdadeiro serviço à sociedade, prolongam 
a obra do Criador, ajudam os seus irmãos e 
contribuem pessoalmente para a realização 
dos desígnios de Deus na história. 

As vitórias do progresso humano são 
sinal da grandeza divina e fruto dos seus 
inefáveis desígnios. 
____________________________________________ 

Lar de Nazaré 
 

O espírito de serviço, o desejo de 
trabalhar para contribuir para o bem dos 
outros homens deve ser a característica 
fundamental de todo o trabalho humano.  
Na oficina de São José, sempre se 
trabalhou com a consciência de se cumprir 
a Vontade de Deus, pensando no bem de 
todos,   Jesus   e   Maria   e   José,  e  tendo  
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também presente o bem de todos os 
habitantes da pequena aldeia de Nazaré; 
Jesus, a exemplo de São José, continuou a 
ser um dos poucos artesãos da terra, senão 
o único. Tirou muita gente de apuros, 
certamente com um trabalho bem acabado 
e competente. O seu trabalho profissional 
era uma ocupação orientada para o serviço, 
para tornar agradável a vida das outras 
famílias da aldeia, acompanhado de um 
sorriso, de uma palavra amável, de um 
comentário feito como de passagem, mas 
que devolve a fé e a alegria a quem está a 
ponto de perdê-la. Sempre com uma grande 
paz e serenidade. 

Foi neste ambiente de trabalho fatigante 
e de paz que Jesus cresceu, junto de São 
José e de Maria, em sabedoria, em idade e 
em graça.  

A graça do Senhor é a única que pode 
potenciar os nossos talentos humanos. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (55) 
 

Cada ser humano possui um mundo 
único no palco da sua alma e espírito. 
Descobre-o. Reis e súbditos, miseráveis e 
abastados, são igualmente ímpares. Acima 
de sermos negros, brancos, árabes, judeus, 
americanos, somos uma única espécie.  

Quem almeja ter dias felizes precisa de 
aprender a amar a sua espécie tanto quanto 
o seu grupo social. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 
até ao Papa Francisco) 

 
“Clemente VIII” 

(1592  –  1605) 
 

Empenhado, activo e eloquente, fazia-       
-se na maioria dos casos acompanhar de 
ilustres personalidades também elas dignas 
de uma conduta apreciável. 

Durante o seu pontificado, conclui a 
obra da Reforma e foi o grande impulsiona-
dor das missões no estrangeiro. 

 
“Leão XI” 

(1605  –  1605) 
 

Eleito a 1 de Abril de 1605, o mundo 
cristão acolheu-o com agrado. No entanto, 
sentiu-se mal durante a cerimónia de 
tomada de posse e morreu pouco depois, 
tendo pontificado apenas 27 dias.        

– “Aceitação da experiência” tal como 
ela vem e é. 

– “Deixar-se ir” ou, o que é o mesmo, 
que a relação flua expontâneamente ou 
desapropriar-se, desapegar-se. Não se 
esforçar por explicar tudo ou por encontrar o 
sentido para qualquer conduta, mas 
relacionar-se sabendo que se está habitado 
pela liberdade. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 
O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

O Dr. Acácio faleceu em 14 de 
Novembro de 1913 e já era noivo de           
D. Sílvia, quando acolheu as Irmãs Hospi-
taleiras em Maceió, precisamente um ano 
antes. Fora a Maceió para regularizar os 
seus negócios em vista ao casamento, já 
marcado para o dia de Santa Rita, no dia  
24 de Novembro de 1914. 

A morte repentina do noivo foi um 
acontecimento marcante no itinerário 
espíritual de D. Sílvia. Ela deixou escrito em 
1935, quanto segue: 

“A minha vida inteira daria um romance. 
Tudo conheci: fui noiva e, pelo que passei e 
senti, melhor vi o que é sofrer e o nada da 
vida. Perdi o meu noivo, ou antes, serviu-se 
Deus de mim para lhe dar a crença e o levar 
a Si, o que tão bom era e que tanto bem 
fazia, legando aos pobres o que possuía. 
Tudo me deu: jóias, um enxoval riquíssimo: 
quis que fosse a Inglaterra vestir-me de 
roupas de casa, e a Paris, onde a irmã dele, 
que me acompanhava, comprou 22 
vestidos!  

Tinha um verdadeiro fanatismo por mim. 
E, ainda sem fé, me dizia: ‘Talvez a sua 
missão seja outra na terra – valer aos 
infelizes e desalentados pelas injustiças dos 
homens, que já nada esperam.”  

(continua...) 

____________________________________________ 

Jesus ensinava com 
autoridade 

 
São Marcos narra três ocasiões em que 

Jesus entrou numa sinagoga. 
A primeira foi em Cafarnaum. Aí libertou 

um homem de um espírito impuro. Todos 
admiraram o seu modo novo de ensinar. 
Depois  curou  um  homem  com  um  braço  

 

“Paulo V” 
(1605  –  1621) 

 
Prosseguiu a Reforma da Igreja, ao 

conseguir que aplicassem, aos eclesiás-
ticos, os decretos do Concílio de Trento.  

Foi durante o seu papado que se deu na 
Alemanha a Guerra dos Trinta Anos, que 
começou em 1618 e teve fim em 1648. 

 
“Gregório XV” 

(1621  –  1623) 
 

Através da bula “Aeterna patris” regulou 
a forma de eleição papal. 

Neste sentido, estabeleceu que a 
votação fosse secreta e proibiu os cardeais 
de se deixarem influenciar por pressões 
externas. 
____________________________________________ 

             Pastoral da 

Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (21) 
por José Carlos Bermejo 

 
____________________________________________________________________________________________________ _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

 
O que a presença plena implica 

 
Estou convencido de que, em princípio,  

Deus fez um mundo diferente para cada homem 
 e que é nesse mundo,que está dentro de nós mesmos, que 

deveríamos tentar viver. 

(Marc Brickman) 
 

 
 
Sobre este tema, Jon Kabat-Zinn diz 

que o “mindfulness” implica uma série de 
atitudes de fundo: 

– “Não julgar”. Uma atitude a que os 
meditadores chamam “epoché”. Falar com 
alguém sem o julgar ou julgar-se permite 
experimentar que qualquer pessoa 
concorda com o seu discurso. 

– “Paciência”. Não é possível o desen-
volvimento desta atitude sem trabalho, sem 
treino. 

– “Mente de principiante”. Também 
poderia referir um genuíno espanto de 
menino perante cada pessoa. 

– “Confiança nas pessoas”. Não tanto 
nos resultados quanto no caminho que 
percorremos. 

– “Não lutar”. Não nos ofusquemos, 
sabotando-nos a nós mesmos, através de 
oposições dialéticas. 
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