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Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

“Mas seja como for, a boa D. Sílvia 
realizou o seu ideal e as bençãos de Deus 
estão caindo sobre esta bendita casa como 
chuva miudinha sobre os campos. Apesar 
de combater e lutar, entrou no caminho que 
Deus lhe tinha traçado e sente-se tanto à 
vontade, que nada a perturba. Teve o seu 
Calvário de contrariedades, mas agora, no 
Tabor, o gozo é permanente.” 

Ao terminar, depois de manifestar o 
desejo de que alguns dos seus primos 
assistissem a um retiro, lamenta que a boa 
amiga, apesar da sua boa vontade, não 
possa dar notícias e agradece a Nosso 
Senhor que a prima D. Sara tenha assumido 
essa função: «a única que a vai informando 
do bem-estar da querida D. Sílvia, de D. 
Carolina, etc. e dos progressos da religião 
nesses povos.» Seguem-se as saudações 
habituais aos familiares mais próximos, e o 
desejo de notícias sobre a pequenina que, a 
seu pedido, entrara no Colégio (anexo à 
Creche).  
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Padres pedófilos) 

 

O problema não tem a ver com o 
celibato. Se um padre é pedófilo, já o era 
antes de se tornar padre. Agora, quando 
isso acontece, nunca se pode fazer vista 
grossa. Não se pode estar numa posição de 
poder e destruír a vida a outra pessoa.  

                         (Sobre o Céu e a Terra – 2010) 

Sabias que… 
Tabgha 
      Os cristãos do século IV levantaram 
uma capela onde a tradição testemunhava 
que Jesus tinha multiplicado os pães e os 
peixes. O piso da dita Basílica foi adornado 
com um mosaico bizantino de plantas e 
aves. Entre as imagens de aves, destaca-    
-se:  

Um “pavão”, símbolo da imortalidade 
recebida ao participar na Eucaristia, e uma 
“graça”, introduzindo o seu bico numa flor, 
símbolo do alimento que nutre o crente 
quando comunga. No centro destaca um 
cestinho com cinco pães ladeados por dois 
peixes. 
____________________________________________ 

Benefícios dum retiro 
 
Perto de Cafarnaún existe um lugar 

regado por sete mananciais que lhe 
fornecem grande verdura. Chama-se 
“Heptapegón”, em grego (sete fontes) ou 
Tabgha”. Provavelmente Jesus dirigiu-Se a 
este lugar com os apóstolos. Nesse 
momento de repouso, Jesus escuta os seus 
apóstolos que Lhe contam como decorreu o 
seu trabalho apostólico.  

Poder-se-á afirmar que Jesus e os 
apóstolos deslocaram-se ali em “retiro”. 

Jesus escuta com atenção os seus 
discípulos. Escutar é mais importante do 
que falar...   
____________________________________________ 

Visita-nos:  
                  www.paroquiascesf.com 
 

Contacta-nos:        

                  jornal.leitor@portugalmail.pt 
 

O R A Ç Ã O 
 

      Senhor: 
      Queremos ser sal para um mundo 
que perdeu o sabor pelas coisas simples, 
pelos momentos de amizade, pelos 
gestos gratuitos. 
      Queremos ser luz para quem 
caminha a tactear, e se deixa levar pelo 
brilho do consumo. 
      Queremos ser levedura para fazer da 
vida um pão saboroso e partilhado. 
      Senhor, obrigado por nos convidares 
a ser levedura, luz e sal. 

 

Pensamento 
 

Muitas vezes há mais bom senso numa 
única pessoa do que numa multidão.  

 
                                                          (Fedro) 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

A irmã mais velha abre a carteira e vira-      
-se para o irmão:  

– A mãe tirou-me dinheiro! 
– Como podes dizer que foi ela? Podia 

ter sido eu. 
– Tu não foste. Ainda ficou algum na 

carteira. 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

O homem morre pela primeira vez 
quando perde o entusiasmo.  

                                                             (Balzac) 

____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 
 

Ser Leitor é... (11) 

 
Ser Leitor é aceitar estes conselhos 

para antes da Leitura: 
O serviço do Leitor não se cinge nem se 

esgota, como já afirmámos diversas vezes, 
ao estrito acto de ler, de proclamar um texto 
sagrado na celebração. Há “um antes” e 
“um depois” da Leitura. Deixamos alguns 
conselhos pertinentes a ter em conta antes 
da Leitura. 

O serviço de Leitor é eminentemente 
verbal. Porém, comporta igualmente 
algumas componentes de linguagem não 
verbal: gestos, posturas, para uma boa 
proclamação. 

– O acesso ao ambão. É um gesto que 
deve efectuar-se de forma digna, serena, 
sem ruídos, esperando que o sacerdote, o 
salmista, o outro Leitor terminem a sua 
função. 

– A postura corporal diante da 
assembleia. A pessoa é por si um sinal, por 
isso evite-se colocar as mãos nos bolsos, os 
braços cruzados ou atrás das costas, a 
rigidez de face, o riso artificial, a 
teatralização. Nem excessiva timidez, nem 
superficialidade gestual ou de olhar. A 
assembleia ouve, mas também vê, isto é: 
também “se ouve com os olhos”. 

– O leitor vestido com naturalidade. O 
leitor não usa, habitualmente, vestes 
especiais. Este, homem ou mulher, jovem 
ou adulto, usa o vestuário normal, sem 
publicidades, palavras, decorações ou 
formas que despertem a atenção da 
assembleia. Tenha-se, além disso, o bom 
senso para impedir qualquer reparo em 
ousadias desnecessárias. 

– O lugar e o Livro de onde se lê. É 
importante que o Leitor se coloque 
visivelmente no ambão, o lugar da 
proclamação da Palavra, e que se veja que 
está a ler pelo Livro da Palavra de Deus e 
não por uma folha qualquer ou fotocópia. O 
Leitor deve colocá-lo à sua medida, se 
necessário, pegar nele com naturalidade. 

– Ajustar o microfone e a luz. Uma 
das  deficiências  mais  notórias  é  o “quase  

medo” de tocar no microfone. Mas é 
essencial que, antes de ler, se verifique se 
está ou não ligado e se ajuste, como norma, 
a um palmo em relação à boca. O mesmo 
se diga se há alguma iluminação no ambão. 
O Leitor deve colocar-se de modo a ver bem 
o livro e a fazer-se ouvir. 

– Esperar o silêncio da assembleia. 
Antes de começar a ler, o leitor deve 
esperar que a assembleia esteja sentada, 
atenta, em posição de escuta. Se persiste 
algum ruído: pessoas a sentar-se ou à 
procura de lugar, movimentações… o Leitor 
deve esperar. Sem silêncio, de nada vale 
começar. 
____________________________________________ 

XVI  Domingo Comum 
 

Estava escrito no Profeta Jeremias que 
O Senhor «havia de reunir o resto das Suas 
ovelhas e dar-lhes um pastor, segundo o 
Seu coração, para as apascentar com 
justiça» O Evangelho apresenta-nos Jesus 
cheio de compaixão pela multidão, que era 
como um rebanho sem pastor.  

Os cuidados do pastor pelo seu rebanho 
são uma boa comparação que nos pode 
fazer compreender o amor de Deus para 
com a humanidade. 
___________________________________________ 

1.ª Leitura  (Jr 23, 1-6)  
 
Monição:  
 

O Profeta Jeremias condena os chefes do seu 
tempo. “Ai dos maus pastores” que arruinam as 
ovelhas do rebanho que lhes foi confiado. Depois 
promete a chegada de um “verdadeiro rei”, que o 
Evangelho apresentará como o “Bom Pastor que dá a 
vida pelas suas ovelhas”, Jesus Cristo. 
  
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Jeremias 
 

Diz o Senhor: 1«Ai dos pastores que 
perdem e dispersam as ovelhas do meu 
rebanho!» 2Por isso, assim fala o Senhor, 
Deus de Israel, aos pastores que 
apascentam o meu povo: «Dispersastes 
as  minhas  ovelhas  e  as  escorraçastes,   

sem terdes cuidado delas. Vou ocupar-            
-Me de vós e castigar-vos, pedir-vos 
contas das vossas más acções – oráculo 
do Senhor. 3Eu mesmo reunirei o resto 
das minhas ovelhas de todas as terras 
onde se dispersaram e as farei voltar às 
suas pastagens, para que cresçam e se 
multipliquem. 4Dar-lhes-ei pastores que 
as apascentem e não mais terão medo 
nem sobressalto; nem se perderá 
nenhuma delas – oráculo do Senhor. 
5Dias virão, diz o Senhor, em que farei 
surgir para David um rebento justo. Será 
um verdadeiro rei e governará com 
sabedoria; há-de exercer no país o 
direito e a justiça. 6Nos seus dias, Judá 
será salvo e Israel viverá em segurança. 
Este será o seu nome: ‘O Senhor é a 
nossa justiça’». 
 

Palavra do Senhor 
  
Comentário: 
 

Jeremias, depois de ter anunciado o 
desterro (cap. 21 e 22), devido às infidelida-
des do povo e aos maus pastores, anuncia 
uma nova era, em que o próprio Deus 
tomará a seu cargo as suas ovelhas (vv. 2-
3).  

V. 4 «Dar-lhes-ei pastores» foi a 
palavra de esperança de São João Paulo II, 
a propósito das vocações sacerdotais, na 
célebre exortação apostólica com este 
mesmo título.  

O texto da Leitura foi escolhido, tendo 
em conta as palavras de Jesus no 
Evangelho de hoje (Mc 6, 34): Jesus é 
realmente Yahwéh a conduzir as suas 
ovelhas, isto é, o seu Povo; Ele é o rebento 
de David (v. 5) assim também anunciado 
em Isaías (11, 1).  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1) 

  
Monição:  
 

Este salmo é um poema de louvor a Deus que nos 
é apresentado como um bom Pastor. Confiemos na 
sua bondade. Em comunhão com toda a Igreja, 
cantemos: O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 
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 Refrão:        O SENHOR É MEU PASTOR: 
                       NADA ME FALTARÁ. 
  
O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 
  
Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de       
       confiança. 
  
Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça, 
e o meu cálice transborda. 
  
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Ef 2, 13-18) 
 
Monição:  
 

São Paulo ensina-nos que «Jesus é a 
nossa paz, que fez de uns e outros um só 
povo». Jesus fez a união de todos os 
homens por meio da sua Cruz. 
 
Leitura 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 
 

Irmãos: 13Foi em Cristo Jesus que 
vós, outrora longe de Deus, vos 
aproximastes d’Ele, graças ao sangue de 
Cristo. 14Cristo é, de facto, a nossa paz. 
Foi Ele que fez de judeus e gregos um só 
povo e derrubou o muro da inimizade 
que os separava, 15anulando, pela 
imolação do seu corpo, a Lei de Moisés 
com as suas prescrições e decretos. E 
assim, de uns e outros, Ele fez em Si 
próprio um só homem novo, 
estabelecendo a paz. 16Pela cruz recon-
ciliou com Deus uns e outros, reunidos 
num só Corpo, levando em Si próprio a 
morte à inimizade. 17Cristo veio anunciar 
a boa nova da paz, paz para vós, que 
estáveis longe, e paz para aqueles que 
estavam perto. 18Por Ele, uns e outros 
podemos aproximar-nos do Pai, num só 
Espírito. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
 

Nesta Leitura expõe-se um dos 
aspectos do plano salvífico (tema central da 
epístola): judeus e gentios, até agora 
separados, ficam unidos, ao participarem da 
mesma salvação trazida por Cristo, autor da  
 

paz: Cristo é de facto «a nossa paz» (v. 14).  
V. 14-16 –  Jesus, ao fazer de judeus e 

gentios um só povo, acabou com a 
inimizade e barreira que os separava. Cristo 
tornou nula a Lei de Moisés. Com efeito, por 
um lado, satisfez as exigências punitivas 
dessa Lei ao morrer pelos pecados; e, por 
outro lado, pela imolação do seu Corpo, 
alcançou o perdão dos pecados, tornando 
inútil uma lei punitiva, como era a de Moisés 
(cf. Rom 8, 3; Gal 2, 14). A Lei de Moisés 
era de facto uma grande barreira para a 
união entre judeus e não judeus.  

Se é verdade que ela tinha, até Cristo, 
contribuído para defender os israelitas do 
paganismo, agora já não faz sentido, uma 
vez que também os gentios são igualmente 
chamados à mesma salvação em Cristo.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 10, 27) 
 
Monição:  
 

Nós somos o povo do Senhor, somos as ovelhas 
do seu rebanho. 

Sigamos Jesus, escutemos Jesus, aclamemos 
Jesus, o Bom Pastor, que nos conhece, nos ama, nos 
chama e nos alimenta. 

“As minhas ovelhas escutam a minha voz! Eu 
conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.” 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

   As minhas ovelhas escutam a minha voz,  
         diz o Senhor; 
   Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 6, 30-34) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 30os Apóstolos voltaram para junto 
de Jesus e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e 
ensinado. 31Então Jesus disse-lhes: «Vinde comigo 
para um lugar isolado e descansai um pouco». De 
facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que 
eles nem tinham tempo de comer. 32Partiram, então, de 
barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. 
33Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde 
iam; e, de todas as cidades, acorreram a pé para 
aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. 34Ao 
desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e 
compadeceu-Se de toda aquela gente, que eram como 
ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas 
coisas. 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O Evangelho de hoje está na 
continuação da Leitura do Domingo anterior, 
contando o regresso dos Apóstolos 
enviados a pregar (a Liturgia omite o relato 
intermédio da martírio do Baptista). Eles 
contaram a Jesus «tudo o que tinham feito e  

ensinado» (v. 30), um pormenor diríamos 
paradigmático, pois o apóstolo de todos os 
tempos não pode limitar-se à acção 
esquecendo o diálogo com o Senhor. 

Também este episódio nos mostra como 
Jesus e os Apóstolos se entregavam 
inteiramente ao ministério, sem lhes sobrar 
tempo, faltando-lhes até tempo para comer. 
Assim ficou para sempre registado um 
exemplo de zelo apostólico. Por outro lado, 
fica patente o senso comum de Jesus ao 
não fazer nem exigir esforços absoluta-
mente superiores à natureza: daqui o 
imperativo do descanso. Esta leitura presta-
-se a fazer uma homilia sobre o sentido 
cristão do descanso e do aproveitamento 
das férias. 
____________________________________________ 

 Oração Universal 
 

1 –   Para que a Igreja santa, nossa mãe, 
glorifique o nome de Jesus, o seu Pastor, 
e anuncie em toda a parte o Evangelho, 
oremos, irmãos. 

 
2 –   Para que os governantes a as autoridades 

exerçam com justiça as suas funções 
e velem pelo bem de todo o povo, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Para que Jesus, o Mestre que sabe instruír, 

  se compadeça das multidões que O não conhecem 
  e venha ensinar-lhes a verdade, 

      oremos, irmãos. 
 
4 –  Para que o mundo novo inaugurado por Cristo, 

sem classes, sem divisões e sem fronteiras, 
seja a meta para onde caminhe a humanidade, 
oremos, irmãos. 
 

5 – Para que as nossas comunidades paroquiais 
 vivam em união com os pastores que Deus lhes deu 
 os amparem, com eles trabalhem e por eles rezem, 
 oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 23 – S. Brígida (Religiosa e Padroeira da       
                                                                        Europa); 
Dia 24 – S. Sarbélio Makhluf (Presbítero);                  
Dia 25 – S. Tiago (Apóstolo); 
Dia 26 – S. Joaquim e S. Ana (Pais da Virgem           
                                       Santa Maria e Avós de Jesus); 
____________________________________________ 

Chamados e enviados 
 

No Domingo passado, São Marcos 
dizia-nos que Jesus enviou os Apóstolos. 
Vejamos: “Naquele tempo Jesus chamou os 
doze apóstolos e começou a enviá-los.” 
Antes de os enviar, chamou-os e deu-lhes 
instruções para a missão que lhes ia confiar.  

Tal como há dois mil anos, também é 
assim hoje. Deus escolheu-nos e nós 
damos  graças   sempre   que   iniciamos   a  
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Missa: “Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.” Nós pertencemos a esta 
Igreja apostólica e fomos convocados para 
ouvir a Palavra de Jesus e para sermos 
alimentados com o Seu Corpo e o Seu 
Sangue.  

Somos chamados e depois somos 
enviados para transmitir aos outros a Boa 
Nova, ou seja, o Evangelho de Jesus. É 
assim que acaba a Missa: “Ide em paz”.  
____________________________________________ 

Contagiar alegria 
 

Para nos salvar “Deus enviou-nos o seu 
próprio Filho”. 

 Naquele tempo, Jesus enviou os 
Apóstolos. Agora, envia-nos a nós para que 
continuemos a obra universal da salvação. 
“Assim como o Pai me enviou também Eu 
vos envio a vós.” (Jo 20,21). Os discípulos 
regressaram e contaram a Jesus tudo o que 
tinham feito e ensinado.  

Noutra passagem do Evangelho de São 
Lucas, lemos que os discípulos regressaram 
cheios de alegria, porque em nome de 
Jesus até os possessos do demónio 
ficavam curados! (Luc 10,17) Contaram a 
Jesus o que tinham ensinado e o que 
tinham feito. Contaram as suas experi-
ências.  

Também nós devemos rever a nossa 
vida, falando com Jesus daquilo que vai 
acontecendo na nossa vida pastoral. 
Falemos com Jesus e agradeçamos os 
bons frutos do nosso apostolado. Também 
há dificuldades, problemas e recusas.  

Sabemos que Jesus tem todo o poder 
para transformar em alegria e conversão os 
momentos de tristeza e de insucesso. 
Peçamos a força do Espírito Santo para 
transmitir aos outros o que recebemos de 
Deus. Peçamos para que através do nosso 
ensino e das nossas boas obras as pessoas 
fiquem mais alegres, cheias de caridade e 
de esperança. 
____________________________________________ 

Os Papas 

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

 
“Urbano VIII” 
(1623  –  1644) 

 
O Sumo Pontífice Urbano VIII (1558 -

1644), que canonizou São Francisco Xavier, 
viu o seu pontificado marcado pela Guerra 
dos Trinta Anos. 

 
 

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) 
 
(Continuação...) 

 

Boas e más práticas 

 
Más práticas 
 

– Iniciar uma visita apresentando 
diversos temas em tom resolutivo sem, 
anteriormente, explorar o estado do doente. 

– Impor um estado de alma: «Tem de se 
animar», sem acolher com todos os 
sentidos a experiência do doente. 

– Distrair-se com conflitos do passado 
ou planos para o futuro sem acolher a 
experiência do presente, o aqui e agora do 
paciente. 

 

Boas práticas 
 
– Se possível, antes de visitar um 

doente, dedicar alguns momentos ao 
silêncio interior, ao relaxamento. Não 
importa a sua duração, bastam uns 
segundos de disposição e abertura ao 
encontro.  

– Ganhar o hábito de estarmos 
conscientes de nós mesmos, do nosso 
corpo, das nossas sensações e sentimen-
tos. 

– Cultivar a admiração diante da 
natureza, das pessoas, respeitando as 
diferenças, porque predispõe saudavelmen-
te para o encontro com as pessoas que 
sofrem. 
____________________________________________ 

A Bíblia 
Um rei para Israel: David 

(1010 a.C. – 970 a.C.) 
 

A realeza é inaugurada por Saúl para 
conter os Filisteus, mas só com David se 
impõe verdadeiramente. O povo Israelita 
unificado existe então politicamente, a par 
dos seus vizinhos. 

“Inocêncio X” 
(1644  –  1655) 

 
Relativamente à questão do jansenismo, 

na bula “Cum occasine” (1653) condenou 
como heréticas cinco proposições de 
Cornélio Jansen. Recusou-se a reconhecer 
Portugal como um país independente, 
apesar de a Restauração ter ocorrido em 
1640. 

“Alexandre VII” 
(1655  –  1667) 

 
Como Sumo Pontífice, era tido como 

virtuoso e enérgico, mas foi acusado de 
nepotismo. Entrou em grave conflito com 
Luís XIV de França,  que se reconciliaram 
com o Tratado de Pisa (1664). Foi ainda um 
protector de artes. 

 
“Clemente IX” 

(1667  –  1669) 
 

Perante os jansenistas foi mais mode-
rado que o seu antecessor, tentando o que 
ficou conhecido por Paz Clementina.  
Dedicou-se à reorganização da Igreja em 
Portugal. 

 Foi um homem versado em literatura e 
defensor das artese das letras. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (57) 
 

Por isso, toda a discriminação é insana 
e inumana. Nunca te diminues ou te 
consideres superior a alguém. Estende as 
mãos, a partir de hoje, para as pessoas que 
pensam de forma diferente de ti. Tu também 
cometes erros e nem sempre é fácil 
suportá-los. Sê um sábio, reconhece os teus 
erros e não te escondas atrás da tua rigidez 
e dos teus preconceitos. 
___________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

     Se por força da tua profissão és obrigado 
a lidar com o público, não percas a 
paciência. Sabes que é difícil manter-te 
calmo diante de certas pessoas, que já 
chegam irritadas, que são exigentes e não 
mantêm uma linha de boa educação. No 
entanto, é nesses casos que deves 
evidenciar a tua calma e paciência. Controla 
os nervos e procura compreender e servir 
com amor. 
____________________________________________ 

Jesus disse-lhes: «Vinde comigo 
para um lugar isolado e descansai um 
pouco».                               (Mc 6, 31) 
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