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IV Dom. Comum 

 

No passado domingo tivemos oportu-
nidade de reflectir sobre a importância do 
anúncio da Palavra de Deus para todos 
nós. Ora, a Palavra de Deus precisa de 
gente que a proclame, que a anuncie. 
Essas pessoas são os profetas. 

Hoje, nas Leituras que iremos escutar, 
ouviremos falar de dois profetas. 

Que esta Palavra de Deus nos inspire 
a que sejamos os profetas deste tempo, 
missão a que insistentemente nos chama 
o nosso Baptismo. 
__________________________________ 

introdução 
 

Há tribulações que chegam sem se 
prever e as quais não procurámos, mas 
há também outras que são a conse-
quência de escolhas que fizemos. O preço 
a pagar por quem aceita desempenhar a 
missão difícil e pouco gratificante de 
profeta, é a perseguição. 

Mesmo as pessoas mais simpáticas, 
quando se tornam intérpretes da mensa-
gem do Céu, muito embora isso possa 
parecer estranho, podem tornar-se irri-
tantes, maçadoras, insuportáveis e serem 
marginalizadas. 

O profeta nunca é louvado por muito 
tempo pelas multidões e ainda menos por 
quem detém o poder, quer político, quer 
religioso. O profeta é sempre uma perso-
nagem incómoda. 

Num primeiro momento, pode até ser 
apreciado pela sua preparação, inteli-
gência, integridade moral, mas acaba – 
mais tarde ou mais cedo –  por ser olhado 
com suspeita, hostilizado e perseguido. 

Jesus não iludiu os seus discípulos, 
não prometeu uma vida fácil, não garantiu 
a aprovação e o consenso das pessoas. 

Com insistência repetiu que a adesão 
a Ele iria implicar perseguições: «Basta ao 
discípulo ser como o seu mestre e ao 
servo ser como o senhor. Se ao dono da 
casa chamaram Belzebu, o que não 
chamarão eles aos familiares!» (Mt 10, 24-
25). «Mais ainda –  acrescentou –  há-de 

chegar mesmo a hora, em que, quem vos 
matar, julgará que presta um serviço a 
Deus» (Jo 16, 2). 

Evocando com pena o seu passado, 
Paulo reconhecerá: «Nem sou digno de 
ser chamado Apóstolo, porque persegui a 
Igreja de Deus» (1 Cor 15, 9). Todavia, 
dirá também tê-lo feito «movido por santo 
zelo» (Fl 3, 6), convencido de estar a 
defender Deus e a verdadeira religião. 
__________________________________ 

 

Antífona de Entrada 
 

Salvai-me, Senhor nosso Deus,  
e reuni-nos de todas as nações,  
para dar graça ao vosso santo nome  
e nos alegrarmos no vosso louvor. 

__________________________________ 
 

1.ª Leitura  
(Jr 1, 4-5.17-19) 

 
Monição:  
 

Iremos escutar um trecho do livro do Profeta 
Jeremias. Ele foi escolhido por Deus para proclamar 
a Sua Palavra aos reis, aos sacerdotes, aos chefes 
do seu tempo e a todo o povo. 

  
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Jeremias 
 

No tempo de Josias, rei de Judá, 4a 
palavra do Senhor foi-me dirigida 
nestes termos: 5«Antes de te formar no 
ventre materno, Eu te escolhi; antes 
que saísses do seio de tua mãe, Eu te 
consagrei e te constituí profeta entre as 
nações. 17Cinge os teus rins e levanta-       
-te, para ires dizer tudo o que Eu te 
ordenar. Não temas diante deles, senão 
serei Eu que te farei temer a sua 
presença. 18Hoje mesmo faço de ti uma 
cidade fortificada, uma coluna de ferro 
e uma muralha de bronze, diante de 
todo este país, dos reis de Judá e dos 
seus chefes, diante dos sacerdotes e 
do povo da terra. 19Eles combaterão 
contra ti, mas não poderão vencer-te, 
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porque Eu estou contigo para te 
salvar». 

 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
 

Estamos em 627 a.C. e Jeremias 
talvez não tenha ainda vinte anos quando 
é chamado pelo Senhor a ser profeta. É 
um jovem bom, sensível, inteligente que 
deseja ter uma família e viver tranquilo em 
Anatot, a aldeia de seus pais. Pelo 
contrário, antes de ter sido formado no 
ventre de sua mãe, é escolhido para uma 
missão difícil e arriscada: é chamado para 
anunciar uma mensagem contrária às 
expectativas dos seus compatriotas. Num 
tempo em que «desde o mais pequeno ao 
maior, todos se entregam a lucros 
desonestos; desde o profeta ao sacerdote, 
todos praticam a mentira» (Jr 8, 10), 
Jeremias é enviado a proclamar em voz 
alta: «assim não está bem!» Por causa 
disso, a sua vida será um contínuo 
suceder-se de dramas e insucessos. 

 O profeta é aquele que vê o mundo 
com os olhos de Deus. É dotado de uma 
apurada sensibilidade espiritual que o leva 
a dar-se conta da distância que separa o 
projecto do Senhor das obras do homem. 
Experimenta uma amargura profunda 
quando o povo escolhe caminhos de 
morte, quando na sociedade se institucio-
nalizam relacionamentos injustos, quando 
aqueles que deveriam proteger os fracos, 
defender o órfão e a viúva alinham ao lado 
dos poderosos. 

Então não consegue reprimir a 
indignação, não pode ficar calado. 

Uma força divina, incontrolável, 
desencadeia-se nele e leva-o a levantar a 
voz para denunciar o pecado, as 
opressões, os abusos, as violências, a 
inaptidão de quem conduz o povo à ruína.  

Ora, a esta difícil missão, é chamado 
Jeremias, o rapaz tímido e calmo, desti-
nado a tornar-se «um homem de discórdia 
e de polémica para toda a terra» (Jr 15, 
10). 

 Depois, na segunda parte da Leitura, 
Deus anuncia a Jeremias aquilo que lhe 
irá acontecer. Não o ilude, não lhe 
promete uma vida fácil. Será –  diz –  
como um soldado perseguido pelos 
inimigos, como uma fortaleza assediada 
por um exército sedento de sangue. 

Podemos, entretanto, perguntar-nos: 
Por que é que Deus o envia, se já sabe 
que o seu profeta irá ao encontro da 
derrota e será vítima do ódio dos seus 
adversários? Ora bem: A Leitura conclui-       
-se com palavras de esperança e de 
conforto. O Senhor anuncia a Jeremias: 
«Eles combaterão contra ti, mas não 

poderão vencer-te, porque Eu estou 
contigo para te salvar» (Jr 1, 18-19). 
__________________________________ 
 

Salmo Responsorial 
Sl 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 (R. cf. 15ab) 

  

Monição:  
 

O salmo que vamos proclamar constitui um 
colóquio do crente com Deus. Algumas das 
expressões utilizadas pelo salmista coincidem com 
as palavras ouvidas por Jeremias e proferidas na 
primeira leitura. 

  

Refrão:  
 

A MINHA BOCA PROCLAMARÁ  
A VOSSA SALVAÇÃO. 
  
Em Vós, Senhor, me refugio, 
jamais serei confundido. 
Pela vossa justiça, defendei-me e  
      salvai-me, 
prestai ouvidos e libertai-me. 
  
Sede para mim um refúgio seguro, 
a fortaleza da minha salvação. 
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio: 
meu Deus, salvai-me do pecador. 
  
Sois Vós, Senhor, a minha esperança, 
a minha confiança desde a juventude. 
Desde o nascimento Vós me sustentais, 
desde o seio materno sois o meu     
      protector. 
  
A minha boca proclamará a vossa justiça, 
dia após dia a vossa infinita salvação. 
Desde a juventude Vós me ensinais 
e até hoje anunciei sempre os vossos     
       prodígios. 

_____________________________________ 

2.ª Leitura  
(1 Cor 12, 31 – 13, 13) 

 
Monição:  
 

A caridade é a grande lei dos cristãos. Não é 
paixão egoísta que procura o próprio interesse, mas 
é paciente e benigna, não guarda ressentimentos. 
Pelo contrário, tudo crê, tudo desculpa, tudo espera 
e tudo suporta, afirma São Paulo nesta segunda 
Leitura. 

  
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: 31Aspirai com ardor aos 
dons espirituais mais elevados. Vou 
mostrar-vos um caminho de perfeição 
que ultrapassa tudo: 1Ainda que eu fale 
as línguas dos homens e dos anjos, se 
não tiver caridade, sou como bronze 
que ressoa ou como címbalo que 
retine. 2Ainda que eu tenha o dom da 

profecia e conheça todos os mistérios 
e toda a ciência, ainda que eu possua a 
plenitude da fé, a ponto de transportar 
montanhas, se não tiver caridade, nada 
sou. 3Ainda que distribua todos os 
meus bens aos famintos e entregue o 
meu corpo para ser queimado, se não 
tiver caridade, de nada me aproveita.  

4A caridade é paciente, a caridade é 
benigna; não é invejosa, não é altiva 
nem orgulhosa; 5não é inconveniente, 
não procura o próprio interesse; não se 
irrita, não guarda ressentimento; 6não 
se alegra com a injustiça, mas alegra-      
-se com a verdade; 7tudo desculpa, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8O 
dom da profecia acabará, o dom das 
línguas há-de cessar, a ciência 
desaparecerá; mas a caridade não 
acaba nunca. 9De maneira imperfeita 
conhecemos, de maneira imperfeita 
profetizamos. 10Mas quando vier o que 
é perfeito, o que é imperfeito 
desaparecerá. 11Quando eu era criança, 
falava como criança, sentia como 
criança e pensava como criança. Mas 
quando me fiz homem, deixei o que era 
infantil. 12Agora vemos como num 
espelho e de maneira confusa, depois, 
veremos face a face. Agora, conheço 
de maneira imperfeita, depois, 
conhecerei como sou conhecido. 
13Agora permanecem estas três coisas: 
a fé, a esperança e a caridade; mas a 
maior de todas é a caridade. 

 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
 

Em Corinto – como vimos nos domin-
gos passados – havia desentendimentos e 
invejas por causa dos carismas. Depois de 
ter afirmado que todos os dons provêm do 
Espírito e são destinados à construção da 
comunidade, Paulo indica aos cristãos um 
caminho superior a todos: A caridade. É 
curioso: ele está a falar de carismas –  e a 
caridade é certamente um carisma –  e, 
em vez de continuar no mesmo tom, 
introduz uma imagem nova, a do caminho: 
«Vou mostrar-vos um caminho de perfei-
ção que ultrapassa tudo.» 

A caridade, o maior dos dons de Deus, 
é acolhida pelo homem de maneira 
progressiva. Somente o Pai é caridade (1 
Jo 4, 8) plenamente, o homem –  ser 
limitado – apenas pode caminhar rumo a 
essa meta. A caridade é um caminho, um 
longo caminho a percorrer com esforço. 

O trecho começa com um hino ao 
amor. Diz que a caridade é superior a 
todos os outros dons: ao das línguas, à 
profecia, à fé, à assistência caritativa e, 
inclusivamente, à imolação do próprio 
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corpo no fogo, gesto que, naquele tempo, 
era considerado a expressão máxima da 
coragem. 

Este amor não deve ser confundido 
com a paixão egoísta que procura apenas 
o próprio interesse e o próprio prazer. Nós 
chamamos amor ao desejo de possuir um 
bem que já existe ou até à simples 
atracção física. É neste sentido que 
falamos do amor de um jovem por uma 
bonita rapariga. Mas, na realidade, isto 
muitas vezes reduz-se ao desejo de a 
possuir, de a ter toda para si. 

O amor de que fala Paulo é como o 
amor de Deus: não encontra o bem, 
criado. É nesta óptica que deve ser 
entendida a frase que Jesus repete muitas 
vezes: «Os últimos serão os primeiros e 
os primeiros serão últimos» (Mt 20, 16). 
Para nós, os primeiros são os bons e os 
últimos os maus. Deus inverte esta 
graduação. As suas preferências vão para 
os pecadores, porque mais necessitados 
do seu amor: quando se deixam invadir 
pelo seu amor tornam-se os primeiros. 
É… decididamente, a nossa maneira de 
pensar, de ver e de medir as coisas, está 
muito longe da de Deus. 

Podem-se ter muitas qualidades, 
podem-se tomar esplêndidas iniciativas, 
mas se não se é movido pelo amor 
completamente gratuito e desinteressado, 
se é cultivada a vaidade e o desejo de 
afirmação de si mesmo, não se é movido 
pela «caridade». 

Depois, na segunda parte da Leitura, 
Paulo fala da caridade como se fosse uma 
pessoa. Apresenta-a com uma série de 
quinze verbos e adjectivos. Diz que ela é 
paciente, suporta a injustiça, domina o 
ressentimento. É amável, está sempre 
disposta a fazer o bem a todos. Não é 
invejosa. Não é orgulhosa, não falta ao 
respeito. É desinteressada, preocupa-se 
com os problemas dos outros. Não cede 
às provocações e triunfa sempre sobre o 
mal. 

Finalmente, na terceira parte, a 
caridade é posta em comparação com os 
outros carismas. Estes passarão, deixarão 
de ser necessários, serão esquecidos, 
serão como os jogos da infância que, a 
certa altura, já não divertem e são 
abandonados; mas a caridade será 
eterna, nunca acabará. 
__________________________________ 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Lc 4, 18) 

 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

O Senhor enviou-me a anunciar a boa 
nova aos pobres, a proclamar aos cativos a 
redenção.  
_____________________________________ 
 

Evangelho  (Lc 4, 21-30) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 21Jesus começou a 
falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: 
«Cumpriu-se hoje mesmo esta 
passagem da Escritura que acabais de 
ouvir». 22Todos davam testemunho em 
seu favor e se admiravam das palavras 
cheias de graça que saíam da sua boca. 
E perguntavam: «Não é este o filho de 
José?» 23Jesus disse-lhes: «Por certo 
Me citareis o ditado: ‘Médico, cura-te a 
ti mesmo’. Faz também aqui na tua 
terra o que ouvimos dizer que fizeste 
em Cafarnaum». 24E acrescentou: «Em 
verdade vos digo: Nenhum profeta é 
bem recebido na sua terra. 25Em 
verdade vos digo que havia em Israel 
muitas viúvas no tempo do profeta 
Elias, quando o céu se fechou durante 
três anos e seis meses e houve uma 
grande fome em toda a terra; 26contudo, 
Elias não foi enviado a nenhuma delas, 
mas a uma viúva de Sarepta, na região 
da Sidónia. 27Havia em Israel muitos 
leprosos no tempo do profeta Eliseu; 
contudo, nenhum deles foi curado, mas 
apenas o sírio Naamã». 28Ao ouvirem 
estas palavras, todos ficaram furiosos 
na sinagoga. 29Levantaram-se, expulsa-
ram Jesus da cidade e levaram-n’O até 
ao cimo da colina sobre a qual a cidade 
estava edificada, a fim de O precipi-
tarem dali abaixo. 30Mas Jesus, 
passando pelo meio deles, seguiu o 
seu caminho. 

 

Palavra da Salvação. 
  
Comentário: 
 

O trecho de hoje retoma o último 
versículo do Evangelho do domingo 
passado e relata o que aconteceu na 
sinagoga de Nazaré depois de Jesus ter 
proclamado o início do «Ano da Graça». 

As dificuldades deste texto não são 
poucas, e são também muitas as 
interpretações dadas. 

Não se entende muito bem o motivo 
pelo qual, os habitantes de Nazaré, de 
repente, passam da admiração por Jesus, 
aos insultos, e depois à tentativa de o 
linchar. Se Ele não disse nada de 
provocante, por que é que reagem deste 
modo? 

Também não é claro o motivo pelo 
qual Jesus cita os dois provérbios: 
«Médico, cura-te a ti mesmo» e «Nenhum 
profeta é bem recebido na sua terra.» 
Este último, de modo particular, parece 
deslocado: por que é que fala assim se – 
ao que parece – o estão a elogiar? 

Marcos, por exemplo, diz que Jesus 
não conseguiu operar ali nenhum prodígio 
(milagre), por causa da incredulidade 
deles (Mc 6, 5). Já Lucas, pelo contrário, 
dá a entender que eles o consideram 
capaz de fazer milagres. Então, por que é 
que não os faz? 

Por fim, gostaríamos de saber também 
como conseguiu escapar a tanta gente 
enfurecida. Volatilizou-se  (voou) milagro-
samente? Mas então teria realizado o 
prodígio que os compatriotas pediam. Não 
pode ser, não pode ter voado dali para 
fora. 

Quando, lendo o Evangelho, depara-
mos com pormenores que parecem 
estranhos e inverosímeis (improváveis), 
temos de nos alegrar: são sinais 
preciosos, são um convite a ir além do 
puro dado de crónica e a procurar o 
significado mais profundo do episódio. 

Há um facto que, mais ou menos 
explicitamente, é referido por todos os 
evangelistas: os habitantes de Nazaré e 
os próprios parentes não acreditaram em 
Jesus (Mc 3, 21; Jo 7, 5). Mateus e 
Marcos colocam esta recusa no final da 
pregação na Galileia (Mc 6, 1-6; Mt 13, 
53-58). Lucas, pelo contrário, antecipa-a 
para o início da vida pública por um 
motivo teológico e pastoral. (Ev. de hoje). 

Entretanto, observámos no domingo 
passado que o que aconteceu na sina-
goga de Nazaré é uma ouverture de toda 
a missão de Jesus. Neste prelúdio são 
indicados os temas principais da sua 
mensagem (a salvação dos pobres, dos 
fracos, dos oprimidos), o acolhimento 
inicialmente favorável, depois a incom-
preensão, a recusa e a condenação à 
morte. 

Ora, a tentativa de linchamento 
encenada em Nazaré, tem o seu paralelo 
na cena da paixão, quando Jesus é 
conduzido para fora da cidade para ser 
executado. É aquela expressão «Médico, 
cura-te a ti mesmo!» a lembrar o escárnio 
que lhe foi dirigido aos pés da cruz: 
«Salvou os outros, salve-se a si mesmo» 
(Lc 23, 35). 

Analisado o objectivo teológico do 
evangelista, vejamos agora quais são as 
razões que levaram os compatriotas de 
Jesus a agirem de forma tão agressiva às 
suas palavras. 

Aparentemente, o trecho inicia com 
uma aprovação unânime do discurso 
pronunciado por Jesus na sinagoga: 
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«Todos davam testemunho em seu favor 
e se admiravam das palavras cheias de 
graça que saíam da sua boca». Na 
realidade, o significado do texto não pode 
ser este, pois desta forma torna-se difícil 
explicar o seguimento do relato. 

A reacção dos ouvintes só tem razão 
de ser, se Jesus disse ou fez qualquer 
coisa que feriu a sensibilidade deles. E um 
motivo da hostilidade talvez possa ser 
descoberto. 
     Ora, é costume durante a celebração 
que, aquele que proclama o segundo texto 
bíblico, leia pelo menos três versículos do 
livro de um profeta. Na pobre sinagoga de 
Nazaré, provavelmente, não existem 
todos os livros, mas apenas o de Isaías. É  
também provável que – sendo lido e relido 
todos os sábados –  todos o conheçam já 
de cor. Para além de mais, o trecho 
escolhido por Jesus, é um dos mais 
conhecidos. 

Então, a irritação dos ouvintes, 
poderia ter sido determinada, pelo facto 
de Jesus ter interrompido bruscamente a 
leitura, após um versículo e meio. Por que 
não continuou? 

Se lermos a continuação, pode-se 
intuir o motivo. Após «Fui enviado... para 
proclamar o ano da graça do Senhor» o 
texto prossegue: «o dia em que o nosso 
Deus fará justiça» (Is 61, 2). 
       Ora, era precisamente esta a frase 
que todos queriam ouvir. 
      Acontecia que, os habitantes de 
Nazaré, como todos os Israelitas, ansia-
vam por esta vingança, desejavam 
ansiosamente a intervenção punitiva de 
Deus contra os pagãos que por tantos 
séculos os tinham oprimido. 

Agora, que finalmente parecia ter 
chegado o momento do acerto de contas, 
eis que, no lugar da vingança, Jesus 
anuncia um «ano de graça», o 
cancelamento de todas as dívidas, a 
benevolência incondicional de Deus para 
com todos. 

Ora, as suas «palavras de graça», 
contém uma mensagem inaceitável, 
inaudita (inacreditável). Todos na sinago-
ga são testemunhas da facciosidade 
(desrespeito) do seu modo de tratar os 
livros santos. Quem pensa Ele que é? 
Não é talvez o filho de José, o carpinteiro? 

O contraste entre a mentalidade 
tradicional que espera um messias 
glorioso, vencedor e vingativo, e as  
“palavras de graça” pronunciadas por 
Jesus, é radical, e voltará continuamente 
durante toda a sua vida pública. Aliás, 
este é o conflito anunciado por Simeão: 
«Está aqui para queda e ressurgimento de 
muitos em Israel e para ser sinal de 
contradição; uma espada trespassará a 
tua alma. Assim hão-de revelar-se os 

pensamentos de muitos corações» (Lc 2, 
34-35). 

Mas Jesus não procura afrouxar a 
tensão, nem sequer atenuar as 
divergências, explicando que tudo surgiu 
de um banal mal-entendido. Bem pelo 
contrário: agudiza a tensão citando dois 
provérbios: «Médico, cura-te a ti mesmo» 
e «Nenhum profeta é bem recebido na 
sua terra» que provocam uma segunda e 
violenta desilusão nos seus compatriotas. 
É que eles tinham ouvido falar dos 
prodígios feitos em Cafarnaum e iludiram-       
-se ao pensar que poderiam assistir 
àqueles milagres que assinalariam o início 
da era messiânica. 

Aliás, os dois provérbios citados por 
Jesus, são um desmentir das suas 
expectativas, um distanciamento das suas 
convicções, uma recusa dos seus sonhos, 
uma condenação das suas ilusões. 

Depois, na segunda parte do 
Evangelho de hoje, a discussão sobe 
ulteriormente de tom e torna-se provo-
cação. 

Jesus explica a razão pela qual não 
repete na sua aldeia as obras que fez em 
Cafarnaum: comporta-se como Elias e 
Eliseu que socorreram estrangeiros em 
vez de ajudarem as pessoas necessitadas 
do seu povo. 

Ora, isto é demais! Os habitantes de 
Nazaré entendem onde quer chegar: 
Israel não é o único destinatário das 
promessas feitas a Abraão e à sua 
descendência. Já não tinham gostado da 
escolha que Jesus tinha feito ao 
abandonar a sua aldeia para se transferir 
para Cafarnaum, uma cidade comercial 
cheia de pagãos onde a vida nem sempre 
se conduzia de acordo com as normas da 
pureza legal. Agora dão-se conta de que o 
seu «não», era um gesto isolado, mas era 
o sinal claro de que a salvação de Deus 
se estendia a todos os povos. E isto não 
“cabia” na cabeça daquela gente. 

Por isso, as suas “palavras de graça”  
irritam a assembleia: são um desafio à 
mesquinhice e pequenez das suas 
convicções religiosas. 

Portanto, tendo chegado a este ponto, 
já não surpreende a reacção dos seus 
ouvintes: todos são tomados pelo 
desdém, levantam-se, levam-no para fora 
da cidade e procuram lançá-lo do 
precipício. 

Finalmente o último versículo, «Mas 
Jesus, passando pelo meio deles, seguiu 
o seu caminho», não se refere a um 
desaparecimento milagroso. É uma men-
sagem de consolação e de esperança que 
Lucas quer dar aos cristãos das suas 
comunidades, os quais têm de enfrentar 
oposições, incompreensões, dissídios, 
hostilidades. O risco que correm, é 

apenas o de esquecerem que se está a 
repetir neles, aquilo que aconteceu a 
todos os profetas e também ao seu 
Mestre. 

Protegidos por Deus –  garante Lucas 
– também eles passarão pelo meio da 
perseguição e continuarão seguros pelo 
seu caminho. 
__________________________________ 
 

Oração  Universal 
(Missa Vespertina) 

 
1 –  Para que os fiéis e catecúmenos da Igreja 

sejam solidários com os homens que mais     
      sofrem 
e os ajudem em suas carências e tristezas, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que os ministros do Evangelho 

e todos os cristãos perseguidos por causa da fé 
sintam que Deus está com eles e lhes dá força, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que os povos ainda não evangelizados 

possam ouvir o anúncio da Palavra 
e glorifiquem connosco a Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que os esposos separados pela discórdia 

voltem a descobrir o sentido cristão da vida 
e a bondade do nosso Pai que está nos Céus, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que todos nós aqui reunidos na casa de     
             Deus 

reconhecendo as graças que o Senhor nos dá, 
cresçamos cada vez mais em caridade, 
oremos, irmãos. 

__________________________________________ 
 

Oração Universal 

(Missa do Dia) 
 
 

1 –  Para que o reino de Cristo se estenda por toda        
             a terra 

e todos os povos se reúnam na sua Igreja, 
oremos, irmãos. 
 

2 –  Para que cessem as guerras e se extingam os        
             ódios 

e todos os povos vivam na paz e na concórdia, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Para que o vínculo da caridade una os corações 
e se fortaleça a solidariedade entre ricos e   
      pobres, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Para que a humanidade reencontre a paz e a       
       justiça 

e sejam vencidas as doenças e a miséria, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Para que as crianças conservem a inocência 
e nas famílias reine o amor e confiança, 
oremos, irmãos. 
 

6 –  Para que os pecadores voltem à casa do Pai 
e os que morreram em Cristo 
cheguem ao lugar da luz e da paz, 
oremos, irmãos. 
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7 –   Para que a nossa comunidade paroquial viva a   
              sua  fé 

e dê testemunho fiel do Evangelho, 
oremos, irmãos. 

__________________________________________ 
 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 04 – S. João de Brito (Presbítero e                         

                                                                    Mártir). 

Dia 05 – S. Águeda (Virgem e Mártir). 

Dia 06 – SS. Paulo Miki e Companheiros          
                                                   (Mártires). 

Dia 07 – Cinco Chagas do Senhor. 
Dia 08 – S. Jerónimo Emiliano e  
              S. Josefina Bakhita (Virgem). 

Dia 09 – Santa Maria no Sábado. 
__________________________________ 
 

A missão profética 

comporta muitos 

riscos 
  

O profeta não é aquele que adivinha o 
futuro. A sua missão baseia-se no anúncio 
da Palavra, na denúncia corajosa de tudo 
o que é contrário a essa mesma Palavra, 
na vivência absoluta daquilo que anuncia 
e na capacidade de dar a vida por esse 
anúncio. 

O desempenho da missão profética é 
difícil, mas não deve ser motivo para 
desânimo, porque o Senhor sempre 
acompanha aqueles que indicam o 
caminho da salvação. 

Realmente assim acontece. Até as 
pessoas mais simpáticas, quando come-
çam a desempenhar a sua função de 
profetas, são isoladas, mal vistas e 
ninguém as suporta. Não são pessoas 
aclamadas pelas multidões e muito menos 
por aqueles que detêm o poder. 
Inicialmente poderão ser olhados com 
alguma simpatia, mas quase logo são 
marginalizados, olhados com desconfian-
ça, atacados e perseguidos. E porquê? 
Porque vêem o mundo com os olhos de 
Deus e por isso denunciam as situações 
injustas, os abusos do poder e, como não 
podem ficar calados, denunciam o 
pecado, a exploração, a violência, o 
suborno, o oportunismo e todas as 
situações de injustiça.  

A esta difícil missão foi chamado por 
Deus o profeta Jeremias, como acabamos 
de escutar na primeira leitura. O Senhor 
diz-lhe que não tema, porque Ele sempre 
o acompanhará nas dificuldades e estará 
com ele para o salvar. 

O mesmo aconteceu com Jesus, 
como ouvimos no Evangelho: os seus 
opositores não o suportam porque se 
sentem incomodados pela Sua mensa-

gem, pelas públicas denúncias das suas 
injustiças, pelo modo novo como 
interpreta a Palavra de Deus. Primeiro, 
porque o conhecem bem demais – é «o 
filho de José», dizem eles, convencidos 
de que sabiam tudo sobre aquele seu 
conterrâneo. Segundo, porque não fez 
nenhum milagre, como eles queriam que 
fizesse. Diante dessa incredulidade, Jesus 
recorda Elias e Eliseu, que realizaram 
prodígios entre estrangeiros que 
acreditaram neles. A reação é rápida e 
violenta: rejeitam Jesus e tentam matá-lo. 
Jesus, porém, passando pelo meio deles, 
continuou o seu caminho. 

Esse conhecimento superficial não os 
levou a uma adesão a Jesus.  

E o nosso conhecimento de Jesus, 
leva-nos a acolhê-l’O e a viver com alegria 
e entusiasmo a sua mensagem, ou 
comportar-nos-emos como os seus 
contemporâneos?  

Convém tomarmos consciência de 
que os "profetas" não são apenas pessoas 
do passado. Nós, Leitores, também 
somos profetas, por obrigação do nosso 
baptismo. 
__________________________________ 
 

O baptizado é 

chamado a ser 

profeta 
 

No Baptismo, fomos ungidos como 
profetas, à imagem de Cristo. Somos a 
"boca" através da qual a Palavra de Deus 
se dirige hoje aos homens. 

Temos coragem de nos envolver pela 
palavra do Senhor e pelo seu projecto? 
Ou temos medo de denunciar situações e 
atitudes contrárias ao Evangelho? As 
críticas, a solidão e o abandono não nos 
impediram às vezes de cumprir a missão 
que Deus nos confiou no nosso meio de 
trabalho, na família, no divertimento?  

Teremos de nos persuadir que vamos 
à Igreja para escutar a Palavra e para 
posteriormente a anunciar, com o teste-
munho de vida e com a própria voz. Mas, 
temos consciência de que havemos de 
esclarecer e aprofundar a nossa fé, não 
ficando apenas com a catequese que 
recebemos para fazer a primeira 
comunhão?  

Renovemos então a nossa fé, não 
apenas em Deus, mas também nas 
pessoas que convivem connosco e 
anunciam a Palavra. Assim, teremos a 
certeza de que também os santos de casa 
acabarão por fazer milagres! 

Se assim não procedemos estamos a 
comportar-nos como os conterrâneos de 
Jesus que já «sabiam tudo sobre Ele», 

mas afinal desconheciam a sua verdadei-
ra identidade que se pautava pelo amor.  
__________________________________ 
 

O amor é a grande lei 

dos cristãos 
 

O maior conhecimento de Jesus e o 
aprofundamento da Sua Palavra é o 
caminho certo para o compromisso com a 
Sua pessoa e para o desempenho da 
vocação profética a que todos fomos 
chamados pelo Baptismo.  

Jesus, Filho de Deus, identifica-Se 
com Seu Pai, de Quem é o sinal visível 
nesta terra: “Quem Me vê, vê o Pai”, 
afirmou Ele um dia. Ora, “Deus é Amor” e 
de amor fala a segunda Leitura, quando 
nos apresenta a caridade, isto é, o amor, 
como o carisma do cristão. O cristão é o 
profeta do amor e, por amor, consegue 
enfrentar também a perseguição.  

O amor não é o desejo de possuir um 
bem que já existe ou uma procura do 
próprio interesse e do próprio prazer. O 
amor, de que fala São Paulo, é como o de 
Deus: não procura o bem, cria-o. 
Poderemos ser possuidores de muitas 
qualidades, termos a capacidade de 
orientar e criar muitas iniciativas, mas se 
não formos estimulados por um amor que 
seja dádiva em total gratuidade e 
desinteresse, mas apenas o cultivo da 
vaidade e o desejo de afirmação pessoal, 
então não possuímos “caridade”. 

Isto leva-nos a reflectir: como 
utilizamos as nossas capacidades? É para 
benefício ou influência própria ou em 
serviço dos outros? Na nossa comunidade 
praticamos a verdadeira caridade ou 
somos origem de invejas e discórdia? O 
nosso amor é franco e desinteressado? 

A grande arma do profeta é precisa-
mente o exercício deste amor generoso e 
desinteressado. Com a sua prática não é 
possível guardar melindres ou alegrar-se 
com o que é injusto. É com amor que o 
baptizado profetiza e tudo espera, tudo 
crê, tudo suporta, tudo desculpa. Tem 
força para denunciar explorações, erros, 
opressões, injustiças, discriminações, 
porque não tem medo de proclamar a 
verdade, pois sabe que Deus está sempre 
consigo. 

Porque desejamos ser verdadeira-
mente cristãos, procuremos na nossa 
vivência quotidiana estar de harmonia 
com a Palavra hoje proclamada. 
__________________________________ 
 

«Em verdade vos digo: Nenhum 
profeta é bem recebido na sua terra. 

(Lc 4, 24) 
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Antífona da Comunhão 
 

Fazei brilhar sobre mim o vosso rosto, 
salvai-me, Senhor, pela vossa bondade  
e não serei confundidlo por Vos ter 
invocado. 

Ou: 

Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus.  
Bem-aventurados os humildes,  
porque possuirão a terra prometida. 
__________________________________ 
 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Pio IX” 

(1846  –  1878) 

 

... continuação. 
 

Protagonista do fim da Era Moderna, 
com o nome de baptismo Giovanni Maria 
Mastai Ferretti (13-05-1792 – 07-02-1878), 
Pio IX nasceu em Senigallia (Itália). 

Oriundo de uma família de nobres, foi 
baptizado no dia do seu nascimento, 
sendo o terceiro Papa a nascer no dia 13 
de Maio, importante data mariana em 
Portugal, após Inocêncio XII e Inocêncio 
XIII. Sete anos mais tarde recebeu o 
sacramento da Confirmação e no ano de 
1803 fez a sua primeira comunhão. 
Revelando vocação para as humanidades, 
estudou Filosofia, Direito e Teologia em 
Roma. Tudo indicava que estaria predes-
tinado à carreira militar, só que o jovem 
conde não pôde prossegui-la por sofrer de 
epilepsia. 

Vivendo de um modo exemplar, o ano 
de 1810 foi marcado por um retiro 
espiritual e o de 1816 participou como 
catequista numa missão da sua cidade 
natal, optando por enveredar pelos 
estudos eclesiásticos .Foi ordenado sacer-
dote em 1819, iniciando o seu trabalho no 
Chile, passando pelas principais cidades 
da América do Sul. Regressou ao seu 
país em 1825 e tornou-se arcebispo de 
Espoleto em 1827 e de Imola em 1832, 
onde a sua atenção para com os mais 
necessitados foi notória, suavizando a 
dura política praticada pelo cardeal 
Lambruschini. 
__________________________________ 

Agora permanecem estas três 
coisas: a fé, a esperança e a caridade; 
mas a maior de todas é a caridade. 

                                                   (1 Cor. 13, 13) 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo  (...continuação) 
 

Começa o bosquejo biográfico por 
preferir que «nasceu num lar feliz, rico de 
bens do mundo e, sobretudo, cristão e fiel 
a Deus»; que foi noiva, já na idade bem 
adulta, e o noivo, em vésperas do casa-
mento, falecera no Brasil, onde era grande 
proprietário, tendo-lhe legado uma parte 
dos seus bens.  

Atraída, desde então, para a intimi-
dade com Deus, teve o seu encontro com 
o Pe. António Vaz Serra, nos Excícios 
Espirituais, o seu momento de vocação e 
consagração ao apostolado cristão, foi por 
ele estimulada a promover retiros 
fechados para leigos, como forma de 
restaurar a fé religiosa em Portugal. E, um 
dia, surgiu a primeira Casa de Retiros 
para as bandas de Penafiel, em Sequeiros 
(Lodares - Lousada).  Foram muitas as 
dificuldades que teve de suportar, mas 
assistia-a incontestavelmente a fortaleza 
do Espírito Santo. 

Podemos salientar, seguidamente, 
alguns parágrafos em que delineia o 
retrato místico de D. Sílvia. Primeiro a sua 
predisposição natural para o apostolado 
da Caridade e o desprendimento de si 
mesma: 

“Esta mulher providencial possuía um 
coração sumamente compassivo. Não 
podia sofrer a desgraça alheia nem a 
perdição de uma alma. Desfazia-se e 
empenhava-se para a todos valer. Daí o 
esquecimento total de si mesma, até ao 
arranjo da sua pessoa, vileza do 
vestuário, desalinho dos cabelos, fomes e 
debilidades por falta de alimentação 
conveniente, esfaltamentos e correrias 
pelas ruas e repartições a fim de valer a 
desgraças e casos aflitivos; subir e descer 
escadarias, estirada sobre uma mesa ou 
no canto de uma sala, para dar a cama a 
outros; não ter um centavo na algibeira 
por ter dado tudo aos precisados, etc., etc. 
Vestiam-na a família, em Lisboa, os 
parentes, para dentro em breve a verem 
todos com um traje exótico que, de 
senhora fina que era, lhe dava aparências 
de cigana. Esta grande apóstola possuía 
no Brasil avultados bens, mas de há muito 
sem receber deles o rendimento. Onerou-
os no testamento, com o encargo da 
liquidação da sua dívida de 400 contos, 
contraída nas larguezas da sua 
generosidade inesgotável. 
 

A Bíblia 
Os Livros históricos de 

Josué e Juízes 
 

Os Livros de Josué e dos Juízes são 
os primeiros do período verdadeiramente 
histórico de Israel. Atestam a instalação  e 
a vida das tribos em Canaã antes da 
realeza. 
__________________________________ 

És insubstituível  (81) 
 

No entanto, se por qualquer motivo tu 
sentires que o mundo está a desabar 
sobre ti e que a carga dos teus problemas 
te é insuportável, gostaria que reflectisses 
sobre o que teria acontecido se tivesses 
perdido a grande corrida pela vida. Pensa! 
Por um lado, estarias livre de todas as 
tuas dificuldades. Não entrarias em 
desespero, não chorarias, não ficarias 
frustrado. 

Mas, por outro lado, estarias banido 
para sempre das páginas da vida. 
Ninguém notaria a tua falta, poi tu não 
existirias. Não terias um amigo para 
dialogar, pais para amar, filhos para beijar, 
pessoas complicadas para lhe dar lições 
de vida. Não terias ouvidos para apreciar 
uma música nem olhos para observar as 
flores. Outra pessoa estaria a ler este 
texto. 

É por isto e por muito mais que vale a 
pena apostar na vida e nunca desistir 
dela. 
__________________________________ 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (38) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________ 

______________ 
 

 
 

A chave do silêncio 
(e escutar o silêncio) 

 
Em primeiro lugar, ponhamos Sócrates de lado, 

porque já estou farto desta invenção  
de que não saber nada é um sinal de  sabedoria. 

(ISAAC ASIMOV) 

 

O silêncio inoportuno 

 
Se o silêncio for eloquente, também 

pode ser esconderijo da palavra devida. 
Pode ser a posição mais segura para 
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quem desconfia de si mesmo.  A falta de 
denúncia, de critica oportuna, a ausência 
de informação, a conspiração de silêncio, 
a calada por resposta... são situações em 
que não somos donos da comunicação e 
em que o silêncio é uma falta e um dever. 

Não há pior desprezo do que não 
fazer apreço, diz a sabedoria popular. È o 
que acontece algumas vezes com o 
silêncio. Nietzsche dizia-o assim: «Numa 
polémica, a maneira mais desagradável 
de replicar é a de se aborrecer ou a de se 
calar, pois, em geral, o agressor interpreta 
o silêncio como um desprezo». Sim, com 
ele podemos fugir da conversa 
comprometedora e esconder-nos atrás do 
cómodo silêncio que nem arrisca nem 
confronta, nem se coloca onde pode 
incomodar, o que, às vezes, é necessário. 

E Santa Catarina de Sena protestava 
contra esta atitude, dizendo: «Basta de 
silêncios! Gritai com cem línguas! Porque, 
por se ter calado, o mundo está podre!» O 
mesmo acontece com algumas relações 
por falta da palavra oportuna, da palavra 
solicitada ou do presente – embora, por 
vezes, incómodo – da palavra.  

Na visita ao doente, o contacto, o 
olhar,  a palavra e o silêncio são elemen-
tos de uma sinfonia que pode tocar a 
melodia ao ajudado ou desafiar a 
transformar-se em pratos que atordoam. 

Paradoxo, contradições, temor ou 
segurança; refúgio caloroso e inexpugná-
vel; ameaça ou medo... Umas vezes, é 
muito cómodo e normal; outras, pode 
chegar a ser refinado e custoso... Pode 
provocar muita paz e pode até ser um 
punhal afiado... No entanto, é bem 
verdade que, se a palavra é de prata, o 
silêncio é de ouro. 
__________________________________ 

 

Sabias que... 
 

Nazaré 
 

Os habitantes de Nazaré estavam 
desejosos de receber o seu conterrâneo 
Jesus. A sua povoação era uma aldeia 
desconhecida, sem história nem tradições. 
Nazaré significa: celeiro. Provém do verbo 
«nazar» (guardar, armazenar no celeiro, 
em hebraico). 

Sentiram-se muito ofendidos quando 
Jesus os confrontou com a sua falta de fé. 
Eles tinham sinagoga e esforçavam-se por 
ser uma comunidade judaica arreigada 
nas suas tradições. Lutavam para evitar 
as influências greco-romanas de Séforis: 
cidade cosmopolita, adornada com 
templos pagãos, mosaicos, teatro... 
situada a uns 4 Km. 

Ser profetas da 

proximidade pessoal 
 

Jesus apresenta-Se diante dos seus 
vizinhos de Nazaré; pequena aldeia 
habitada por camponeses judeus muito 
arreigados às suas tradições. A presença 
do Mestre de Nazaré despertou curio-
sidade e admiração. Esperam algum 
milagre ou sinal prodigioso. 

Mas o panorama muda quando os 
presentes lhe ouvem dizer que não pode 
fazer milagres em Nazaré porque lhes 
falta a fé. 

Não devem ter gostado nada que 
aludira à viúva de Sarepta e ao general 
sírio Naamã, ambos estrangeiros, que 
receberam os favores de Deus no tempo 
de Elias e Eliseu, deixando em evidência 
a pouca fé dos judeus. A reação é 
violenta: «expulsaram Jesus e levaram-
n’O até ao cimo da colina sobre a qual 
Nazaré estava edificada,  a fim de O 
precipitarem dali abixo». Os falsos 
profetas, que dizem o que o povo quer 
ouvir e tranquilizam o ouvido dos 
poderosos, prosperam. Mas os profetas 
verdadeiros tornam-se incómodos quando 
a sua pregação denuncia a injustiça. 

São Paulo ensina-nos a ser «profetas  
da proximidade e do amor» com o serviço, 
a sinceridade, a justiça, a humildade e o 
perdão. 
 

Oração 

Obrigado, Senhor,  
por nos ajudares a levantar uma casa 
comum e partilhada; humilde e simples 
sem grandes luxos nem prodígios.  
 

Obrigado, Senhor,  
por nos ensinares a cimentar a nossa 
vida sobre uma generosidade que é 
entrega; sobre uma fraternidade que é 
acolhimento; e sobre o perdão que cura 
as feridas. 
 

Obrigado, Senhor por nos ofereceres 
um raio da tua luz para iluminar os 
nossos cansaços. 

 

Aniversários 
 

Esta semana encontram-se de 
parabéns pelo seu aniversário natalício, 
dois Leitores da Paróquia de Carvalhosa. 
São eles:  

– Rui Cardoso, hoje, Domingo, dia 3 
de Fevereiro;  

– Paula Carvalho, amanhã, segun-
da-feira, dia 4 de Fevereiro. 

À Paulinha e ao Dr. Rui, o Jornal do 
Leitor deseja muitas felicidades. 
__________________________________ 
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Nelson 
Costa 

Rosa 
Armanda 

2.ª Leitura 
Fernanda 

Gomes  

Marta 
Pinheiro 

Oraç. Fiéis 
Maria José 

Pinheiro 
Lúcia 
Gomes 

 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Sofia 

Santos 
Isabel 
Matos 

2.ª Leitura 
Carla 
Sousa 

Eulália 
Gonçalves 

Oraç. Fiéis 
Raquel 
Barros 

Ricardo 
Brito 

 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Não chegou Não chegou 
1.ª Leitura a Escala a Escala 
2.ª Leitura para para 
Oraç. Fiéis publicação publicação 
 

Boa leitura e até para a 

semana. 
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