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XVII Domingo Comum 

A liturgia deste Domingo apresenta-      
-nos o tema da oração, sobretudo na 
Leitura do Antigo Testamento e no 
Evangelho. 

Mas o que é a oração? O que significa 
orar? Quando se deve orar? Como e 
porquê orar? 

Pois bem: iluminados pela Palavra de 
Deus deste Domingo, procuremos 
compreender a natureza da oração e 
reflitamos sobre o modo como rezamos. 

É no íntimo do nosso coração que 
devemos procurar quais as motivações 
que nos levam a rezar. Certamente 
encontraremos respostas. 

 
 

Introdução 

Qualquer que seja a religião a que 
pertençam, os crentes rezam. Também os 
cristãos rezam. Rezam por quem está 
doente, por quem não tem um trabalho, 
pelo filho que anda com más companhias, 
pelas famílias que não se entendem. 
Pedem a Deus que mande chuva, 
abençoe as colheitas, proteja das desven-
turas. 

Hoje em dia, este tipo de oração é 
ridicularizado por algumas pessoas, deixa 
indiferentes outras e suscita muitas 
interrogações nos crentes. Por que motivo 
rezar, se Deus já conhece aquilo de que 
precisamos e está sempre disposto a 
conceder-nos todo o bem? 

Até mesmo perante as súplicas mais 
angustiantes, muitas vezes Ele cala, deixa 
que os acontecimentos sigam o seu 
decurso aparentemente absurdo. Tudo 
procede como se Ele não existisse e o 
seu inexplicável silêncio leva a exclamar: 
«Meu Deus, meu Deus, por que me 
abandonaste?» (SI 22, 2). 

O diálogo com Ele chega a assumir 
tons dramáticos, transforma-se em 
discussão, em disputa aberta. Jeremias 
dirige-lhe uma acusação quase blasfema: 
«Serás para mim como um riacho enga-
nador de água inconstante» (Jr 15, 18). És 
como as torrentes primaveris que, ao 
derreter das neves, correm impetuosas, 
mas nos meses de seca, quando as 
caravanas de Sabá lá chegam, sedentas, 
estão áridas, sem água (Jb 6, 15-20). 

Quereríamos um Deus complacente, 
que garantisse os nossos sonhos. Mas 
Ele, pelo contrário, tenta libertar-nos das 
nossas ilusões, arrancar-nos às nossas 
mesquinhices, à nossa rudez, aos desejos 
vãos, para nos fazer participar dos seus 
projetos. 

A oração torna-se assim uma luta com 
o Senhor, como a que manteve Jacob, 
durante toda a noite, junto ao rio Jaboc 

(Gn 32, 23-33). Sai vencedor quem se 
rende a Deus. 

 
 

Antífona de Entrada 

Deus vive na sua morada santa,  
Ele prepara uma casa para o pobre.  
É a força e o vigor do seu povo. 
 

 

Primeira Leitura 
(Gn 18, 20-32) 

Monição: 
 

Neste diálogo insistente de Abraão com o 
Senhor, o autor sagrado faz-nos refletir sobre o 
valor da oração confiada e humilde e leva-nos 
a descobrir a misericórdia de Deus, mais 
disposto ao perdão que ao castigo. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 
Leitura do Livro do Génesis 

 

20Naqueles dias, disse o Senhor: «O 
clamor contra Sodoma e Gomorra é tão 
forte, o seu pecado é tão grave 
que 21Eu vou descer para verificar se o 
clamor que chegou até Mim 
corresponde inteiramente às suas 
obras. Se sim ou não, hei-de sabê-            
-lo». 22Os homens que tinham vindo à 
residência de Abraão dirigiram-se 
então para Sodoma, enquanto o Senhor 
continuava junto de Abraão. 23Este 
aproximou-se e disse: «Irás destruir o 
justo com o pecador? 24Talvez haja 
cinquenta justos na cidade. Matá-los-ás 
a todos? Não perdoarás a essa cidade, 
por causa dos cinquenta justos que 
nela residem? 25Longe de Ti fazer tal 
coisa: dar a morte ao justo e ao 
pecador, de modo que o justo e o 
pecador tenham a mesma sorte! Longe 
de Ti! O juiz de toda a terra não fará 
justiça?» 26O Senhor respondeu-lhe: 
«Se encontrar em Sodoma cinquenta 
justos, perdoarei a toda a cidade por 
causa deles». 27Abraão insistiu: «Atre-
vo-me a falar ao meu Senhor, eu que 
não passo de pó e cinza: 28talvez para 
cinquenta justos faltem cinco. Por 
causa de cinco, destruirás toda a 
cidade?» O Senhor respondeu: «Não a 
destruirei se lá encontrar quarenta e 
cinco justos». 29Abraão insistiu mais 
uma vez: «Talvez não se encontrem 
nela mais de quarenta». O Senhor 
respondeu: «Não a destruirei em 
atenção a esses quarenta». 30Abraão 
disse ainda: «Se o meu Senhor não 
levar a mal, falarei mais uma vez: talvez  
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haja lá trinta justos». O Senhor 
respondeu: «Não farei a destruição, se 
lá encontrar esses trinta». 31Abraão 
insistiu novamente: «Atrevo-me ainda a 
falar ao meu Senhor: talvez não se 
encontrem lá mais de vinte justos». O 
Senhor respondeu: «Não destruirei a 
cidade em atenção a esses vinte».  
32Abraão prosseguiu: «Se o meu 
Senhor não levar a mal, falarei ainda 
esta vez: talvez lá não se encontrem 
senão dez». O Senhor respondeu: «Em 
atenção a esses dez, não destruirei a 
cidade». 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________ 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura consagra um delicioso diálogo 
entre Deus e Abraão. Requer alguma (muita) 
capacidade expressiva do Leitor para dar a 
vivacidade desejada. Apresentarás um bom 
trabalho se te preparar par tal. Esforça-te. 

Atenção às interrogações. Vê como as 
fazes. Nas exclamações, importa não deixar 
cair a voz.  

Exercita o pronunciar destas palavras: 
Sodoma e Gomorra / clamor / corresponde / 
Abraão (não é Abrão) / aproximou-se / Mata-
los-ás / Atrevo-me / destruição / prosseguiu / e 
outras. 

 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Abraão não é somente um modelo de 
fé e de hospitalidade – como vimos no 
domingo passado – mas também de 
oração. 

Um dia – narra a história – o Senhor 
revela-lhe a sua decisão de ir a Sodoma 
para verificar as queixas que chegaram 
até Ele acerca da malvadez dos seus 
habitantes. 

Naquela cidade, Abraão tem um 
sobrinho (Gn 14, 12; 16) e começa a 
interceder para que Sodoma seja poupa-
da, por amor dos justos que aí se en-
contram. Fala-lhe como um amigo, a sua 
oração não é um suceder-se de fórmulas 
memorizadas ou lidas num livro, não é 
uma cantilena pronunciada distraidamen-
te, é um diálogo espontâneo e sincero. 
      A cena é descrita com a típica língua-
gem florida dos orientais. Parece que 
estamos a assistir ao encontro entre dois 
mercadores da cidade velha de Jerusa-
lém. Abraão regateia o preço, começa por 
descer de cinquenta até quarenta e cinco, 
depois a quarenta e, visto que o Senhor 
está disposto a negociar, ganha coragem 
e desce ainda, já não de cinco em cinco, 
mas de dez em dez. 

Na realidade, a mensagem teológica 
do texto é muito profunda: quer relevar a 
magnanimidade (grande generosidade) de 
Deus, aquela infinita misericórdia que a 

pessoa progressivamente descobre, preci-
samente mediante a oração. 

Dá vontade de perguntar: porque é 
que Abraão se ficou pelos dez? 

Jeremias e Ezequiel ousarão descer 
ainda mais, intuirão que Deus perdoará ao 
seu povo se encontrar um só justo: 
«Percorrei as ruas de Jerusalém, olhai e 
informai-vos; procurai nas praças, vede se 
nelas encontrais alguém que pratique a 
justiça; que busque a verdade; e eu 
perdoarei à cidade» (Jr 5,1; Ez  22, 30). 

Hoje, nós encontramos aquele único 
justo (Jesus Cristo) e estamos certos do 
perdão de Deus. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 137 (138), 1-3.6-8 (R. 3a) 

  

Monição: 
 

No cântico de meditação manifestamos a 
convicção de que Deus ouve as nossas preces 
quando repetirmos: “Quando Vos invoco, 
sempre me atendeis, Senhor”. 

  

Refrão: 
 

QUANDO VOS INVOCO,  
SEMPRE ME ATENDEIS, SENHOR. 
  
De todo o coração, Senhor, eu Vos dou  
     graças, 
porque ouvistes as palavras da minha  
     boca. 
Na presença dos Anjos hei-de cantar-Vos 
e adorar-Vos, voltado para o vosso templo   
     santo. 
 

Hei-de louvar o vosso nome  
     pela vossa bondade e fidelidade, 
porque exaltastes acima de tudo  
     o vosso nome e a vossa promessa. 
Quando Vos invoquei, me respondestes, 
aumentastes a fortaleza da minha alma. 
 

O Senhor é excelso e olha para o humilde, 
ao soberbo conhece-o de longe. 
No meio da tribulação Vós me conservais   
     a vida, 
Vós me ajudais contra os meus inimigos. 
 

A vossa mão direita me salvará, 
o Senhor completará o que em meu auxílio  
     começou. 
Senhor, a vossa bondade é eterna, 
não abandoneis a obra das vossas mãos. 
 

 

Segunda Leitura 
(Cl 2, 12-14) 

 

Monição: 
 

Este texto de São Paulo lembra-nos como 
a salvação provém do Mistério Pascal de 
Jesus Cristo. Mortos por causa do pecado 
voltamos à vida porque nos unimos a Ele pelo 
Batismo. 

  

Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses 

 

Irmãos: 12Sepultados com Cristo no 
batismo, também com Ele fostes 
ressuscitados pela fé que tivestes no 
poder de Deus que O ressuscitou dos 
mortos. 13Quando estáveis mortos nos 
vossos pecados e na incircuncisão da 
vossa carne, Deus fez que voltásseis à 
vida com Cristo e perdoou-nos todas 
as nossas faltas. 14Anulou o documen-
to da nossa dívida, com as suas 
disposições contra nós; suprimiu-o, 
cravando-o na cruz. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

A 2.ª Leitura é difícil, pois tem frases 
longas e alguma confusão, em como e onde 
deves ou não deves partir as frases para 
apoiar a respiração. Eis uma ajuda: 

“Irmãos: 12Sepultados com Cristo no 
batismo, / também com Ele fostes 
ressuscitados / pela fé que tivestes no poder 
de Deus / que O ressuscitou dos mortos. / 
13Quando estáveis mortos nos vossos pecados 
/ e na incircuncisão da vossa carne, / Deus fez 
que voltásseis à vida com Cristo / e perdoou-          
-nos todas as nossas faltas. / 14Anulou o 
documento da nossa dívida, / com as suas 
disposições contra nós; / suprimiu-o, cravando-    
-o na cruz”. 

Exercita bem a respiração segundo o 
esquema apresentado e exercita também 
estas palavras: Sepultados, ressuscitados, 
tivestes, estáveis, incircuncisão, voltásseis, 
perdoou-nos, disposições, suprimiu-o, 
cravando-o e outras. 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Se nos arquivos de um juiz fosse 
conservado um documento que comprova 
as nossas transgressões às leis, nós não 
viveríamos serenos nem tranquilos. 
Porque um dia, este documento poderia 
ser dado a conhecer e causar a nossa 
condenação. 

Ora, contra nós – diz Paulo – estava 
arquivado nos céus um livro onde 
estavam assinaladas todas as nossas 
«dívidas». E eram mesmo muitas. E então 
o que fez Deus? Pegou naquele docu-
mento e rasgou-o, pregou-o na cruz. 
Agora já não temos motivo para ter medo. 
Porque no Baptismo, a nossa vida antiga, 
os nossos pecados foram destruídos e 
agora, ressuscitados com Cristo, levamos 
urna vida completamente nova. 
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Aclamação ao Evangelho 

(Rm 8, 15bc) 

 
 Monição: 
 

Jesus ensinando-nos a rezar convida-nos 
a dirigirmo-nos a Deus como nosso Pai. Orar é 
encontrarmo-nos em diálogo concreto com Ele, 
bendizendo-O e confiando-Lhe os nossos 
planos e preocupações, pedindo-Lhe ajuda. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
   

Recebestes o espírito de adoção filial; 
nele clamamos: «Abba, ó Pai». 

 
 

Evangelho (Lc 11, 1-13) 
__________________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 1estava Jesus em 
oração em certo lugar. Ao terminar, 
disse-Lhe um dos discípulos: «Senhor, 
ensina-nos a orar, como João Baptista 
ensinou também os seus discípulos». 
 2Disse-lhes Jesus: «Quando orardes, 
dizei: ‘Pai, santificado seja o vosso 
nome; venha o vosso reino; 3dai-nos 
em cada dia o pão da nossa 
subsistência; 4perdoai-nos os nossos 
pecados, porque também nós 
perdoamos a todo aquele que nos 
ofende; e não nos deixeis cair em 
tentação’». 5Disse-lhes ainda: «Se 
algum de vós tiver um amigo, poderá 
ter de ir a sua casa à meia-noite, para 
lhe dizer: ‘Amigo, empresta-me três 
pães, 6porque chegou de viagem um 
dos meus amigos e não tenho nada 
para lhe dar’. 7Ele poderá responder lá 
de dentro: ‘Não me incomodes; a porta 
está fechada, eu e os meus filhos 
estamos deitados e não posso 
levantar-me para te dar os pães’. 8Eu 
vos digo: Se ele não se levantar por ser 
amigo, ao menos, por causa da sua 
insistência, levantar-se-á para lhe dar 
tudo aquilo de que precisa. 9Também 
vos digo: Pedi e dar-se-vos-á; procurai 
e encontrareis; batei à porta e abrir-se-      
-vos-á. 10Porque quem pede recebe; 
quem procura encontra e a quem bate à 
porta, abrir-se-á. 11Se um de vós for pai 
e um filho lhe pedir peixe, em vez de 
peixe dar-lhe-á uma serpente? 12E se 
lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um 
escorpião? 13Se vós, que sois maus, 
sabeis dar coisas boas aos vossos 
filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o 
Espírito Santo àqueles que Lho 
pedem!». 

Palavra da Salvação. 
__________________________________ 

 

Comentário ao Evangelho:  
 

Nenhum evangelista insiste tanto no 
tema da oração como Lucas, que em sete 
ocasiões lembra que Jesus rezava. 
Estava em oração – diz ele – no momento 
do Batismo (Lc 3, 21); «retirava-se para 
lugares solitários e aí se entregava à 
oração» durante a vida pública (Lc 5,16); 
rezou quando escolheu os discípulos (Lc 
6,12) e antes de lhes pedir que se 
pronunciassem acerca da sua identidade 
(Lc 9,18); estava em oração no momento 
da transfiguração (Lc 9, 28-29) e quando 
ensinou o Pai Nosso (Lc 11, 1-4): Rezou, 
sobretudo, no momento mais dramático 
da sua vida, no Getsémani  (Lc 22,41-46). 

Para além destas anotações, Lucas 
relata ainda cinco orações de Jesus. 
Destas recordam-se duas, comoventes, 
pronunciadas na cruz: «Perdoa-lhes, Pai, 
porque não sabem o que fazem» (Lc 
23,34) e – são as suas últimas palavras 
antes de morrer – «Pai, nas tuas mãos 
entrego o meu espírito» (Lc 23, 46). 

É quanto basta para demonstrar que 
toda a vida de Jesus foi marcada pela 
oração. A lucidez das suas escolhas, o 
seu equilíbrio psicológico, a sua doçura 
unida à firmeza, explicam-se com a sua 
perfeita relação com o Pai, relação essa 
estabelecida mediante a oração. 
     Ele não rezou para pedir favores, para 
ter um desconto nas dificuldades da vida, 
não pediu a Deus que modificasse os 
seus projetos, mas que lhe desse a 
entender qual era a sua vontade, para a 
poder fazer sua e assim a cumprir. 
      O trecho de hoje é uma catequese 
sobre a oração. Começa por apresentar a 
circunstância em que Jesus ensinou o Pai, 
depois continua apresentando a oração do 
Senhor seguida de uma parábola e 
conclui com as palavras com que Jesus 
garante a eficácia da oração. Examinemos 
cada uma destas partes. 

Antigamente, os movimentos religio-
sos eram caracterizados não só pelas 
verdades em que acreditavam e pelas 
normas éticas que observavam, mas 
também por uma oração onde estava 
sintetizada a sua fé e a sua proposta de 
vida. Também o Baptista tinha ensinado 
uma aos seus discípulos. 

Um dia, os apóstolos aproximam-se 
de Jesus e pedem-lhe que componha uma 
para eles. Respondendo a este pedido, 
Jesus ensina-lhes o Pai Nosso. 

Aqui está – exclamam muitos cristãos 
– a mais bela de todas as orações! É 
melhor do que a Avè Maria, do que a 
Salvé Rainha, do que o Réquiem 
Aeternam, porque foi pronunciada por 
Jesus. 

Esta afirmação parte do pressuposto 
que o Pai Nosso seja uma fórmula de 
oração a acrescentar às outras. Mas não 
é assim. 

O Pai Nosso não deve ser posto ao 
lado das outras orações, mas ao lado do 
Símbolo dos Apóstolos (Credo) porque, 
assim como o Símbolo, é um compêndio 
da fé e da vida cristã. Na Igreja primitiva 
os catecúmenos aprendiam-no diretamen-
te da boca do bispo. Era a surpresa, a 
prenda que ele dava a quem tinha pedido 
para se tornar cristão. Entregava-o aos 
catecúmenos oito dias antes do seu ba-
tismo e estes, durante a celebração da 
noite de Páscoa, restituíam-no, isto é, 
recitavam-no pela primeira vez juntamente 
com a sua comunidade. Por este motivo, 
seria muito bonito recitá-lo de vez em 
quando junto à fonte batismal. 

«Pai» (Pai-Nosso) 

      Diz-me como rezas e dir-te-ei em que 
Deus acreditas. A pessoa que não 
acredita não reza porque não tem um 
interlocutor e considera alienante procurar 
obter de outra pessoa as soluções que 
cada um deve encontrar sozinho. Os 
crentes rezam, mas as modalidades são 
variadas, porque a cada Fé religiosa 
corresponde uma imagem de Deus 
diferente. Para alguns, Deus é apenas 
uma força cega, impessoal, às vezes 
benéfica, outras vezes maléfica, 
imprevisível, até mesmo caprichosa; para 
outros é um interlocutor anónimo; e para 
outros ainda um «ente supremo», um juiz 
severo, um «patrão absoluto de todas as 
coisas» de quem apenas nos podemos 
aproximar se formos acompanhados por 
um anjo ou por algum santo que faça de 
mediador. 

Para os cristãos, Deus é o Pai por 
quem todos foram pensados e amados 
«quando estavam a ser formados, sem 
que ninguém o pudesse ver» (SI 139, 15). 
Quando se dirigem a Ele – estando em pé 
(não de joelhos) – chamam-lhe Pai. 
Recorrem a Ele directamente e com 
confiança, não sentem necessidade 
nenhuma de proteções ou recomen-
dações, entram na sua casa porque a 
porta está sempre aberta de par em par e 
se, como o filho pródigo, por vezes se 
afastam, sabem que podem voltar e ser 
bem acolhidos. 

«Santificado seja o vosso nome» 

É o primeiro auspício que aflora nos 
lábios do cristão quando se dirige ao Pai. 
Revela o desejo irreprimível de ver 
realizado o sonho de Deus. 

A forma passiva da expressão, 
equivale – na linguagem bíblica – a 
santifica, ó Deus, o teu nome. 
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Não nós, mas Ele deve manifestar a 

santidade do seu nome. Como? 
      Ao longo dos séculos – diz a Bíblia – 
Israel profanou o nome do seu Deus, não 
porque blasfemasse, mas porque, com as 
suas infidelidades, o impedia de mani-
festar o seu amor e de realizar a sua 
salvação (Ez 36,20). O nome de Deus não 
é «santificado» ou glorificado quando 
muitos o aplaudem, quando aumenta o 
número das pessoas que participam em 
solenes liturgias e cerimónias nos 
templos, mas quando a sua salvação 
atinge a pessoa. Um pobre que obtém 
justiça, um coração libertado do ódio, um 
pecador que volta a ser feliz, uma família 
onde é reconstruído o entendimento e a 
paz «santificam o nome de Deus», porque 
são a prova de que a sua palavra realiza 
prodígios. 
      No Pai Nosso o cristão auspicia que 
Deus, logo que possível, cumprirá a 
promessa feita pela boca de Ezequiel: 
«Quero santificar o meu santo nome, que 
vós aviltastes, profanastes entre as na-
ções, para que eles saibam que Eu sou o 
Senhor – oráculo do Senhor Deus – 
quando a seus olhos for santificado por 
vós. Eu vos retirarei de entre as nações, 
recolher-vos-ei de todos os países e vos 
reconduzirei à vossa terra. Derramarei 
sobre vós uma água pura e sereis 
purificados; Eu vos purificarei de todas as 
manchas e de todos os pecados. Dar-vos-
-ei um coração novo e introduzirei em vós 
um espírito novo: arrancarei do vosso 
peito o coração de pedra e vos darei um 
coração de carne. Dentro de vós porei o 
meu espírito, fazendo com que sigais as 
minhas leis e obedeçais e pratiqueis os 
meus preceitos. Habitareis no país que dei 
a vossos pais; sereis o meu povo e Eu 
serei o vosso Deus» (Ez 36, 23-28). 

Quando pede: seja santificado o vosso 
nome, o discípulo declara ao Pai a sua 
própria disponibilidade para se deixar 
envolver, colaborar com ele, para que esta 
promessa de bem, se realize. Não co-
nhece «nem o dia nem a hora» (Mc 13, 
32), mas tem a certeza de que a sua 
oração será atendida. 

«Venha o vosso reino»  

A experiência da monarquia em Israel 
foi uma desilusão, como testemunham as 
dramáticas denúncias feitas pelos 
profetas: «Os teus governantes são 
rebeldes, companheiros de ladrões. 
Andam todos à procura de regalias e de 
recompensas. Não defendem o direito dos 
órfãos nem se interessam da questão das 
viúvas» (Is 1, 23). 

O povo sente a necessidade de um 
reino novo no qual os destinos do País 
não sejam orientados pela avidez, o 

frenesim do poder, os interesses egoístas, 
mas pelos pensamentos de Deus. 
      Inicia a expectativa do dia em que o 
Senhor assumirá pessoalmente os 
destinos do seu povo e será rei. O 
Salmista canta assim a maravilha desse 
reino: «Em seus dias florescerá a justiça e 
uma grande paz até ao fim dos tempos. 
Haverá nos campos fartura de trigo, 
ondulando pelo cimo dos montes; tudo se 
cobrirá de frutos, como o Líbano; as 
cidades florescerão como a erva dos 
prados» (SI 72,7.16). Também os profetas 
sonham com esse dia: «Que formosos 
são sobre os montes os pés do mensa-
geiro que anuncia a paz. Que apregoa a 
boa-nova, e que proclama a salvação. 
Que diz a Sião: "O rei é o teu Deus"» (Is 
52, 7). 
      A expectativa, no tempo de Jesus, é 
febril. Na terceira das dezoito Bênçãos, os 
israelitas piedosos pedem a Deus: «De 
onde estás, ó nosso rei, resplandece e 
reina sobre nós, porque nós esperamos 
que tu reines em Sião.» As esperanças 
suscitadas pelas profecias geram também 
ilusões, falsas expectativas, mal-entendi-
dos dos quais resultam revoltas mal 
pensadas que terminam em banhos de 
sangue. 

Não é «deste mundo» o Reino que 
constitui o fulcro da pregação de Jesus. 
No Novo Testamento fala-se cento e vinte 
e duas vezes do «reino de Deus» e 
noventa pela boca de Jesus. Ele afirma: 
«Mas se Eu expulso os demónios pela 
mão de Deus, então o Reino de Deus já 
chegou para vós» (Lc 11, 20) e proclama: 
«O Reino de Deus está entre vós» (Lc 17, 
21). 

Terminou o tempo da expectativa, 
todavia, o cristão continua a suplicar a sua 
vinda porque o reino de Deus está ainda 
no início, deve desenvolver-se e crescer 
em cada pessoa como semente de bem, 
de amor, de reconciliação, de paz. A 
oração faz com que se evitem equívocos 
trágicos, ajuda a discernir entre os reinos 
deste mundo (que procuram seduzir e 
atrair) e o reino de Deus. 

«Dai-nos em cada dia o pão da nossa 
subsistência»  

Entre os povos orientais onde cada 
grupo familiar tinha o seu forno, o pão era 
bem mais do que um simples alimento 
para consumir. Evocava sentimentos, 
emoções, relações de amizade que nós, 
hoje em dia, ignoramos. Era uma 
chamada de atenção à generosidade e à 
partilha com os mais pobres: não se podia 
comer sozinho (Jb 31, 17), o pão devia ser 
sempre partilhado com quem tinha fome 
(Is 58, 7). 
      O pão era sagrado, não podia ser 
deitado ao lixo, não se cortava com a 
faca, mas partia-se delicadamente. Só as 

mãos do homem eram dignas de o tocar 
porque tinha algo de sagrado: o trabalho 
do homem e a benção de Deus que tinha 
concedido ao seu povo uma terra fértil e 
tinha mandado a seu tempo a chuva e o 
orvalho. 

É o trabalho do agricultor que nos dá o 
pão. Então, o que é que pedimos a Deus: 
que trabalhe por nós? Faz sentido pedir-        
-lhe aquilo que somos capazes de arranjar 
sozinhos? Não corremos o perigo de cair 
na alienação e no obscurantismo? 
      Examinemos cada detalhe do pedido: 
pedimos o nosso pão. Do maná nunca se 
diz que é nosso: chovia do céu, era 
unicamente dom de Deus (Ne 9, 20). O 
pão, pelo contrário, é ao mesmo tempo 
dom de Deus e fruto do suor, da canseira 
e do sacrifício do homem, e por esse 
motivo pode justamente ser considerado 
nosso. 

O pão abençoado por Deus é o que se 
produz «juntamente» com os irmãos, o 
que se obtém da terra que Deus destinou 
a todos e não apenas a alguns, o que não 
é feito com as lágrimas do pobre explo-
rado. 

Recitar o Pai Nosso significa questio-
nar-se constantemente, porque não se 
pode rezar com sinceridade e 
autenticidade pensando unicamente no 
próprio pão, esquecendo o pobre, não se 
empenhando para alcançar a justiça 
social. 

Também não pode pedir a Deus o pão 
nosso quem não trabalha, quem vive à 
custa dos outros. 

Pedir o pão de cada dia significa 
recusar-se a açambarcar alimento para o 
dia seguinte, enquanto que aos irmãos 
falta o necessário para hoje; significa 
libertar o próprio coração do desejo de 
possesso e da angústia do amanhã. 
Equivale a dizer: «Ajuda-me, ó Pai, a 
contentar-me com o necessário, liberta-       
-me da escravidão dos bens e dá-me a 
força para os partilhar com os pobres.» 

«Perdoai-nos os nossos pecados, 
porque também nós perdoamos a todo 
aquele que nos ofende» 

Podemos recitar qualquer oração (a 
Avé Maria, o Angelus Domini, o Requiem 
Aeternam) com ódio no coração, mas não 
o Pai Nosso. 

O cristão não pode esperar ser ouvido 
por Deus se não cultiva sentimentos de 
amor para com o irmão. Não basta 
esquecer o mal recebido, é pedido mais. 

O cristão não se pode abrir ao amor 
do Pai se recusa a reconciliação com o 
irmão. 

«E não nos deixes cair em tentação» 

      A  tentação  de  que  se pede para ser  
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salvos não se refere às pequenas fraque-
zas, misérias e fragilidades quotidianas 
(mesmo que não se excluam), mas ao 
abandono da «lógica do Evangelho» para 
aderir à «lógica deste mundo». As tribu-
lações ou a perseguição podem levar a 
tropeçar e a cair num estado de crise; as 
preocupações da vida e o engano dos 
bens podem sufocar a semente da palavra 
de Deus. O cristão não pede para ser 
preservado destas «tentações», mas para 
não ceder às seduções deste mundo, para 
não ser tocado pela ideia de abandonar o 
Mestre. 

Depois de ter apresentado o modelo 
da oração cristã, Jesus conta a parábola 
de um homem que, com muita insistência, 
vai pedir a um amigo que lhe dê três pães. 

Este relato pretende ensinar que a 
oração só obtém resultados se for prolon-
gada. Não porque Deus queira ser 
interpelado longamente antes de conceder 
alguma coisa, mas porque o homem 
precisa de muito tempo para assimilar os 
pensamentos e os sentimentos de Deus. 

As nossas orações parecem tentativas 
para convencer Deus a mudar o seu 
projeto. Gostaríamos que Ele se adaptas-
se às nossas ideias, que corrigisse os 
«erros» em que caiu. Se falarmos 
demoradamente com Ele, acabamos por 
entender o seu amor e por aceitar os seus 
desígnios. 

A oração não muda Deus, abre é a 
nossa mente e modifica o nosso coração. 
Esta transformação interior não pode 
realizar-se – exceto por um improvável 
milagre – em poucos instantes. É difícil 
renunciarmos ao nosso modo de ler os 
acontecimentos. Custa-nos aceitar a luz 
de Deus. Somo cegos, não conseguimos 
(ou não queremos) ver. Os caminhos de 
Deus nem sempre são fáceis e 
agradáveis, exigem conversões, esforços, 
renúncias, sacrifícios. Para chegar a esta 
adesão interior à vontade do Senhor, para 
chegar a ver com os seus olhos os 
acontecimentos da nossa vida, é preciso 
rezar... durante muito tempo. 

Chegamos assim à última parte do 
Evangelho de hoje. A oração cristã é 
sempre atendida – diz Jesus – e, no 
entanto, a nossa experiência não parece 
confirmar esta afirmação. 

É retomado o tema da insistência na 
oração mediante três imagens: pedir, 
procurar, bater. A oração produz sempre 
resultados prodigiosos e inesperados. 
Mas não cultivemos falsas esperanças.  
Fora de nós a realidade permanecerá 
como era (as doenças continuarão, as 
injustiças permanecerão, as feridas da 
traição serão ainda mais dolorosas...), 
mas dentro tudo será diferente. Se a 
mente e o coração já não são os mesmos, 
se o olhar com que contemplamos a 

nossa situação, o mundo e os irmãos é 
diferente, mais puro, mais «divino», a 
oração terá obtido o seu resultado, terá 
sido atendida. 

Recuperadas a serenidade e a paz 
interior, também as feridas psicológicas e 
morais fecharão rapidamente e também 
as doenças orgânicas – porque não – 
poderão curar-se mais facilmente. 

 
 

Oração Universal 

 

1 –   Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, 
 pelos bispos e ministros sagrados 
 e por todo o povo redimido por Cristo, 
 oremos ao Senhor. 
 

2 –   Pelos que tomam a defesa dos mais  
            fracos, 

 pelos que creem na misericórdia de Deus, 
 pelos justos e por todos os pecadores, 
 oremos ao Senhor. 
 

3 –   Pelas mulheres a quem roubaram a    
             dignidade, 

 por todos os homens a quem negam os  
      seus direitos 
 e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, 
 oremos ao Senhor. 
 

4 –   Pelos que batem à porta dos amigos, 
 pelos que põem a esperança só em Deus 
 e por aqueles que não encontram quem   
      os ajude, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –   Por todos nós aqui presentes em   
            assembleia, 

 pelos batizados na nossa Diocese 
 e pelos defuntos da nossa comunidade     
     paroquial, 
 oremos ao Senhor. 
 

 

Antífona da Comunhão 

 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor  
e não esqueças os seus benefícios. 

Ou: 

Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia.  
Bem-aventurados os puros de coração, 
porque verão a Deus. 
 

 

Agenda  Santoral; 

Dia 29 – S. Marta.   
Dia 30 – S. Pedro Crisólogo (Bispo e Doutor    

                                                                     da Igreja). 

Dia 31 – S. Inácio de Loiola (presbítero).  
Dia 01 – S. Afonso Maria de Ligório                       
                                (Bispo e Doutor da Igreja).  
Dia 02 – S. Eusébio de Vercelas (Bispo). 

            – S. Pedro Juliano Eymard         
                                                 (Presbítero). 
 

 

O valor da oração 

firme e humilde 

 

Na Primeira Leitura que hoje vamos 
ler, Abraão intercede não só pelos justos e 
inocentes, mas também pelos habitantes 
da cidade pecadora que, com as suas 
perversidades, originaram a própria ruína. 
O Senhor Pai de bondade está disposto a 
atender a intercessão de Abraão e a 
perdoar. O dramático é que nem dez 
justos se encontram naquela cidade. 

Este diálogo leva-nos a refletir sobre o 
valor da oração firme e humilde e conduz-    
-nos à infinita misericórdia de Deus, mais 
disposto ao perdão que ao castigo, como 
Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. 

 
 

Oração Pai Nosso, 

síntese da mensagem 

cristã 

Os discípulos ao verem Jesus a orar, 
pedem-Lhe que os ensine a rezar. A 
oração que Ele lhes propõe constitui uma 
síntese de toda a mensagem cristã. Nela 
se reflete o conteúdo da própria fé e o 
rosto de Deus misericordioso no Qual se 
acredita. Ele é o Pai com Quem se pode 
dialogar. 

O Seu nome é santificado ou glorifi-
cado quando a sua salvação chega ao 
homem e este exulta de alegria e 
reconhecimento quando um coração é 
liberto do ódio, um doente recupera a 
saúde ou alguém restabelece a harmonia 
e a paz. 

A nossa súplica não muda a atitude de 
Deus, mas sim o nosso coração, 
tornando-o disponível para acolher o seu 
Reino neste coração transformado e 
disposto a colaborar no Seu projeto de 
salvação da humanidade. 

Alimentação, vestuário, casa, saúde... 
são necessidades básicas de todos os 
homens. Ao pedirmos o “pão”, colocamo-       
-nos num constante estado de exame 
interior que nos recorda que essas 
necessidades básicas não são só para 
nós mesmos, mas para todos. Isto 
manifesta-se na vontade de o produzir, 
trabalhando para alcançar tal finalidade, 
sem qualquer sombra de egoísmo. 

Os sentimentos de amor para com o 
próximo devem, no cristão que reza, fazer 
esquecer as ofensas recebidas e 
alimentar a reconciliação com quem tem 
algo contra si, pois só será atendido por 
Deus na medida em que for misericor-
dioso com os outros. 

Os problemas, as dificuldades, os dis-  
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sabores podem perturbar-nos e asfixiar 
em nós a semente da Palavra de Deus. 
Por isso, pedimos para não nos deixar cair 
na tentação de abandonar a lógica do 
Evangelho para seguir a lógica das 
seduções deste mundo. 

Muitas vezes, porém, não nos 
sentimos atendidos por uma razão muito 
simples: não sabemos rezar. Rezar 
significa sair da escuridão de nós mesmos 
e nos abrirmos ao diálogo íntimo de amor 
com o Pai, tal qual somos: cheios de 
desejos e boa vontade, mas também 
limitados e pobres. 

 
 

Diálogo íntimo de 

amor com Deus Pai 
 

Ao encetarmos tal diálogo, saímos de 
nós mesmos e abrimo-nos a Deus, 
tornando-nos sensíveis às necessidades 
dos irmãos. Ao nosso redor tudo continua 
na mesma, mas a nossa mente e o nosso 
coração mudaram radicalmente... a nossa 
oração foi escutada. 

Mortos por causa do egoísmo, isto é, 
do próprio pecado, voltamos à vida porque 
nos unimos a Cristo pelo batismo, como 
nos diz São Paulo na segunda Leitura de 
hoje. 

A graça batismal, que nos fez morrer 
para o pecado, é um apelo constante a 
renunciarmos à imperfeição, para nos 
unirmos ao Senhor participando da vida 
nova de Cristo ressuscitado. Deste modo, 
tornar-nos-emos ativos colaboradores 
com o dom de Deus nestes caminhos do 
mundo, que nem sempre são fáceis e 
agradáveis, mas exigem esforço, renúncia 
e sacrifício. 

Para atingir esta adesão interior à 
vontade do Senhor e ver com os olhos de 
Deus os acontecimentos deste mundo, 
precisamos de rezar, num diálogo perma-
nente com o Pai... durante muito tempo. 

Teremos a coragem e a vontade de 
nos comprometermos com esta intenção? 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“São João Paulo II” 

(1978 – 2005) 

  

Depois de 455 anos a eleger papas de 
origem italiana, a tradição foi quebrada 
com a nomeação de um polaco. Membro 
de uma família de militares, Karol Joséf 

Wojtyla (18-05-1920 – 02-04-2005) 
nasceu em Wadowice, 40 kilómetros a 
sudoeste de Cracóvia. Era filho de Karol 
Wojtyla, um militar do exército austro-        
-húngaro, e de Emília Kaczorowska, de 
origem lituana. 

A sua mocidade ficou marcada pela fé 
em Deus, mas também pelas mortes 
prematuras da mãe, em 1929, e do irmão 
mais velho, Edmund, em 1932. 

Em 1926, passou a frequentar a 
escola primária de Wadowice e aos nove 
anos fez a primeira comunhão. Terminado 
o ensino primário, em 1930 Karol 
ingressou no liceu masculino oficial Marcin 
Wadowita. Tornou-se acólito na igreja de 
Maria e assistia assiduamente à missa. 
Rapidamente passou a chefiar os acólitos. 

O entusiasmo pelo desporto valeu-lhe 
ser chamado de Lolek, o guarda-redes, 
graças à agilidade que demonstrava na 
baliza. 

A sua segunda paixão – o teatro – 
revelou-se ainda na adolescência, depois 
de desempenhar vários papéis dramáticos 
na escola. Paralelamente, frequentava 
aulas de dança e tornou-se membro da 
Irmandade de Maria, uma congregação 
vocacionada para o culto da Virgem. 

                                            (continua…) 

 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

Esta abertura a todas as necessi-
dades que iam surgindo, fez da Quinta do 
Bosque «o caixote do lixo de D. Sílvia», 
para os críticos do seu método e 
organização de apostolado. Mas, para ela, 
foi a realização da sua vivência da Obra 
do Amor de Deus, visto e correspondido 
para a salvação da humanidade. Assim 
ela se tornou em «escola do Amor aberta 
a todos», porque ali tudo era feito em 
união de Amor, que se exprimia no abraço 
real dado às almas; e em «poço do 
Amor», donde escorria o Amor em água 
viva, de modo que seja visto e dado a 
todos na Caridade, vista em Obra. Ali era 
visível num só conjunto; ali, na sua 
complexidade, acolhia a todos numa só 
Obra, num só Amor, que manifestava o 
Coração de Jesus, o seu Reino. 

Estas reflexões, recolhidas dos seus 
escritos, nos anos de 1944 a 1946, 
revelam o auge da sua mística na Obra do 
Amor e o início da grande prova que a 
aguardava (de 1945 a 1948), quando uma 

sobrinha a substituiu na direção da Quinta 
do Bosque, como beneplácito do Patriar-
ca, porque se tinha transformado em 
«caixote do lixo». A quem lhe fazia essa 
crítica, respondia que no lixo também se 
encontram pérolas. E o próprio Patriarca 
reconhecia, a quem se queixava da 
«desorganização da Obra», que D. Sílvia 
era uma santa, mas quem tentasse imitá-      
-la seria louco. 

Estava aqui o seu carisma: sobrepor a 
ação imediata e individual para salvar as 
almas em perigo, aos imperativos da 
ordem, da organização, das estruturas, 
embora necessárias, das obras que 
também fundava, para as salvar. 

                                            (continua…) 

 
 
 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (40) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 

 

O poder terapêutico do  
contato físico 

 

O encontro de duas pessoas é como o 
contacto de duas substâncias químicas:  

se houver alguma relação,  
ambas se transformarão. 

(Carl G. Jung) 
 

Ninguém pode duvidar de que entre o contacto 
físico e a saúde há uma estreita relação. Com ele 
diagnostica-se (ou talvez se diagnosticava), através 
dele realizam-se tratamentos, por ele contagiam-se 
pessoas, alguns transtornos psicológicos são 
consequência dos contactos físicos indesejados – 
abusos – com ele se contribui para a reabilitação… Se 
bem utilizado, reconhecemos-lhe a categoria de chave 
para a visita ao doente. 

 

Ambiguidade 
 
Tanto o contacto físico como as 

carícias têm um significado ambíguo. De 
facto, o contacto físico pode provocar, 
como também as carícias, o melhor e o 
pior. Ambos têm em si mesmos um 
potencial terapêutico e um potencial 
destruidor. 

Uma carícia física indesejada pode 
tornar-se um abuso que deixará um sinal 
para a vida inteira. Um contacto físico 
inoportuno ou violento pode destruir e 
gerar males físicos e psicológicos. De 
facto, esta ambiguidade é reconhecida 
desde tempos antigos. O juramento de 
Hipócrates, próprio dos médicos desde o 
século IV a. C., já dizia: «Quando eu 
entrar numa casa, não levarei outro 
propósito além da saúde dos doentes, 
tendo muito mais cuidado para não 
cometer intencionalmente faltas injuriosas 
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ou ações corruptoras e evitando princi-
palmente a sedução das mulheres jovens, 
livres ou escravas». Reconhecia-se que o 
tipo de relação próxima e íntima que se 
pode gerar em situações terapêuticas 
poderia levar a abusos que se têm de 
evitar a todo o custo. 

Contudo, ainda no âmbito das visitas  
às pessoas doentes, incapacitadas ou que 
sofrem por qualquer causa, o poder 
terapêutico do contacto corporal é muito 
importante. É-o certamente na prática da 
reabilitação, da fisioterapia, das massa-
gens e nas capacidades que alguns 
médicos têm de deter certos males pelo 
tato e pela cirurgia. E não há dúvida de 
que também o é numa visita a um doente, 
quando bem dosificado e oportuno. 
Também as carícias psicológicas têm 
poder, embora se possam tornar ambí-
guas. Como estímulos sociais, dirigidas de 
um indivíduo a outro para satisfazer a 
necessidade que temos de sermos 
reconhecidos, especialmente estudadas 
pela análise transacional, podem veicular 
reconhecimento são ou mostrar a imatu-
ridade de quem as faz, jogando com elas 
ou satisfazendo as suas carências 
afetivas pessoais. Por isso, aqui fala-se de 
carícias positivas e negativas, adequadas 
e inadequadas, proporcionadas ou des-
proporcionadas.  

                                      (continua…) 
 

A Bíblia 
Os Actos dos Apóstolos 

 

O Livro dos Actos dos Apóstolos 
também se deve a Lucas. É o relato do 
desenvolvimento da Igreja, de Jerusalém 
até Roma, então centro do mundo. Em 
grande parte, é a história missionária de 
Paulo de Tarso. 

 
 

Papa Francisco 
(Dignidade) 

 

Em contrapartida, quando uma pessoa 
ou um povo vendem a sua dignidade, ou a 
negoceiam, ou permitem que seja apouca-
da, tudo o mais perde consistência, deixa 
de ter valor. 

(Homilia do Sr. Arcebispo na  
Festa de São Caetano.  

07-08-2007.) 

 

L e i t o r 

Podes fazer a tua crítica e dar a tua 
sugestão acerca deste Jornal, para: 

Jornal.leitor@portugalmail.pt 

Descobrimentos 

portugueses – 6 

_______________ 

CEUTA – curiosidades 
 

(…continuação) 
 

–– Os dois primeiros portugueses a 
entrarem em Ceuta aquando da conquista 
da cidade foram: João Fogaça e Rui 
Gonçalves. João fogaça não aguentou a 
pressão e saltou para um batel, com 
alguns homens, antes de a trombeta dar a 
ordem de ataque. E, Rui Gonçalves, já 
próximo de terra, decidiu também avançar 
com o ataque atingindo vários mouros, o 
que facilitou o desembarque dos restantes 
soldados. 

–– No local onde os portugueses 
desembarcaram existem atualmente 
praias de areia muito branca e fina. São 
as praias Santo Amaro, junto a Ceuta. 

–– D. Nuno Álvares Pereira, o bravo e 
reconhecido estratega, parceiro de armas 
de D. João I na batalha de Aljubarrota, 
também acompanhou o rei na conquista a 
Ceuta. 

–– Uma vez que o ataque foi mantido 
em segredo, o rei D. João I deixou correr 
alguns boatos, e chegou a insinuar, para 
despistar, que preparava um ataque ao 
duque da Holanda, uma vez que os 
corsários holandeses pilhavam os barcos 
portugueses. 

–– A base de alimentação da armada 
que atacou Ceuta foi o biscoito, pão 
cozido duas vezes para durar mais tempo 
sem se estragar. 

–– Tripeiros. Apesar de ignorar qual o 
destino de todos os preparativos e a razão 
para a construção de tantas embarcações 
no estaleiro de Miragaia, toda a cidade do 
Porto uniu-se para ajudar o Infante D. 
Henrique, nascido naquela cidade. Assim, 
diz-se que os habitantes forneceram à 
frota todas as carnes que tinham, depois 
de limpas, salgadas e acamadas, como 
era uso. Restaram, pois, apenas as tripas 
e miudezas, com as quais tiveram de se 
alimentar, e criaram o até hoje famoso 
prato das «tripas à moda do Porto». Foi 
por este motivo que receberam a alcunha 
de “tripeiros”, expressão que dura até aos 
nossos dias. 

–– João Gonçalves Zarco. O 
navegador que, mais tarde, descobriu a 
Madeira, participou nesta batalha de 
forma destemida e heroica, e, por essa 
razão, terá ganhado a alcunha de “Zarco”. 
Contudo não há consenso quanto ao 
motivo: há quem diga que matou um 
mouro chamado Zarco, outros consideram 

que terá perdido um olho na batalha, pois 
zarco é sinónimo de zarolho. Pode 
também simplesmente ter sido porque 
tinha olhos verdes ou azuis, já que era 
costume chamar-se zarco aos animais 
que têm os olhos claros. 

–– A atual bandeira da cidade de 
Ceuta é idêntica à bandeira de Lisboa, 
com o brasão de Portugal em fundo e 
gomos geométricos pretos e brancos, 
organizados a partir do meio. 

 

Sabias que... 
“Orações judaicas” 

 

A primeira oração que aprende uma 
criança judia é «shemá» (escuta). 
«Escuta, povo de Israel, o Senhor é nosso 
Deus; o Senhor é o único! Amarás o 
Senhor, teu Deus, com todo o teu 
coração, com toda a tua alma e com todas 
as tuas forças». Posteriormente a criança 
aprende também as «tefilat haamidá»: 
breves orações a Deus. «Senhor, nosso 
Deus, cura todas as feridas do nosso 
coração. Afasta de nós a tristeza, as dores 
e as lágrimas» 

«Perdoa-nos, Deus nosso Pai. Apaga 
o nosso pecado porque a tua misericórdia 
é imensa. Bendito sejais, Senhor, que 
abundas em perdão».  

 
 

Oração 
 

Senhor… quando me sinta cansado, 
quando me invada a tristeza, quando me 
falte o amor, quando não tenha vontade, 
quando me sinta preguiçoso, quando me 
esqueça dos meus amigos, quando me 
vença o rancor, quando me esqueça de 
rezar… 

Envia-me a tua luz e verdade para que 
elas me guiem, me encham de alegria 
profunda e de esperança firme. Envia-me 
a tua Palavra para que ressoe no interior 
da minha vida. 

 
 

Oração: 

Parte essencial da 

vida do cristão 
 

A oração formava parte da vida do 
povo judeu. Homens e mulheres dirigiam-  
-se a Deus várias vezes ao dia. Jesus, 
como bom judeu, aprendeu a rezar na sua 
família e na sinagoga. 

Mas a sua oração adquire uma 
caraterística nova.: a  total  proximidade  a 
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 Deus, a quem chamava «Abbá», que 
significa pai, paizinho… Lucas apresenta 
várias vezes Jesus a retirar-se para um 
lugar solitário para rezar. Os discípulos ao 
verem Jesus rezar com tanta intensidade 
e em tantas ocasiões, sentiam o vivo 
desejo de aprender com Ele. Pedem-Lhe 
que os ensine a rezar. 

O Pai-Nosso no Evangelho de Lucas, 
parece ser que se trata de uma oração 
cujo original foi pronunciado em aramaico; 
um texto muito próximo às palavras que 
pronunciava Jesus. 

Devemos aprender a «rezar», ou seja, 
a dirigir-nos a Deus Pai com confiança de 
filhos. A nossa oração não pode reduzir-      
-se a pedir, mas também a louvar, 
agradecer e amar…Rezar com confiança, 
com simplicidade, colocando toda a 
atenção. 

 
 

Santos Padroeiros 
(de Cidades) 

 

–  Badajoz:  S. Marco e S. Marcelino; S. João            

                                                             Baptista. 

–  Bamberga:  S. Ciríaco; S. Henrique II e                            

           S. Cunegundes; S. Gengoulf: S.Otão                
                        (bispo de Bamberga); S. Guido.     
–  Barcelona:  S. Cucufafe; S. Francisco de     

                  Paula; S. Jorge; S. Pedro Nolasco;                      
          S. Raimundo de Penhaforte; S. Águeda;               
                                      S. Eulália; S. Engrácia. 

–  Belém:  S. Jerónimo; S. Paulo.    
–  Belgrado:  S. João Capistrano;                    

                     S. Demétrio de Sírmio. 

–  Bérgamo:  S. Grata. 
–  Berlim:  S. Hedviges. 

–  Berna:  S. Vicente de Saragoça.    
–  Bilbau:  S. Tiago; S. Nicolau.    
–  Boavista:  N. S. do Carmo. 

–  Bogotá:  N. S. de Monserrate. 
–  Bolonha:  S. Agapito; S. Agricola;              

              S. Ambrósio; S. Bento; S. Domingos;  
                       S. Elói; S. Catarina de Bolonha;    
                                      S. Cecília; S. Petrónio. 

–  Bona:  S. Florêncio; S. Helena; S. Cássio.    
–  Bordéus:  S. André; S. Bruno; S. Amândio;           

            S. Simão Stock; S. Benedito; S. Eulália;                 
                                                        S. Verónica.    
–  Braga:  S. Frutuoso; S. Martinho de Dume. 

 
 

Aniversários 
(Parabéns aos Leitores) 

 

Esta semana estão de Parabéns pelo 
seu aniversário natalício, para além do Sr. 
Diácono, Dr. António Cardoso (ver caixa 
ligada), os seguintes Leitores: 

– Manuel Pereira, da Paróquia de 
São Pedro de Sanfins de Ferreira, 
amanhã, segunda-feira, dia 29 de julho. 

– Paulo Neto, da Paróquia de 
Figueiró, no mesmo dia que o Manuel, 
amanhã, segunda-feira, dia 29 de julho. 

 – Diana Pinto, da Paróquia de 
Carvalhosa, no dia seguinte, terça-feira, 
dia 30 de julho.  

– Marta Pinheiro, da Paróquia de 
Eiriz, no dia seguinte ao da Diana, quarta-    
-feira, dia 31 de julho.  

O Jornal e todos os vossos colegas 
Leitores, desejam à Diana, à Marta, ao 
Manuel e ao Paulo, muitas e merecidas 
felicidades. 

 
 

Aniversário 

Parabéns Sr. Diácono Cardoso 
 

Esta semana, está de Parabéns pelo 
seu aniversário natalício, o Sr. Diácono, 
Dr. António Cardoso, na próxima terça-       
-feira, dia 30 de julho. 

O Sr. Diácono Cardoso, ao serviço da 
Diocese do Porto, tem dado os seus 
préstimos, na ajuda ao Sr. Pe. Tiago, nas 
quatro Paróquias (Carvalhosa, Eiriz, 
Figueiró e Sanfins) naquilo que é da sua 
competência, atribuída pelo Sr. Bispo da 
Diocese, no Sacramento da Ordem que 
recebeu, no grau de Diácono permanente 
(Ordem = a ordem para…) Celebrar a 
Palavra; concelebrar nas Eucaristias; 
ministrar o sacramento do Batismo; 
abençoar Matrimónios; levar o Sagrado 
Viático aos doentes e moribundos; presidir 
a Funerais e efetuar outros serviços 
Litúrgicos e Pastorais que lhe foram 
conferidos. 

O Jornal do Leitor e, naturalmente, 
muito mais ainda, as quatro Paróquias, 
estão imensamente agradecidas pelo seu 
trabalho e dedicação à causa e desejam-      
-lhe muitas felicidades.  
 

 

H u m o r 
 

Férias 
 

Dois gajos do Porto discutem sobre 
férias e diz o primeiro: 

– Este ano num bou seguir os teus 
cunseilhos! 

– Atão e porquê? 
– Atão, im nobenta e oito sujeristes-    

-me o Habay. Eu fui e a Maria 
ingrabidoue! Im nobenta e nobe sujeristes-
-me a República Dóminicânia. Eu fui e a 
Maria ingrabidoue! Im dois mil mandastes-   
-me pró Brazil. Eu fui e a Maria 
ingrabidoue! Arre porra, não confio mais 
em ti, carago! 

– Deixa-te de manias. Este ano bai 
mas é às Ilhas Seixales, mas tens que 
tomar um cuidado! 

– Cuidado, cuidado cum quê!? 
– Deste bez leba a Maria contigo, 

carago!!! 
 

 

 
 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

28-07-2019  –   XVII Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Ermelinda 

Pinheiro 

José  

Meireles 

1.ª Leitura 
António 

Dias 

José M.ª 

Matos 

2.ª Leitura 
Rosa 

Menezes 

Sara 

Pinto 

Oraç Univ. 
Ermelinda 

Pinheiro 

José 

Meireles 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Marlene 

Leal 

Rosa 

Armanda 

2.ª Leitura 
Cátia 

Vanessa  

Marta 

Pinheiro 

Oração 
Universal 

Miguel 

Pacheco 

Lúcia  

Gomes 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Conceição 

Andrade 

Aurora 

Silva 

2.ª Leitura 
Helena 

Moreira 

Diana 

Santos 

Oração 
Universal 

Manuel 

Pereira 

Pedro 

Leal 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos  
Susana 

Moreira 

1.ª Leitu. Grupo 
Madalena 

Bessa 

2.ª Leitu. de 
Alexandre 

Reguenga 

Orç. Fiéi. Jovens 
Susana 

Moreira 
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