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XV Domingo Comum 
 

O Senhor diz-nos na Sua Lei que 
devemos santificar o Domingo. Por isso, 
semanalmente, encontramo-nos com o Ele 
na Eucaristia, agradecemos-Lhe os dons 
recebidos e pedimos-Lhe com fé para nos 
abençoar e nos conceder um dia, a graça da 
salvação eterna. 

 
 

Introdução 
 

Não faria sentido para os antigos gregos 
a expressão amar a Deus. Os deuses 
podiam amar o homem: manifestavam a sua 
predileção, concedendo particulares dons e 
favores. E como sinal de reconhecimento 
esperavam depois, do homem que tinham 
favorecido, sacrifícios e holocaustos. Um 
reflexo desta mentalidade está presente 
também em alguns textos do Antigo 
Testamento. Pela boca do profeta Mala-
quias, o Senhor lamenta-se dos holocaustos 
miseráveis que os sacerdotes lhe oferecem: 
«Um servo teme o seu senhor... onde está a 
honra que me é devida?»  (Ml 1, 6). 

Ao contrário dos povos pagãos, Israel 
ama o seu Deus. Isto é o que Moisés 
recomenda ao povo: «E agora, Israel, o que 
o Senhor, teu Deus, exige de ti é que temas 
o Senhor, teu Deus, para seguires todos os 
seus caminhos, para o amares, para 
servires o Senhor, teu Deus, com todo o teu 
coração e com toda a tua alma» (Dt 10, 12). 
O amor consiste em observar os manda-
mentos (Ex 20, 6) e em «guardarás todos 
estes mandamentos.»  (Dt 19, 9). 

Nesta ótica, enquadra-se o amor ao 
próximo, sobretudo ao pobre, ao órfão, à 
viúva, ao estrangeiro: deve ser praticado 
porque se trata de uma obra agradável a 
Deus. 

O Novo Testamento dá-nos a luz plena, 
aquela que permite entender o que significa 
realmente amar a Deus. A primeira carta de 
João é particularmente explícita: «É nisto 
que está o amor: não fomos nós que 
amámos a Deus, mas foi Ele mesmo que 
nos amou e enviou o seu Filho como vítima 
de expiação pelos nossos pecados. 
Caríssimos, se Deus nos amou assim, 
também nós devemos amar-nos uns aos 
outros» (1 Jo 4, 10-11). 

Vem imediatamente em evidência o 
salto lógico.  Seria de esperar: se Deus nos 
amou de tal modo, também nós devemos 
amá-lo. Pelo contrário, Deus não pede nada 
para si. Há um só modo para responder ao 
seu amor: amar o irmão e não «com 
palavras nem com a boca, mas com obras e 
com verdade» (1 Jo 3, 18). 

Dou-vos um mandamento novo – diz o 
Senhor – que vos ameis como Eu vos amei. 

 
 

Antífona de Entrada 
Eu venho, Senhor, à vossa presença:  
ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. 
 

 

Primeira Leitura 
(Dt 30, 10-14) 

Monição: 
 

A recomendação de Moisés ao povo para 
que cumprisse os preceitos e mandamentos do 
Senhor é-nos também dirigida hoje a todos nós. 

 Leitura: 
___________________________________ 

 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 
10«Escutarás a voz do Senhor teu Deus, 
cumprindo os seus preceitos e manda-
mentos que estão escritos no Livro da 
Lei, e converter-te-ás ao Senhor teu Deus 
com todo o teu coração e com toda a tua 
alma. 11Este mandamento que hoje te 
imponho não está acima das tuas forças 
nem fora do teu alcance. 12Não está no 
céu, para que precises de dizer: ‘Quem 
irá por nós subir ao céu, para no-lo 
buscar e fazer ouvir, a fim de o pormos 
em prática?’. 13Não está para além dos 
mares, para que precises de dizer: ‘Quem 
irá por nós transpor os mares, para no-lo 
buscar e fazer ouvir, a fim de o pormos 
em prática?’. 14Esta palavra está perto de 
ti, está na tua boca e no teu coração, 
para que a possas pôr em prática». 

 

Palavra do Senhor. 
___________________________________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Nunca é demais lembrar-te, Leitor, de fazer 
sempre a interrogação no início da frase. Exercita 
bem esta fórmula, antes de subir ao Ambão para 
apresentar um bom trabalho. 

Toma atenção a uma ou outra palavra que 
aches mais difícil de pronunciar e exercita-as.  

 
Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Podíamos perguntar-nos: Como conhe-
cer a vontade de Deus? As pessoas da 
antiguidade recorriam a magos e astrólogos, 
consultavam sacerdotes e adivinhos, iam ter 
com aqueles que estudavam os livros 
santos. Também hoje em dia, muita gente 
não se preocupa em saber aquilo que Deus 
quer, e escolhe simplesmente o que é mais 
fácil: os cartomantes, os videntes e os 
interpretes de horóscopos são mais segui-
dos do que os mestres de vida espiritual. 

Os cristãos têm um guia seguro: o 
Evangelho.  Lêem-no,  rezam,  meditam  e,  
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nesses momentos de reflexão, Deus revela-
-se e dá-lhes a conhecer o seu projeto e a 
sua vontade. Só têm de saber interpretar. 

A Leitura de hoje recorda um outro 
modo – muito simples, ao alcance de todos 
– para descobrir a vontade de Deus: ouve o 
teu coração! Diz assim: o mandamento do 
Senhor não está longe de ti, não está no 
céu, não está para além dos mares, está 
muito perto, está na tua boca e no teu 
coração. Aquilo que Deus quer é aquilo que 
também o nosso íntimo pede. Por isso, 
podemos dizer que a lei de Deus nasce da 
nossa própria natureza humana. 

Encontraremos confirmação deste facto 
no trecho evangélico deste domingo. O 
samaritano, mesmo sem ter estudado 
teologia, mesmo não «frequentando a 
igreja», faz a vontade de Deus guiado 
unicamente por um sentimento de com- 
paixão para com um infortunado. 

Se o nosso coração fosse simples e 
puro, se não se deixasse cegar pelas 
paixões, faria sempre escolhas conformes 
ao mandamento do Senhor. A lei de Deus, 
de facto – diz a Leitura – não é uma 
determinação arbitrária de um patrão, mas é 
a expressão daquilo que a parte melhor de 
nós mesmos pede que façamos. 

Provavelmente não somos grandes 
cristãos, porque não nos deixamos envolver 
em projetos corajosos, temos medo de 
arriscar, avaliamos e pensamos de modo 
frio e ausente porque ouvimos pouco o 
coração! 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 68 (69), 14.17.30-31.33-34.36ab.37 

(R. cf. 33) 
 

Monição: 
 

Reconheçamo-nos humildes e simples 
diante do Senhor que, na Sua infinita misericór-
dia, atenderá a nossa oração. 

  

Refrão: 
       

PROCURAI, POBRES, O SENHOR 
E ENCONTRAREIS A VIDA.  
 
A Vós, Senhor, elevo a minha súplica, 
pela vossa imensa bondade respondei-me. 
Ouvi-me, Senhor, pela bondade da vossa graça, 
voltai-Vos para mim pela vossa grande 
misericórdia. 
  
Eu sou pobre e miserável: 
defendei-me com a vossa proteção. 
Louvarei com cânticos o nome de Deus 
e em ação de graças O glorificarei. 
  
Vós, humildes, olhai e alegrai-vos, 
buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. 
O Senhor ouve os pobres 
e não despreza os cativos. 

  
Deus protegerá Sião, 
reconstruirá as cidades de Judá. 
Os seus servos a receberão em herança 
e nela hão de morar os que amam o seu nome. 
 

Ou 
 

Refrão: 
       

OS PRECEITOS DO SENHOR  
ALEGRAM O CORAÇÃO. 

 
A lei do Senhor é perfeita, 
ela reconforta a alma.  
As ordens do Senhor são firmes  
e dão sabedoria aos simples. 
 
Os preceitos do Senhor são retos  
e alegram o coração.  
Os mandamentos do Senhor são claros  
e iluminam os olhos. 
 
O temor do Senhor é puro 
e permanece eternamente.  
Os juízos do Senhor são verdadeiros,  
todos eles são retos. 
 
São mais preciosos que o ouro,  
o ouro mais fino;  
são mais doces que o mel  
o puro mel dos favos. 

 
 

Segunda Leitura 
(Cl 1, 15-20) 

 

Monição: 
 

 Nós somos a Igreja de Jesus Cristo que nos 
salvou pelo sangue da Sua Cruz.  

Consagremos-Lhe a nossa vida! 

  
Leitura: 
 

___________________________________ 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses 

 
15Cristo Jesus é a imagem de Deus 

invisível, o Primogénito de toda a 
criatura; 16porque n’Ele foram criadas 
todas as coisas no céu e na terra, 
visíveis e invisíveis, Tronos e Domina-
ções, Principados e Potestades: por Ele e 
para Ele tudo foi criado. 17Ele é anterior a 
todas as coisas e n’Ele tudo subsis-
te. 18Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu 
corpo. Ele é o Princípio, o Primogénito de 
entre os mortos; em tudo Ele tem o 
primeiro lugar. 19Aprouve a Deus que 
n’Ele residisse toda a plenitude 20e por 
Ele fossem reconciliadas consigo todas 
as coisas, estabelecendo a paz, pelo 
sangue da sua cruz, com todas as 
criaturas na terra e nos céus. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é de todo fácil de proclamar, 
pois trata-se de um poema difícil de ler, 
porquanto tem frases longas, palavras difíceis, 
enumerações, etc. Requer um Leitor experiente e 
capacitado.  

Entretanto, atenção às seguintes palavras: 
invisível / Primogénito / Dominações / 
Principados (não é “Principiados”) / Potestades 
(não “Protestades” nem é “Tempestades”) / 
subsiste (não é “subiste”) / plenitude / 
reconciliadas / e outras. 

Parecer-te-á ridículo fazer esta observação, 
mas há Leitores que sobem ao Ambão e fazem-       
-nos ouvir este tipo de “calinadas”. Acontece não 
só nas nossas Paróquias, mas também noutras e 
até na Rádio e na Tv. Basta estar atento. 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Tendo concluído a Carta aos Gálatas, 
durante cinco domingos, meditaremos 
agora, durante quatro domingos, sobre a 
Carta aos Colossenses. Paulo encontrava-   
-se na prisão (Cl 4, 3.10.18) quando, do vale 
do Lico, na Ásia Menor, chega para o visitar 
Epafras, o grande apóstolo que fundou e 
mantém vivas as comunidades daquela 
região. As notícias que ele traz são 
alarmantes. Os cristãos deixaram-se seduzir 
por estranhas doutrinas: creem que os céus 
estão povoados por potências, por espíritos 
que movem o universo; consideram que 
estes espíritos estão dotados de uma força 
misteriosa, capaz de condicionar a vida   
das pessoas, estão assustados e estão 
convencidos de que, aquelas forças, são 
superiores a Cristo. Paulo escreve aos 
Colossenses e recomenda-lhes que façam 
circular a sua Carta também nas comunida-
des próximas (Cl 4, 16). 

Inicia com o hino a Cristo que nos é 
proposto na Leitura de hoje. 

Na primeira parte, celebra o primado de 
Cristo sobre toda a criação. 

Na segunda, proclama que Cristo é o 
primeiro também na nova criação, porque 
Ele foi o primeiro a vencer a morte e a abrir 
a todos o caminho para Deus. Assim, Ele 
submeteu ao seu próprio poder os Tronos, 
as Dominações, os Principados e as Po-
testades (eram estes os nomes com que os 
Colossenses designavam os espíritos 
misteriosos que lhes incutiam temor). 

O medo dos espíritos maus, dos 
encantamentos, dos malefícios, a crença 
nos ritos mágicos, nas superstições, não 
são compatíveis com a fé na vitória e no 
domínio de Cristo sobre todas as criaturas. 

 
 

(…) O doutor da lei respondeu: «O 
que teve compaixão dele». Disse-lhe 
Jesus: Então vai e faz o mesmo». 

                                                   (Lc 10, 37) 
 ___________________________________________ 
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Aclamação ao Evangelho 

(Jo 6, 63c.68c) 

 

 Monição: 
 

Para alcançarmos a graça da salvação 
devemos amar o Senhor, afastando o pecado e 
cumprindo sempre a Sua vontade. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  
 As vossas palavras, Senhor, são 

espírito e vida: 
Vós tendes palavras de vida eterna. 
 

 

Evangelho 
(Lc 10, 25-37) 

___________________________________ 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 25levantou-se um 
doutor da lei e perguntou a Jesus para O 
experimentar: «Mestre, que hei-de fazer 
para receber como herança a vida 
eterna?» 26Jesus disse-lhe: «Que está 
escrito na lei? Como lês tu?» 27Ele 
respondeu: «Amarás o Senhor teu Deus 
com todo o teu coração e com toda a tua 
alma, com todas as tuas forças e com 
todo o teu entendimento; e ao próximo 
como a ti mesmo». 28Disse-lhe Jesus: 
«Respondeste bem. Faz isso e viverás».  
29Mas ele, querendo justificar-se, pergun-
tou a Jesus: «E quem é o meu 
próximo?» 30Jesus, tomando a palavra, 
disse: «Um homem descia de Jerusalém 
para Jericó e caiu nas mãos dos 
salteadores. Roubaram-lhe tudo o que 
levava, espancaram-no e foram-se 
embora, deixando-o meio morto. 31Por 
coincidência, descia pelo mesmo 
caminho um sacerdote; viu-o e passou 
adiante. 32Do mesmo modo, um levita que 
vinha por aquele lugar, viu-o e passou 
também adiante. 33Mas um samaritano, 
que ia de viagem, passou junto dele e, ao 
vê-lo, encheu-se de compaixão.  34Aproxi-
mou-se, ligou-lhe as feridas deitando 
azeite e vinho, colocou-o sobre a sua 
própria montada, levou-o para uma 
estalagem e cuidou dele. 35No dia 
seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao 
estalajadeiro e disse: ‘Trata bem dele; e o 
que gastares a mais eu to pagarei 
quando voltar’. 36Qual destes três te 
parece ter sido o próximo daquele 
homem que caiu nas mãos dos 
salteadores?» 37O doutor da lei respon-
deu: «O que teve compaixão dele». 

Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o 
mesmo». 

 

Palavra da Salvação. 
___________________________________ 
 
Comentário ao Evangelho: 
 

O pior insulto que se podia dirigir a um 
Judeu era «cão» ou «pagão»; em segundo 
lugar, vinha «samaritano» que era o equiva-
lente a «bastardo, renegado, herético!» (Jo 
8, 48).  No final do seu Livro, Ben-Sirá usa 
uma expressão quase sarcástica, da qual 
transparece o desprezo dos Judeus em 
relação aos Samaritanos. Chama-lhes: o 
povo tolo que mora em Samaria e que não é 
verdadeiramente um povo (Sir 50, 25-26).  

Na verdade, os Judeus tinham boas 
razões para considerar que os Samaritanos 
eram uns «excomungados». Desde há 
muitos séculos que se tinham misturado 
tanto com os outros povos que já não 
podiam ser considerados estirpe de Abraão; 
tinham-se contaminado com os cultos 
pagãos, tinham esquecido as tradições dos 
pais, viviam de modo impuro (2 Rs 17); não 
aceitavam como sagrados os Livros dos 
Profetas, nem os Sapienciais, nem os 
Salmos. Também Jesus, respondendo à 
samaritana (junto ao poço de Jacob), não 
hesita em dizer-lhe: vocês não sabem 
sequer qual é o Deus que adoram, a 
salvação vem dos Judeus (Jo 4, 22). Há dois 
domingos, o Evangelho recordava a 
grosseria feita ao Mestre e aos apóstolos 
pelos Samaritanos (os samaritanos não os 
receberam e Tiago e João queriam fazer 
cair fogo do céu para os destruírem – Lc 9, 
53-54). 

O Evangelho de hoje inicia, apresen-
tando-nos não um samaritano, mas um 
judeu, não um pecador, mas um justo, um 
doutor da lei que pergunta a Jesus: o que 
devo fazer para herdar a vida eterna?   
Note-se a fineza teológica: não fala de 
«merecer», mas de receber como herança a 
vida eterna. A  herança – como sabemos – 
não se ganha, recebe-se de modo absolu-
tamente gratuito. 
      Adequando-se ao que era habitual nas 
disputas rabínicas, Jesus não dá imedia-
tamente uma resposta, mas dirige-lhe, por 
sua vez, outra pergunta: o que é que está 
escrito na lei? 
      Prontamente, o rabino vai buscar dois 
textos bíblicos. O primeiro é muito conhe-
cido porque todo o israelita piedoso o recita 
nas orações da manhã e da noite: «Amarás 
o Senhor teu Deus com todo o teu coração 
e com toda a tua alma, com todas as tuas 
forças» (Dt 6, 5); o segundo, sobre o qual se 
insistia menos, é tirado do livro do Levítico: 
«e ao teu próximo como a ti mesmo» (Lv 19, 
18). Resposta perfeita! 
      Então acaba tudo aqui? Se o juízo de 
Deus fosse relativo ao conhecimento de 
uma doutrina, o doutor da lei teria sido 

aprovado com a nota máxima. Mas Jesus, 
depois do elogio – “Respondes-te bem!” –   
Acrescenta: Faz isso e viverás. «Faz!» Não 
basta «saber». É a vida que comprova se 
assimilámos ou não a palavra do Senhor. 

O rabino – que não conseguiu embara-
çar Jesus – insiste: «E quem é o meu 
próximo?» Está disposto até a fazer, mas 
sem exagerar; quer estabelecer bem os 
confins do amor. 

Disc       Discutia-se entre os rabinos acerca de 
quem devia ser considerado próximo. 
Alguns – referindo-se ao já mencionado 
texto do Levítico que põe em paralelo o 
termo próximo com filhos do teu povo – 
diziam que se devia amar apenas os filhos 
de Abraão; outros estendiam este amor 
também aos estrangeiros que habitavam há 
muito tempo na terra de Israel. De qualquer 
forma, todos concordavam com o facto de 
que os povos distantes e, sobretudo, os ini-
migos não eram próximos. Os monges de 
Qumran seguiam este princípio: «ama os 
filhos da luz e odeia os filhos das trevas» e 
por «filhos da luz» entendiam os membros 
da sua comunidade. 
      Jesus não responde à pergunta do 
doutor da lei, porque a considera superada. 
      Para Ele não existe nenhuma barreira 
entre as pessoas e o problema não está em 
saber até onde deve chegar o amor, mas 
em como se deve manifestar e quem 
realmente ama Deus e o irmão. 
      É sobre este ponto – o mais importante, 
aliás, o único que conta – que o judeu e        
o samaritano são agora confrontados. A 
avaliação não é feita com base naquilo que 
se sabe, no que se diz, na fé que se 
professa com a boca, mas no que se faz. 

      Um homem descia de Jerusalém para 
Jericó...  

      Estas duas cidades distam entre elas 27 
Km. A estrada é feita com uma descida 
acentuada (há 1000 mts. de desnível), 
atravessa o deserto da Judeia ao longo do 
wadi Quelt, continua pelo meio de 
penhascos, grutas e precipícios até à estepe 
de Jericó, a encantadora «cidade das 
palmeiras» onde Herodes, as famílias 
abastadas da capital e muitos sacerdotes do 
templo tinham as suas vivendas e as 
residências de Inverno. Era habitual 
percorrer esta estrada em caravana para 
evitar ser-se assaltado por ladrões e 
bandidos.  

      Um homem – diz Jesus que sabe bem 
quanto é perigoso o lugar – caiu nas mãos 
dos salteadores que o espancaram, rouba-
ram e deixaram meio morto na estrada. 

Quem era? Dele não sabemos absoluta-
mente nada: nem a idade, nem a profissão, 
nem a tribo a que pertencia, nem a religião 
que professava; não sabemos se era branco 
ou preto, se era bom ou mau, amigo ou 
inimigo.  O  que  teria ido fazer a Jerusalém:  

___________________________________________ 
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rezar ou pandegar? Oferecer sacrifícios no 
templo ou roubar? É qualificado no mais 
genérico dos modos: era um homem! É 
suficiente. Mesmo que fosse um malvado 
não teria perdido a sua dignidade de homem 
necessitado de ajuda. 

Por coincidência – diz a leitura – des-
ciam pelo mesmo caminho um sacerdote e 
um levita. 

Significativo aquele por coincidência! 
Não temos de ir procurar o irmão neces-
sitado: são as circunstâncias que fazem 
com que o encontremos. 

Então, como se comportam os homens 
de Igreja? 

Os levitas eram os sacristães, os 
guardas do templo. Estamos perante dois 
judeus, gente de bem, gente que rezava e 
que tinha as ideias claras acerca de Deus e 
da religião. Porque é que Jesus introduz na 
sua história estes dois «homens de igreja»? 
Teria podido evitar as polémicas e 
apresentar imediatamente o exemplo positi-
vo. Porque é que provoca os «notáveis», os 
«membros da hierarquia»? 

Então é assim: O Mestre tinha o «mau 
hábito» de implicar com as pessoas «re-
ligiosas» (Lc 7, 44-47; 11, 37-53; 17, 18; 18, 
9-14; etc.) e a razão é a mesma pela qual 
antes dele, os profetas tinham atacado du-
ramente o culto, os ritos, as solenes 
cerimónias do templo: Deus não tolera 
formalismos exteriores, usados como 
cómoda via de fuga, para nos não 
deixarmos envolver pelos problemas das 
pessoas. 

A Deus, causam repugnância o incenso, 
os cânticos, as intermináveis orações com 
que se tenta substituir o empenho concreto 
a favor do órfão, da viúva, do oprimido (Is 1, 
11-17). Jesus cita várias vezes a frase do 
profeta Oseias: «O que eu quero é 
misericórdia e não sacrifícios!» (Mt 9, 13; 
12, 7). 
      O que fazem o sacerdote e o levita? 
Chegam ao local, veem… mas seguem em 
frente, pelo outro lado da estrada. Talvez 
tenham receio de serem por sua vez 
agredidos, talvez estejam preocupados com 
a pureza ritual (poderia estar morto e o 
contacto com um cadáver impede de oficiar 
no templo), talvez não queiram envolver-se 
nestes problemas, talvez não tenham tempo 
a perder. 

Vinham de Jerusalém, onde certamente 
participaram em liturgias solenes. Passaram 
uma semana – esta era a duração do 
serviço – com o Senhor, e por parte de 
quem se une a Deus, seria de esperar amor 
e atenção para com os necessitados. Os 
dois «homens de igreja» vinham do templo, 
e, no entanto, são insensíveis, não expe-  
rimentam compaixão – o primeiro dos 
sentimentos de Deus (Ex 34,6). Isto significa 
que a religião que praticam é hipócrita e, por 

isso, endureceu o seu coração em vez de o 
enternecer. O que fará Deus desta religião 
que fornece alibis para escapar aos 
problemas do homem, que ajuda a pôr de 
lado os problemas, passando «adiante»? 

O homem atacado pelos bandidos é 
para Jesus o símbolo de todas as vítimas 
das violências físicas e morais. 

Nesta altura, os ouvintes contam que, 
depois dos dois «homens de igreja», entra 
em cena quem o vai socorrer, que será – 
têm a certeza – um leigo judeu. 

Se Jesus tivesse conduzido a parábola 
nestes termos, as pessoas – que já então 
manifestavam aquele benévolo anti-               
-clericalismo que anima um pouco também 
os cristãos de hoje – tê-lo-iam aprovado e 
aplaudido, Mas eis a surpresa, a provo-
cação: aparece um daqueles de quem se 
diz que «incomoda-o o fumo das velas», ou 
seja, um samaritano. Note-se bem: não um 
«bom samaritano» – como dizem muitas 
Bíblias – mas um samaritano e basta. 
Estava em viagem, tinha também ele os 
seus projetos, naturalmente. 

A descrição do que faz quando vê o 
homem ferido é minuciosa. 

Jesus não descuida nenhum pormenor 
porque quer contrapor a sua conduta à do 
sacerdote e do levita: «Ligou-lhe as feridas 
deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a 
sua própria montada, levou-o para uma 
estalagem e cuidou dele». 
      Perante um homem que se encontra em 
necessidade ele já não segue a cabeça, 
mas o coração: esquece os seus negócios, 
os empenhos, as normas religiosas, o 
cansaço, a fome, o medo; age imediata- 
mente, empenhando-se até à completa 
solução do caso. Não é movido por motivos 
religiosos, pelo desejo de agradar a Deus, 
pelo cálculo dos méritos que pode adquirir 
no Paraíso ajudando um pobre, mas 
unicamente pela compaixão, por sentir que 
se lhe aperta o coração. É movido por 
aquele sentimento que – mesmo que ele 
não se dê conta – é a projeção daquilo que 
Deus experimenta. 

Como fez Natã quando contou a David a 
parábola da ovelhinha, Jesus não pronuncia 
um juízo sobre o que aconteceu; quer que 
seja o doutor da lei a fazê-lo. Por isso põe 
uma questão que inverte a que lhe foi 
dirigida no início. «Quem é o meu próxi-
mo?» – tinha-lhe sido perguntado. Agora Ele 
pergunta: «Qual destes três te parece ter 
sido o próximo daquele homem que caiu 
nas mãos dos salteadores?» O problema – 
já o dissemos antes – não é o de determinar 
até onde se estendem os confins do termo 
«próximo», mas sim: quem se torna 
próximo, quem se aproxima, quem é capaz 
de amar, quem demonstra ter assimilado o 
comportamento misericordioso de Deus. 

O doutor da lei responde: «O que teve 
compaixão dele.» Evita – por motivos obvios 
– pronunciar o nome «samaritano», mas é 

obrigado a admitir que é ele o modelo de 
quem sabe tornar-se próximo. 

As últimas palavras de Jesus ao doutor 
da lei resumem a mensagem de toda a 
parábola: Então vai e  f a z  o mesmo. Torna-      
-te próximo de quem está em necessidade e 
herdarás a vida. 

A parábola tem uma mensagem 
explosiva: quem ama o próximo certamente 
também ama a Deus (1 Jo 4, 7). Por 
palavras pode até rejeitá-lo, mas na 
realidade não rejeita Deus, talvez rejeite 
apenas uma sua falsa imagem. Os «sama-
ritanos» que amam o irmão, talvez sem o 
saberem, estão a adorar o verdadeiro Deus. 

 
 

Oração Universal 
 

1 –   Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 
 para que descubram a plenitude do amor de  
     Deus 
 e sejam fiéis à missão que Jesus lhes  
     confiou, 
 oremos ao Senhor. 

 

2 – Pelos que não creem em Deus, 
para que, pela retidão e sinceridade da sua  
     vida, 
cheguem ao conhecimento do Senhor que  
     os ama, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –   Pelos que são roubados, espancados e   
            maltratados, 

 e por todas as pessoas feridas em   
     acidentes, 
 para que encontrem um bom Samaritano no   
     seu caminho, 
 oremos ao Senhor. 

 

4 –   Pelos homens e mulheres agonizantes, 
 para que, unidos à Paixão redentora de  
     Cristo, 
 cheguem purificados diante de Deus, 
 oremos ao Senhor. 

 
5 –   Por nós mesmos que celebramos a  
            Eucaristia, 

 para que o Senhor nos dê a graça de O  
     procurar 
 e de cantarmos eternamente os seus  
     louvores, 
 oremos ao Senhor. 
 

 

Antífona da Comunhão 

  
As aves do céu encontram abrigo  
e as andorinhas um ninho para os seus   
     filhos,  
junto dos vossos altares, Senhor dos  
     Exércitos, meu Rei e meu Deus.  
Felizes os que moram em vossa casa  
e a toda a hora cantam os vossos louvores. 

(segue-se, na pág. 5, uma 2.ª opção para 
outra Antífona) 
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Ou: 
 

Quem come a minha Carne e bebe o meu 
     Sangue  
permanece em Mim e Eu nele, diz o Senhor. 
 

 

Agenda  Santoral 

Dia 15 – S. Boaventura (Bispo, Doutor da Igreja)  
Dia 16 – Nossa Senhora do Carmo. 
Dia 17 – Bb. Inácio de Azevedo (presbítero) e      
              Companheiros (Mártires). 
Dia 18 – B.Bartolomeu dos Mártires (Bispo).  
Dia 20 – S. Apolinário (Bispo e Mártir).       
 

 

 

Jesus propõe-nos a 

Sua Lei 
 

«Mestre, que hei-de fazer para receber 
como herança a vida eterna?» 

Esta é a pergunta que nós desejaríamos 
fazer a Jesus se O víssemos, olhos nos 
olhos, como o doutor da lei de que nos fala 
o Evangelho. 

E que felizes ficaríamos se Jesus nos 
dissesse que iríamos para o Céu... Em 
Fátima, à pergunta de Lúcia se ela, Jacinta 
e Francisco iriam para o Céu, Nossa 
Senhora respondeu afirmativamente, acres-
centando apenas que o Francisco deveria 
rezar muitos terços, recomendação que 
assiduamente cumpriu. 

Jesus não nos responde diretamente, 
mas, se amarmos a Deus e ao próximo – 
assim respondeu a Jesus o doutor da lei – 
salvar-nos-emos. 

Amemos então o Senhor como Ele nos 
ama. Afastemos o mal. Pratiquemos o bem. 
Imitemos o bom Samaritano, indo ao encon-
tro dos que necessitam da nossa ajuda. 

Quem ama o próximo e a Deus cumpre 
os Mandamentos da Sua Lei (Primeira 
Leitura). 

 
 

Ser bons cristãos no 

mundo 

 

A nossa sociedade impôs leis sem fim 
para serem observadas por todos. 

A Lei de Deus é tão simples!... São 
apenas dez os Mandamentos. Quem os 
cumprir tem a salvação eterna garantida. 

Procuremos afastar a avareza, o 
hedonismo, o pecado. Adoremos somente a 
Deus e Ele saciará a ânsia de felicidade que 
em nós existe. 

Procuremos santificar a vida de família. 
Que os esposos se amem como Cristo ama 

a Igreja! Que os filhos retribuam o amor 
recebido dos pais! 

Procuremos levar uma vida santa pois 
somos templos de Deus. 

Procuremos afastar a corrupção sem 
nunca prejudicar seja quem for. O mundo 
necessita de pessoas assim para que haja 
paz, segurança e alegria de viver. 

 
 

Jesus concede-nos a 

graça da salvação 

 

Infelizmente muitos concretizam a sua 
maldade no mundo perseguindo, caluni-
ando, destruindo, matando... Isto causa uma 
insegurança permanente. As pessoas vivem 
num clima de desconfiança pois podem ser 
traídas a qualquer momento. 

Jesus Cristo, a Segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade, veio ao mundo para 
nos salvar (Segunda Leitura). Deu a vida 
por nós pregado na Cruz. 

Quando formos atormentados pelo 
sofrimento, lembremo-nos da Cruz de 
Cristo. Ofereçamos-Lhe a nossa cruz e 
nada nos faltará. 

Maria cumpriu sempre a vontade do 
Senhor. Ela é Mãe carinhosa que está 
connosco durante a vida e nos acompanha-
rá na hora da partida para com Ela 
gozarmos a felicidade eterna do Céu. 

 
 

Eutanásia 

Matança sem fim à vista 
 

Mataram 2357 doentes mediante a 
eutanásia, no ano de 2018, na Bélgica. 

Desde a sua legalização naquele país 
no ano de 2002, o aumento destes casos 
tem sido exponencial, por exemplo, em 
2011 mataram menos de metade com esta 
modalidade, do que no ano passado (2018) 

É bom ter presente a sua evolução ao 
longo dos anos. Continuamos a referir-nos 
só à Bélgica. Vejamos: 

Ano 2002 – 0024 matanças. 
Ano 2003 – 0234 matanças. 
Ano 2010 – 0954 matanças. 
Ano 2011 – 1133 matanças. 
Ano 2012 – 1432 matanças. 
Ano 2013 – 1816 matanças. 
Ano 2014 – 1928 matanças. 
Ano 2015 – 2022 matanças. 
Ano 2016 – 2028 matanças. 
Ano 2017 – 2309 matanças. 
Ano 2018 – 2357 matanças. 

Constatou-se que a maioria dos 
eutanasiados, (76%) pertenciam à comuni-
dade flamenga e os 24% restantes eram 
belgas francófonos. 

(No tempo dos nossos avós, dizia-se: 
“Deus não pode com tanto…”). 

A eutanásia deu-se mais em mulheres 
(52,8%) do que em homens (47,2%), em 
pessoas com mais de 60 anos, e houve 14 
casos entre os 18 e os 29 anos. 

(Já que estamos na estatística: Só no 
ano de 2018, a média mensal desta 
matança corresponde a mais de 196 
pessoas, o que resulta em mais de 6 
pessoas diariamente!). 

Para além de algumas doenças 
terminais, foram também mortos muitos 
doentes do foro psiquiátrico, sendo que em 
novembro passado três médicos foram 
acusados na Bélgica por eutanasiar 
simplesmente por este motivo, o ser doente 
psíquico. 

Calcula-se que muitas mais mortes 
tenham sido praticadas dentro deste 
contexto, embora não tenham sido 
contabilizadas. 

É a sabida e debatida derrapagem do 
legislador para matar, num mundo ocidental 
em que “era suposto” o ser humano ser 
protegido com dignidade em todas as fases 
da sua vida, num continente que se formou 
e cresceu com três dimensões, a sabedoria, 
a lei e os valores judaico-cristãos. 

Pulverizadas estrategicamente estas 
bitolas, vence a lei do mais forte, daquele 
que vende, daquele que controla e 
enriquece à custa do sofrimento dos outros.  

Sim leitor amigo, há que pensar, porque 
estas medidas não são inocentes, nem 
feitas com bom coração, são antes 
estratégias de degradação da humanidade 
em prol do mal, embora apresentadas com 
argumentos falsos de forma lógica e 
caridosa. 

(Estejamos nós vigilantes e muito 
atentos, sejamos cristãos responsáveis e 
não permitamos nunca que estas leis 
vigorem em Portugal.). 

Michele Bonheur 

 Transcrito do Jornal A Ordem - Quinzenário 
católico informativo regional. 

 

OBS.   As partes do texto escritas em itálico 

dentro de parenteses, não faz parte 
do original, foi acrescentado pelo 
Jornal do Leitor. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Paulo VI” 

(1963 – 1978) 
 

(…continuação) 

 
O apostolado entre os intelectuais fez 

com que, em pouco tempo, o seu círculo de 
amigos  ficasse  recheado  de  algumas  das 
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mais influentes personalidades francesas. 

A partir daí, o nome de Giovanni passou 
a ser mencionado com alguma frequência e 
em 1958 encabeçou a lista de nomeação de 
cardeais. Pouco tempo depois, foi apontado 
para a Comissão Preparatória para o 
Vaticano II e também para a Comissão 
Técnico-Organizacional daquele encontro 
ecuménico. 

Foi eleito a 21 de junho de 1963, 
tomando o nome de Paulo VI. Suceder a 
João XXIII não foi uma tarefa fácil. Aquando 
da morte do antecessor de Paulo VI, o 
Vaticano procurava preservar a popula-
ridade conquistada por João XXIII, 
consciente de que era impossível encontrar 
um sucessor do mesmo calibre. 

O grande intelecto e fineza cultural 
atenuaram a sua complexa missão. 

                                            (continua…) 

 
 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso–  

Venerável  – 
 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

Embora com lutas, hesitações interiores, 
mantém a sua ligação à Obra de Jesus, mas 
agora integrando nela a animação da Ação 
Católica que o Patriarca lhe confia, sem 
limitar o seu apostolado. Considera-se unida 
às companheiras da Ordem de Jesus e 
sente-se Religiosa Missionária do Coração 
Misericordioso de Jesus e de Maria. Mas 
também sente que se lhe abre um caminho 
novo, dentro da missão recebida na gruta 
bendita de Lourdes, que «deve escrever 
tudo o que lhe é ditado pelo Senhor e, como 
filha, deve levá-lo àquele que sobre a Terra 
lhe faz de Pai – Sua Eminência». 

Entretanto, intensifica-se a união espiri-
tual com o Cardeal e começa a reconhecer 
que a Obra de Jesus é a Obra do Amor, na 
qual se inserem as Filhas da Cruz, unidas 
às Servas de Jesus «a fim de que nas suas 
Obras seja vista uma só Obra, num só 
Amor, pois nelas Jesus comanda o seu 
exército, a Ação Católica, Obra de Amor e 
Misericórdia» (cf Sílvia Cardoso. Apóstola da 

Misericórdia, Paços de Ferreira, 2016, p. 144). 

                                            (continua…) 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Pastoral da Saúde 

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

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 

 

Como falar com o doente? 

 

Medir as palavras não é necessa-
riamente adoçar a nossa expressão, mas ter 
previsto e aceitado as consequências delas. 

(Abraham Lincoln) 
 

«Quando tenho de fazer um discurso de duas horas, 
gasto dez minutos a prepará-lo. Quando se trata de um 
discurso de dez minutos, então levo duas horas...»  

Foi Winston Churchill quem o disse. Interrogo-     -
me sobre quanto tempo nós, os agentes da saúde, os 
voluntários, os próprios familiares... gastamos a preparar-
nos para nos dirigirmos aos pacientes e aos seus 
familiares, dado que o tema que vamos tratar é sempre 
delicado e costuma estar carregado de uma grande dose 
de emotividade. 

 

Usar bem a palavra 
 

BOAS  E  MÁS  PRÁTICAS 

 

Más práticas: 
 

1 – Usar muitas vezes expressões 
como: «Sim, mas…». 
 

2 – Usar palavras técnicas que mostram 
conhecimento da medicina ou de uma 
doença concreta, mas que o doente 
possivelmente desconhece. 
 

3 – Não informar o doente com medo de 
que ele sofra quando souber. 

 
4 – Tratar inconscientemente o paciente 

como se fosse uma criança. 
 

Boas práticas: 
 

1 – Usar um tom simples, natural, sem 
tópicos nem sobranceria, o mesmo que se 
usaria se o outro não estivesse doente. 

2 – Manter uma comunicação e um trato 
de igual para igual, sem paternalismos. 
 

3 – Falar sinceramente, com o coração. 
 

 

A Bíblia 
O Evangelho de Lucas 

 

O Evangelho de Lucas é obra de um 
historiador à maneira greco-romana. 
Destina-se aos cristãos não provindos do 
judaísmo. Tem uma visão muito universal da 
salvação. A dimensão mística cabe 
igualmente um papel de primeiro plano. 

 
 

 

Papa Francisco 
(Diversidade religiosa) 

 

Os grandes movimentos migratórios do 
nosso mundo e a realidade da diversidade 
religiosa, em especial a que tem a sua 
origem no Oriente, colocam à evangelização 
o delicado desafio do encontro entre 
culturas diferentes e do diálogo inter-
religioso. 

(Dissertação de Encerramento do Sr. Arcebispo  
no Congresso sobre a “Veritatis Splendor”.  

25-09-2004.) 
 

 

Descobrimentos 

portugueses – 4 

_______________ 

CEUTA – quem conquistou 
 

(…continuação) 
 

Foi o próprio rei D. João I e três dos 
seus filhos: os infantes D. Duarte, D. Pedro 
e D. Henrique. 

Conquista 

A intenção e o planeamento do ataque a 
Ceuta foram mantidos em total segredo. Os 
inúmeros portugueses envolvidos nestes 
preparativos não faziam ideia para que fim 
trabalhavam. O rei enviou dois espiões a 
Ceuta, para obter informações e detalhes 
sobre qual o melhor local para o 
desembarque e que tipo de defesa teria a 
cidade, de forma a poder escolher a melhor 
estratégia, para que o ataque se revelasse 
um sucesso.  

Chegada a data, o Infante D. Henrique 
chegou do Porto com sete galés e vinte 
naus e juntou-se às restantes embarcações 
que estavam fundeadas no Tejo, em frente 
ao Restelo. A armada teria entre 111 e 224 
barcos e julga-se que a bordo iriam 19 mil 
cavaleiros e soldados e 1700 marinheiros. 
Para esta conquista, D. João I recrutou 
soldados de Inglaterra, França, Flandres, 
Galiza e Biscaia. 

Partiram de Lisboa e chegaram a Lagos 
a 26 de julho de 1415, dia em que D. João I 
revelou, finalmente, que iriam atacar Ceuta. 
De Lagos seguiram para Faro, onde 
permaneceram uma semana, devido à falta 
de vento. A 7 de Agosto, zarparam em 
direção ao estreito de Gibraltar. A frota 
chegou ao largo de Ceuta na noite de 20 de 
agosto de 1415.  

Os portugueses surpreenderam os 
muçulmanos, atacaram a cidade e a tomada 
concretizou-se ao cair do dia 21 de agosto. 
A batalha foi violenta, e os portugueses 
saquearam a cidade  em  busca  de  prata  e  
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ouro, destruindo até sacos carregados de 
pimenta e canela, apercebendo-se só mais 
tarde que tinham acabado de arruinar 
mercadoria de grande valor, como era o 
caso das especiarias vindas do Oriente. 

A vitória foi celebrada com uma missa 
na mesquita de Ceuta, logo transformada 
em igreja, onde o rei armou os três filhos 
cavaleiros. 

Os portugueses ficaram 13 dias na 
cidade. Pedro Menezes recebeu do rei, 
ainda em Ceuta, o título de conde, sendo 
nomeado capitão e encarregado de 
defender a cidade. Para isso, o monarca 
deixou-lhe galés, armas, homens e 
mantimentos. 

A tomada de Ceuta espantou a Europa! 
Era a primeira vez que um país possuía 
uma cidade fora das suas fronteiras. 

O sucesso desta conquista foi tão 
grande, na ótica de D. João I, que este 
recompensou os três infantes, seus filhos, 
com fortunas, títulos e posses de terras.  

                                            (continua…) 

 
 

Sabias que... 
“De Jerusalém a Jericó” 

O caminho que vai de Jerusalém a 
Jericó, desce quase 30 Km. por uma região 
desértica e montanhosa. As cavernas e as 
rochas estavam cheias de assaltantes. A 
parábola que Jesus narra no Evangelho 
deste Domingo, é num cenário que os 
ouvintes conheciam muito bem.  

Jericó estava num grande oásis. Era a 
porta do deserto por onde entravam largas 
caravanas de camelos trazendo ricos 
produtos do Oriente que pagavam impostos.  

Denominada também «cidade da lua» e 
«cidade das palmeiras», Herodes tinha 
construído nela o seu palácio de Inverno. 

 
 

Oração 

Senhor, ensina-me a ser bom 
samaritano. 

Com o “S” da solidariedade tatuada no 
meu coração; 

Com o “A” da amizade semeada na 
nossa terra; 

Com o “M” da misericórdia feita gesto 
de perdão; 

Com o “R” do riso, bálsamo e 
medicamento que cura as feridas da vida; 

Com o “T” de tarefa que é trabalho 
constante; 

Com o “A” de amor que não pede nada 
em troca. 

Senhor, ensina-me a ser  
bom samaritano. 

 

Aniversários 
(Parabéns aos Leitores) 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, para além do Sr. 
Pe. Tiago (ver caixa ligada) os seguintes 
Leitores: 

– Fernando Santos, da Paróquia de 
Figueiró, hoje, Domingo, dia 14 de julho. 

– Assunção Matos, da Paróquia de 
Eiriz, na próxima quinta-feira, dia 18 de 
julho. 

À Assunção e ao Fernando, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades neste 
aniversário e pela vida fora, também. 

 
 

Aniversário 
Parabéns Sr. Pe. Tiago 

 

Se no passado dia 10 de julho, o Sr. Pe. 
Tiago comemorava o seu 13.º aniversário 
de Ordenação Sacerdotal, agora, no 

próximo Sábado, dia 20 de julho, o Sr. Pe. 
Tiago Santos, está de Parabéns pelo seu 
42.º aniversário natalício.   

O Jornal do Leitor, bem como os seus 
paroquianos de Carvalhosa, Eiriz, Figueiró e 
São Pedro de Sanfins de Ferreira, 
associam-se à festa e desejam ao Sr. Pe. 
Tiago, muitos parabéns e muitas felicidades.  
E que nunca lhe falte sabedoria e coragem 
nesta difícil missão que é conduzir o 
rebanho do Senhor, a prados verdejantes. 
Um grande bem-haja pela sua dedicação e 
entrega às “ovelhas destes quatro redis”. 

 
 

H u m o r 
Máquina 
 

Numa conferência um cientista famoso 
apresenta o seu novo invento: uma máquina 
capaz de responder qualquer pergunta. 
Incrédulo, um outro cientista pede para 
testá-la. 

 – Pode perguntar o que quiser! – 
desafia o inventor. 

 – Eu quero saber onde está o mau pai, 
neste exato momento. 

Depois de alguns minutos, a máquina 
responde: 

 – O seu pai está a bordo de um avião 
em viagem para Paris. 

 – Errado! O meu pai já morreu há 6 
anos. 

Antes de esperar pelas explicações do 
cientista inventor, a própria máquina 
responde: 

– Quem morreu há 6 anos e dois meses 
(mais precisamente) foi o marido da sua 
mãe! 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Fernanda 

Costa 

Carla  

Sousa 

1.ª Leitura 
Luís 

Miguel 

Joaquim 

Mendes 

2.ª Leitura 
Gisela 

Meireles 

Paula 

Carvalho 

Oraç Univ. 
Fernanda 

Costa 

Carla 

Sousa 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Ana Rita  

Moura 

Sónia 

Raquel 

2.ª Leitura 
Susana 

Pacheco  

Rita 

Meireles 

Oração 
Universal 

Carla  

Cunha 

Salomé 

Nóbrega 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Nelson 

Gomes 

Isabel 

Matos 

2.ª Leitura 
Núria 

Brandão 

Eulália 

Gonçalves 

Oração 
Universal 

Mariana 

Lopes 

Ricardo 

Brito 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Vera 

 Neto 

Manuel 

Leão 

1.ª Leitu. 
Vera 

 Neto 

Elisabete 

Santos 

2.ª Leitu. 
Gracinda 

Nunes 

Manuel 

Bessa 

Orç. Fiéi. 
Fernando 

Neto 

Manuel 

Leão 
 

 

A Fechar 
O homem sozinho está sempre em 

má companhia. 
                                                       (Paul Valery) 
____________________________________________ 
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