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JORNAL DO LEITOR 

XXII Dom. Comum 

Quando visitamos uma terra com 
história, deparamos com edifícios que 
resistiram ao passar dos anos e nos 
deliciam com as suas formas artísticas. 

Esta realidade contrasta com tantos 
edifícios que não resistem à erosão das 
chuvas e dos ventos e caem por terra, em 
derrocada. 

No segredo da história destes edifícios 
está, entre outros elementos, a qualidade 
de um bom ou mau alicerce. 

Quando pretendemos construir, de 
mãos dadas com Deus, uma vida cheia de 
santidade, de alegria e de graça, temos de 
cuidar bem os alicerces em que ela se 
fundamenta. 

Para uma vida na terra agradável a 
Deus, de santidade, o bom alicerce 
indispensável é a virtude da humildade. 

Dela nos fala a Liturgia da Palavra 
deste XXII Domingo do Tempo Comum. 

 
 

Introdução 
 

Sim, é possível experimentar 
a alegria de Deus! 

 

Estamos numa casa de campo da alta 
burguesia de urna grande cidade do 
terceiro mundo, uma daquelas metrópoles 
onde a miséria é acompanhada pelo 
desperdício mais descarado. 

No final da festa pelo vigésimo aniver-
sário da filha – estudante universitária 
brilhante – os pais ordenam aos dois 
empregados domésticos que arrumem a 
sala. 

Eis a surpresa: nas mesas está ainda 
uma enorme quantidade de carne, arroz, 
batatas fritas, tortas, bolinhos. 

– Que fazemos com tudo isto? – 
pergunta embaraçado o marido. A esposa, 
que está a levar para a cozinha um 
tabuleiro cheio de copos para lavar, pára 
um instante, surpreendida, e depois, como 
quem se dá conta com atraso do erro 
cometido, diz: – Convidámos as pessoas 
erradas. Convidámos gente que não tinha 
fome. 

Pois é: temos medo de deixar que se 
aproxime de nós quem tem fome, 
tememos que nos possa empobrecer. E, 
no entanto, a festa da nossa vida poderia 
concluir-se com uma desilusão: encon-
trarmo-nos ainda com aqueles bens que o 
Senhor nos tinha dado para que com eles 
pudéssemos «matar a fome» aos seus 
pobres. 

«Felizes os convidados para o 
banquete das núpcias do Cordeiro!» – 
exclama o anjo do Apocalipse (Ap 19, 9). 
Mas naquela festa só poderá participar 

quem se privou de tudo para o dar a quem 
tinha fome. 

Fica no ar uma pergunta: sabemos por 
que o pobre bate à nossa porta? 
      –  O pobre bate à nossa porta para 
nos oferecer a oportunidade de 
experimentarmos a alegria de Deus. 
 

 

Antífona de Entrada 
 

Tende compaixão de mim, Senhor,  
que a Vós clamo o dia inteiro.  
Vós, Senhor, sois bom e indulgente,  
cheio de misericórdia para aqueles que 
Vos invocam. 
 

 

Primeira Leitura 
(Sir 3, 19-21.30-31) 

 

Monição: 
 

Ben Sirá, divinamente inspirado – um 
sábio do século II antes de Cristo – aconselha-     
-nos a humildade como caminho para ser 
agradável a Deus e aos homens, para ter êxito 
e ser feliz. 

É a repetição da mensagem fundamental 
que a Palavra de Deus hoje nos apresenta e 
convida a seguir. 

  
Leitura: 
__________________________________________ 

 

Leitura do Livro de Ben Sirá 
 

19Filho, em todas as tuas obras 
procede com humildade e serás mais 
estimado do que o homem gene-
roso. 20Quanto mais importante fores, 
mais deves humilhar-te e encontrarás 
graça diante do Senhor. 21Porque é 
grande o poder do Senhor e os 
humildes cantam a sua glória. 30A 
desgraça do soberbo não tem cura, 
porque a árvore da maldade criou nele 
raízes. 31O coração do sábio compre-
ende as máximas do sábio e o ouvido 
atento alegra-se com a sabedoria. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Para sermos humildes será talvez 
necessário procurar o desprezo das outras 
pessoas? Não, isso não. Aliás não seria 
sapiente, não faria sentido. Esta atitude 
não atrairia – pelo contrário, como 
assegura o Livro de Ben Sira – o amor das 
pessoas e a benevolência de Deus. 

Qual é então o comportamento que 
atrai a simpatia das pessoas e o favor do  
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Senhor? De que maneira os humildes lhe 
prestam «glória»? 

Basta uma rápida verificação, uma 
simples introspeção (auto-observação), 
para nos darmos conta de que tudo aquilo 
que somos é um presente de Deus. Dele 
provêm a vida, a beleza, a força, a 
inteligência, as qualidades que temos. 
Nada é nosso, de nada nos podemos 
vangloriar. 

Não é maldoso, é apenas ridículo 
quem exibe os dons de Deus como se 
fossem seus. E insensato quem ostenta 
as qualidades que recebeu, para se 
confrontar e para se impor às outras 
pessoas. Os dons de Deus foram-nos 
dados para que deles façamos dom aos ir-
mãos. 

Humilde é quem – bem consciente dos 
próprios dotes, aptidões, capacidades – se 
põe ao serviço de todos, considera as 
outras pessoas como os patrões que lhe 
podem pedir ajuda quando necessitarem. 

A pessoa humilde mantém a cabeça 
inclinada, como quem está sempre pronta 
a receber ordens dos superiores. 
«Glorifica» a Deus, porque o que dá 
«glória» a Deus é a alegria do homem. 

É a pessoa humilde quem estabelece 
relacionamentos que dão felicidade, que 
acabam com o egoísmo, com a 
competição, com a ostentação e introduz 
no mundo o princípio novo da troca 
gratuita dos dons de Deus. 

É neste sentido que Jesus se definiu a 
si mesmo «manso e humilde de coração» 
(Mt 11, 29): doou-se por amor, totalmente 
e sem reservas. 

Como estamos tão longe… 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 67 (68), 4-7ab.10-11 (R. cf. 11b) 

 

Monição: 
 

A humildade e simplicidade do coração é 
uma virtude humana e sobrenatural e também 
uma bem-aventurança que nos torna 
agradáveis aos homens e a Deus e nos 
prepara para entrar no Reino dos Céus. 

 Cantemos a bondade do Senhor, que nos 
chama, pelos caminhos da humildade e da 
simplicidade, a conquistar uma felicidade 
eternal no Paraíso. 

  
Refrão: 
 
NA VOSSA BONDADE, SENHOR, 
PREPARASTES UMA CASA PARA O POBRE. 

  
Os justos alegram-se na presença de Deus, 
exultam e transbordam de alegria. 
Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome; 
o seu nome é Senhor: exultai na sua presença. 

 Pai dos órfãos e defensor das viúvas, 
é Deus na sua morada santa. 
Aos abandonados Deus prepara uma casa, 
conduz os cativos à liberdade. 
  
Derramastes, ó Deus, uma chuva de bênçãos, 
restaurastes a vossa herança enfraquecida. 
A vossa grei estabeleceu-se numa terra 
que a vossa bondade, ó Deus, preparara ao    
      oprimido. 
 

 

Segunda Leitura 
(Hb 12, 18-19.22-24a) 

 
Monição:  
 

O autor da Carta aos hebreus convida os 
crentes instalados numa fé cómoda e sem 
grandes exigências, a redescobrir a novidade e 
a exigência do cristianismo. O encontro com 
Deus é uma experiência de comunhão, de 
proximidade, de amor, de intimidade, que dá 
sentido à caminhada do cristão. 

A humildade, a gratuidade, o amor 
desinteressado – através do tema da 
exigência: a vida cristã – essa vida que brota 
do encontro com o amor de Deus – é uma vida 
que exige de nós determinados valores e 
atitudes, entre os quais avultam a humildade, a 
simplicidade, o amor que se faz dom. 

  

Leitura: 
 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

 

Irmãos: 18Vós não vos aproximastes 
de uma realidade sensível, como os 
israelitas no monte Sinai: o fogo 
ardente, a nuvem escura, as trevas 
densas ou a tempestade, 19o som da 
trombeta e aquela voz tão retumbante 
que os ouvintes suplicaram que não 
lhes falasse mais. 22Vós aproximastes-
vos do monte Sião, da cidade do Deus 
vivo, a Jerusalém celeste, de muitos 
milhares de Anjos em reunião 
festiva, 23de uma assembleia de 
primogénitos inscritos no Céu, de 
Deus, juiz do universo, dos espíritos 
dos justos que atingiram a 
perfeição 24ae de Jesus, mediador da 
nova aliança. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 
 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 
Os Hebreus que se tinham convertido ao 
cristianismo continuavam a ter uma certa 
nostalgia (saudade) da religião dos seus 
pais. O autor da Carta procura iluminá-los 
fazendo um confronto entre a religião 
antiga, representada pelo monte Sinai, e a 
religião cristã, que tem como símbolo a 
nova Jerusalém.  

O que aconteceu no Sinai? Houve 
línguas de fogo, trovões, escuridão, 
trevas. Perante um tal espetáculo, o povo 
teve medo e pediu a Moisés que fosse ele 
a falar e não o Senhor. Ora, como se pode 
ter nostalgia de um Deus que não pode 
ser contactado, senão através de interme-
diários? 

Os cristãos – continua a Leitura – não 
se aproximaram do monte Sinai para fazer 
experiências terrificantes de Deus. Apro-
ximaram-se de Cristo. A experiência 
religiosa que fazem é totalmente diferente: 
é a da festa, porque em Jesus descobrem 
o rosto do Deus amigo das pessoas. No 
Antigo Testamento havia muitos mediado-
res entre o Senhor e o povo: os sumos 
sacerdotes, os levitas, o sinédrio, os 
anciãos. Hoje, os cristãos sabem que 
podem dirigir-se diretamente ao Pai, sem 
nenhuma reserva e sem medo. O único 
mediador é Cristo, que não procura 
servos, mas amigos (Jo 15, 15). 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 11, 29ab) 

  
Monição: 
 

Jesus fala-nos do “banquete do Reino”. A 
todos os que quiserem participar desse 
“banquete”, Ele recomenda a humildade; ao 
mesmo tempo, denuncia a atitude daqueles 
que conduzem as suas vidas numa lógica de 
ambição, de luta pelo poder e pelo 
reconhecimento, de superioridade em relação 
aos outros... 

Todos somos convidados para este 
Banquete. Alegremo-nos e aclamemos O 
Evangelho que nos anuncia esta felicidade. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA!  

 
Tomai o meu jugo sobre vós,  
     diz o Senhor, 
e aprendei de Mim,  
     que sou manso e humilde de coração. 
 

 

Evangelho (Lc 14, 1.7-14) 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 1Jesus entrou, a um 
sábado, em casa de um dos principais 
fariseus para tomar uma refeição. 7Todos 
O observavam. Ao notar como os 
convidados escolhiam os primeiros 
lugares, Jesus disse-lhes esta parábo-
la: 8«Quando fores convidado para um 
banquete nupcial, não tomes o primeiro 
lugar. Pode acontecer que tenha sido 
convidado alguém mais importante do que  
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tu; 9então, aquele que vos convidou a 
ambos, terá que te dizer: ‘Dá o lugar a 
este’; e ficarás depois envergonhado, se 
tiveres de ocupar o último lugar. 10Por 
isso, quando fores convidado, vai sentar-
te no último lugar; e quando vier aquele 
que te convidou, dirá: ‘Amigo, sobe mais 
para cima’; ficarás então honrado aos 
olhos dos outros convidados. 11Quem se 
exalta será humilhado e quem se humilha 
será exaltado». 12Jesus disse ainda a 
quem O tinha convidado: «Quando 
ofereceres um almoço ou um jantar, não 
convides os teus amigos nem os teus 
irmãos, nem os teus parentes nem os teus 
vizinhos ricos, não seja que eles por sua 
vez te convidem e assim serás 
retribuído. 13Mas quando ofereceres um 
banquete, convida os pobres, os aleijados, 
os coxos e os cegos; 14e serás feliz por 
eles não terem com que retribuir-te: ser-te-
á retribuído na ressurreição dos justos. 

 

Palavra da Salvação. 
 

 
Comentário ao Evangelho: 
 

Em Israel, o almoço do sábado não se 
reduzia a uma simples refeição, era um 
banquete onde se encontravam parentes 
e amigos que conversavam sobre os mais 
variados argumentos. Discorria-se (falava-
se) de trabalho, política, problemas 
familiares e sociais. Os temas religiosos, 
teológicos e morais eram tratados sobre-
tudo quando havia um rabino entre os 
hóspedes. Os mestres e os doutores 
aproveitavam estes banquetes para expor 
as suas doutrinas. Também Jesus deu 
muitos dos seus ensinamentos à mesa, Lc 
5, 29 (chamamento de Mateus); Lc 7, 36 
(quando a mulher pecadora lhe enxugou 
os pés com os cabelos); Lc 9, 17 (na 
multiplicação dos pães); Lc 10 ,38 (em 
casa de Marta e de Maria); Lc 11, 37 (em 
casa do Fariseu);  Lc 14, 1  (em  casa  de 
outro Fariseu); Lc 19, 1 (em casa de 
Zaqueu); Lc 22, 7-38 (na Ceia Pascal). 

Ora, o trecho de hoje, deve ser 
colocado neste contexto de banquete 
festivo. Estamos em casa de um fariseu, 
no final da liturgia na sinagoga e Jesus 
está entre os convidados. 

À mesa os convidados não se sentam 
ao acaso, é preciso respeitar uma etiqueta 
rígida, uma hierarquia. Os lugares são 
atribuídos com muita atenção: ao centro 
as pessoas importantes, ao lado destas o 
dono da casa e depois todos os outros, 
dispostos nas mesas considerando a sua 
posição social, a função religiosa que 
desempenham, a riqueza que possuem, a 
idade. Jesus acompanha com o seu olhar 
indiferente, e até talvez divertido, a 
distribuição dos lugares feita por um dos 

empregados domésticos, observa o emba-
raço de quem, talvez inadvertidamente, se 
pôs demasiado à frente e deve recuar 
algumas posições, vê a complacência 
(bondade) mal disfarçada de quem se 
esquiva, mas por fim consente em ir 
ocupar um lugar mais central e presti-
gioso; nota as várias atitudes desajei-
tadas, os embaraços. Introduz uma 
primeira parábola. 

«Quando fores convidado para um 
banquete nupcial, não tomes o primeiro 
lugar... vai sentar-te no último lugar; e 
quando vier aquele que te convidou, dirá: 
"Amigo, sobe mais para cima"; ficarás 
então honrado aos olhos dos outros 
convidados». 

Este convite à esperteza destoa muito 
na boca de Jesus. É estranho que Ele 
desça ao ponto de sugerir um truque tão 
mesquinho para se ter sucesso em público 
e para satisfazer a própria vaidade. Além 
disso, o provérbio que cita é bem 
conhecido em Israel porque se encontra 
na Bíblia: É um Provérbio: «Não te louves 
na presença do rei, nem te ponhas no 
lugar dos grandes. É melhor que te digam: 
"sobe para aqui", do que seres humilhado 
diante de um príncipe» (Pr 25,6-7). Rabbi 
Simeón, um contemporâneo dos 
apóstolos, recomendava ao seu discípulo: 
«Fica abaixo dois ou três lugares em 
relação ao que te diz respeito e espera 
que te digam: “Vem mais para cima!"... De 
facto, é melhor que ouças dizer: "Vem 
mais para cima!"... "Vem mais para 
cima!”... do que "Vai mais para baixo! Vai 
mais para baixo!"». Ora aqui, Jesus não 
está a inventar nada, portanto, não faz 
mais que lembrar uma prática reco-
mendada por todos. 

É verdade, as palavras são as 
mesmas, mas o conteúdo é diferente. 
Jesus não tem nenhuma intenção de 
tornar os seus discípulos uns esper-
talhões. Nunca se mostrou interessado em 
proporcionar-lhes sucessos na vida. Aliás, 
quando eles deixavam transparecer a 
ambição dos primeiros lugares, repre- 
endia-os com severidade (Mc 9, 33-37). 
Proibia até mesmo que usassem títulos 
honoríficos (Mt 23, 8-10), não tolerava os 
«uniformes» que consagram e sacralizam 
as castas, ironizava acerca dos escribas 
«que sentem prazer em passear de 
túnicas compridas, e gostam de ser 
cumprimentados nas praças públicas, dos 
primeiros lugares nas sinagogas e dos 
primeiros assentos nos banquetes» (Lc 
20, 46). Na sua boca, então, o provérbio 
não tem a finalidade de ensinar uma tática 
de afirmação da própria pessoa, mas 
outra coisa completamente diferente. 
Vamos tentar entender. 

Se relermos com atenção o trecho, 
verificamos que há uma palavra que 
aparece mais vezes do que as outras (seis 

vezes!), essa palavra é “convidado-
convidados”. O termo grego do texto 
original deveria, porém, ser traduzido 
como “chamado-chamados”. Ora, é 
precisamente aos “chamados”, que 
aspiram aos primeiros lugares, que Jesus 
se quer dirigir. Devem ser então 
identificados! 

Notamos um segundo detalhe: o modo 
como Jesus toma a palavra é, no mínimo, 
surpreendente. Não é assim que se 
intervém em casa de outra pessoa. Ele 
não fala como um hóspede, mas como o 
dono da casa. 

Bastam estas duas simples observa-
ções para nos fazer intuir que a cena de 
Jesus em terra da Palestina é uma 
moldura artificial. Lucas serve-se dela 
para pôr na boca do Senhor uma lição aos 
chamados, ou seja, aos cristãos das suas 
comunidades. É nestas comunidades que, 
cada vez mais frequentemente, explodem 
desentendimentos e dissabores por 
questões de precedências (superiorida-
des). Os presbíteros, os responsáveis dos 
vários ministérios deixam-se tomar pela 
avidez de ocupar os «primeiros lugares». 
É o eterno problema da Igreja: todos 
deveriam servir, mas, na prática, há 
sempre quem aspire a títulos honoríficos, 
queira ter a primazia, quem se encha de 
orgulho e vaidade, e, padres hão, que até 
chegam mesmo a transformar a Eucaristia 
numa ocasião de auto celebração. Este é 
o cancro que destrói as nossas 
comunidades! 

Jesus sabia que iriam surgir muitas 
tensões entre os seus discípulos por 
causa do frenesim pelos primeiros 
lugares, e, por isso, durante a Última Ceia, 
quis lembrar de novo a lição. Queria que 
ficasse impressa na mente de todos como 
o seu testamento: «Quem é maior; o que 
está sentado à mesa ou o que serve? Não 
é o que está sentado à mesa? Ora, Eu 
estou no meio de vós como aquele que 
serve» (Lc 22, 26-27). 

Jesus não pede – como fazia Rabbi 
Simeon – para recuar dois ou três lugares, 
mas para inverter as posições, para virar a 
escala de valores. Só quem escolhe como 
fez Jesus, o lugar do servo, será exaltado 
durante o último banquete, porque é o 
último banquete que conta, o banquete do 
reino de Deus. Para quem na terra exibiu 
vaidades, recebeu reverências e honras, 
aquele momento será dramático: ver-se-á 
relegado (afastado) para o último lugar, 
sinal do fracasso da sua vida, 
demonstração de que os valores em que 
apostou eram efémeros e caducos. 

Depois de ter contado a parábola, 
Jesus dirige-se ao fariseu que o tinha 
convidado: «Quando ofereceres um 
almoço ou um jantar, não convides os teus  
__________________________________ 
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amigos nem os teus irmãos, nem os teus 
parentes nem os teus vizinhos ricos...». 
Eu não diria que o clima que se criou à 
mesa, seja dos melhores. Percebe-se que 
Jesus está a implicar um pouco com toda 
a gente. Mas que culpa tem aquele pobre 
fariseu se, em Israel, a tradição impõe que 
se convidem apenas quatro categorias de 
pessoas: os amigos, os irmãos, os 
parentes e os vizinhos ricos? Será 
porventura conveniente juntar à mesa um 
doutor da Lei com um pastor de gado, 
ignorante, ou um fariseu com um 
publicano? 

Já o notámos: não é o Jesus sentado 
à mesa numa casa da Palestina quem 
fala, mas sim o Senhor ressuscitado que 
se dirige ao fariseu presente nas 
comunidades de Lucas. É o Cristo quem 
faz recomendações aos discípulos que se 
comportam como fariseus, que discri-
minam. E o que diz Ele? 

A mensagem pretende dizer que é 
preciso dar início a um novo banquete 
onde as quatro categorias das chamadas 
«pessoas de bem» cedam o lugar a outras 
quatro: «Quando ofereceres um banquete, 
convida os pobres, os aleijados, os coxos 
e os cegos». ^ 

Acontecia que os inválidos, os cegos e 
os coxos não eram admitidos no Templo 
do Senhor (Lv 21, 18; 2Sm 5, 8). A sua 
condição era um sinal claro do seu estado 
de pecado e a assembleia dos Israelitas 
devia ser composta por gente íntegra, 
perfeita, pura, sem defeitos. Jesus 
anuncia ter vindo para dar início a um 
banquete novo, um banquete onde os 
excluídos, as pessoas  rejeitadas por 
todos, se tornem os primeiros a ser 
convidados, aqueles para quem estão 
reservados os lugares de honra. 

O seu discurso é dirigido a todos 
aqueles que, na comunidade cristã, estão 
encarregados de organizar o banquete do 
reino. A estas pessoas é pedida a 
coragem de seguirem critérios novos, 
opostos (diferentes, senão contrários até) 
aos que são adotados pela sociedade 
civil. 

Não é fácil para as comunidades 
cristãs assimilarem os critérios de Deus. 
Desde as origens que na Igreja 
explodiram tensões devido a discrimi-
nações ditadas por critérios deste mundo. 
Testemunha-o Tiago que, na sua Carta, é 
obrigado a chamar a atenção dos cristãos: 
«Suponhamos que entra na vossa 
assembleia um homem com anéis de ouro 
e bem trajado, e entra também um homem 
muito mal vestido, e, dirigindo-vos ao que 
está magnificamente vestido, lhe dizeis: 
"Senta-te tu aqui, num bom lugar!, e dizeis 
ao pobre: "Tu, fica aí de pé!; ou "Senta-te 
no chão, abaixo do meu estrado." Não é 

verdade que, então, fazeis distinções 
entre vós mesmos e julgais com critérios 
perversos?» (Tg 2, 2-4). 

Os pobres, os cegos, os aleijados, os 
coxos, representam aquelas pessoas que 
erraram na vida. São o símbolo de quem 
caminha sem a luz do Evangelho e 
tropeça, cai, magoa-se a si mesmo e aos 
outros, passa de um erro ao outro. Jesus 
recorda aos seus discípulos que a festa foi 
organizada precisamente para estes. Ai de 
quem os exclua. 

Concluindo a sua exortação, afirma: 
acolhendo aquele que todos rejeitam 
«serás feliz por eles não terem com que 
retribuir-te: ser-te-á retribuído na 
ressurreição dos justos». 

Quando as pessoas fazem um favor, 
pensam logo na contrapartida; quase por 
instinto calculam as vantagens que daí 
possam tirar. Esta lógica é bem ilustrada 
pela recomendação de Esíodo (séc. VIII 
a.C): «Convida para a tua mesa quem te 
ama e deixa estar o inimigo. Ama quem te 
ama; vai a quem vem ter contigo. Dá a 
quem te dá, não dês a quem não dá.» 
Ora, este não é um pensamento cristão. 

Jesus pede ao discípulo para amar 
gratuitamente, para fazer o bem com 
deficit. Recomenda que acolha em casa 
aquelas pessoas que não podem dar nada 
em troca.  

A recompensa será dada por Deus, no 
céu. 

Esta afirmação precisa de um 
esclarecimento. O convite a ajudar o 
pobre, pensando na riqueza que assim se 
acumula no céu, pode ainda ser um 
comportamento egoísta. É um servir-se do 
pobre para «transferir os próprios capitais 
para o Paraíso». Este amor é antipático, é 
manhoso. 

O pobre deve ser amado porque é 
amável, não por compaixão ou assumindo 
uma atitude de orgulhosa superioridade 
(talvez até mesmo só espiritual). Sem 
dúvida que não é fácil descobrir qualquer 
coisa de simpático, de atraente num 
inimigo, num malfeitor. Os olhos humanos 
nunca conseguiriam descobrir nada de 
amável nestas pessoas se a palavra do 
Senhor não purificasse os olhares, não 
curasse a cegueira. É Jesus que nos leva 
a entender que, se Deus ama cada pes-
soa, isso significa que nela há sempre 
algo de maravilhoso. Qual será a 
recompensa? 

Quem ama tendo apenas por objetivo 
o bem do irmão torna-se semelhante ao 
Pai que está nos céus, faz a experiência 
da sua mesma alegria. 

A felicidade de Deus está toda aqui: 
em amar gratuitamente. Realiza-se a 
promessa de Jesus: «Será grande a vossa 
recompensa: sereis filhos do Altíssimo» 
(Lc 6, 35). Não se pode querer mais. 

 

Oração Universal 
 
 
1 – Para que a Igreja santa de Deus 
      tenha a sabedoria de ensinar os homens de     
           hoje 
      como Jesus o fazia em suas parábolas, 
      oremos, irmãos. 
 

2 – Para que os responsáveis do País, a qualquer  
           nível,   
      se preocupem com os cidadãos mais esquecidos 
      e se coloquem sem descanso ao seu serviço, 
      oremos, irmãos. 
 

3 – Para que as viúvas, os órfãos e os pobres,  
      os humilhados, os prisioneiros e os desterrados, 
      sintam que a Boa Nova do Reino é para eles, 
      oremos, irmãos. 
 

4 – Para que todos os religiosos e religiosas 
      sirvam a Deus de coração sincero, 
      em total fidelidade aos seus votos, 
      oremos, irmãos. 
 

5 – Para que os membros da nossa assembleia 
      sintam que estão na presença do Deus vivo 
      e de Jesus, o Senhor Ressuscitado, 
      oremos, irmãos. 
  

Antífona da Comunhão 
 

Como é grande, Senhor,  
a vossa bondade  
para aqueles que Vos servem! 

Ou: 

Bem-aventurados os pacíficos,  
porque serão chamados filhos de Deus.  

Bem-aventurados os perseguidos 
por amor da justiça,  
porque deles é o reino dos céus. 

 
 

Agenda Santoral 
 

Dia 03 – S. Gregório Magno (Papa e      

                  Doutor da Igreja). 

Dia 07 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

O tesouro 

da humildade 
  

A verdadeira humildade 
 

«Filho, em todas as tuas obras 
procede com humildade e serás mais 
estimado do que o homem generoso.» 

Não gostamos de ouvir falar de 
humildade, porque temos dentro de nós 
uma falsa imagem desta virtude. 

Para uma pessoa do século XXI, falar 
de humildade parece fora de moda, 
quando se louvam aquelas que são 
interventivas, ciosas dos seus direitos –  
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não tanto dos seus deveres – e gostam de 
se apresentar com dignidade. 

Imaginamos uma pessoa humilde 
como acanhada, encolhida, triste, 
apoucada, à margem da vida, 
inconsciente dos seus direitos que nunca 
defende nem reivindica e sem iniciativa 
em favor dos outros. Para alguns, a 
pessoa humilde é quase um débil mental. 

Mas a imagem da humildade que 
muitas vezes têm as pessoas não é a 
humildade de que nos fala o Evangelho. 

A humildade é a verdade: acerca de 
Deus, dos nossos irmãos e de nós 
mesmos e a aceitação desta verdade. O 
demónio sabe que é uma criatura de 
Deus, mas não aceitou esta verdade e 
tentou ocupar o lugar do Criador. Ele é o 
“pai da mentira”, a soberba personificada. 

São Paulo considera-se “como um ser 
abortivo” diante de Deus, mas defende-se 
contra as mentiras com que o difamam e 
faz valer, várias vezes, os seus direitos de 
cidadão romano. 

Maria proclama-se “a escrava do 
Senhor”, mas tem perfeita consciência de 
que o Senhor fez n’Ela grandes coisas. 

A humildade é uma virtude difícil, 
árdua, e que nunca está conseguida 
enquanto não terminar a prova desta vida 
na terra. 

Em geral, temos uma imagem de nós 
mesmos, exagerada. Alguém escreveu 
que o melhor negócio do mundo seria 
comprar as pessoas pelo que valem na 
realidade; e vendê-las pelo que julgam 
valer. É claro que não nos referimos ao 
valor que Deus nos atribui. Valemos todo 
o Sangue de Cristo. 

 
 

Somos todos iguais 

 
«Quanto mais importante fores, mais 

deves humilhar-te e encontrarás graça 
diante do Senhor. Porque é grande o 
poder do Senhor e os humildes cantam a 
sua glória.» 

O texto sagrado refere-se à 
importância que nos pode dar aos olhos 
dos outros o cargo que ocupamos, a 
fortuna de que dispomos, ou a inteligência 
e conhecimentos que nos foram dados. 

Participamos da mesma vida divina 
que nos torna filhos de Deus e herdeiros 
do Céu; da mesma luz da fé; vamos a 
caminho da mesma felicidade eterna no 
Paraíso. Para quê julgarmo-nos 
superiores? A única coisa que podemos 
fazer, é pedir perdão de administrarmos 
tão mal os talentos recebidos. 

Não há, no mundo, pessoas 
superiores às outras. Somos todos 
fundamentalmente iguais: com os mesmos 

direitos e deveres, a mesma liberdade e 
responsabilidade. 

No desempenho da nossa missão 
neste mundo parecemo-nos com os que 
representam uma peça teatral. Uns 
aparecem vestidos de reis, outros de 
soldados, donas de casa, empregados, e 
com outras funções. Mas quando acaba a 
representação teatral e despem das 
vestes, aparecem todos vestidos de 
cidadão vulgar aos olhos das pessoas. 

O livro “O triunfo dos porcos”, eles, 
depois de terem “democratizado” a quinta, 
começam a afixar cartazes que pretendem 
instaurar a nova ordem. Num deles 
escrevem: “Todos os animais são iguais”. 
Mas um anónimo escreveu por baixo: 
“Mas alguns são mais iguais do que os 
outros.” 

Não há na terra super-homens. O 
dinheiro e os cargos não aumentam o 
nosso valor diante de Deus: Somos 
administradores, e um dia prestaremos 
contas da nossa administração. 

No entanto, temos falsos complexos 
de superioridade. Somos tentados a 
julgarmo-nos superiores aos outros em 
algum aspeto – no dinheiro, no vestir, no 
saber, no carro de alta gama – e 
pensamos sempre que poderíamos fazer 
melhor do que eles fazem. 

A contradizer esta igualdade 
fundamental, somos exigentes para os 
outros e condescendentes para connosco. 

Exigimos trato e atenções especiais e 
melindramo-nos com a maior facilidade. 
Aos nossos ouvidos soa a palavra da 
Sagrada Escritura: “Que tens tu que não 
hajas recebido?” 

Tratemo-nos como iguais que somos, 
respeitemo-nos e ajudemo-nos mutua-
mente nesta aventura da terra ao Céu. 

 
 

Soberba, 

mãe da desgraça 
 

 «A desgraça do soberbo não tem 
cura, porque a árvore da maldade criou 
nele raízes.» 

A soberba é um inimigo silencioso até 
nos roubar a alegria de viver e contra o 
qual é preciso estar atento. 

O pecado dos anjos foi uma rebelião 
de soberba. Soberba foi também o pecado 
dos nossos primeiros pais. A sugestão do 
demónio a Adão e Eva não deixa lugar 
para dúvidas: “Sereis como deuses!” 

É a soberba que torna as pessoas 
desgraçadas, infelizes, e esteriliza as suas 
vidas. 

• Opõe-se à comunhão a que somos 
chamados uns com os outros e todos com 
Deus, porque fomenta a divisão entre as 
pessoas. Cada uma delas convence-se de 

que é um deus e de que os outros 
atentam contras as honras e veneração 
que lhe são devidas. 

• A soberba fecha as pessoas na 
solidão da sua pobreza e faz com que 
vivam tristes, sem horizontes. Queixam-se 
de tudo e de todos, mas a verdadeira 
causa da tristeza que sofrem são elas 
próprias. 

• A soberba leva as pessoas a 
afastarem-se de Deus, para se dobrarem 
sobre si próprias e torna-as egoístas, à 
procura de uma felicidade que não existe. 

A linguagem de Jesus, quando se 
trata de pessoas aprisionadas por este 
mal, é forte, tentando despertá-las e 
reconduzi-las à liberdade: “Ai de vós...! 

 
 

Jesus, 

Mestre da humildade 

O olhar humilde de Jesus 
 

«Naquele tempo, Jesus entrou, a um 
sábado, em casa de um dos principais 
fariseus para tomar uma refeição. Todos 
O observavam.» 

Quando Jesus entrou em casa de um 
dos principais dos fariseus, para tomar 
uma refeição para a qual tinha sido 
convidado, todos estavam a observá-l’O. 
Encontramos aqui diversas espécies de 
olhares, como podem ser os nossos: 

• O olhar de Jesus é cheio de bondade 
e de amor, e exprime um desejo divino de 
ajudar a todos os presentes. Assim era 
quando olhava os doentes e aflitos que 
Lhe apareciam nos caminhos da Terra 
Santa. 

Aproveita o momento para dar a todos 
uma lição prática de humildade muito 
apropriada ao momento que estão a viver. 

• O olhar de alguns presentes era 
cheio de orgulho e de importância, com 
um falso complexo de superioridade, 
como se não houvesse no mundo honras 
e homenagens capazes de os deixar 
contentes. 

Não é difícil, infelizmente, encontrar 
pessoas que pensam que ninguém as 
merece e tratam os outros com altivez, 
como se fossem inferiores. 

• Alguns eram simples curiosos. 
Tinham ouvido contar muitas maravilhas 
acerca de Jesus e estavam na esperança 
de poderem testemunhar alguma delas. 

• Finalmente, outros olhavam Jesus 
com uma atitude inquisitorial, à procura de 
O surpreenderem em alguma coisa que 
servisse de pretexto para o condenar. 

Jesus convida-nos a imitá-l’O, não na 
realização de milagres, mas na humildade:  
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«Vinde a Mim, todos os que, estais 
cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. 
Tomai sobre vós o Meu jugo, e aprendei 
de Mim, que sou manso e humilde de 
coração, e achareis alívio para as vossas 
almas, pois o meu jugo é suave e o Meu 
fardo é leve.» (Mt 11, 29-30). 

Que espécie de olhar é o nosso para 
as pessoas que vivem connosco ou com 
elas nos encontramos em qualquer 
circunstância? De curiosidade? Olhar 
crítico, à procura de motivos para nos 
escandalizarmos e as podermos 
condenar? Ou é um olhar cheio de 
humildade que nos faz aprender sempre 
com o que vemos e movidos por um 
desejo sincero de ajudar as pessoas? 

As pessoas humildes encontram 
sempre motivos para se edificarem com 
os outros e alimentam um desejo grande 
de as ajudar. 

 
 

Escolher o último 

lugar 
 

 «Quando fores convidado para um 
banquete nupcial, não tomes o primeiro 
lugar. [...] Por isso, quando fores 
convidado, vai sentar-te no último lugar; 
[...]. Quem se exalta será humilhado e 
quem se humilha será exaltado.» 

Poucas ocasiões se nos oferecem de 
escolher um lugar num banquete. Em 
muitas festas, o sistema usado é o de 
servir as pessoas em pé, enquanto 
convivem umas com as outras. Há apenas 
uma mesa para os que presidem à festa. 

No entanto, há muitas outras ocasiões 
em que podemos escolher o último lugar. 

• Saber passar despercebido, fazer o 
bem e desaparecer, sem esperar que nos 
agradeçam o que fizemos ou se mostrem 
agradecidos e contentes. É o que faz o sal 
e o açúcar: cumprem a sua missão e 
diluem-se. 

• Também nas conversas podemos 
escolher o último lugar. Quando não se 
trata de matéria de fé e costumes, não é 
preciso que defendamos com calor uma 
afirmação que fizemos. 

Custa, mas é muito meritório, não 
teimar, deixar que os outros contem a 
última novidade, a última anedota. 

Muitas vezes, sem darmos por isso, 
somos pequenos ditadores com as nossas 
opiniões discutíveis, querendo impor o que 
pensamos. 

• Que lugar ocupa cada um de nós 
nas conversas do dia a dia? O primeiro ou 
o último. Por vezes, um modo de chamar 
a atenção é falar obsessivamente sobre 
as nossas contradições, as doenças, os 

medicamentos que já tomamos em toda a 
vida ou estamos a tomar, das ofensas 
recebidas ou esperamos receber, etc. É 
mais uma tentativa de colocar o nosso eu 
sempre no primeiro lugar, no maior 
destaque possível. 

Saibamos passar despercebidos. Um 
santo tinha por lema “ocultar-se e 
desaparecer.” E, de facto, viveu este ideal 
com heroicidade. 

Quando vivermos com humildade, 
estaremos a praticar uma outra virtude de 
que não se fala muitas vezes: a 
naturalidade. 

 
 

Atuar com o olhar em 

Deus 

 
 «Mas quando ofereceres um 

banquete, convida os pobres, os aleijados, 
os coxos e os cegos; e serás feliz por eles 
não terem com que retribuir-te: ser-te-á 
retribuído na ressurreição dos justos.» 

A presença de certas pessoas junto 
de nós leva-nos a modificar muitas coisas: 
evitamos falar delas e procuramos ser 
amáveis e simpáticos. 

Lembremo-nos de que vivemos 
continuamente na presença de Deus. Se 
nos lembrarmos desta verdade, como 
seremos diferentes em muitas ocasiões, 
nas palavras e nas atitudes! 

Sobretudo, lembremo-nos de que Ele 
nos contempla com amor infinito em cada 
instante e deseja ajudar-nos. Nunca 
estamos sós, nunca estamos sem Alguém 
que se interesse por nós sinceramente. 

Desta lembrança de que estamos 
sempre na presença de Deus, há-de 
nascer muitos e bons frutos de humildade: 

• Reta intenção. Procuremos ter 
retidão em tudo, porque Deus vê-nos onde 
quer que estejamos. Conhece as nossas 
intenções, os nossos desejos, a verdade 
das nossas afirmações, e há-de julgar-nos 
por isso. 

• Alegria interior. Muitas vezes, as 
nossas tristezas e amuos têm origem na 
nossa soberba, no nosso orgulho ferido. 
Por isso, o Senhor convida-nos, como o 
melhor dos amigos, para nos ajudar: 
«Vinde a Mim, todos os que estais 
cansados e oprimidos e Eu vos aliviarei.» 

• Desprendimento. Não perderemos 
tempo atrás dos louvores humanos, nem 
ficaremos tristes quando eles não vierem. 
Basta-nos que o Senhor esteja contente 
connosco, que nos sorria: D’Ele nos vem a 
verdadeira recompensa. 

• Santa Missa. Encontremo-nos com 
o Senhor na Santa Missa de cada 
domingo. Aí aprenderemos verdadeira-
mente o que é a humildade. Deus que se 
faz comida banal para Alimento da nossa 

vida interior; Deus que nos ama, até ao 
ponto de querer estar connosco para nos 
ouvir, nos falar e nos encher de 
consolação. 

Que Nossa Senhora, mestra da 
humildade, nos ensine a viver esta virtude 
fundamental para a nossa vida com Deus. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Bento XVI” 

(2005 a …?) 

 
(…continuação) 

 

Aos 24 anos tornou-se padre e em 
1953 licenciou-se em Filosofia e em 
Teologia, na Universidade de Munique, 
apresentando uma tese que versava sobre 
a Doutrina da Igreja de Santo Agostinho. 

Aos 30 anos, passou a lecionar 
Dogmática, onde obteve grande distinção, 
foi docente em diversas universidades 
alemãs, onde desenvolveu uma forte 
cultura teológica. 

Como conselheiro teológico do 
arcebispo de Colónia, participou no 
Concílio Vaticano II, como especialista em 
Teologia, e mediante as suas intervenções 
foi considerado progressista. Foi nesta 
altura que mostrou a proposta da 
realização da missa na língua local em 
vez do latim. 

Por ocasião do maio 68, voltou a 
destacar-se na defesa da fé perante o 
marxismo e o ateísmo que ganhavam 
terreno entre a juventude. Pode dizer-se 
que foi nesta altura que o progressista 
Ratzinger se voltou para o conserva-
dorismo. O clima de desordem reinante na 
universidade era contrário à sua postura e 
face à onda contestatária que abalou as 
próprias instituições da Igreja, perante um 
ideal de Cristianismo que se desvanecia, 
Ratzinger lutou pela sua redefinição. 

Nessa época, juntou-se a outros 
grandes pensadores do Vaticano II para 
publicar a revista Concilium, com a qual 
obteve grande prestígio. Na altura 
defendia uma reforma dos métodos do 
Santo Ofício, mais tarde rebatizado de 
Congregação para a Doutrina da Fé. 
Publicou ainda obras de referência da 
teologia conciliar, como A Fé Cristã Ontem 
e Hoje (1969) e O Novo Povo de Deus 
(1971). Em 1969, foi eleito vice-presidente 
da conservadora Universidade de 
Regensburg e, paralelamente, tornou-se 
membro da Comissão Teológica Internaci- 
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onal, de 1969 a 1977. 

Mais tarde, em março de 1977, foi 
nomeado arcebispo de München e 
Freising e cardeal, pelo Papa Paulo VI. Já 
no ano de 1981, João Paulo II nomeou-o 
perfeito para a Congregação para a 
Doutrina da Fé, cargo que manteve até à 
data da eleição como Papa, presidente da 
Comissão Bíblica Pontifícia e presidente 
da Comissão Teológica Internacional. 
Nesse ano participou, em Munique, numa 
manifestação pela liberdade na Polónia. 

 

(Continua…) 
 

 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

O contacto de Maria da Conceição 
Pinto da Rocha com D. Sílvia, foi 
estabelecido por seu irmão, a partir de 
1927, quando a obra nascente se 
estabeleceu no Porto. Mas certamente 
antes de 26 de maio de 1928, em que, em 
noite de vigília, fez com outras amigas o 
compromisso da «união das almas», um 
solene juramento de amor, expresso com 
o lema: No Tabernáculo e na Cruz, 
unamos nossas almas, para a Obra de 
Jesus. Em seguida, comunica a Maria da 
Conceição as resoluções tomadas, a qual 
lhe tinha recomendado na última carta que 
fosse generosa com o Senhor. Com efeito, 
ela vivia na casa de família, em Viana do 
Castelo, impedida pela doença, sua e das 
suas irmãs, de sair: era por carta, visitas e 
orações que comunicavam. 

(continua…) 
 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de setembro, a 
Igreja reza pela seguinte intenção: 
 

Universal 

– Proteção dos oceanos. 
 

Para que os políticos, os cientistas e 
os economistas trabalhem juntos pela 
proteção dos mares e oceanos. 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

Sabias que… 
 

Fariseus 

Os fariseus chamavam-se originaria-
mente «perushim» (separados). A seita 
teve a sua origem por volta do ano 70 
a.C.. Pretendiam separar-se da ignorância 
religiosa do povo através de um profundo 
conhecimento da Lei. Ainda que fossem 
pessoas religiosas que cumpriam com 
honradez as centenas de mandamentos 
que tinham recompilado, tinham um 
defeito: o orgulho. Os fariseus deprecia-
vam os chamados «amme-há´ares» 
(gente da terra), que desconheciam em 
profundidade a Lei de Deus.  

No tempo de Jesus havia uns 6.000 
fariseus. Eram muito influentes e respeita-
dos. 

 
 

Aniversários 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

– Fernanda Costa, da Paróquia de 
Carvalhosa, na próxima quarta-feira, dia 4 
de setembro. 

– Ricardo Brito, da Paróquia de 
São Pedro de Sanfins de Ferreira, no 
mesmo dia que a Fernanda, igualmente 
na próxima quarta-feira, dia 4 de 
setembro. 

– Júlia Machado, da mesma 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira, no dia seguinte, próxima quinta-     
-feira, dia 5 de setembro. 

– Cristina Ferreira, da Paróquia de 
Figueiró, no próximo Sábado dia 7 de 
setembro. 

O Jornal e todos os vossos colegas 
Leitores, desejam parabéns à Fernanda, à 
Júlia, à Cristina e ao Ricardo, e muitas 
felicidades também. 

 
 

H u m o r 
Mentira 
 

Pergunta a sobrinha pequenita, ao tio: 
– Ó tio, se cair uma gota de 

aguardente no vestido da minha boneca, 
também o deixa manchado de vermelho? 

– Não, querida! Mas, por que é que 
perguntas isso?! 

– É que o tio tem sempre a ponta do 
nariz vermelha e a minha mãe diz que isso 
é da aguardente.  

____________________________________________________ 

Um casal de idosos estavam a ouvir 
um religioso na rádio que dizia: 

– Coloque uma mão na rádio e a outra 
na parte doente do vosso corpo, que eu 
vou curar-vos. 

A mulher pôs uma mão no rádio e a 
outra nas costas. O homem coloca uma 
mão no rádio e outra nas partes íntimas. A 
mulher diz: 

– Seu idiota! Ele disse que vai curar 
os doentes e não ressuscitar os mortos!!! 
 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

01-09-2019 – XXII Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
José 

Meireles 

Paula 

Carvalho 

1.ª Leitura 
Luís 

Miguel 

Jorge 

Moreira 

2.ª Leitura 
Fernanda 

Costa 

Glória 

Martins 

Oraç Univ. 
José 

Meireles 

Paula 

Carvalho 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Nelson 

Costa 

Rita 

Meireles 

2.ª Leitura 
Fernanda 

Gomes  

Salomé 

Nóbrega 

Oração 
Universal 

Maria José 

Pinheiro 

Sónia 

Raquel 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Júlia 

Machado 

Telma 

Sousa 

2.ª Leitura 
Glória 

Neto 

Adelino 

Sousa 

Oração 
Universal 

Justina 

Carneiro 

Brazinda 

Fernandes 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos   

1.ª Leitu.   

2.ª Leitu.   

Orç. Fiéi.   
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