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Tempo Comum 
XII Domingo 

Quando nos oferecem qualquer 
dádiva, não basta que a outra pessoa 

ofereça; é indispensável que nós a 
recebamos, aceitando-a. Deste modo, 
estão inseparavelmente unidos o gesto 
generoso de quem oferece e o gesto 
agradecido que acolhe a oferta.  

Na Liturgia da Palavra deste XII 
Domingo do Tempo Comum fala-se do 
gesto magnânimo de Deus que nos 
oferece a salvação, com todas as graças, 
e da atitude acolhedora que havemos de 
ter, seguindo pelo caminho por onde o 
Salvador nos conduz. 
 

 

Antífona de Entrada 

O Senhor é a força do seu povo,  
o baluarte salvador do seu Ungido.  
Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai a      
      vossa herança,  
sede o seu pastor e guia através dos  
      tempos. 
 

 

Primeira Leitura 
(Zc 12, 10-11; 13, 1) 

Monição: 

A vitória da fé atenta contra as derrotas 
do mundo. Por isso, no meio do mistério da 
iniquidade e da desobediência, Deus supera o 
Homem com um novo alento, com novas 

certezas e com ardente esperança.  

Leitura: 

 

Leitura da Profecia de Zacarias 
 

Eis o que diz o Senhor: 10"Sobre a 
casa de David e os habitantes de 
Jerusalém derramarei um espírito de 
piedade e de súplica. Ao olhar para 
Mim, a quem trespassaram, lamentar-    
-se-ão como se lamenta um filho 
único, chorarão como se chora o 
primogénito. 11Naquele dia, haverá 
grande pranto em Jerusalém, como 
houve em Hadad-Rimon, na planície de 
Megido. 13, 1Naquele dia, jorrará uma 
nascente para a casa de David e para 
os habitantes de Jerusalém, a fim de 
lavar o pecado e a impureza". 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Atenção ao enunciado do Livro Bíblico: 
Leitura da Profecia (e não leitura do livro) de 
Zacarias. 

Esta Leitura não é difícil. Ler devagar é a 
recomendação constante para todos os 
Leitores e para todas as leituras. Atenção à 
toponímia, lê “Meguido” (e não “Megido”). 
Nunca é demais pedir atenção para as 
palavras: derramarei / trespassaram / lamen-
tar-se-ão / primogénito / jorrará / e outras. 

Comentário à 1.ª Leitura: 

Este trecho, extraído do Livro de 
Zacarias, é algo misterioso. Fala de um 
homem justo e inocente que foi 
trespassado, e deixa entender que os 
responsáveis deste crime foram os 
habitantes de Jerusalém. Mas o Senhor – 
diz a leitura – logo enviou sobre o povo 
culpado um profundo sentimento de pena 
pelo mal cometido. Todos se arrepen-
deram e olharam para aquele que tinham 
trespassado. Houve um choro deses-
perado, semelhante ao dos pais que 
perdem o seu filho único, semelhante ao 
luto que se põe quando morre um 
primogénito (primeiro filho), semelhante 
aos gritos desesperados dos campo-
neses da planície de Meguido quando 
invocam a chuva ao deus Hadad-Rimon. 

Quem é este homem e porque foi 
morto? O profeta, que viveu duzentos ou 
trezentos anos antes de Cristo, referia-se 
certamente a um facto dramático que 
aconteceu no seu tempo. Não sabemos 
mais nada. O que é importante para nós 
é que o evangelista João reconheceu 
nesta misteriosa personagem a imagem 
de Jesus (Jo 19, 37). A Cristo, executado 
e trespassado na cruz, olham de facto, 
como ao seu salvador, as pessoas de 
todo o mundo. 

Ora, o perigo de repetir gestos loucos 
como aqueles que foram feitos no tempo 
de Zacarias e no tempo de Jesus pelos 
habitantes de Jerusalém, é sempre 
actual. Na verdade, quem hoje se bate 
pela justiça e pela liberdade, propugna 
(defende) a fraternidade ou pede a paz, 
acaba, inevitavelmente, por também ser 
“trespassado”. 

E,  normalmente, é   sempre   tarde  
de  mais, quando se percebe que, aquela 
pessoa que parecia perturbar a ordem, a 
calma, a harmonia, as santas tradições, 
na realidade era um profeta que cultivava 
os sonhos de Deus. 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 62 (63), 2-6.8-9 (R. 2b) 

 Monição: 
 

Por si só, o Homem não consegue 
superar os limites que pretende transpor, pois 
esvazia-se a si mesmo. Deste modo, a nossa 
resposta a Deus tem de partir de uma 
verdadeira consciência que só n’Ele encon-
tramos resposta para o que somos. Renda-
mos-lhe o nosso mais humilde e fervoroso 
louvor. 

 Refrão: 
 

A MINHA ALMA TEM SEDE DE VÓS, 
      MEU DEUS. 
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Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora  
      Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós. 
Por Vós suspiro, 
como terra árida, sequiosa, sem água. 
  
Quero contemplar-Vos no santuário, 
para ver o vosso poder e a vossa glória. 
A vossa graça vale mais que a vida: 
por isso os meus lábios hão-de cantar-  
      -Vos louvores. 
  
Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares 
e com vozes de júbilo Vos louvarei. 
  
Porque Vos tornastes o meu refúgio, 
exulto à sombra das vossas asas. 
Unido a Vós estou, Senhor, 
a vossa mão me serve de amparo. 
 

 

 

Segunda Leitura 
(Gal 3, 26-29) 

Monição: 
 

A experiência humana supera as meras 
referências sociais. Em Cristo, somos eleva-
dos a uma nova condição, que nos faz 
transcender os simples vínculos do mundo 
para nos sentirmos pertencentes à família dos 
filhos de Deus. 

  

Leitura: 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Gálatas 

 

Irmãos: 26Todos vós sois filhos de 
Deus pela fé em Jesus Cristo, 27porque 
todos vós, que fostes baptizados em 
Cristo, fostes revestidos de Cristo.  
28Não há judeu nem grego, não há 
escravo nem livre, não há homem nem 
mulher; todos vós sois um só em 
Cristo Jesus. 29Mas, se pertenceis a 
Cristo, sois então descendência de 
Abraão, herdeiros segundo a promes-
sa. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Segunda Leitura não oferecendo 
grandes dificuldades, implica, no entanto, 
treino de preparação. 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 

Como reconhecer os batizados? É 
simples: pela roupa que vestem. 

O cristão – diz Paulo na Leitura de 
hoje – deve vestir um uniforme, e este 

não consiste numa batina preta ou 
vermelha, mas na pessoa de Jesus. 

Na Carta aos Colossenses, o 
Apóstolo vai explicar com clareza o que 
quer dizer: vós, batizados «vos reves-
tistes do homem novo, aquele que, para 
chegar ao conhecimento, não cessa de 
ser renovado à imagem do seu criador» 
(Col 3, 9-10). 

Olhando para o cristão, ouvindo 
aquilo que diz, considerando o modo 
como procura sempre entender, 
desculpar, ajudar, ir ao encontro de quem 
errou, observando como ele ama também 
os próprios inimigos, todos devem poder 
reconhecer nele a pessoa de Jesus. 

Paulo continua a sua exortação 
afirmando que este hábito dá a todos os 
que o vestem igual valor e dignidade. Ele 
cancela todas as diferenças de classe 
(escravos e livres), de nacionalidade 
(Judeus e Gregos) e de sexo (homens e 
mulheres). 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 10, 27) 

 

Monição: 
 

O Evangelho que vamos escutar revela a 
pergunta que, constantemente, nos deve 
acompanhar. Perguntar a nós próprios quem é 
Jesus é a grande questão que, hoje, o Senhor 
nos dirige, à semelhança do que, outrora, fez 
com os discípulos. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

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

 

Evangelho (Lc 9, 18-24) 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 
Um dia, 18Jesus orava sozinho, estando 

com Ele apenas os discípulos. Então 
perguntou-lhes: "Quem dizem as multidões 
que Eu sou?" 19Eles responderam: "Uns, 
João Baptista; outros, que és Elias; e 
outros, que és um dos antigos profetas que 
ressuscitou". 20Disse-lhes Jesus: "E vós, 
quem dizeis que Eu sou?" Pedro tomou a 
palavra e respondeu: "És o Messias de 
Deus". 21Ele, porém, proibiu-lhes severa-
mente de o dizerem fosse a quem fosse e 
acrescentou: 22"O Filho do homem tem de 
sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, 
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos 
escribas; tem de ser morto e ressuscitar ao 
terceiro dia". 23Depois, dirigindo-Se a 
todos, disse: "Se alguém quiser vir 
comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz todos os dias e siga-Me. 24Pois quem 

quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la; 
mas quem perder a sua vida por minha 
causa, salvá-la-á". 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário ao Evangelho: 

Excluindo os decénios (décadas) do 
reino de David e de Salomão, Israel 
nunca mais desempenhou um papel 
relevante na cena política internacional 
da antiguidade. Foi sempre dominado e 
oprimido pelas grandes nações vizinhas. 
Ora, é nesta situação de constante 
submissão que deve ser inserida a 
promessa dos profetas de um Messias 
libertador, nascido da estirpe de David. 

No tempo de Jesus, a expectativa 
deste salvador era aguda, impaciente, 
febril. Os rabinos ensinavam a rezar 
assim: «Senhor, faz com que surja o filho 
de David para que reine em Israel. Dá-lhe 
força para que abata os poderosos 
injustos e liberte Jerusalém dos pagãos. 
Possa ele aniquilar os ímpios pagãos 
apenas com a palavra da sua boca; que 
estes fujam diante dele.» 

Para compreender o Evangelho de 
hoje, é necessário ter presente estas 
expectativas do povo. 

O Messias será – pensavam todos – 
um herói, um guerreiro forte como 
Sansão, um chefe vitorioso como David, 
um político inteligente e hábil como 
Salomão, um rei milagrosamente prote-
gido por Deus como Ezequias. 

Lucas nota com frequência que 
Jesus, antes de fazer algum gesto 
importante ou de dar algum ensinamento 
particularmente significativo, se recolhe 
em oração (Lc 3, 21; 5, 16; 6, 12; 9, 28). 

Também o texto de hoje inicia 
apresentando Jesus em oração. Quer isto 
dizer que o episódio que se segue deve 
ser tido como particularmente relevante. 

Marcos e Mateus ambientam a cena 
lá para os lados de Cesareia de Filipe 
(Mc 8, 27; Mt 16, 13). Lucas omite de 
propósito a indicação do lugar, talvez 
porque queira que os seus leitores – 
qualquer que seja a nação a que perten-
çam – se sintam diretamente interpelados 
pelas perguntas do mestre. 

Jesus pergunta antes de mais: 
«Quem dizem as multidões que Eu sou?» 

Os discípulos ficam um pouco 
surpreendidos perante uma tal questão, 
porque Ele nunca tinha dado a impressão 
de se interessar pelo que se dizia acerca 
dele. De qualquer modo, respondem: 
para alguns és o Baptista que voltou à 
vida, para outros, Elias, para outros 
ainda, um dos antigos profetas. 
      O povo associa Jesus àquelas 
grandes   personagens  que – segundo  a  
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tradição dos rabinos – devem preceder a 
vinda do Messias. É isso que Jesus é 
para o povo: um precursor. 

Não o reconhecem como Messias 
porque não corresponde aos seus 
critérios: não tem nada do rei vencedor e 
glorioso que esperam. Portanto, é um 
precursor, nada mais. O verdadeiro 
Messias deverá ainda vir. 

Lucas dirige-se aos cristãos das suas 
comunidades, que reconhecem em Jesus 
o grande mestre que pregou o amor, a 
fraternidade, a paz e a justiça. Sabe que 
o admiram pelas suas escolhas a favor 
dos pobres, dos últimos, dos marginali-
zados; sabe que o apreciam pela 
coragem, pela coerência, pela nobreza de 
ânimo, pela firmeza diante da morte. 

Todavia, se estes cristãos ficam ainda 
fascinados pelos triunfos do imperador de 
Roma, se acreditam que o futuro está nas 
mãos dos generais e das suas legiões, se 
invejam o luxo e o fausto de quem 
ostenta imensas riquezas, se prestam 
atenção aos vendedores ambulantes e 
aos demagogos que pululam por todo o 
lado no Império, se dão crédito aos 
propagadores de mitos, então estão a pô-    
-lo entre as grandes personagens da 
história do mundo, mas nada mais. 

Também aqueles que veem em Jesus 
apenas um fazedor de milagres, alguém a 
quem se recorre para obter graças ou 
favores, talvez se não deem conta, mas 
na prática também eles o rebaixam ao 
papel de percursor. A Ele pedem um 
serviço provisório, enquanto esperam que 
cheguem os médicos capazes de curar 
todas as doenças, os cientistas que 
controlem as forças da natureza e, talvez 
até – quem o sabe – descubram o remé-
dio da eterna juventude. Nessa altura, 
haverá ainda necessidade de Jesus?  

A segunda pergunta obriga os 
discípulos a tomar posição de forma 
inequívoca: «E vós, quem dizeis que Eu 
sou?». Pedro, em nome de todos, 
responde: «És o Messias de Deus!» 
Jesus não o desmente, mas impõe a 
todos, severamente, de o não divulgarem, 
de o não referirem a ninguém. 
     A razão desta proibição é simples: as 
palavras de Pedro são exatas, mas o 
conteúdo está completamente errado. 
Jesus sabe qual é o tipo de Messias que 
passa pela cabeça de Pedro, conhece o 
sonho que   os   seus   discípulos   têm   
vindo   a acalentar: estão convencidos de 
que basta um pouco de paciência e, um 
dia (não muito distante), o seu Mestre se 
decidirá a levar as coisas a sério e, se ne-
cessário, recorrerá até ao uso da espada. 

Será um vencedor. 
Este messias é diabólico, é o oposto 

do «Messias de Deus», e, por isso, Jesus 

não quer que se fale dele até quando os 
acontecimentos da Páscoa não revelarem 
a sua verdadeira identidade. 

Lucas sabe como é fácil os discípulos 
se enganarem com a pessoa de Jesus, 
como a lógica deste mundo e o modo de 
pensar das pessoas se infiltram entre 
eles nas formas mais enganadoras. Tam-
bém os cristãos das suas comunidades 
repetem de forma exata os artigos do 
Credo, mas cultivam ideias pouco 
evangélicas. Lucas quer avisá-los deste 
perigo mortal. 

Chegou para Jesus o momento de 
esclarecer o equívoco do qual os 
discípulos não conseguem libertar-se. 

Na terceira parte do Evangelho de 
hoje, Ele mostra o seu bilhete de 
identidade: «O Filho do homem tem de 
sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, 
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos 
escribas; tem de ser morto e ressuscitar». 

São palavras inquietantes: não o 
espera o triunfo, mas a humilhação; não a 
vitória, mas a derrota. Como pôde Deus 
escolher este caminho absurdo? Certa-
mente que não foi porque lhe agradam o 
sofrimento e a morte. Ele é o Deus da 
vida. A morte é obra do maligno, isto é, 
de todas aquelas forças negativas que 
trabalham na pessoa. Porque é que o 
Senhor não fez com que o seu Filho 
triunfasse? Porque é que permitiu que Ele 
fosse pregado numa cruz? 

Deus não condiciona a liberdade das 
pessoas. Ele revela a sua grandeza e o 
seu amor, não impedindo que cometam 
erros, mas servindo-se do seu próprio 
pecado para construir a sua história de 
salvação. 

Em Jesus de Nazaré, Ele mostrou 
como era capaz de transformar o maior 
dos crimes numa obra-prima de amor. O 
caminho de Jesus neste mundo concluiu-   
-se com a morte, com a derrota; mas a 
última palavra teve-a Deus, que intro-
duziu na vida o seu Servo fiel. 

A última parte do trecho é uma 
exortação que Jesus dirige às pessoas de 
todos  os  tempos:  «Depois,  dirigindo-se  
a todos» – especifica Lucas – portanto 
não apenas aos discípulos e às multi-
dões, mas a todos. 

Acreditar nele não significa declarar a 
própria adesão a um conjunto de 
verdades tomadas do cristianismo, mas 
segui-lo, partilhar o seu destino: «Se 
alguém quiser vir comigo, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz todos os dias e 
siga-me». 

O Mestre coloca-nos perante uma 
opção. Não convida a fazer um sacrifício 
a mais, a procurar sofrimentos, mas exige 
que deixemos de nos guiar pela procura 
do próprio interesse e da própria afir-
mação; pede que deixemos de procurar 
ser o centro das atenções. 

Quem  quer  seguir  o  Mestre,  deve,  
como Ele, esquecer-se de si mesmo, não 
se deixar tocar por pensamentos egoís-
tas. 

Tomar a sua cruz não significa 
suportar com paciência as pequenas ou 
grandes contrariedades da vida, e 
também não é uma exaltação da dor 
como meio para agradar a Deus. O 
cristão não procura o sofrimento, mas o 
amor. 

A morte na cruz foi para Jesus a 
consequência das suas escolhas de 
amor. Ele recusou os princípios, os 
valores, os parâmetros deste mundo e 
propôs os das bem-aventuranças. Inco-
modou, disturbou, inquietou as estruturas, 
quer religiosas quer políticas; logo, por 
isso, não podia deixar de ser rejeitado, 
perseguido e eliminado. Os discípulos 
que tencionam seguir os seus passos não 
podem esperar aplausos, consenso, a 
aprovação das pessoas, mas a oposição 
e a cruz. 

Lucas – o único entre os evangelistas 
– insere nas palavras de Jesus o inciso 
todos os dias. Todos sabem realizar um 
gesto isolado de generosidade, todos 
conseguem esquecer-se de si mesmos 
por um momento. Difícil é manter esta 
disposição todos os dias. 

Provavelmente, Lucas quer chamar 
os cristãos das suas comunidades à 
perseverança, à constância perante as 
dificuldades, as provações e as seduções 
do mundo que os circunda. 

 
 

Oração Universal 

 
 
1 –   Pela nossa Diocese, suas paróquias e fiéis, 

para que aceitem perder a própria vida, 
à semelhança de Cristo que Se entregou por    
     todos nós, 
oremos, irmãos. 

 
2 –   Por este mundo de discórdia e violência, 

para que as armas de guerra e de morte 
se transformem em instrumentos de amizade, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Pelos que tratam dos doentes profundos, 

para que o façam com dedicação e amor 
e os ajudem a renascer para a esperança, 
oremos, irmãos. 

 
4 –   Pelos catecúmenos das nossas comunidades      
            paroquiais, 

para que o modo de viver dos fiéis 
os ajude a descobrir a luz de Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
5 –   Por todos nós aqui reunidos no dia do Senhor, 

para que a nossa sede de Deus 
seja um dia plenamente saciada, 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
_________________________________________ 
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Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 24 – Nascimento de São João       
                                               Baptista. 
Dia 27 – S. Cirilo de Alexandria (Bispo e      

                                                     Doutor da Igreja).   

Dia 28 – Sagrado Coração de Jesus. 
Dia 29 – S. Pedro e S. Paulo (Apóstolos). 

   
 

 

Antífona da Comunhão 

 

Os olhos de todos esperam em Vós,   
      Senhor,  
e a seu tempo lhes dais o alimento. 
 

 

 

Jorrará uma nascente 
 

A História do Povo de Deus traduz as 
dificuldades próprias de quem caminha 
nas tensões de confiar mais nas próprias 
forças do que na graça de Deus. Por este 
motivo, das vezes que o Povo de Deus 
confia mais em si mesmo do que em 
Deus, a sua experiência leva-o à mais 
profunda tristeza, à solidão, à aridez e, 
em alguns casos, à escravidão. Esta 
dificuldade constante do homem crente 
faz com que Deus, na Sua infinita 
Misericórdia, procure permanentemente o 
Homem. Na plenitude dos tempos quis, 
Deus, enviar o Seu próprio Filho, 
nascendo num tempo concreto e 
específico para que a Salvação pudesse 
consumar-se em favor da Humanidade.  

A profecia de Zacarias que hoje 
lemos, não se concretiza no tempo do 
profeta, mas no tempo esperado, o tempo 
de Jesus. Deste modo, em Jesus, reco-
nhecemos a Nascente de águas vivas 
que jorra para a humanidade. A aridez da 
caminhada das nossas vidas, as 
incertezas de por onde é o caminho, as 
amarguradas de quem desfalece e a 
estagnação da vida em que muitos se 
encontram leva-nos a olhar como, desta 
Nascente, que é Jesus, surge a única 
esperança e a única certeza. Não temos 
uma nascente vulgar, temos alguém que, 
do Seu Coração trespassado na Cruz, 
nos faz saciar a nossa sede de Amor, nos 
dá força para que o deserto refloresça e 
nos faz perceber que esta nascente não 
se esgota nem nos esgota, porque, d’Ela, 
jorra o Amor. 

 
 

 

Se alguém quiser vir comigo, renuncie 
a si mesmo, tome a sua cruz todos os 

dias e siga-Me.  
 (Lc 9, 23) 

Somos filhos de Deus 

 

Pelo Batismo, somos revestidos de 
Cristo, como nos ensina São Paulo. De 
muitos outros modos São Paulo tenta 
explicar o significado do Batismo que, em 
última instância, nos faz perceber que, 
este Sacramento, não é um processo de 
fidelização a uma entidade, mas uma 
nova vida, enxertada no próprio Filho de 
Deus, configurada n’Ele, compreendida à 
luz d’Ele e assumida n’Ele. Por isso, pelo 
Batismo, damos início a uma nova forma 
de compreensão da nossa existência 
humana, ao ponto de nos determos na 
expressão máxima do que herdamos do 
Mistério de Cristo: sermos filhos no Filho.    

Se pertencemos a Cristo, todas as 
referências do mundo se secundarizam, 
pois esta pertença nos impulsa a 
contemplar a benevolência de Deus ao 
fazer-nos participantes da Vida em Cristo, 
Seu Filho. E porque somos participantes 
da vida em Cristo, então participamos da 
condição de nos sentirmos e vivermos, na 
certeza e na gratidão, de sermos assu-
midos, por Deus, como seus filhos. Como 
tal, diante de tamanha condição, tudo o 
demais se torna secundário, pois ao 
olharmos ao nosso Pai do Céu compre-
endemos que a nossa vida já vive com 
um novo critério, com novas exigências e 
com o olhar posto na Sua promessa. 

 
 

 

Vós quem dizeis que 

Eu sou? 
 

No Evangelho que escutamos hoje é 
nítida a diferença de conceitos e 
compreensões que existiam, da parte das 
multidões e dos discípulos, acerca de 
Jesus. Na verdade, a referida pergunta 
não é fútil ou superficial, mas é um 
desafio e uma provocação aos discípulos 
de todos os tempos. Facilmente podemos 
sentirmo-nos levados a uma experiência 
cristã à luz de afetos ou intelectualismos. 
Por isso, a pergunta de Jesus leva os 
discípulos a questionar-se sobre o ser de 
Jesus.  

Mais do que olhar a conceitos, a 
idealismos ou a preconceitos religiosos, 
Jesus leva-nos, à semelhança de Pedro, 
a determo-nos em quem é Ele! Jesus não 
é uma ideia, nem mesmo uma figura 
histórica. Pelas palavras de São Pedro 
temos a resposta mais satisfatória: Ele é 
o Filho de Deus esperado desde todos os 
tempos para consumar a Salvação. A 
resposta do Apóstolo São Pedro não é 
consequência de estudos teológicos ou 
de uma simples amizade oportunista, 

mas sim fruto da sua intimidade com o 
Senhor.  

Também, hoje, em que as multidões 
falam muito sobre Jesus, é necessário 
perceber que só é possível obter esta 
resposta na medida em que entramos em 
intimidade com o Senhor, procuramos 
estar com Ele, falar com Ele e olhá-lo na 
Eucaristia e no Sacrário. A resposta a 
Jesus requer que O conheçamos, mas só 
é possível conhecê-Lo quem antes quer 
que Ele entre na sua vida. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“João XXIII” 

(1958  –  1963) 

  
A 11 de Outubro de 1962, por 

convocação de João XXIII, deu-se início 
ao maior concílio da História, no qual 
participam 2500 padres. 

Foi no seio de uma família campo-
nesa da localidade rural italiana de Sotto 
il Monte que nasceu Angelo Giuseppe 
Rocanlli (25-11-1881 – 03-06-1963), o 
quarto de 13 irmãos. 

Estudou teologia no Seminário de 
Bérgamo, onde começou também a 
redigir os seus escritos espirituais, mais 
tarde recolhidos no Diário da Alma. Em 
Março de 1896, Roncalli ingressou na 
Ordem Franciscana secular, cuja regra 
professou a 23 de Maio de 1897. 
Usufruindo de uma bolsa de estudos da 
diocese de Bérgamo, de 1901 a 1905 foi 
aluno do Pontifício Seminário Romano. 
Cumpriu, nesse tempo também, um ano 
de serviço militar. Em 1904 recebeu a 
ordenação sacerdotal e, no ano seguinte, 
foi nomeado secretário do novo bispo de 
Bérgamo, D. Giacomo Maria R.Tedescho, 
adquirindo grande experiência eclesiás-
tica.  

Após a morte do bispo de Bérgamo, o 
padre Roncolli prosseguiu o seu semi-
nário sacerdotal dedicado ao magistério 
no Seminário e ao apostolado, sobretudo 
entre os membros das associações 
católicas.  

Em 1925, Roncalli foi ordenado bispo 
e partiu para a Bulgária, onde aprendeu a 
língua turca e se deixou fascinar pelo 
Oriente. 

Em 1944, na qualidade de núncio 
apostólico, foi enviado para Paris onde, 
em 1951, ocupa o cargo de observador 
permanente da Santa Sé junto da 
UNESCO. 
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A 12 de Janeiro de 1953 foi nomeado 

cardeal patriarca de Veneza por Pio XII. 
                        
                                     (continua…) 

 
 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

Chegada a hora de elaborar as 
Constituições da nova congregação, para 
obter a sua aprovação episcopal e 
pontifícia, a nova superiora, D. Maria das 
Dores Pais de Sande e Castro, é 
informada em Roma de que não 
poderiam ser aprovadas, se mantivessem 
o voto de vítima, como quarto voto, que 
era distintivo do projeto e do  grupo 
inicial. Assim, foi retirado, e as 
Constituições foram aprovadas pelo 
Bispo diocesano no início de 1930, e 
receberam a aprovação pontifícia pouco 
depois, dando origem à Congregação das 
Missionárias Reparadoras do Sagrado 
Coração de Jesus. 

Ao concretizar-se a recusa do quarto 
voto de vítima, o Pe. Sebastião, já 
afastado da Comunidade da Quinta 
Amarela, e o grupo das «almas vítimas» 
que tinha como inspiradora sua irmã 
Maria da Conceição, separaram-se 
também, incluindo D. Sílvia, que, como 
elas, deixou de a frequentar e auxiliar. 
Mas não suspendeu o seu compromisso 
com a Obra de Jesus, continuando a 
trabalhar nas obras socio-caritativas e de 
evangelização. 

                                         (continua…) 
 

 

És insubstituível  (96) 

 

Por teres uma biografia tão magnífica, 
deseja-se que continues a lutar pelos 
teus sonhos, a apaixonar-te cada vez 
mais pela vida, a amar intensamente as 
pessoas que te são próximas, a 
conquistar novos amigos.  

O mundo precisa de ti. Porque és 
muito útil para a sociedade. 

 
 

 

Disse-lhes Jesus: "E vós, quem dizeis 
que Eu sou?" Pedro tomou a palavra e 
respondeu: "És o Messias de Deus". 
                                                   (Lc 9,20) 

Oração 
 
Senhor, quero ser uma árvore 

frondosa que dê sombra ao cansado.     
Quero ser manancial onde o sedento 

possa beber. 
Quero ser música que apague os 

gritos de dor.  
Quero ser sorriso que encha os 

espaços tristes. 
Quero ser semente que brote no 

deserto.  
Quero ser poema de amor para quem 

vive na solidão. 
Senhor, quero ser como Tu: 

misericórdia e amor de Deus. 
 

 

 

Aniversários 
 

Esta semana encontram-se de 
parabéns, os seguintes Leitores: 

– Raquel Silva, da Paróquia de 
Eiriz, na próxima quarta-feira, dia 26 de 
Junho. 

– Ana Rita Moura, igualmente da 
Paróquia de Eiriz, também na próxima 
quarta-feira, dia 26 de Junho. 

– Luís Carlos, da Paróquia de 
Carvalhosa, na próxima quinta-feira, dia 
27 de Junho. 

– Catarina Torres, da Paróquia de 
Eiriz, na próxima sexta-feira, dia 28 de 
Junho. 

À Raquel, à Ana Rita, à Catarina e ao 
Luís Carlos, o Jornal do Leitor deseja-vos 
muitas felicidades.  

 
 

 

H u m o r 
Misturados 

 

Entra um bêbado num autocarro e 
põe-se mais ou menos a meio. A certa 
altura diz:  

– Os que estão à minha frente são 
animais selvagens, os que estão atrás 
são animais domésticos. 

O autocarro prosseguiu e mais à 
frente fez nova paragem para entrar mais 
passageiros. O bêbado torna a dizer: 

– Os que estão à minha frente são 
animais selvagens, os que estão atrás 
são animais domésticos.   

E continuou com isto por mais algum 
tempo. 

O motorista já farto de o ouvir, faz 
uma travagem brusca, que as pessoas 
caíram umas por cima das outras. O 
motorista diz: 

– Diga agora quem é selvagem e 
quem é doméstico. 

– Oh sim! Você misturou-os todos! 

 
 

ESCALA  DE  LEITORES 

23-06-2019  –   XII Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Paula 

Carvalho 

Fernanda 

Olinda 

1.ª Leitura 
Joaquim 

Mendes 

Joaquim 

Martins 

2.ª Leitura 
Rosa 

Matos 

Graça 

Coelho 

Oraç Univ. 
Paula 

Carvalho 

Fernanda 

Olinda 
 

 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Cátia 

Vanessa 

Assunção 

Matos 

2.ª Leitura 
Miguel 

Pacheco  

Paula 

Meireles 

Oração 
Universal 

Marlene  

Leal 

Mónica 

Gonçalves 
 

 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Raquel Ricardo 

2.ª Leitura Sofia Isabel 
Oração 

Universal 
Carla Eulália 

 

 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos  
Sónia 

Ribeiro 

1.ª Leitu. Grupo 
Cristóvão 

Neto 

2.ª Leitu. de 
Filipa 

Pereira 

Orç. Fiéi. Jovens 
Sónia 

Ribeiro 
   

A Fechar 

Os norte-americanos não entendem que 
o nosso país não é só Cuba.  

O nosso país é também humanidade. 

(Fidel Castro) 
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