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 És insubstituível  (56) 
 

Se amares profundamente a espécie 
humana, estarás a contribuir para provocar 
a maior revolução social da História.       

Estamos a perder o instinto de espécie. 
Temos culturas e habilidades distintas, mas 
somos iguais no funcionamento da mente.  
Até as crianças deficientes mentais são tão 
complexas quanto os intelectuais.  A dife-
rença está apenas na reserva de memória. 
____________________________________________ 

             Pastoral da 

Saúde 
A visita ao Doente 

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

A “presença plena” ajuda-nos a 
reconhecer o que está a acontecer no 
momento presente. Praticar “mindfulness” 
não requer que vamos para um lugar 
especial ou que façamos coisas estranhas. 
Podemos praticar “mindfulness” no nosso 
dia a dia. Podemos fazer as coisas de 
sempre – caminhar, estar sentados, 
trabalhar, comer e falar – mas fazemo-las 
conscientemente, isto é, sabendo o que 
estamos a fazer.  

Quando olhamos para um belo entarde-
cer, se estivermos  “plenamente  presentes”, 
 

poderemos viver muito profundamente esse 
pôr do sol. Mas, se a nossa mente não 
estiver presente, porque distraída com 
outras coisas – se estivermos preocupados 
com o passado ou com o futuro ou com os 
nossos projetos – não estaremos “plena-
mente presentes” nesse momento nem 
poderemos desfrutar da beleza desse 
entardecer. O “mindfulness” permite-nos 
estar totalmente presentes no aqui e agora, 
de tal modo que podemos desfrutar das 
maravilhas da vida, que têm o poder de nos 
sanar, transformar e alimentar. 

Quando praticamos isto na visita ao 
doente, a admiração diante do ser humano 
que sofre e das suas potencialidades 
transformam-se num cenário muito 
poderoso de saúde. Então, o ato de ouvir 
torna-se uma forma priviligiada e profunda 
de hospitalidade. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
O cajado 
 

A indicação do Evangelho de Marcos 
“levai um cajado” (Mc 6, 8) contrasta com a 
versão de Mateus, “não leveis cajado” (Mt 
10, 10). 

O cajado foi um objecto tradicional em 
Israel que simbolizou diversas realidades. 

Ajudava o israelita em peregrinação 
para o deserto até à Terra Prometida, desde 
a saída da escravidão do Egipto. Nas mãos 
de Moisés, transmitia a força de Javé para 
bem do povo. Era o atributo do Bom Pastor 
que cuida do seu rebanho... 

Mas também era símbolo do poder e a 
arma utilizada pelos israelitas nas lutas 
corpo a corpo. 
____________________________________________ 

Pensamento 
Tudo o que é estável é contestável. 

(Albert Brie) 

De Parabéns 
 

Na próxima quarta-feira, dia 18 de 
Julho, está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a Leitora Assunção 
Matos, da Paróquia de Eiríz. 

Entretanto se há oito dias (Jornal 512) 
dáva-mos conta do aniversário Presbíteral 
do Sr. Pe. Tiago, hoje vimos dar conta do 
seu aniversário natalício. Com efeito, na 
próxima sexta-feira, dia 20 de Julho, o          
Sr. Pe. Tiago Santos, Pároco das 
‘nossas’ quatro paróquias estará de 
parabéns por essa razão. 

À Assunção e ao Sr. Pe. Tiago, o Jornal 
do Leitor deseja-lhes muitas felicidades. 

 
O R A Ç Ã O 

 

Senhor, hoje venho pedir-Te que me 
prepares para o caminho. 
Reveste-me com a humildade para que 
todos os caminhantes reconheçam em 
mim pessoa simples que merece 
confiança. 
Calça os meus pés com a paz para que 
nunca avance atropelando os débeis. 
Coloca na minha mochila o pão da 
generosidade e a água da fraternidade 
para poder socorrer a quem ficou 
esgotado à beira do caminho e já não 
pode mais. 

H u m o r 
 

O Pedro entra em casa a correr e 
mostra à mãe um telemóvel novo que achou 
na rua.  

– Mas tens a certeza de que foi 
perdido? 

– Foi perdido, foi, que eu bem vi o 
homem à procura dele. 
 

Ser Leitor é... (10) 

 
Ser Leitor é saber gerir, o olhar ou não, 

a assembleia quando se lê. Deve haver o 
equilíbrio entre o olhar a assembleia para 
quem se lê (sobretudo no enunciar da 
Leitura e na aclamação final) e olhar o texto, 
partindo do princípio de que o Leitor é 
servidor de uma Palavra que não é sua, 
mas de Deus, e servidor da assembleia a 
quem dirige a Palavra. Por isso, projecta 
mais a voz que o olhar, cuidando, porém, 
uma e outra coisa. 

Ler devagar é um dos requisitos 
fundamentais para uma boa proclamação o 
que, infelizmente, nem sempre acontece.       
A precipitação na aproximação do ambão e 
a pressa com que se lê, são, em nosso 
entender, um dos defeitos mais comuns dos 
Leitores e que é preciso evitar, para que a 
Palavra seja bem pronunciada, captada e 
entendida. 

O defeito oposto à pressa, é o soletrar a 
Leitura. Não é necessário ressaltar cada 
sílaba com igual intensidade. Além de tornar 
a audição maçadora, é um impedimento à 
compreensão do texto. É fundamental, por 
isso, a leitura prévia. 

Vocalizar bem é outro elemento 
importante. Para isso, nada de pressas, não 
“comer” sílabas, efectuando uma boa dicção 
e articulação, sem omitir nem acrescentar 
nada às palavras ou às frases, evitando o 
perigo de alterar o sentido do texto. 

O silêncio é outro factor determinante 
para uma boa leitura. Entre o título e a 
leitura deve haver um breve silêncio, bem 
como entre o fim da leitura e a aclamação: 
«Palavra do Senhor». Além disso, as frases 
e orações do texto são ritmadas por 
pontuação (vírgulas, pontos finais…) e os 
diversos tipos de pontuação requerem 
diversos tipos de silêncio, mais curtos ou 
mais breves. 

A pontuação é um dos mais importantes 
componentes na proclamação do texto, por 
isso dedicar-lhe- emos o próximo número. 
____________________________________________ 

XV  Domingo Comum 

XV  Domingo Comum 
 

“Bendito seja Deus e Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo... que nos escolheu, 
antes da criação do mundo, para sermos, 
na caridade, santos e irrepreensíveis diante 
d’Ele”, é o que nos afirma São Paulo, na 
segunda  Leitura da Missa de hoje.  

Vamos  ter bem presente este desígnio 
de Deus a nosso respeito e refletir quão 
importante é tê-lo sempre presente na 
nossa vida. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Am 7, 12-15)  
 
Monição:  
 

Amós recebeu o chamamento divino para ir, como 
profeta, denunciar as injustiças que se praticavam no 
seu povo. Apesar de perseguido, não se intimida e, 
impelido por Deus, cumpre fielmente a sua missão. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Amós 
 

Naqueles dias, 12Amasias, sacerdote 
de Betel, disse a Amós: «Vai-te daqui, 
vidente. Foge para a terra de Judá. Aí 
ganharás o pão com as tuas profecias. 
13Mas não continues a profetizar aqui em 
Betel, que é o santuário real, o templo do 
reino». 14Amós respondeu a Amasias: 
«Eu não era profeta, nem filho de profeta. 
Era pastor de gado e cultivava 
sicómoros. 15Foi o Senhor que me tirou 
da guarda do rebanho e me disse: ‘Vai 
profetizar ao meu povo de Israel’». 
 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
 

A Leitura é tirada da 3.ª parte do Livro 
de Amós, «o ciclo das visões proféticas»    
(7, 1 – 9, 10).       

 A visão do fio-de-prumo (7, 6-9) tinha 
denunciado a falta de rectidão e corrupção 
que grassava no Reino do Norte, que se 
encontrava como uma parede desapruma-
da, a ameaçar ruína iminente.  O  sacerdote  

Amasias, apaniguado do rei Joroboão II, vê 
no profeta uma ameaça para a sua 
privilegiada situação e por isso previne o rei 
contra o profeta que anunciava a sua morte 
e a destruição do Reino do Norte (vv. 10-11) 
e dá ordens a Amós para que se retire para 
o Reino de Judá vv. 12-13 (começa aqui a 
nossa Leitura), chamando-lhe «vidente», um 
outro nome dado aos profetas. Amós 
confessa que era um simples trabalhador, 
mas que Deus inesperadamente o chamou 
e enviou a profetizar (vv. 14-15): «Eu não 
era profeta nem filho de profeta». Temos 
aqui a única alusão à sua vocação.  

Este texto deixa ver a genuinidade do 
carisma profético de Amós, que não era um 
mero elemento dum grupo profético, ou um 
profeta profissional ou cortesão, ao serviço 
dos homens. 
___________________________________________ 

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

 
Monição: 
 

 A salvação é obra de Deus. O Salmo que vamos 
meditar convida-nos a pedi-la humildemente ao 
Senhor. 
 
Refrão:   
 

MOSTRAI-NOS, SENHOR, O VOSSO AMOR 
E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. 

 
Ou: 
 

MOSTRAI-NOS, SENHOR, A VOSSA       
       MISERICÓRDIA. 

 
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. 

____________________________________________ 
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2.ª Leitura (Ef 1, 3-14) 
 
Monição:  
 

São Paulo, na Carta aos Efésios recorda-nos que 
a santidade e a salvação são obra de Deus. É em 
Cristo que temos a redenção e o perdão dos pecados, 
de acordo com a riqueza da Sua graça que Ele nos 
concedeu com abundância. 
 
 Leitura: 
  

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 

 
3Bendito seja Deus, Pai de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que do alto dos 
Céus nos abençoou com toda a espécie 
de bênçãos espirituais em Cristo. 4N’Ele 
nos escolheu, antes da criação do 
mundo, para sermos santos e irrepre-
ensíveis, em caridade, na sua presença. 
5Ele nos predestinou, de sua livre 
vontade, para sermos seus filhos 
adoptivos, por Jesus Cristo, 6para que 
fosse enaltecida a glória da sua graça, 
com a qual nos favoreceu em seu amado 
Filho. 7N’Ele, pelo seu sangue, temos a 
redenção, a remissão dos pecados. 
Segundo a riqueza da sua graça, 8que Ele 
nos concedeu em abundância, com plena 
sabedoria e inteligência, 9deu-nos a 
conhecer o mistério da sua vontade: 
segundo o beneplácito que n’Ele de 
antemão estabelecera, 10para se realizar 
na plenitude dos tempos: instaurar todas 
as coisas em Cristo, tudo o que há nos 
Céus e na terra. 

11Em Cristo fomos constituídos 
herdeiros, por termos sido predestina-
dos, segundo os desígnios d’Aquele que 
tudo realiza conforme a decisão da sua 
vontade, 12para servir à celebração da 
sua glória, nós que desde o começo 
esperámos em Cristo. 13Foi n’Ele que vós 
também, depois de ouvirdes a palavra da 
verdade, o Evangelho da vossa salvação, 
abraçastes a fé e fostes marcados pelo 
Espírito Santo prometido, 14que é o 
penhor da nossa herança, para a 
redenção do povo que Deus adquiriu 
para louvor da sua glória. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
 

Este início da epístola aos Efésios de 
que é extraída a Leitura tem o aspecto de 
um hino litúrgico e é uma das mais ricas 
sínteses doutrinais paulinas. A primeira parte 
(vv. 3-10), exalta as bênçãos que encerra o 
projecto divino de salvação em Cristo, por isso 
é chamada o benedictus paulino.  

V. 3 «Em Cristo». Toda a graça – 
«bênçãos espirituais» – que Deus concede 
ao homem, após o pecado, é concedida 
pela mediação de Cristo e através da união 
com Ele.  

V. 4-5 «Santos». «Filhos». O objectivo 
desta eleição eterna de Deus é «sermos 
santos», isto é, destacados do profano e 
pecaminoso para servir ao culto e glória 
divina: «diante d’Ele», isto é, na presença 
de Deus. Estamos chamados a estar 
sempre diante de Deus para O glorificar a 
partir de tudo o que fazemos, dizemos ou 
pensamos, como ensina o Concílio Vaticano 
II: «Todos os cristãos são, pois, chamados e 
devem tender à santidade e perfeição do 
próprio estado» (LG 42). A santidade está 
em sermos «participantes da natureza 
divina» (2 Pe 1, 4; Rom 12, 1), sendo filhos 
de Deus e vivendo como tais, imitando a 
Cristo, o Filho de Deus por natureza (cf. 
Rom 8, 15-29; Gal 4, 5-7; 1 Jo 3, 1-3).           
A expressão «santos e irrepreensíveis» faz 
pensar nas vítimas oferecidas a Deus no 
Antigo Testamento (cf. Lv 20, 20-22), 
insinuando-se assim o carácter oblativo e 
sacrificial de toda a vida do cristão (cf. 1 Pe 
2, 5), bem como a perfeição que devemos 
pôr em tudo o que fazemos; e não se trata 
duma pureza meramente exterior e ritual, 
mas de um culto em espírito e verdade (cf. 
Jo 4, 23), «na sua presença» (de Deus) 
«que examina os rins e o coração» (Salm 7, 
10), isto é, que perscruta o que há de mais 
íntimo no homem, a sua consciência, 
afectos e intenções.  

V. 7 «Pelo seu Sangue temos a 
Redenção». A salvação que Cristo nos traz 
não é uma mera libertação; é apresentada 
como um resgate, uma remissão dos 
pecados (cf. Col 1, 14), que custou o 
Sangue de Cristo, a sua vida oferecida em 
sacrifício pelos pecados (cf. Ef 1,14; 1 Tes 5, 9; 1      

«O mistério da sua vontade» é o plano 
redentor que Deus tem guardado para 
salvar todos os homens: tendo permanecido 
oculto durante muito tempo, foi-nos revelado 
agora em Cristo (cf. Col 1, 26). 

V. 10 «Instaurar todas as coisas em 
Cristo», ou «Reunir sob a chefia de Cristo 
todas as coisas». O verbo grego 
«anakêfalaiôsasthai», é de significação 
bastante discutida e difícil de traduzir. 
____________________________________________ 

 A Bíblia 
A geografia física da Palestina 
 

Em um Mapa em relevo da Palestina 
mostra quatro regiões naturais que explicam 
a história. As fronteiras políticas variam 
segundo as épocas, mas a estrutura natural 
permanece.  
 

Aclamação ao Evangelho 

(cf. Ef 1, 17-18) 
 
Monição: 
 

Jesus, envia em missão os seus apóstolos. Vão 
proclamar o que viram e ouviram. 

 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
   

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
ilumine os olhos do nosso coração, 
para sabermos a que esperança fomos chamados. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 6, 7-13) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Naquele tempo, 7Jesus chamou os doze Apóstolos 

e começou a enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder 
sobre os espíritos impuros 8e ordenou-lhes que nada 
levassem para o caminho, a não ser o bastão: nem 
pão, nem alforge, nem dinheiro; 9que fossem calçados 
com sandálias, e não levassem duas túnicas. 10Disse-
lhes também: «Quando entrardes em alguma casa, 
ficai nela até partirdes dali. 11E se não fordes recebidos 
em alguma localidade, se os habitantes não vos 
ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés 
como testemunho contra eles». 12Os Apóstolos 
partiram e pregaram o arrependimento, 13expulsaram 
muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e 
curaram-nos. 

 
Palavra da Salvação. 

 
Comentário: 
 

Esta missão dos 12 é restrita aos judeus 
e vai ser uma espécie de estágio ou treino 
para a missão universal, após a 
Ressurreição (cf. Mc 16, 15). Entre as 
recomendações de Jesus sobressai a do 
desprendimento; com efeito, o pregador há-     
-de pregar sobretudo com o exemplo da sua 
vida. 

V. 11 «Sacudi o pó...» Gesto habitual 
dos judeus ao entrarem na Terra Santa, 
para não a contaminarem com a terra dos 
gentios, que se tenha colado às sandálias. 
Com tal gesto mostrava-se que considera-
vam como gentios aqueles que os não 
recebessem.  

V. 13 «Ungiam com óleo numerosos 
doentes». Aqui aparece insinuado o 
Sacramento da Unção dos Enfermos, que o 
Senhor terá instituído talvez mais adiante e 
que mais tarde foi recomendado e 
promulgado aos fiéis. na epístola de            
S. Tiago 5, 14 ss.  
___________________________________ 

O cristão deve servir de verdade 
os irmãos mais pequenos, os pobres, 
os necessitados, os marginalizados. 
 
                                               (Documento de Puebla) 
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Oração Universal 
 
 1 –  Pelo Papa Francisco, 

e por todos os bispos presbíteros e diáconos, 
para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo 
com alegria e fervor sempre renovados, 
oremos ao Senhor. 
 

2 –   Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, 
para que, sem alforge nem dinheiro, 
anunciem o arrependimento e a paz, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –   Pelos que têm fome e pelos doentes 
pelos rejeitados e por todos os que sofrem, 
para que encontrem alívio junto de Deus  
      e dos homens, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –   Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu  
pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, 
para que sejam santos e irrepreensíveis  
      na sua presença, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –   Por todos nós aqui reunidos no Senhor, 
para que Deus nos conceda o perdão 

       dos pecados 
e a vontade de cumprir os mandamentos, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 16 – Nossa Senhora do Carmo; 
Dia 17 – Bb- Inácio de Azevedo (Presbítero)                  
              e Companheiros (Mártires);    
Dia 18 – B.Bartolomeu dos Mártires (Bispo); 
Dia 20 – S. Apolinário (Bispo e Mártir); 
Dia 21 – S. Lourenço de Brindes (Presbítero      
                                                         e Doutor da Igreja). 
____________________________________________

Amor de Deus 

 
O Senhor a todos quer mostrar e revelar 

o Seu Amor e com esse Amor a salvação.      
Para atingirmos esta meta tão desejada 

por Deus e por nós, Ele nos escolheu antes 
da criação do mundo para sermos santos e 
irrepreensíveis em caridade. De facto, na 
medida em que formos santos, seremos 
felizes e estaremos a assegurar a felicidade 
eterna – a salvação. 

Para que tal aconteça é necessário 
receber, acolher e saborear a Palavra do 
Senhor que Ele nos envia através de seus 
mensageiros. Dessa escolha e desse envio 
também nos falam as Leituras da Missa de 
hoje. A primeira conta-nos a escolha que 
Deus fez de Amós e as dificuldades que ele 
teve que vencer para o anúncio da mesma 
Palavra de Deus. 
____________________________________________ 

”Os Apóstolos partiram 
e pregaram o arrependimento” 

(Mc. 6, 12) 

homens. Assim como a lâmpada não se 
acenderá, se não estiver ligada à corrente, 
também a luz da fé não chegará aos 
homens se os evangelizadores não 
estiverem ligados ao Senhor.  

Que o Senhor nos dê muitos e santos 
anunciadores do Evangelho e que os 
homens estejam abertos a esse anúncio e 
assim possam experimentar o Amor do 
Senhor e com esse Amor tenham acesso à 
salvação eterna, que todo o crente 
verdadeiramente deseja. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

Esta digressão histórica sobre o 
relacionamento de D. Sílvia com as Irmãs 
Hospitaleiras justifica-se por ajudar a 
compreender o relacionamento previsto por 
ela em 1918, como vimos atrás, antes de 
iniciar qualquer obra sociocaritativa ou de 
evangelização. Elas tinham efectivamente 
regressado ao Colégio de Bairros, nesse 
ano, e seguiu-se uma cooperação muito 
estreita com D. Sílvia, pois conseguiu, 
apesar de grandes dificuldades, confiar-lhes 
a direcção do hospital concelhio, aquando 
da sua inauguração, por ela promovida em 
Março de 1919 – a sua primeira obra 
sociocaritativa – e, pouco depois, a direcção 
da Creche  de Santo António, iniciada em 
1920 e inaugurada em casa própria em 14 
de Março de 1921. Esta cooperação 
manteve-se, nestas obras, durante toda a 
sua vida e mais  de uma década depois da 
sua morte. Algumas irmãs hospitaleiras 
foram testemunhas no processo informativo 
na Causa de beatificação,  ou fizeram 
declaração extraprocessual ao Postulador 
diocesano. 

Mas voltemos à carta de 1924. Esta 
carta continua recordando uma sugestão 
que não sabe se foi aceite, mas certamente 
influiu na opção de D. Sílvia de não exigir 
aos exercitantes, nos retiros por ela 
organizados, qualquer retribuição obriga-
tória pela estadia na casa: 

“Eu acrescentei: seria bom primeira-
mente juntar um fundo para a Obra 
progredir e não ser peso aos exercitantes. 
Se o fundo para o sustento se juntou, estou 
para saber.”  

E continua com uma constatação: 
                                                        (Continua...)            
 

Dificuldades a vencer 
para o anúncio da 
Palavra de Deus 

 
O Povo de Israel vivia um dos períodos 

mais ricos da sua história. Havia grandes 
fortunas, mas infelizmente conseguidas com 
muita corrupção. O próprio sacerdote 
Amasias, que era pago pelo rei Joroboão II, 
estava ligado a essa mesma corrupção. Por 
isso quer que Amós se retire.  

Amós tinha sido enviado para anunciar 
os verdadeiros caminhos do céu e 
desmascarar a corrupção reinante. Ele quer 
anunciar a Palavra de Deus de uma forma 
gratuita. Daí as dificuldades a vencer. As 
riquezas, por vezes mal adquiridas, o apego 
ás mesmas, o orgulho e demais vícios, 
continuam a ser dificuldades a vencer para 
o anúncio da Palavra do Senhor.  

Infelizmente, na hora atual, são tantos 
os meios de comunicação social ao serviço 
da mentira, divulgando caminhos errados 
aos homens. O aborto, a eutanásia, a 
desagregação da Família que se tenta a 
todo o custo impor, a exploração sexual e 
material, os ódios, guerra e fomes tão 
generalizadas, a perseguição dos cristãos, 
são exemplos desses desvios e dificuldades 
que os anunciadores do Evangelho têm que 
vencer. 
____________________________________________ 

Que o anúncio seja 
credível 

 
Para que o anúncio pudesse ser 

credível, o Senhor envia os seus doze 
Apóstolos, também sem nada, sem apoio 
material: não levassem pão, nem alforge... 
A ausência de todos esses meios facilitava 
o anúncio da verdade de forma mais 
convincente e rápida. Por isso recomen-
dava-lhes mesmo que não saudassem 
alguém pelo caminho. E eles assim fizeram, 
expulsando mesmo muitos demónios, 
anunciando com convicção e entusiasmo a 
Boa Nova do Evangelho. 

Que o Senhor nos dê muitos e santos 
anunciadores dos verdadeiros caminhos da 
felicidade. Que o façam de uma forma 
convicta, alegre e gratuita. De facto 
ninguém será instrumento de evangelização 
se não estiver evangelizado. A catequese 
não é uma teoria que se aprende, mas uma 
vida que se vive. Precisamos de evangeliza-
dores evangelizados.  

A conversão é obra de Deus, mas, Ele 
quis   precisar   de   nós   para   chegar   aos   
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