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Tempo Comum 
XIII Domingo 

 
A vivência cristã não é feita para 

obter benefícios, explorar triunfos ou ter 
uma vida cómoda, mas revela-se um 
caminho por vezes repleto de dificul-
dades, de imprevistos e incomodidades. 

Tanto a Primeira Leitura como o 
Evangelho nos apontam para este desejo 
vocacional cristão. É simples quando tudo 
à nossa volta corre de feição. Porém, 
quando as coisas começam a ser mais 
difíceis talvez desapareça a nossa 
generosidade inicial. 

Seguir Jesus é uma escolha feita no 
dia do batismo, mas deve ser renovada 
constantemente em liberdade e recon-
vertida ao longo de toda a nossa vida. 

 
 

Penitenciemo-nos 

Se assumimos a nossa escolha por 
Jesus e se esta escolha deve, constan-
temente, ser renovada em liberdade e 
reconvertida ao longo da nossa vida, 
então, meditemos nisto: 

O nosso caminho cristão tem seguido 
essa escolha? Não necessitaremos de 
pedir perdão por acedermos a compro-
missos menos adequados com a nossa 
vivência cristã, ou nos deixarmos 
conduzir por propostas que nada têm a 
ver com as nossas promessas batismais? 

Pensemos nisto e peçamos perdão 
ao Senhor e aos irmãos se porventura 
não soubemos ou não quisemos seguir 
verdadeiramente Jesus. 

 
 

 

Antífona de Entrada 
 

Louvai o Senhor, povos de toda a terra, 
aclamai a Deus com brados de alegria. 
 

 

Primeira Leitura 
(1 Rs 19, 16b. 19-21) 

Monição: 
 

O profeta Elias é o intermediário de Deus 
para chamar Eliseu para a missão profética. 
Eliseu deixa tudo generosamente para se pôr 
ao serviço de Deus. 

 Leitura: 
__________________________________________ 

 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, disse o Senhor a 
Elias: 16b«Ungirás Eliseu, filho de Safat, 

de Abel-Meola, como profeta em teu 
lugar». 19Elias pôs-se a caminho e 
encontrou Eliseu, filho de Safat, que 
andava a lavrar com doze juntas de 
bois e guiava a décima segunda. Elias 
passou junto dele e lançou sobre ele a 
sua capa. 20Então Eliseu abandonou os 
bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: 
«Deixa-me ir abraçar meu pai e minha 
mãe; depois irei contigo». Elias 
respondeu: «Vai e volta, porque eu já 
fiz o que devia». 21Eliseu afastou-se, 
tomou uma junta de bois e matou-a; 
com a madeira do arado assou a 
carne, que deu a comer à sua gente. 
Depois levantou-se e seguiu Elias, 
ficando ao seu serviço. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor, exercita bem estas palavras que, 
embora parecendo simples e, portanto, fáceis 
de pronunciar, acontece que, chegado ao 
Ambão, não parecem tão fáceis assim. São 
elas: Elias / Ungirás / Eliseu / Safat / Abel-
Meola (pronunciar Abel-Meúla) / lavrar / e 
outras. Sobretudo não confundir nem trocar os 
nomes de Elias por Eliseu e vice-versa.  

Já sabes Leitor que o segredo para uma 
boa leitura está, na correta articulação das 
sílabas o que só conseguirás, lendo (procla-
mando) devagar. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 

Elias, o profeta «ardoroso (despa-
chado) como o fogo», cujas palavras 
«eram ardentes como um facho» (Sir 48, 
1), vive em tempos de grande bem-estar 
económico, mas também de preocupante 
corrupção religiosa e moral. O rei Acab 
casou com uma princesa estrangeira tão 
bela quanto pérfida (desleal, infiel à 
palavra), que levou para Israel o culto dos 
seus deuses. 

Os adoradores do Senhor são per-
seguidos, e também Elias é obrigado a 
fugir.  

É nesta situação difícil para os 
crentes, que é ambientado o episódio 
narrado na Leitura de hoje. Elias, já velho 
e cansado, precisa de alguém que tome o 
seu lugar e Deus indica-lhe quem será o 
seu sucessor: é Eliseu, filho de Safat, um 
rico proprietário de terras. 

Um dia, enquanto se encontra nos 
campos empenhado no trabalho fatigante 
da terra, Elias aproxima-se, toma a sua 
capa e lança-a sobre Eliseu, sem dizer 
uma palavra, depois continua o seu ca-
minho; nem sequer se volta para 
controlar a reação de Eliseu. Porque se 
comporta deste modo? 
      Naquele tempo, o manto era consi-
derado  parte  da  pessoa  que  o  usava.  
_________________________________________ 
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Considerava-se que nele estivessem 
concentrados os poderes extraordinários 
e a força do seu proprietário. Com o 
manto de Elias, de facto, Eliseu terá mais 
tarde gestos prodigiosos, semelhantes 
aos do mestre (2 Rs 2, 14) – separou as 
águas do Rio Jordão e atravessou-o. 

Então, como responde Eliseu à 
chamada? Corre atrás de Elias e pede-        
-lhe autorização para dizer adeus aos 
pais. Elias deixa-o ir: «Vai e volta, porque 
eu já fiz o que devia». 

Tendo chegado a casa, Eliseu mata 
dois bois, queima a madeira do arado, 
símbolo da sua antiga profissão, e, nesse 
fogo, assa a carne que depois distribui 
pela sua gente. Este seu gesto é 
significativo. Indica que ele está decidido 
a abandonar tudo, que renunciou defini-
tivamente à vida de rico agricultor e 
abraçou uma nova profissão: a de 
profeta, no seguimento de Elias. 

A chamada de Eliseu é um modelo 
para todas as vocações: antes de mais 
para a vocação à vida cristã e, depois, 
para a chamada a desempenhar um 
ministério dentro da própria comunidade.  

A resposta de Eliseu mostra que 
quem é chamado não é uma pessoa 
ociosa (vadia, que não quer trabalhar). 
Mas, pelo contrário: tem uma profissão, é 
capaz de se manter a si mesmo e à sua 
família.  

Nenhum tipo de vocação cristã é 
compatível com a pouca vontade de 
trabalhar. Reparemos, por exemplo, que 
as pessoas mais ocupadas, são aquelas 
que ainda encontram tempo para 
trabalhar na Igreja. 

Não se desempenha um ministério na 
própria comunidade apenas porque não 
se é capaz de fazer mais nada ou para 
tirar daí alguma vantagem pessoal. Quem 
se empenha no serviço aos irmãos, não 
deve criar ilusões, pois não irá obter 
favores nem privilégios, aguardam-no 
apenas sacrifícios e renúncias, junta-
mente com perseguições, calúnias, etc.. 
Nós, Leitores, conhecemos isto, porque 
de uma forma ou de outra, sentimo-lo na 
pele e no coração. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 15 (16), 1-2a.5.7-11 (R. cf. 5a) 
  

Monição: 
 

O salmo 15 lembra que Deus paga com 
abundância aos que O seguem. 

  

Refrão: 
 

O SENHOR É A MINHA HERANÇA. 

  
Guardai-me, Senhor, Vós sois o meu  
      refúgio! 
Digo ao meu Deus: «Vós sois o meu bem! 
Sois Vós, Senhor, a parte da minha  
      herança, 
está nas Vossas mãos o meu destino». 
 

Exaltarei o Senhor que me guia e me  
      conduz, 
que até de noite me adverte o coração. 
O Senhor está sempre na minha  
      presença, 
com Ele a meu lado não vacilarei. 
 

Por isso o meu coração se alegra e a  
      minha alma exulta; 
repousa tranquilo todo o meu corpo. 
Ele não me entregará às mãos da morte, 
nem deixará o Seu servo conhecer a  
      corrupção. 
 

Ele me apontará o caminho da vida; 
a seu lado viverei na plenitude da alegria. 
 

 

 

Segunda Leitura 
(Gal 5, 1.13-18) 

Monição: 
 

São Paulo aponta nesta Leitura as 
características da verdadeira liberdade, que 
nos leva a pôr-nos ao serviço de Deus e dos 

outros.  

Leitura: 

__________________________________________ 
 

Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Gálatas. 

 

Irmãos: 4, 31bFoi para a verdadeira 
liberdade que Cristo nos libertou. 5, 

1Portanto, permanecei firmes e não 
torneis a sujeitar-vos ao jugo da 
escravidão. 13Vós, irmãos, fostes cha-
mados à liberdade. Contudo, não 
abuseis da liberdade como pretexto 
para viverdes segundo a carne; mas, 
pela caridade, colocai-vos ao serviço 
uns dos outros, 14porque toda a Lei se 
resume nesta palavra: «Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo». 15Se vós, 
porém, vos mordeis e devorais 
mutuamente, tende cuidado, que 
acabareis por destruir-vos uns aos 
outros. 16Por isso vos digo: Deixai-vos 
conduzir pelo Espírito e não satisfareis 
os desejos da carne. 17Na verdade, a 
carne tem desejos contrários aos do 
Espírito e o Espírito desejos contrários 
aos da carne. São dois princípios 
antagónicos e por isso não fazeis o 
que quereis. 18Mas se vos deixais guiar 
pelo Espírito, não estais sujeitos à Lei 
de Moisés. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

  
Recomendação aos Leitores: 
 

Toma atenção às seguintes palavras: 
liberdade / libertou / permanecei / sujeitar-vos / 
jugo da escravidão / abuseis / pretexto / 
viverdes / colocai-vos / mordeis / devorais / 
mutuamente / destruir-vos / satisfareis / 
antagónicos / e outras. 

Encontras nesta Leitura expressões que 
merecem bastante cuidado. São elas: –  
“verdadeira liberdade”; “torneis a sujeitar-vos”; 
“pretexto para viverdes”; “mordeis e devorais 
mutuamente”; “destruir-vos uns aos outros”; 
“princípios antagónicos”.  

Isola e exercita estas expressões, 
praticando-as. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

«Foi para a verdadeira liberdade que 
Cristo nos libertou. Portanto, permanecei 
firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo 
da escravidão». Com esta exortação 
inicia a Leitura. 

Os Gálatas abraçaram com entusias-
mo o Evangelho, mas, ingénuos como 
são, deixaram-se levar por alguns 
fanáticos que vieram pregar a necessi-
dade de voltar à observância daquelas 
disposições e práticas exteriores impos-
tas pela antiga lei. Paulo preocupa-se 
porque a fidelidade às tradições farisaicas 
acaba por fazer com que esqueçam o 
único mandamento que conta para um 
cristão: o amor ao irmão, o mandamento 
que é a síntese de toda a lei. 
      Os Gálatas, de facto, mordem-se e 
devoram-se uns aos outros, dilaceram-se 
ao ponto de correrem o risco de se 
destruírem uns aos outros. 
      Mas então – perguntámo-nos – ser 
livres significa que cada um pode fazer 
aquilo que quer? Não – responde Paulo –  
a liberdade não deve tornar-se um 
pretexto para viver segundo a carne. Mas 
o que significa então? 

Ora bem: quem acredita no Deus 
soberano severo, rigoroso, exigente que 
impõe aos súbditos as suas leis, não é 
livre, mas escravo, vive na ansiedade, na 
angústia, no pânico de vir a ser punido 
por cada pequena falta. 

Desde que receba um ordenado, o 
servo pode até aceitar, contrariado, a 
submissão a um patrão, mas uma esposa 
nunca aceitaria relacionar-se desta forma 
com o seu marido. 

A Bíblia diz-nos que a relação com 
Deus não é a do servo que obedece a um 
patrão, mas a da esposa que tem por 
única regra o seu ímpeto de amor para 
com o marido. 

Na última parte da Leitura, Paulo 
introduz a oposição entre carne e 
Espírito. Com a palavra «carne» ele não 
se refere à concupiscência sexual (sensu- 
_________________________________________ 

N.º 571– 30-06-2019– XIII Dom.Comum– Pág. 2 / 6 

 



Pág. 3 / 6 – XIII Dom.Comum – N.º 571 – 30-06-2019  

 
alidade), mas a todas as forças que 
levam ao mal. A lei do Antigo Testamento 
não libertava destas forças negativas e, 
portanto, deixava o homem irremedia-
velmente escravo do pecado, servia 
apenas para o tornar consciente da 
condição desesperada em que se 
encontrava. 

Agora – diz Paulo – o homem 
recebeu o Espírito, isto é, a força divina 
que liberta do poder do mal. Quem se 
deixa guiar por este Espírito, vive livre, 
faz o bem sem necessidade de nenhuma 
lei. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(1 Sam 3, 9; Jo 6, 68c) 

  

Monição: 
 

O Senhor aponta a maneira como 
devemos responder os Seus chamamentos. 
Vale a pena segui-Lo com generosidade. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

  
Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. 
Vós tendes palavras de vida eterna. 
 

 

Evangelho (Lc 9, 51-62) 

_____________________________________ 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

51Aproximando-se os dias de Jesus ser 
levado deste mundo, Ele tomou a decisão 
de Se dirigir a Jerusalém e mandou 
mensageiros à sua frente. 52Estes puse-
ram-se a caminho e entraram numa 
povoação de samaritanos, a fim de Lhe 
prepararem hospedagem. 53Mas aquela 
gente não O quis receber, porque ia a 
caminho de Jerusalém. 54Vendo isto, os 
discípulos Tiago e João disseram a Jesus: 
«Senhor, queres que mandemos descer 
fogo do céu que os destrua?» 55Mas Jesus 
voltou-Se e repreendeu-os. 56E seguiram 
para outra povoação. 57Pelo caminho, 
alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei para 
onde quer que fores». 58Jesus respondeu-      
-lhe: «As raposas têm as suas tocas e as 
aves do céu os seus ninhos; mas o Filho 
do homem não tem onde reclinar a 
cabeça». 59Depois disse a outro: «Segue-        
-Me». 60Ele respondeu: «Senhor, deixa-me 
ir primeiro sepultar meu pai». 61Disse-lhe 
Jesus: «Deixa que os mortos sepultem os 
seus mortos; tu, vai anunciar o reino de 
Deus». Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-      
-ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro 
despedir-me da minha família». 62Jesus 
respondeu-lhe: «Quem tiver lançado as 
mãos ao arado e olhar para trás não serve 
para o reino de Deus». 
 

Palavra da Salvação. 
_____________________________________ 

Comentário ao Evangelho: 

Se um amigo nos pede para o seguir-
mos, é normal que lhe perguntemos: 
«Onde vais?» Jesus indicou aos 
discípulos, com toda a clareza, qual a 
meta da viagem: Ele vai a Jerusalém para 
dar a sua vida. O trecho de hoje 
apresenta a partida, depois o acolhimento 
recusado por parte dos Samaritanos, e, 
por fim, em rápida sucessão, três 
episódios de vocação. 

Os factos, provavelmente, não acon-
teceram na ordem em que são relatados 
(uma série de três vocações como as que 
são descritas é muito improvável). É 
Lucas quem junta estes episódios porque 
lhe servem para introduzir a segunda 
parte do seu Evangelho – a da longa 
viagem que levará Jesus a Jerusalém. 

Para compreendermos este texto, 
recordemos que a adesão a Cristo é 
apresentada nos Evangelhos com a 
imagem do caminho no seguimento do 
Mestre. Acreditar significa percorrer com 
Ele a mesma estrada. Nos Atos dos 
Apóstolos, esta imagem será retomada 
com o termo caminho: Paulo persegue 
«os que fossem desta Via» (Act 9, 2); em 
Éfeso, algumas pessoas recusam-se a 
acreditar «dizendo mal da Via» (Act 19, 
9); nessa mesma cidade, explode «não 
pequeno tumulto a respeito da Via» (Act 
19, 23); o procurador Félix «acertada-
mente informado sobretudo quanto se 
relacionava com a Via» (Act 24, 22)... 
      Estes episódios servem a Lucas para 
dar resposta às interrogações que os 
cristãos das suas comunidades se 
colocam: Como devem reagir em relação 
a quem cria obstáculos ao seu 
«caminho», a quem se opõe à «via»? A 
quem pede para se unir a eles «enquanto 
vão a caminho», devem dizer imediata-
mente, com clareza, quais são as 
condições, ou é melhor amolecer, atenuar 
um pouco as exigências da vida cristã? 
      Começamos pela partida. Lucas intro-
duz a decisão resoluta de Jesus em ir a 
Jerusalém dizendo que Ele «endureceu o 
rosto». É uma expressão forte, tomada do 
Antigo Testamento. O profeta Isaías 
coloca-a na boca do Servo do Senhor 
que declara assim a sua determinação 
em cumprir a sua missão: «Endureci o 
meu rosto como uma pedra» (Is 50, 7). 
Como este Servo, também Jesus está 
decidido a enfrentar o destino de sofri-
mento, de humilhação e de morte que o 
espera. Não vai à procura da dor, mas 
sabe que o sacrifício é a passagem 
obrigatória para atingir a meta: a manifes-
tação, através da cruz, do amor do Pai 
por cada pessoa (Lc 24, 26). 

Não se faz de ânimo leve uma tal 
escolha, é necessário endurecer o rosto. 
Enquanto nos ficamos pelas veleidades 

(fantasias), pelos desejos piedosos, pelas 
boas intenções, enquanto se reduz a fé 
em Cristo ao cumprimento de algumas 
práticas religiosas não é preciso en-
durecer o rosto. Mas quando se aceita a 
sua proposta de vida, é preciso ter a 
coragem de fazer escolhas decididas e 
radicais. Quem não tem a força de 
exercer violência para si mesmo, 
continuará a ser um admirador de Jesus, 
mas não se tornará um discípulo seu. 

A viagem para Jerusalém começa, 
mas o grupo encontra alguém que lhe 
barra o caminho. 

A oposição dos Samaritanos 
representa a hostilidade que as co-
munidades cristãs de todos os tempos, 
têm de enfrentar. 

De facto, no mundo, há sempre 
alguém que se interpõe ao longo do ca-
minho. São muitos aqueles que preferem 
seguir princípios diferentes dos do Evan-
gelho.  Então, que comportamento assu-
mir em relação a essas pessoas? 

Ora bem: a reação desproporcionada 
de Tiago e João indica aquilo que não se 
deve fazer (usar de violência).  
      Estes recordam que o profeta Elias 
fez com que descesse fogo do céu sobre 
os ímpios do seu tempo (2 Rs 1, 10-14) e 
estão convencidos de que se deva fazer 
o mesmo a quem se opõe ao Evangelho. 
Também o Baptista ameaçou com o fogo 
(Lc 3, 9.17).  

Por isso, sentem que chegou o 
momento de recorrer a argumentos con-
vincentes e perguntam ao Mestre: 
«Senhor, queres que mandemos descer 
fogo do céu que os destrua?» Jesus 
volta-se e repreende-os severamente. 
Tinham feito uma proposta louca. 

O discípulo não é chamado a lutar 
contra alguém, não recebeu o encargo de 
desencadear guerras santas, de apregoar 
cruzadas contra os infiéis ou acender 
fogueiras, ele é chamado a seguir o 
Mestre. O tempo do fanatismo – que 
aparece com tanta frequência no Antigo 
Testamento – terminou. O único fogo que 
desce do céu é o do Espírito que 
transforma os corações das pessoas. 
Este é o fogo que Jesus veio trazer à 
terra (Lc 12, 49). 

Os cristãos não podem reagir com a 
agressividade, mas somente com o amor. 
Se alguém os ataca invocando a mentira, 
o engano, a violência, não podem respon-
der senão invocando sobre essa pessoa 
as bênçãos de Deus. 

Devido à sua atitude belicosa 
(agressiva), os irmãos Tiago e João 
receberam de Jesus a alcunha de filhos 
do trovão (Mc 3, 17). Uma alcunha que 
nos dias de hoje devem sentir dirigida a 
eles  alguns  cristãos fanáticos, integralis- 
_________________________________________ 
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listas, intolerantes, pouco respeitosos de 
quem pensa de maneira diferente da 
deles. 

Depois deste primeiro incidente, a 
viagem continua e o Evangelho introduz 
um desconhecido que se aproxima de 
Jesus e afirma querer segui-lo para onde 
quer que Ele vá. 

A resposta do Mestre parece mais 
destinada a desencorajar do que a 
convencer o aspirante a discípulo. 

Quem quiser ir com ele – diz Jesus – 
não deve sonhar com uma vida cómoda: 
será como um viajante que não tem 
morada fixa. Deverá estar disposto a 
passar a noite sob as estrelas ou então 
contentar-se com a hospitalidade que lhe 
for oferecida, mesmo que se trate de uma 
situação improvisada, pobre e provisória. 

Tendo em conta esta perspetiva 
pouco animadora anunciada pelo Mestre, 
é difícil entender como pode haver 
pessoas que abracem a fé ou aceitem 
desempenhar algum serviço para a 
comunidade tendo em vista a obtenção 
de vantagens, privilégios, títulos honorí-
ficos. 

Pelo caminho, Jesus encontra um 
outro e convida-o a segui-lo. Este diz-se 
disposto, mas pede para ir primeiro sepul-
tar os pais. Jesus responde-lhe: «Deixa 
que os mortos sepultem os seus mortos; 
tu, vai anunciar o reino de Deus.» 
      Para um Judeu, esta é a resposta 
mais escandalosa, mais provocante, mais 
ímpia que se lhe pode dar.  Em Israel, o 
dever mais sagrado para um filho é o de 
sepultar os pais e, para o cumprir – di-
ziam os rabinos –  estava-se dispensado 
de qualquer preceito da lei, até mesmo do 
preceito do sábado. O sumo sacerdote – 
a quem era proibido entrar num cemitério 
ou até mesmo aproximar-se de um 
cadáver – tinha o dever de acompanhar 
ao sepulcro os próprios pais. 

Seria insensato tomar à letra estas 
palavras de Jesus, mas também o seria, 
diminuir-lhes a sua carga de provocação. 

Aquilo que o Mestre pretende dizer – 
servindo-se de uma imagem indubita-
velmente paradoxal – é que nada, nem 
mesmo os sentimentos mais sagrados, 
como os que unem os filhos aos pais, 
pode interpor-se e impedir a decisão de o 
seguir. 

O pai, para os semitas, indica a 
ligação com a tradição, com o passado, 
com os hábitos dos antigos, com o 
ambiente cultural em que se vive. Lucas 
quer que os cristãos das suas comu-
nidades se deem conta de que a escolha 
em aderir ao Mestre não pode ser adiada, 
não pode ser protelada na expectativa do 
momento (que nunca há-de chegar) em 
que não se irá ferir a sensibilidade de um 
familiar, não se descontentará um amigo, 

não se irão chocar as convicções de um 
colega, não se irão pôr em discussão os 
hábitos de uma pessoa querida. 
      O Espírito exige uma disponibilidade 
imediata para renunciar ao que é velho e 
converter-se ao que é novo. Não é água 
parada, mas água viva, cristalina, «fonte 
que dá a vida eterna» (Jo 4, 13-15), é 
vento impetuoso que «sopra onde quer» 
(Jo 3, 8).  

Quem é animado por este Espírito, 
olha com simpatia para o que é novo 
porque é ele quem «dá nova vida à terra» 
(SI 104, 30). A fidelidade aos seus 
impulsos, cria tensões entre o discípulo e 
aquelas pessoas que permanecem 
teimosamente agarradas ao passado. 
Entre estas, pode haver também 
familiares e amigos aos quais se está 
muito ligado. Jesus não aceita hesita-
ções. Qualquer que seja o laço que 
bloqueia e impede que o sigamos é uma 
corrente que escraviza e que deve ser 
rebentada sem medo. 

Um terceiro homem apresenta-se a 
Jesus. É fácil notar o contraste entre o 
imperativo com que é formulado o convite 
anterior, «Segue-me», e no futuro usado 
por este aspirante a discípulo, «Seguir-te-   
-ei, mas...». Este homem está disposto a 
seguir Jesus, mas antes quer ir dizer 
adeus aos seus familiares, exatamente 
como fez Eliseu. Não parece estar a pedir 
demasiado. E, no entanto, Jesus não 
permite isso. Não há lugar para 
adiamentos, incertezas, não se admitem 
os “se” e os “mas”, nada pode justificar 
um atraso. 

Jesus não se admira que haja quem o 
rejeite, antes pelo contrário, exige o maior 
respeito por quem não o acolhe, mas não 
aceita ser posto em segundo lugar por 
quem faz a escolha de o seguir. 

Naturalmente, também estas palavras 
de Jesus não devem ser tomadas à letra, 
doutra forma estariam em contradição 
com aquilo que Ele tinha ensinado antes. 
Recomendou a observância do manda-
mento que impõe que se amem os pais 
(Mt 15, 3-9), e participou na grande festa 
de despedida da família e dos amigos 
dada por Mateus (Mt 9, 9-13). Mas há 
prioridades. Todos os afetos são se-
cundários quando há que seguir a 
vontade do Pai, e Jesus deu o exemplo 
quando, ainda adolescente, respondeu à 
mãe: «Por que me procuráveis? Não 
sabíeis que devia estar em casa de meu 
Pai?  (Lc 2, 49). 

A missão confiada aos discípulos é 
muito mais urgente e mais importante do 
que a de Eliseu. 

Toda a criação aguarda com ansie-
dade que apareça e que se realize o 
reino de Deus. Está impaciente. Todos os 
instantes são preciosos. 

Também este terceiro exemplo de vo- 

cação serve a Lucas para enviar uma 
mensagem às suas comunidades: não 
podem perder tempo com coscuvilhices, 
discussões inúteis, debates sobre ques-
tões banais, enquanto o mundo tem a 
necessidade urgente do anúncio do 
Evangelho. 

 
 

Oração Universal 

______________________________ 
 
1 –   Para que o Papa Francisco e os bispos a ele       
             unidos, 

exerçam com alegria o seu ministério de    
     profetas 
em favor do povo santo de Deus, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –   Para que Deus guie os governantes na sua   
              missão, 

lhes dê um espírito de tolerância e de    
     concórdia, 
no respeito pela natureza e pela vida, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –   Para que os homens empenhados em causas       
             nobres 

permaneçam fortes e humanos 
ao serviço da libertação dos outros homens, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –   Para que os cidadãos que abandonam os seus    
       países 

encontrem comunidades que os acolham 
e os ajudem a refazer as suas vidas, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –   Para que Deus nos faça entender o sentido da                  
             liberdade, 

nos dê a todos o gosto de servir 
e aos defuntos a vida feliz no paraíso, 
oremos ao Senhor. 

__________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 03 – S. Tomé (Apóstolo). 

Dia 04 – S. Isabel de Portugal.   
Dia 05 – S. António Maria Zacarias      
                                                  (Presbítero) 

Dia 06 – S. Maria Goretti (Virgem e Mártir). 

 
 

Antífona da Comunhão 

 

A minha alma louva o Senhor, 
todo o meu ser bendiz o seu nome santo. 
 

Ou: 
 

Pai santo, Eu rogo por aqueles  
que hão-de acreditar em Mim,  
para que sejam em Nós confirmados na   
      unidade  
e o mundo acredite que Tu Me enviaste. 
 

 

 

Jornal do Leitor 
_________________________________________ 
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Seguir-te-ei 
 

Na primeira Leitura vamos escutar 
como Eliseu foi chamado por Deus para 
ser profeta em Israel. Era missão difícil 
sujeita a perseguições como acontecera 
com Elias. Eliseu era rico e deixou tudo 
para ficar ao serviço de Deus e de Elias. 

Também os Apóstolos tinham sido 
corajosos para seguir o chamamento de 
Jesus. Deixaram as redes, o seu ganha-      
-pão, deixaram a família, para andarem 
com Jesus. 

Escutámos no Evangelho como aque-
le ouvinte entusiasmado diz a Jesus: – 
Seguir-te-ei para onde quer que fores. 

Jesus avisa-o que teria de sujeitar-se 
a uma vida de sacrifício: – “As raposas 
têm as suas tocas e as aves do céu os 
seus ninhos mas o Filho do homem não 
tem onde reclinar a cabeça“ 

Para seguir a Jesus é preciso estar 
disposto a tudo. O Senhor continua a 
fomentar no coração de muitos homens e 
mulheres esta generosidade ao serviço 
de Deus e dos outros. 

Temos de dar graça por tantos 
exemplos bonitos também no nosso 
tempo. E rezar para que não faltem as 
vocações na Igreja. 

O Senhor não fica atrás em género-
sidade, dando cem por um já neste 
mundo e depois a vida eterna. 

A Igreja lembra no mês de Junho os 
chamados santos populares, que 
souberam viver esta entrega a Deus. São 
João Baptista que se dedicou desde 
jovem na oração e penitência e depois 
anunciando a chegada de Jesus. Deu a 
vida pela verdade. O mundo inteiro louva-   
-o nestes dias dizendo que valeu a pena 
a sua generosidade e sacrifício, 

São Pedro deixou as barcas e a 
família para ser Apóstolo de Jesus. 
Arriscou a vida diversas vezes e morreu 
em Roma pregado numa cruz. Ao louvá-     
-lo nestes dias a Igreja diz-nos que a sua 
vida valeu apena. 

Também Santo António de Lisboa 
seguiu o apelo de Jesus. Deixou as 
comodidades e as riquezas para imitar a 
Jesus na Sua pobreza e levar a Sua 
mensagem salvadora a muitos homens. 

 
 

Deixa-me ir sepultar 

meu pai 

  
 No Evangelho Jesus diz a outro: 

Segue-me. Ele porém põe condições: –  
deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. 
Quando os meus pais morrerem então 
estarei disponível para Te seguir. 

Jesus lembra-lhe que é preciso amá-   
-Lo mais que à família. 

O amor aos pais não pode ser 
empecilho para a vocação. Tantos pais 
não deixam que a filha vá para religiosa, 
pensando que não têm quem os trate 
quando forem velhos, mas deixam que 
ela se case e vá viver para o Brasil ou 
para a Austrália. 

Por vezes são as filhas religiosas que 
acabam por estar mais perto dos pais nas 
suas necessidades. 

A generosidade com Deus acaba por 
ser recompensada muitas vezes já neste 
mundo. Os pais têm de sentir alegria por 
Deus chamar os seus filhos para serem 
sacerdotes ou religiosas. O pai de Santa 
Teresa do Menino Jesus, São Luís 
Martin, é exemplo dessa alegria em dar 
os filhos a Deus. As cinco filhas vieram a 
ser carmelitas e uma da Visitação. 
Quando a Teresita com catorze anos 
resolve ir para o Carmelo, vai ter com o 
pai a pedir a sua autorização e fica muito 
contente ao ver a resposta generosa do 
pai. 

Muitos pais põem obstáculos à 
vocação dos filhos e acabam por ser para 
eles ocasião de se afastarem de Deus e 
seguirem talvez uma vida desgraçada. 

 
 

Quem tiver lançado 

as mãos ao arado 
 

 Não basta começar no caminho da 
entrega a Deus. É preciso perseverança. 
“Quem tiver lançado as mãos ao arado e 
olhar para trás não serve para o reino de 
Deus” – diz Jesus. É preciso entregar-se 
sem medo e sem cálculos. Não quero ser 
padre porque não me posso casar – 
dizem alguns miúdos. E vemos que 
tantos se casam e não são felizes e 
rapidamente se divorciam. 

O Senhor dá cem por um já nesta 
vida e depois a vida eterna – disse Ele a 
Pedro. 

O sacerdote, a religiosa, podem ser 
muito mais felizes do que aqueles que 
vão para o casamento. 

Também no matrimónio é preciso ir 
preparado para sofrer e para se esquecer 
de si mesmo e dos seus interesses. 
Doutro modo o casamento não se 
aguenta e não serão felizes. 

Os sacerdotes e a religiosa para se 
manterem na sua vocação têm de decidir-  
-se a entregar-se a sério à missão que o 
Senhor lhes confiou, na guarda do 
coração, na assiduidade da oração, no 
recurso à confissão e direção espiritual, 
na generosidade no apostolado. 

Peçamos a Nossa Senhora, modelo 
de entrega generosa ao serviço de Deus, 

pela perseverança e santidade dos 
sacerdotes e religiosos. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“João XXIII” 

(1958  –  1963) 

 (…continuação) 

A 9 de Outubro de 1958, morreu Pio 
XII. Dezanove dias depois, Roncalli foi 
eleito Papa, após 13 escrutínios. Tomou 
o nome de João XXIII, designação que 
havia sido de um antipapa deposto pelo 
Concílio de Constança, em 1415. 

João XXIII quer mostrar ao Mundo 
como o Evangelho está do lado dos que 
têm fome e sede. Sabe que o Terceiro 
Mundo rejeita a Igreja, assim como Pio 
XII sabia que a Igreja perdera o mundo 
operário.  

A 11 de Outubro de 1962, por convo-
cação de João XXIII, deu-se início ao 
maior concílio da História, no qual 
participam 2500 padres. Contudo, o papel 
desempenhado pelo Papa João XXIII não 
se esgotou no Concílio Vaticano II. 

No governo da Igreja, restabeleceu o 
cargo de secretário de Estado, que havia 
sido suprimido pelo seu antecessor em 
1944. Para o renascimento das relações 
com as outras religiões, enviou represen-
tantes a Istambul, para se encontrarem 
com o patriarca ortodoxo Antenagora; 
encontrou-se com o arcebispo anglicano 
de Cantuária, após mais de 400 anos de 
separação entre as duas igrejas; e iniciou 
uma correspondência periódica com o 
patriarca russo Alessio. Iniciou a revisão 
do Código de Direito Canónico, entregan-
do-a a uma comissão e, no que respeita à 
liturgia, permitiu a celebração das missas 
em vernáculo. 

Faleceu a 3 de Junho de 1963. Após 
uma noite de vigília, o Papa foi sepultado 
na cripta de São Pedro.  

Considerado aquele que abriu a 
Igreja para o século XX, a 3 de Setembro 
de 2000 foi beatificado por João Paulo II. 
O beato é comemorado a 11 de Outubro. 

Foi canonizado em 27 de Abril de 
2014, domingo da Divina Misericórdia, 
juntamente com o também Papa João 
Paulo II. A missa de canonização foi 
presidida pelo Papa Francisco e concele-
brada pelo Papa Emérito Bento XVI.  

 
 

Visita-nos: 

www.paroquiascesf.com 
_________________________________________ 
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Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

A 21 de Janeiro de 1931 renova, com 
outras duas amigas, o compromisso, na 
Póvoa do Varzim, e está pronta a 
prosseguir, mas caminhando ainda com o 
Pe. Sebastião e informado a Maria da 
Conceição. Sente-se inspirada, em 
oração, a pensar que a Obra será uma 
só, mas com três ramos diversos; ela e 
as colaboradoras ficariam a trabalhar no 
mundo; as Casas de Retiros seriam o seu 
convento. Deste partiriam para as 
missões, indo de aldeia em aldeia, como 
o Pe. Cruz, percorrendo o País. 

Mas D. Sílvia não encontra apoio no 
diretor espiritual, que continua a atribuir 
ao demónio os seus planos; vai encontrar 
um valioso conselho no fundador da Liga 
dos Servos de Jesus, bispo auxiliar da 
Guarda, na qual se inscrevera em 1925, e 
já realizava um modelo de apostolado 
com centros, onde uma comunidade 
dirigia as casas de retiro e também as 
obra sociais. Sílvia vai ser fiel a este 
plano, precursor da Ação Católica e de 
outras formas de apostolado laical, como 
os Institutos Seculares, aprovados em 
1947 por Pio XII. 

Através destas dificuldades e prova-
ções e de outras que se seguiram até 
1947, ela sente que a sua vocação se vai 
clarificando, desde a sua consagração 
em 1917, à inscrição na Liga dos Servos 
de Jesus, na Guarda, em 1925, e à nova 
chamada, em Lourdes,  em 1926, onde 
sentiu que «Nossa Senhora a convidava 
a dizer adeus ao mundo», permanecendo 
no mundo. Nas velas acesas que se 
consomem, ela vê a imolação do seu ser; 
e vê-se investida pela própria Virgem na 
missão divina de salvação da Humani-
dade. Vê-se como mensageira que leva a 
Boa Notícia, com Maria, mas deve morrer 
para o mundo. Esta é a sua visão da 
Obra de Jesus e o seu modo de nela 
cooperar, a sua vocação pessoal, ou 
carisma, que se irá tornando mais claro e 
concreto, sob a ação do Espírito Santo, 
ao longo do tempo. 

                                       (continua…) 
 

 

 

Jornal do Leitor 

És insubstituível  (97) 

 

Tem sempre presente na tua 
memória que, ainda que estejas em filas 
no banco, no trânsito, no supermercado, 
tu não és apenas mais uma conta 
bancária, nem mais um número de 
identidade ou de cartão de crédito. 

Tu és imensamente muito mais. Tu 
tens personalidade. Tu tens vida. Por 
isso, vive-a.  

 
 

A Bíblia 
O Evangelho de Mateus 

 

O Evangelho de Mateus é o primeiro 
livro do Novo Testamento. Extenso, 
ordenado e ritmado, é obra de um 
mestre. 

Os temas do cumprimento das 
Escrituras, do Reino dos céus e da Igreja, 
são nele constantemente desenvolvidos.  

 
 

Sabias que... 
“Samaritanos” 

 

Salomão tentou unificar o país, mas 
as tribos revoltaram-se contra Jerusalém. 
Nasceu a Samaria.  

Os samaritanos odiaram os judeus. 
Levantaram o seu próprio templo, perto 
da capital, Samaria. Durante a revolução 
dos guerrilheiros «macabeus» contra os 
gregos, a Samaria obedeceu às leis 
gregas. Os judeus vingaram-se destruin-
do a sua capital. Diziam: «O que come o 
pão de um samaritano, come carne de 
porco».  

Jesus contou a parábola do «bom 
samaritano» e levou o agradecimento de 
um leproso samaritano. 

 
 

Oração 
 

Senhor, que o sol brilhe sobre o meu 
rosto, e que a chuva caia sobre os meus 
campos. 

Que guarda no meu coração a 
recordação preciosa das coisas boas da 
vida. 

Que os meus olhos reflitam o brilho 
da amizade. 

Que a Vossa força me mantenha 
sempre firme. 

Que os olhos de Deus me olhem, que 
os ouvidos de Deus me ouçam, que a 
palavra de Deus me fale, que a mão de 
Deus me proteja. 

Que Deus me guarde a mim e a todos 
na palma da sua mão. 

H u m o r 
Familiares 
 

Um homem entra numa pizaria, 
agarrado a duas mulheres. 

 – Boa tarde, o que deseja? 
 – Quero duas pizzas, por favor. 
 – São familiares? 
 – Não! Não! São duas conhecidas! 
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