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Jornal do Leitor 

Volta a dar que 

pensar… (1) 

Publicado nas pág. 4, 5 e 6 do JN – 
Jornal de Notícias, de 4 de agosto e com o 
devido pedido de autorização, transcre-
vemos a notícia (de 1.ª página) com o 
título “Portugueses querem a Igreja 
afastada de questões políticas”. 

A população católica como em poucos 
países (75%), é crítica em relação às 
posições do Vaticano. Maioria é a favor do 
casamento religioso entre homossexuais e 
de os divorciados comungarem. 

Os portugueses e a religião 

À pergunta: “Os divorciados católicos 
devem poder voltar a comungar?”, 
responderam: Sim, 93%; Não, 3%; Não 
sabem ou não respondem, 4%. 

À pergunta: “Os casais homossexuais 
devem poder casar pela Igreja?”, 
responderam: Sim, 65%; Não, 29%; Não 
sabem ou não respondem, 6%. 

À pergunta: “Que religião professa?”, 
responderam: Católica, 74%; Outra reli-
gião, 4% (Protestante / evangélico: 1%; 
Outra confissão cristã: 1%; Doutrina 
espírita: 1%; Testemunha de Jeová: 1%.) 
Nenhuma religião, 12%. Não sabem ou 
não respondem, 10%. 

À pergunta: “Acredita na existência 
de um deus?”, responderam: Acredita, 
73%; Não acredita, 24%; Não sabem ou 
não respondem, 3%. 

À pergunta: “Acredita em alguma 
forma de espírito ou força de vida / ener-
gia?”, responderam: Sim, 76%; Não, 21%; 
Não sabem ou não respondem, 3%. 

À pergunta: “Última vez que foi a  
uma cerimónia religiosa?”, responderam: 
Última semana, 21%; 1 semana a 1 mês, 
22%; 1 mês a 1 ano, 27%; 1 a 5 anos, 
15%; 5 a 10 anos, 4%; Mais de 10 anos, 
5%; Nunca, 0%; Não sabem ou não 
respondem, 6%. 

À pergunta: “Última vez que se 
confessou?”, responderam: Última 
semana, 1%; 1 semana a 1 mês, 1%;       
1 mês a 1 ano, 12%; 1 a 5 anos, 11%; 5 a 
10 anos, 7%; Mais de 10 anos, 45%; 
Nunca, 15%; Não sabem ou não 
respondem, 8%. 

À pergunta: “Com que regularidade 
frequenta cerimónias religiosas?”, 
responderam: Mais de 4 vezes por mês, 
17%; Pelo menos 2 vezes por mês, 10%;  
Pelo menos 1 vez por mês, 9%; 
Situações excecionais: casamentos, 
funerais, batizados, Natal, etc. 34%; 1 ou 
2 vezes por ano, , 21%; Nunca, 7%; Não 
sabem ou não respondem, 2%. 

À pergunta: “Os médicos devem 
respeitar as convicções religiosas das 
Testemunhas de Jeová?”, responderam: 

Sim, 77% - adultos, e 84% – crianças; 
Não, devem aceitar a instrução do doente 
/ pais mesmo que isso possa significar a 
sua morte, 18% – adultos, e 10% – 
crianças; Não sabem ou não respondem, 
5% – adultos, e 6% – crianças. 

À pergunta: “Foi batizado?”, 
responderam: Sim, 96%; Não, 4%.  

À pergunta: “Fez a primeira 
comunhão?”, responderam: Sim, 83%; 
Não, 16%; não respondem, 1%. 

À pergunta: “Fez o crisma?”, 
responderam: Sim, 58%; Não, 41%; não 
sabem ou não respondem, 1%. 

À pergunta: “Casou pela Igreja?”, 
responderam: Sim, 59%; Não, 41%. 

À pergunta: “Batizou os seus filhos?”, 
responderam: Sim, 61%; Não, 39%. 

À pergunta: “Os padres católicos 
devem poder casar?”, responderam: Sim, 
87%; Não, 10%; Não sabem ou não 
respondem, 3%. 

À pergunta: “As freiras devem poder 
celebrar missa?”, responderam: Sim, 
76%; Não, 19%; Não sabem ou não 
respondem, 5%. 

                                           (continua…) 
 

 

XXIII Dom. Comum 
 

Endurecem as exigências de Jesus, 
no seu discurso da «rentrée», no começo 
que se vai aproximando para uns ou para 
outros, de um novo ano escolar, laboral e 
pastoral.  

O Mestre não ilude o futuro, não 
promete facilidades. As exigências podem 
arredar do caminho mesmo os mais 
entusiastas. Mas Jesus só pede na 
medida daquilo que Ele nos dá primeiro: o 
dom da própria vida, num gesto de amor.     

Nas nossas paróquias, procuremos 
celebrar a Eucaristia, como gesto de amor 
e «no sacrifício de Cristo» por nós, 
entregarmo-nos com Ele ao Pai num amor 
sem fronteiras. 

 
 

Introdução 

É famoso o dito de um padre do 
deserto: «Virá o tempo em que os homens 
enlouquecerão. E ao ver um que não é 
louco, lançar-se-ão contra ele, dizendo: 
"Tu és louco!", devido a não ser 
semelhante a eles.» 

Paulo passou por esta experiência: 
«Enquanto os judeus pedem sinais e os 
gregos andam em busca da sabedoria, 
nós pregamos um Messias Crucificado, 
escândalo para os judeus e loucura para 
os gentios» (1 Cor 1, 22-23).  

Onde está, então, a verdadeira sabe- 
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sabedoria? 
A lógica da cruz não é a do mundo e o 

homem nasce e cresce assimilando a 
lógica do mundo. Quando lhe é anunciada 
a «loucura da cruz» é normal, e até 
mesmo salutar (saudável) que hesite, que 
seja tomado por dúvidas e perplexidades 
e que – como explica o Evangelho de hoje 
– se sente a refletir sobre a escolha a 
fazer. 

Nós procuramos a vida, não a morte, 
queremos evitar o que nos faz sofrer e a 
cruz não evoca (não lembra), infelizmente, 
a ideia de salvação. 

Certas formas de mortificação, de 
penitência e de práticas ascéticas (dos 
eremitas, ascetas) não prestaram um bom 
serviço à compreensão do convite feito 
por Jesus a “pegar na cruz”. 

O cristão não aspira à dor (nem 
mesmo Jesus a procurou), mas aspira, 
sim, ao amor. 

Todavia, quando o amor é levado até 
ao extremo (Jo 13, 1), chega, vai até ao 
dom da vida. Por isso é que a cruz, de 
“sinal de morte”, se tornou “símbolo de 
vida”. 

Até ao fim do III século, os símbolos 
do cristianismo eram a âncora, o pescador 
e o peixe. Nunca a cruz! Será a partir do 
IV século, com a célebre descoberta do 
instrumento do suplício de Jesus por parte 
de Santa Helena (mãe do Imperador 
Constantino), que a cruz se irá tornar 
símbolo de vitória, não sobre os inimigos 
de Constantino em Ponte Milvio (junto às 
Muralhas de Roma), mas sobre a morte, e 
sobre tudo aquilo que faz morrer. 

Assim, a Cruz, uma ignomínia 
(desonra vergonhosa), tornou-se sinal de 
Glória! 

Dá-nos, ó Deus, a sabedoria do 
coração para perceber isto… 

  
 

Antífona de Entrada 
 

Vós sois justo, Senhor, e são retos os   
     vossos julgamentos. 
Tratai o vosso servo segundo a vossa   
     bondade. 
 

 

Primeira Leitura 
(Sb 9, 13-19) 

 

Monição: 
 

Os pensamentos de Deus estão acima da 
nossa capacidade de compreensão. Eis 
algumas das reflexões da sabedoria de Israel. 

 

 (Ler o Livro da Sabedoria é não só 
aprender muito para a nossa vida terrena 
mas, muito mais ainda, para a nossa vida 
espiritual). 

Leitura: 
__________________________________ 

 
Leitura do Livro da Sabedoria  

13Qual o homem que pode conhecer 
os desígnios de Deus? Quem pode 
sondar as intenções do Senhor? 14Os 
pensamentos dos mortais são 
mesquinhos e inseguras as nossas 
reflexões, 15porque o corpo corruptível 
deprime a alma e a morada terrestre 
oprime o espírito que pensa. 16Mal 
podemos compreender o que está 
sobre a terra e com dificuldade 
encontramos o que temos ao alcance 
da mão. Quem poderá então descobrir 
o que há nos céus? 17Quem poderá 
conhecer, Senhor, os vossos 
desígnios, se Vós não lhe dais a 
sabedoria e não lhe enviais o vosso 
espírito santo? 18Deste modo foi 
corrigido o procedimento dos que 
estão na terra, os homens aprenderam 
as coisas que Vos agradam e pela 
sabedoria foram salvos. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________ 

 
Comentário à 1.ª Leitura: 
 

O capítulo 9 do Livro da Sabedoria 
contém uma estupenda oração para pedir 
a Deus a sabedoria. A Leitura apresenta a 
terceira e última parte. 

A sabedoria de que fala a Bíblia não 
deve ser identificada com a erudição 
(doutoramento), o saber, a instrução 
recebida na escola, no liceu ou na 
universidade. 

O autor do Livro da Sabedoria era um 
homem muito inteligente e preparado: 
tinha estudado a ciência, a aritmética, a 
física; conhecia o movimento das estrelas, 
o comportamento dos animais, as raízes 
para curar as doenças (Sb 7, 16-21). E, no 
entanto, sentia a necessidade de pedir a 
Deus a “sabedoria”, porque essa só pode 
ser dada por Ele. 
      Como criar os animais, como cultivar 
os campos, que técnicas empregar para 
produzir sempre mais e sempre melhor: 
são problemas sérios e urgentes, mas não 
são os mais importantes. Há outras ques-
tões que devem ser tratadas porque da 
sua solução depende o sucesso ou o 
fracasso da vida e a estas questões não 
respondem os livros de ciencia. Que valor 
dar ao dinheiro, ao sucesso, ao prestígio 
social, à família, ou à profissão? Podem 
ser esquecidos, mas também sobres-
timados perigosamente. 

De facto, para fazer escolhas justas e 
ponderadas, é necessária a «sabedoria», 
isto é, a luz que vem de Deus, porque – 
diz a Leitura – seguindo os próprios 
impulsos e as próprias intuições (os 

pressentimentos), a pessoa não chega a 
descobrir aquilo que é bem. Não 
consegue conhecer o querer do Senhor 
porque os seus raciocínios são incertos. 
Está demasiado condicionada pelo corpo 
corruptível que lhe torna a mente pesada. 
Já tem dificuldade em entender as coisas 
da terra, como poderá descobrir os 
pensamentos de Deus?  

Demasiados fatores imponderáveis 
(ou imprevisíveis) condicionam os raciocí-
nios e as escolhas da pessoa: a educação 
recebida, as tradições assimiladas, os 
persuasores ocultos (o aceitar e acreditar), 
a propaganda de quem detém o poder, a 
opinião dominante. Não é fácil decidir de 
forma livre e sábia, caminhar por 
caminhos direitos, se Deus não enviar do 
alto a sua luz, se não comunicar a sua 
sabedoria. 

Os pensamentos humanos são muitas 
vezes débeis, frágeis, inconsistentes (não 
são firmes). Não nos devemos admirar se 
a palavra de Deus muitas vezes os 
contradiz. Razão para reconhecermos a 
nossa fragilidade. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1) 

 

Monição:  
 

O salmista lembra-nos que Deus tem sido 
o nosso refúgio e manifesta-nos em cada dia a 
sua bondade. 

 

 Refrão: 

 

SENHOR, TENDES SIDO O NOSSO   
      REFÚGIO 
ATRAVÉS DAS GERAÇÕES. 
 

Vós reduzis o homem ao pó da terra 
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão». 
Mil anos a vossos olhos são como o dia de  
     ontem que passou 
e como uma vigília da noite. 
  
Vós os arrebatais como um sonho, 
como a erva que de manhã reverdece; 
de manhã floresce e viceja, 
à tarde ela murcha e seca. 
  
Ensinai-nos a contar os nossos dias, 
para chegarmos à sabedoria do coração. 
Voltai, Senhor! Até quando... 
Tende piedade dos vossos servos. 
  
Saciai-nos desde a manhã com a vossa  
     bondade, 
para nos alegrarmos e exultarmos todos os  
     dias. 
Desça sobre nós a graça do Senhor nosso  
     Deus. 
Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
__________________________________ 
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Segunda Leitura 
(Flm 9b-10.12-17) 

 
Monição: 

 

 Uma bela lição de amizade, esta de 
Paulo, na carta ao seu amigo. 

  
Leitura: 
__________________________________________ 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo a Filémon  
 

Caríssimo: 9bEu, Paulo, prisioneiro 
por amor de Cristo Jesus, 10rogo-te por 
este meu filho, Onésimo, que eu gerei 
na prisão. 12Mando-o de volta para ti, 
como se fosse o meu próprio 
coração. 13Quisera conservá-lo junto de 
mim, para que me servisse, em teu 
lugar, enquanto estou preso por causa 
do Evangelho. 14Mas, sem o teu 
consentimento, nada quis fazer, para 
que a tua boa ação não parecesse 
forçada, mas feita de livre 
vontade. 15Talvez ele se tenha afastado 
de ti durante algum tempo, a fim de o 
recuperares para sempre, 16não já 
como escravo, mas muito melhor do 
que escravo: como irmão muito 
querido. É isto que ele é para mim e 
muito mais para ti, não só pela 
natureza, mas também aos olhos do 
Senhor. 17Se me consideras teu amigo, 
recebe-o como a mim próprio. 

 

Palavra do Senhor. 
_____________________________________ 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Se os Colossenses conservaram com 
devoção este bilhete, endereçado por 
Paulo a um cristão da sua comunidade, 
significa que, não obstante a sua 
brevidade, foi considerado precioso. O 
episódio que o originou é comovente. Se a 
esse se acrescentar o tom afetuoso, 
dedicado e doce com que Paulo o redigiu 
(basta considerar as palavras com que se 
inicia o nosso trecho: «Eu, Paulo, pri-
sioneiro»), compreende-se então a razão 
do amor com que sempre esteve rodeado. 
Vamos ao caso. 

Passando pela Província da Ásia, 
Paulo encontrou e converteu a Cristo, um 
jovem e rico comerciante de Colossos, de 
nome Filémon. Este tomou-se um cristão 
exemplar. Paulo chama-lhe «nosso 
querido colaborador» (Flm 1,1) e faz-lhe 
um notável elogio: «por ouvir falar do teu 
amor... para com todos os santos» (Flm 1, 
5); «foi grande a alegria e a consolação 
que tive com o teu amor, porque os 

corações dos santos foram reconfortados 
por meio de ti, irmão» (Flm 1,7). , J 
      Filémon é casado (Ápia, citada no v. 2, 
é provavelmente a sua esposa), tem ao 
seu serviço operários, domésticos e é 
proprietário de uma casa bastante grande 
para acolher toda a comunidade para os 
encontros e para a celebração semanal da 
Eucaristia (Flm 2). Um dia, um dos seus 
escravos, um tal Onésimo (que significa 
«útil»!), roubou-lhe um bom pé-de-meia e 
desapareceu. 

Ora, escravos que fogem há muitos. 
Normalmente acabam por se esconder 
numa grande cidade, vivendo de 
expedientes (pequenos serviços), de 
esmolas ou de furtos (e roubos), 
procurando não ser reconhecidos, porque, 
quem é levado de volta ao seu patrão, 
arrisca-se à pena capital (executado, 
morto). 

Não sabemos como é que este 
homem (Onésimo) acabou por encontrar 
Paulo. Mas visto que o Apóstolo se 
encontrava em Éfeso, na prisão, pode-se 
supor que os factos tenham acontecido, 
mais ou menos, desta forma: Onésimo, 
chegado à maior metrópole da Ásia, 
envolveu-se em algum assunto suspeito, 
foi descoberto e acabou na prisão. Aí 
encontrou o Apóstolo. 
     Passados os primeiros dias de 
recíproca desconfiança, contaram ambos 
as suas histórias e deram-se conta de 
conhecer as mesmas pessoas em 
Colossos. Passados alguns meses, 
Onésimo pediu para ser batizado e ao ser 
posto em liberdade manifestou o desejo 
de voltar para o seu patrão, mas faltava-     
-lhe a coragem. O Apóstolo, então, 
entregou-lhe uma carta de apresentação 
para que a entregasse a Filémon e a toda 
a comunidade. 
      Ora, esta é a origem da breve e 
estupenda Carta a Filémon que hoje nos é 
proposta nesta segunda Leitura. 

Então Paulo convida o amigo 
(Filémon) e os cristãos de Colossos a não 
se deixarem conduzir por considerações 
humanas nem a supor (nem a acreditar) 
que Onésimo se converteu por oportu-
nismo. Estes raciocínios são muitas vezes 
o sintoma de um mesquinho desejo de 
vingança. O Apóstolo recomenda que 
Onésimo seja bem recebido: como se 
fosse seu filho, como o seu próprio 
coração, como um irmão querido. Afinal o 
que é a perda de algum dinheiro, 
comparada com a alegria de receber um 
irmão? Quem errou não pode ser visto 
com suspeita por toda a vida. 

Então como terminou a história de 
Onésimo? Ora bem: não temos notícias 
certas, mas tudo leva a crer que ele tenha 
sido acolhido muito bem porque, poucos 
anos depois, na carta aos Colossenses, 
Paulo fala ainda de «Onésimo, o irmão fiel 

e querido, que é um dos vossos» (Cl 4, 9). 
Cinquenta anos mais tarde, Inácio de 
Antioquia recorda um tal Onésimo, bispo 
de Éfeso. Poderia tratar-se da mesma 
pessoa. Fica a dúvida. 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Sl 118 [119], 135) 

 

 Monição:  
 

O Evangelho traz-nos um programa de 
vida exigente, as condições claras para seguir 
Jesus. 

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 

 

Fazei brilhar sobre mim, Senhor, a luz do    
     vosso rosto 

e ensinai-me os vossos mandamentos. 
 

 

Evangelho (Lc 14, 25-33) 
____________________________ 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 25seguia Jesus uma 
grande multidão. Jesus voltou-Se e disse-      
-lhes: 26«Se alguém vem ter comigo, sem 
Me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos 
filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria 
vida, não pode ser meu discípulo. 27Quem 
não toma a sua cruz para Me seguir, não 
pode ser meu discípulo. 28Quem de vós, 
que, desejando construir uma torre, não 
se senta primeiro a calcular a despesa, 
para ver se tem com que terminá-la?  
29Não suceda que, depois de assentar os 
alicerces, se mostre incapaz de a concluir 
e todos os que olharem comecem a fazer 
troça, dizendo: 30‘Esse homem começou a 
edificar, mas não foi capaz de 
concluir’. 31E qual é o rei que parte para a 
guerra contra outro rei e não se senta 
primeiro a considerar se é capaz de se 
opor, com dez mil soldados, àquele que 
vem contra ele com vinte mil? 32Aliás, 
enquanto o outro ainda está longe, 
manda-lhe uma delegação a pedir as 
condições de paz. 33Assim, quem de entre 
vós não renunciar a todos os seus bens, 
não pode ser meu discípulo». 

 

Palavra da Salvação. 
__________________________________________ 

 
Comentário ao Evangelho: 
 

Em matéria religiosa, as estatísticas, as 
percentagens, as projeções, os levanta-
mentos são úteis, se ajudarem a refletir 
acerca das próprias responsabilidades e 
estimularem a rever as escolhas eclesiais 

__________________________________ 
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(do clero, da Igreja) à luz do Evangelho. 
São opináveis e tendenciosas quando, pe-
lo contrário, levam a descarregar sobre o 
hedonismo (procura de prazer), o laicismo, 
a secularização (leigos, não ordenados) ... 
todas as culpas pelos insucessos. São até 
mesmo prejudiciais se induzirem a 
interpretar o aumento de adeptos como 
um motivo de orgulho, de vaidade, de 
autocomplacência (de sentir agrado).            

Perante os «grandes números», as 
«multidões oceânicas», Jesus, em vez de 
se alegrar, preocupa-se. Imagina os seus 
discípulos um «pequenino rebanho» (Lc 
12, 32), como um punhado de «sal» (Mt 5, 
13) ou de «fermento» (Mt 13, 33), como 
«grão de mostarda» (Mt 13, 31). Não 
devemos estranhar se – como acontece 
no Evangelho de hoje – Ele fica admirado 
ao ver que é seguido por «uma grande 
multidão». Fica na dúvida sobre se não 
haverá algum engano, se as multidões 
não terão entendido mal as suas palavras. 
Então volta-se e começa a explicar o que 
implica escolher ser seu discípulo. 

Jesus pede três coisas, aliás muito 
duras, que se concluem com o mesmo 
refrão severo: “não pode ser meu 
discípulo!” Parece quase que quer afastar 
as pessoas, mais do que atraí-las. Aliás, 
também ouvimos hoje em dia dizer que, a 
“Igreja afasta os crentes”, em vez se os 
chamar! 
     O trecho foi aplicado muitas vezes à 
vocação monástica. Mas na realidade é 
dirigido às multidões que estão com Ele, é 
dirigido a todos aqueles que querem ser 
cristãos. Ainda hoje. 
      Começamos por precisar uma coisa: 
«Se alguém vem ter comigo» – diz Jesus 
– e não “se alguém quer vir atrás de mim”. 
É uma diferença subtil, mas significativa 
porque revela a intenção do evangelista. 
Lucas quer endereçar as palavras de 
Jesus aos numerosos convertidos das 
suas comunidades, que foram atraídos 
pelo Mestre, experimentam simpatia por 
Ele e pela sua mensagem, mas são 
também tentados a «domesticar» (a 
moldar) o Evangelho, a torná-lo mais 
abordável. 

Ora, as condições que Jesus põe, são 
claras e não são negociáveis. 

Vamos à primeira: «Se alguém vem 
ter comigo, e não me preferir ao pai, à 
mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às 
irmãs e até à própria vida, não pode ser 
meu discípulo». 

Quando apresenta os requisitos da 
vocação cristã, Jesus usa sempre 
imagens muito fortes. Não quer que 
alguém tenha ilusões. Ouvimo-lo há 
alguns domingos declarar a quem o queria 
seguir: «As raposas têm as suas tocas e 
as aves do céu os seus ninhos; mas o 

Filho do homem não tem onde reclinar a 
cabeça. Deixa que os mortos sepultem os 
seus mortos; tu, vai anunciar o Reino de 
Deus» (Lc 9, 57-62). Noutra ocasião, falou 
da necessidade de arrancar o olho e de 
cortar a mão e o pé que escandalizam (Mc 
9, 43-47). A tradução portuguesa deste 
versículo utiliza o verbo «preferir», (em 
outras edições utiliza o verbo “aborrecer” e 
“odiar”), contudo o termo mais correto 
seria «odiar». Mas «odiar» os próprios 
familiares e até mesmo a própria vida. 
Como é possível? O cristão é aquela 
pessoa que ama todos, também os 
inimigos. Como pode o cristão odiar? 

De facto, “odiar” é uma palavra muito 
forte e, por isso, há quem resolva a 
dificuldade afirmando que, na língua de 
Jesus, o verbo “odiar” significa também 
«amar menos», «pôr em segundo plano». 
É verdade, mas talvez não seja esta a 
solução justa. Antes de mais, porque o 
amor, pela sua natureza, não tem limites, 
e quanto mais se ama, melhor é. Deus 
não é ciumento e considera dirigido a si 
próprio todo o amor que é dado ao homem 
(Mt 25, 40). Não é preciso ter medo de 
exagerar. Para além disso, reduzir as 
palavras severas do Mestre a uma banal 
questão de quantidade: «amar mais –  
amar menos», só pode querer dizer, não 
as entender. 
      Quando Jesus fala de “ódio”, refere-se 
aos cortes radicais que é preciso fazer, 
quando se trata de permanecer fiéis ao 
Evangelho. Ou seja, “odiar” significa ter a 
coragem de romper até mesmo os laços 
mais queridos, quando estes constituem 
um impedimento a segui-Lo. É o convite 
dirigido aos cristãos das comunidades de 
Lucas para que se dissociem (se 
separem), se oponham de todas as 
formas ao que é contrário ao Evangelho, 
mesmo quando isso signifique pôr-se em 
desacordo com um amigo, ferir a 
sensibilidade de algum familiar, renunciar 
a escolhas de compromisso com a própria 
consciência. Estas atitudes, estas 
tomadas de posição, podem ser 
classificadas como «ódio», mas são 
gestos corajosos de autêntico amor. 

Depois a segunda condição: «Quem 
não toma a sua cruz para me seguir, 
também não pode ser meu discípulo». 

Esta frase é interpretada muitas vezes 
como um convite a suportar com paciência 
as contrariedades, os pequenos ou 
grandes sofrimentos da vida. Outras 
vezes, é entendida como um convite a 
fazer sacrifícios, a mortificar-se. Ora, nada 
de mais errado! 

Jesus não faz um pedido de 
resignação, mas de disponibilidade a 
testemunhar, até mesmo com a vida, a 
própria fé. O martírio é uma eventualidade 
a ter em conta, porque a proposta de vida 
nova – a das Bem-aventuranças – é 

desconcertante, desencadeia reações. 
Quem não a entende ou a considera 
perigosa para a boa ordem social ou 
religiosa, recorrerá certamente a alguma 
forma de violência. Poderá tratar-se 
apenas de uma violência verbal (insultos, 
injúrias, difamações, escárnios), mas pode 
manifes-tar-se também em discriminação, 
na marginalização social ou religiosa, na 
exclusão. Pode chegar até mesmo à 
violência física, como aconteceu com 
Jesus. 

Ora, esta é a cruz que o discípulo 
deve esperar. Que nós devemos esperar. 
      Antes de introduzir a terceira condição, 
Jesus conta duas breves parábolas. A 
primeira fala de um homem que, querendo 
proteger as colheitas dos ladrões e dos 
animais, decide construir uma torre no seu 
campo para aí pôr um guarda. Não inicia 
os trabalhos sem antes ter calculado a 
importância necessária para concluir a 
obra. Trata-se da sua reputação. 

A segunda parábola fala de um rei que 
quer empreender uma campanha militar. 
Também ele se senta e avalia as forças 
do seu exército. Havia um ditado que 
dizia: antes de ir à caça de leões, toma a 
tua lança e espeta-a no chão. Se não 
conseguires fazer com que penetre 
profundamente, renuncia ao teu projeto: 
os leões são demasiado fortes para ti! 
Desiste! 
     As duas parábolas parecem ser um 
convite a renunciar à vocação cristã. Mas 
na realidade, o objetivo é lembrar a 
seriedade e o empenho que implica esta 
escolha. Uma escolha que se quer 
consciente e responsável. 

Por fim, a terceira condição: «Quem 
de entre vós não renunciar a todos os 
seus bens, não pode ser meu discípulo». 

Ora, aqui não se trata de dar uns 
trocos como esmola. É preciso renunciar a 
tudo. Não é brincadeira! 
      Para tomar praticável este pedido, foi 
engendrada uma solução infeliz. Come-
çou-se a falar de “institutos de perfeição” 
(os religiosos, os monges, as freiras) que 
– tomando os votos – se empenham a 
praticar integralmente aquilo que Jesus 
exige. Os cristãos simples, pelo contrário, 
podem continuar a possuir e a administrar 
os seus bens, mas devem resignar-se a 
serem “cristãos imperfeitos”. Enfim, a 
renúncia dos bens não seria um preceito 
para todos, seria algo a mais, proposto a 
alguns heróis, decididos a praticar 
também as partes «facultativas» do 
Evangelho. 

Ora, trata-se de um truque grosseiro. 
O pedido de renúncia total dos bens, não 
é dirigido apenas a alguns, mas a todos os 
que vêm ter com Jesus. Porque foi para 
toda aquela multidão que Jesus se virou e 
falou. 
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Então para que não houvessem 

dúvidas, Lucas referiu várias vezes esta 
condição posta pelo Mestre (Lc 12, 33; l8, 
22…) 

Não é fácil apresentar propostas 
concretas. Lucas apresentou nos Atos (o 
Livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito 
por Lucas) a comunidade na qual ninguém 
era pobre, porque todos tinham posto em 
comum os seus bens (Act 2, 44-45, 4, 32-
35). Hoje, contornamos isto habilidosa-
mente, e atribuindo-lhe um nome: “utopia” 
(ilusão). 

Bom: o que é certo é que, a escolha 
de seguir Jesus, implica um rela-
cionamento completamente novo, também 
para com os bens deste mundo. 

Duro, pois é?! 
 

 

Oração Universal 
__________________________________ 
 

1 – Pela santa Igreja católica e por todos os    
           seus filhos, 

 pelos que procuram a Cristo noutras      
      comunidades 

      e por todos os homens sinceros que ainda   
           O não   conhecem, 

 oremos, irmãos. 
 

2 – Pelos presbíteros ao serviço do povo        
           cristão, 
      pelos fiéis que desejam imitar Jesus em    
           pobreza e     castidade 

 e pelos que tomam a sua cruz e O seguem, 
 oremos, irmãos. 
 

3 – Pelos homens preocupados com a justiça, 
 pelos que se consagram à investigação da    
      verdade 
 e pelos que têm de fazer escolhas   
      decisivas, 
 oremos, irmãos. 
 

4 – Pelos que vivem sobrecarregados de   
           trabalho, 

 pelos que procuram um amigo que os    
      acolha 
 e pelos casais cristãos em dificuldade, 
 oremos, irmãos. 
 

5 – Pelos que, entre nós, estão mais tristes, 
 por nós próprios e pelas nossas famílias  
 e pelos que mais precisam da nossa   
      oração, 
 oremos, irmãos. 

__________________________________________ 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Como suspira o veado pela corrente das   
     águas,  
assim a minha alma suspira por Vós,  
     Senhor.  
A minha alma tem sede do Deus vivo. 

 

Ou: 
 

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; 
quem Me segue não anda nas trevas, 
mas terá a luz da vida. 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 09   – S. Pedro Claver  (Presbítero) 
Dia 12   – Santíssimo Nome de Maria  
Dia 13   – S. João Crisóstomo  

   (Bispo e Doutor da Igreja) 

Dia 14   – Exaltação da Santa Cruz  
 

 

Estás preparado? 

Jesus não é demagogo. Não está 
interessado em que vá muita gente atrás 
d'Ele: só quer discípulos. E a estes 
manda-os pensar duas vezes antes de se 
porem a segui-Lo, para não virem a ficar a 
meio do caminho ou terem de voltar para 
trás. 

“Qual o homem que conhece os 
desígnios de Deus? E quem pode 
imaginar o que o Senhor quer? Os 
pensamentos dos mortais são inseguros, 
e os nossos conceitos são frágeis”, diz o 
livro da Sabedoria (1.ª Leitura). E para 
sermos discípulos de Cristo, precisamos 
de conhecer o mais possível o projeto de 
Deus para a nossa vida, e de nos 
conhecermos a nós próprios a ver se 
temos capacidade de aderir a ele como 
Cristo. Por isso o Evangelho de hoje é um 
aviso sério aos que se dizem cristãos só 
porque foram batizados, aos que se dizem 
católicos só porque frequentam a Igreja 
Católica; é um desafio aos que, num 
momento de maior entusiasmo e fervor, 
resolvem ser cristãos a sério e sair da 
vulgaridade. O aviso e o desafio é este: 
Conheces bem as tuas forças? Achas que 
estás preparado para esta empresa? Qual 
é a tua fé? E a tua formação religiosa? E a 
tua força de vontade? O emprego, a 
família, os colegas, os teus interesses, 
compromissos e vícios não te virão a criar 
dificuldades? Já cortaste com isso para te 
sentires mais livre e mais capaz de 
colaborar com a graça de Deus? 

Para que isto não nos pareça uma 
coisa exorbitante, ou as exigências da 
religião diferentes das de outros sectores 
da nossa vida, Cristo serve-se de dois 
termos de comparação muito correntes: 
um homem, que pretende construir uma 
casa, primeiro senta-se e faz as contas 
para ver se tem com que terminá-la; um 
general, que pretende declarar guerra, 
antes faz os planos e mede as forças do 
seu exército para ver se tem 
possibilidades de derrotar o seu inimigo.  

E aqui podemos descer de novo ao 
nosso caso concreto: quantos de nós 
temos bagagem suficiente para iniciar e 
levar até ao fim esta empresa de sermos 
cristãos a sério e darmos um espírito e um 
ritmo cristão à sociedade e ao Mundo em 
que vivemos? 

 
 

Bagagem de viagem 

Vejamos, antes de mais, a bagagem 
que é necessária, para cada um fazer um 
exame a si próprio. 

a) --- Na base, precisamos de ter feito 
uma opção por Cristo como nosso 
modelo, e por Ele estarmos dispostos a 
trocar tudo: pai, mãe, esposa, filhos, 
irmãos, irmãs, a própria vida. Talvez a 
maioria de nós ainda não tenha feito esta 
escolha radical, absoluta de Cristo. 
Enquanto as nossas relações com Ele não 
forem de amor e apenas de amizade, não 
serão suficientes para nos mantermos fiéis 
ao nosso Batismo nem para dar a própria 
vida. 

b) --- Precisamos de aceitar o 
Evangelho como critério prático de vida: 
façamos o que fizermos, estejamos onde 
estivermos, mesmo adotando o ideário 
dum partido político concreto. E muitos de 
nós, talvez nem a letra do Evangelho 
conheçamos, quanto mais o seu espírito e 
as implicações práticas que ele supõe em 
cada momento. 

c) --- Depois, precisamos de iluminar 
com o Evangelho os problemas que vão 
surgindo. Para isso, é preciso conhecer a 
doutrina da Igreja e especialmente os 
documentos sociais, onde nos aparecem 
critérios de atuação cristã na vida da 
sociedade a que pertencemos. 

d) --- Finalmente, é preciso ter uma 
capacidade de sacrifício e de cruz. “Quem 
não carrega com a própria cruz para Me 
seguir, não pode ser Meu discípulo” (do 
Evangelho). Cruz que em muitos casos 
pode ser a perseguição, a prisão, as 
torturas, o exílio e a morte. Cruz como a 
de São Paulo que, após ter sofrido toda a 
espécie de perseguições e de torturas, 
aparece hoje como “prisioneiro por amor 
de Cristo Jesus” mas a interceder por um 
escravo (da 2.ª Leitura) e mais tarde será 
martirizado por se manter fiel a Cristo e à 
causa do Evangelho. 

 
 

Precisamos da 

Sabedoria 

 Para este exame e levantamento 
interior da nossa vida cristã, precisamos 
do Espírito de Deus. Isso mesmo sentiu 
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Salomão, quando resolveu empreender a 
construção do Templo de Jerusalém: 
“Quem conheceu, Senhor, os Vossos 
desígnios sem que Vós lhe tivésseis dado 
a Sabedoria, sem que, do alto, lhe 
tivésseis enviado o Vosso Santo Espírito! 
Assim se endireitaram os caminhos dos 
habitantes da terra, e os homens foram 
instruídos no que é do Vosso agrado” (da 
1.ª Leitura). Com a luz do Espírito Santo 
veremos os nossos caminhos; com a Sua 
graça, fá-los-emos coincidir com o 
caminho dos discípulos de Cristo, que é o 
próprio Cristo. E, ao fazê-lo, entende-
remos melhor a exigência deste 
Evangelho, que a princípio nos parece de 
uma extrema dureza. É que a opção por 
Jesus Cristo de tal modo enche e realiza 
uma vida, que qualquer outro valor nos 
parecerá supérfluo ou impeditivo. Neste 
aspeto, o Evangelho de hoje é paralelo ao 
do Domingo passado: ali, Cristo não nos 
impedia de convidar os amigos, irmãos, 
parentes ou vizinhos ricos, mas propunha-    
-nos encarar todas as pessoas como da 
nossa família; hoje não nos diz que o 
amor dos pais, da esposa, dos filhos, dos 
irmãos ou da própria vida não seja um 
bem estimável, mas diz-nos que ser Seu 
discípulo é um bem maior ao qual os 
outros devem ser subordinados e 
sacrificados, quando necessário.  

Estamos dispostos a isso? 
 

 

Sabias que… 
 

Construir uma torre 

O povo de Israel desenvolveu o 
costume de construir umas torres ou 
vigias nas vinhas e campos de cultivo. 
Essas pequenas torres mediam uns 5 
metros de altura, estavam vazias no seu 
interior e constituíam um refúgio para os 
camponeses e armazém de ferramentas 
de trabalho. Acedia-se à parte superior por 
meio de uma escada exterior. 

Estas torres serviam para vigiar as 
vinhas, olivais, rebanhos… e colheitas em 
geral. Quando chegava a época das 
vindimas, a família inteira transladava-se a 
viver nessa torre. 

 
 

Pensamento 

A pessoa que nunca errou é aquela que 
nunca fez coisa nenhuma 

 (Michel Quoist) 
 
 

 

Oração 

Senhor,  
com esforço e trabalho ajuda-nos  
a construir uma casa compartilhada  
onde vivamos como irmãos.  

Senhor,  
seguindo as tuas pisadas, abriremos um 
caminho que nos leve a todos em direção 
a um mundo melhor.  

Senhor,  
escutando as tuas palavras, 
aprenderemos a proclamar a alegria  
que nasce no nosso interior 
para ser partilhada com todos. 
 

 

Papa Francisco 

(Criatividade) 

O desafio de sermos criativos exige-      
-nos que suspeitemos de todo o discurso, 
pensamento, afirmação ou proposta que 
se apresente como «o único caminho 
possível». Há sempre mais. Há sempre 
outra possibilidade. 

(Mensagem do Cardeal Jorge Mário Bergoglio, S. J. 
Arcebispo de Buenos Aires.  

Às Comunidades Educativas. 09/04/2003). 
 

 

A Bíblia 
A Epístola aos Hebreus e 

as Epístolas católicas 
 

A Epístola aos Hebreus distingue-se 
das cartas de Paulo. Sete outras as 
acompanham: Tiago, Judas, 1 e 2 Pedro, 
1, 2 e 3 João. São chamadas “epístolas 
católicas”. 

 
 

H u m o r 
Menina confusa 
 

A Sarita, menina de 6 anos, frequenta 
o 1.º ano (antigamente chamava-se 
primeira classe). Não tendo percebido 
bem determinado tema, explica-se por o 
professor, ao chegar a casa pergunta à 
mãe: 

– Mamã, um aperto de gente o que é? 
– É quando há muita gente, minha 

filha. 
– E um aperto de dinheiro? 
– É quando há pouco dinheiro! 

________________________ 
 

– Senhor doutor, tenho muitas 
doenças: reumatismo, diabetes, híper-
tensão, úlcera no estômago, cefaleias e 
muitas mais. 

– O senhor, de facto, precisa de ter 
muita saúde para resistir a tantas 
doenças! 
 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

08-09-2019  –  XXIII Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Alexandra 

Brito 

Jorge 

Moreira 

1.ª Leitura 
Joaquim 

Martins 

José M.ª 

Matos 

2.ª Leitura 
Fernanda 

Olinda 

Diana 

Pinto 

Oraç Univ. 
Alexandra 

Brito 

Jorge 

Moreira 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Elisabete 

Costa 

Assunção 

Matos 

2.ª Leitura 
Catarina 

Torres  

Paula 

Meireles 

Oração 
Universal 

Tânia Leão 
Mónica 

Gonçalves 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Raquel 

Barros 

Ricardo 

Brito 

2.ª Leitura 
Sónia 

Santos 

Isabel 

Matos 

Oração 
Universal 

Carla 

Sousa 

Eulália 

Gonçalves 
 

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.   
 

A Fechar 

A riqueza dos pobres é representada 
pelos seus filhos; a dos ricos é represen-
tada pelos seus pais.  

                                                  (Massimo Troisi) 
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