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Volta a dar que 

pensar… (3) 
 
(…continuação) 

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

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

Abusos sexuais na Igreja 

À pergunta: “Na sua opinião terão 
existido abusos sexuais cometidos por 
religiosos?”, responderam: Sim, 71%; 
Provavelmente sim, 26%; Provavel-
mente não, 1%; Não, 2%. 

À pergunta: “No caso de ter 
conhecimento de um caso de abuso 
sexual, a Igreja Católica tenderá a 
proteger, ou a denunciar o religioso?”, 
responderam: Defenderá o acusado, 
13%; Fingirá não saber nada sobre o 
caso, 32%; Denunciará o caso à justiça, 
43%; Não sabem ou não respondem, 
12%. 

À pergunta: “Tem conhecimento 
direto de algum caso, nos últimos 20 
anos?”, responderam: Sim, 10%; Não, 
88%; Não sabem ou não respondem, 2%. 

Papa Francisco 

À pergunta: “De forma global, como 
avalia a atuação do Papa Francisco?”, 
responderam: Positiva, 85%; Razoável, 
13%; Negativo, 2%. 

À pergunta: “Como avalia a atuação 
do Papa Francisco sobre o abuso sexual 
na Igreja?”, responderam: Positiva, 70%; 
Razoável, 23%; Negativo, 7%. 

Jornada Mundial da Juventude 

À pergunta: “O Estado deve apoiar 
financeiramente a Jornada da 
Juventude?”, responderam: Sim, 57%; 
Não, 40%; Não sabem ou não 
respondem, 3%. 

À pergunta: “Qual a probabilidade de 
haver um atentado terrorista na Jornada 
Mundial da Juventude?”, responderam: 
Não é nada provável, 17%; É pouco 
provável, 30%; Existe alguma 
probabilidade, 40%; É muito provável, 
7%; Não sabem ou não respondem, 6%. 

 
 

JORNAL DO LEITOR 
LITÚRGICO 

XXV Dom. Comum 
 

À medida que o tempo vai entrando na 
Primavera, as flores desabrocham, abrem 
as suas pétalas para oferecerem a quem 
passa, a beleza das suas pétalas e o 
perfume característico de cada uma delas. 
Por vezes, de tão pequeninas que são, 
nem as vemos, mas sentimos o seu odor 
e identificamo-las por ele. 

A nossa vocação pessoal é seme-
lhante à das flores: abrimo-nos aos outros, 
num serviço de alegria e de caridade, e 
edificamo-los com as nossas virtudes que 
são – no dizer de São Paulo – «o bom 
odor de Cristo.» 

Mas nem sempre os cristãos são 
estas flores. Por vezes são também 
atacados frequentemente por uma doença 
que dá pelo nome de egoísmo, nas suas 
diversas formas: ambição desmedida, 
obsessão dos bens da terra ou da própria 
honra e glória, e insensibilidade perante 
as dores e problemas dos semelhantes. 

Como qualquer doença que procu-
ramos debelar, procuremos a cura para 
este tipo de mal, procurando e recebendo 
com frequência os sacramentos que a 
Igreja nos oferece, sobretudo o da 
Eucaristia dominical.  

 
 

Introdução 

«Ao Senhor pertence a terra e o que 
nela existe, o mundo inteiro e os que nele 
habitam» (SI 24, 1). 

O homem é um peregrino, vive como 
estrangeiro num mundo que não é seu. É 
um viajante que atravessa o deserto: 
pertence-lhe toda a terra que pode pisar 
com os seus pés, apenas dá um passo e 
já não é sua. 

As pessoas não são donas, mas 
administradoras dos bens de Deus. É a 
afirmação que é repetida com insistência 
pelos Padres da Igreja. Recordamos um, 
Basílio: «Não és tu um ladrão quando 
consideras como tuas as riquezas deste 
mundo, riquezas que te foram entregues 
apenas para que as administrasses?» 

O administrador é um personagem 
que aparece várias vezes nas parábolas 
de Jesus. 
      Temos aquele «fiel e sapiente» que 
não age de modo arbitrário, mas utiliza os 
bens que lhe foram confiados segundo a 
vontade do patrão: dá de comer aos 
outros servos. Temos também um outro 
que, na ausência do Senhor, se aproveita 
da sua posição para «ser patrão» e 
entregar-se à devassidão (Lc 12, 42-48). 

Há o administrador ativo, empreende- 
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dedor, que se empenha, tem a coragem 
de arriscar e faz render o capital do 
patrão, e um outro preguiçoso e indolente 
(Mt 25,14-30). 

Mas o mais embaraçante é o adminis-
trador «esperto» de quem se fala no 
Evangelho de hoje. 

Nas mãos de cada pessoa o Senhor 
coloca um tesouro. Que fazer para o 
administrar bem? 

Ora bem, tenhamos sempre presente 
este princípio: 

- À riqueza, mesmo que abundante, 
não apeguemos o coração. 

 
 

Antífona de Entrada 
Eu sou a salvação do meu povo, diz o    
     Senhor.  
Quando chamar por Mim nas suas   
     tribulações,  
Eu o atenderei e serei o seu Deus para  
     sempre. 
 

 

Primeira Leitura 
(Am 8, 4-7) 

 
Monição: 
 

O profeta Amós clama contra as injustiças 
do seu tempo que levam à opressão dos mais 
pobres da sociedade. 

A atualidade da mensagem que ele nos 
transmite não se perdeu, nestes dias em que a 
ambição do ter, faz perder a muitos a cabeça. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Profecia de Amós 

 
4Escutai bem, vós que espezinhais 

o pobre e quereis eliminar os humildes 
da terra. 5Vós dizeis: «Quando passará 
a lua nova, para podermos vender o 
nosso grão? Quando chegará o fim de 
sábado, para podermos abrir os 
celeiros de trigo? Faremos a medida 
mais pequena, aumentaremos o preço, 
arranjaremos balanças falsas.  6Com-
praremos os necessitados por dinheiro 
e os indigentes por um par de 
sandálias. Venderemos até as cascas 
do nosso trigo». 7Mas o Senhor jurou 
pela glória de Jacob: «Nunca 
esquecerei nenhuma das suas obras». 
 

Palavra do Senhor. 
_____________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não será difícil de proclamar 
se o Leitor se preparar bem para ela.  

Cuida das interrogações que começam 
logo no início da frase; estuda o tom de voz 
mais ajustado às diversas "personagens" que 
são o profeta, os comerciantes e Deus. 
      Exercita bem as palavras: espezinhais / 
eliminar / indigentes (não “indegentes”) / 
sandálias (não “sendálias”) / e outras. 
 

 
 

 
Comentário à 1.ª Leitura: 

 

Na Catequese de Adultos que o Sr. 
Pe. Tiago tem vindo a promover nas 
quatro Paróquias, já nos foi dado a 
conhecer este profeta Amós. 

João Crisóstomo – um Padre da Igreja 
que viveu no século IV – escreveu uma 
página memorável acerca do modo de 
enriquecer. Pode ser resumida numa 
frase: «O rico ou é ladrão ou é filho de 
ladrões.» Uma afirmação provocatória, 
talvez demasiado drástica, todavia o 
trecho que nos é proposto hoje como 
primeira Leitura parece confirmá-la. 

Estamos no ano 750 a.C. e Israel está 
no máximo do seu esplendor. O seu 
território estende-se desde o Egipto até às 
montanhas do Líbano, lá onde crescem os 
enormes cedros cuja madeira preciosa é 
utilizada para a construção de navios e 
palácios. Foram introduzidas novas 
técnicas agrícolas que incrementaram a 
produção. O rei Jeroboão II – hábil político 
– favorece as trocas comerciais, instaura 

relações de amizade com os povos 
vizinhos, dá aos grandes proprietários de 
terras a possibilidade de venderem a bom 
preço o vinho, o azeite, o trigo. Também a 
religião está no auge: os templos estão 
cheios com os devotos e peregrinos que 
lá vão rezar e oferecer sacrifícios. Os 
sacerdotes são pagos pelo soberano e 
nunca foram tão bem pagos. Há que 
bendizer a Deus e agradecer ao rei por 
tanta prosperidade e tanto fervor. 

Mas há um homem que não se une ao 
coro que louva a política de Jeroboão II: é 
Amós, um pastor vindo de Técoa, uma 
cidade situada à margem do deserto, a sul 
de Belém. Ele explode em invetivas e 
ameaças terríveis, porque – diz ele – é 
verdade que há riqueza e bem-estar no 
País, mas só para alguns. Os pobres da 
terra são explorados e para com os mais 
fracos comete-se todo o tipo de injustiça e 
abuso. «Eles esmagam sobre o pó da 
terra a cabeça do pobre, desviam os 
pequenos do caminho reto» (Am 2, 6-7), 
nos tribunais «os humildes» são sempre 
condenados porque os poderosos 
«convertem o direito em absinto e deitam 
por terra a justiça, detestam o que 
repreende no tribunal e odeiam o que fala 
com retidão» (Am 5, 7.10). 
      O profeta dirige as suas acusações 
contra Jeroboão II, contra os sacerdotes, 
contra os latifundiários, contra os ricos. No 

trecho da Leitura de hoje, ele ataca os 
comerciantes: «Escutai bem, vós que 
espezinhais o pobre e quereis eliminar os 
humildes da terra». Ora, afinal, o que é 
que fazem de mal? Fazem, porque 
compram os produtos dos campos dos 
pobres lavradores e vendem-nos a outros, 
ainda mais pobres, a preços de usura 
(excessivo), «oprimis o pobre e lhe exigis 
o seu quinhão de trigo» (Am 5,11) 

Como fazem para acumular as suas 
riquezas? Como sempre se fez, desde 
que o mundo é mundo: roubando. 
      Amós descreve em detalhe as 
técnicas que usam. Durante a semana, a 
gente normal vive à espera do sábado 
para elevar o pensamento a Deus, para 
descansar, encontrar familiares e amigos, 
festejar. Os comerciantes, pelo contrário, 
não suportam as festas, o sábado e a lua 
nova, porque nesses dias os negócios pa-
ram (nesta fase da lua celebrava-se o 
primeiro dia do mês e não se podiam fazer 
negócios). Ficam impacientes até que 
passem, para poderem voltar a vender o 
trigo e a cevada. Diminuem as medidas, 
aumentam os preços, usam balanças 
falsas, fazem passar por bons os restos 
dos produtos e, o que é pior, compram os 
mais necessitados por pouco dinheiro e os 
indigentes por um par de sandálias. Uns 
cinquenta anos mais tarde, o profeta 
Miqueias há-de repetir: «arrancam-lhes a 
pele e a carne dos ossos» (Mq 3, 2). 
Parecem ecoar as palavras fustigantes 
com que, no século IV, o bispo Basílio 
condenará os usurários do seu tempo: 
«Tu exploras a miséria, vais buscar 
dinheiro às lágrimas, tu estrangulas o que 
está nu, esmagas o faminto.» 

Amós fala de comércios, truques, 
enganos. Ora, que tem Deus a ver com 
estes problemas? Sem dúvida que tem a 
ver, e na última parte do trecho de hoje o 
profeta esclarece como Ele vê tudo isto. 
Onde não há justiça, onde os débeis são 
oprimidos e a dor é ignorada (Am 5, 21-
24), a religião é apenas hipocrisia. 

Diante da exploração do pobre, o 
Senhor indigna-se e pronuncia um 
juramento de arrepiar: «Nunca esquecerei 
nenhuma das suas obras!» 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 112 (113), 1-2.4-6.7-8 

 

Monição: 
 

Quando nos vemos desamparados dos 
homens, conforta-nos a certeza de que O 
Senhor está sempre ao nosso lado e protege, 
preferentemente, os mais humildes. 

São estes os sentimentos que desejamos 
exteriorizar pelo canto do salmo responsorial. 
Deus está sempre ao nosso lado. 

 _________________________________ 
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Refrão 

LOUVAI O SENHOR, QUE LEVANTA OS FRACOS.  

Ou: 

LOUVAI O SENHOR, QUE EXALTA OS 
HUMILDES. 

Ou: 

ALELUIA. 

Louvai, servos do Senhor, 
louvai o nome do Senhor. 
Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre. 
  
O Senhor domina sobre todos os povos, 
a sua glória está acima dos céus. 
Quem se compara ao Senhor nosso Deus,     
     que tem o seu trono nas alturas 
e Se inclina lá do alto a olhar o céu e  
     a terra? 
  
Levanta do pó o indigente 
e tira o pobre da miséria, 
para o fazer sentar com os grandes, 
com os grandes do seu povo. 
 

 

Segunda Leitura 
(1 Tm 2, 1-8) 

 
Monição: 
 

Também na nossa oração não havemos 
de ficar encerrados nos nossos interesses, 
mas havemos de nos abrir aos problemas e 
necessidades de todos os nossos irmãos. 

É esta a recomendação que São Paulo faz 
na sua primeira carta ao discípulo Timóteo e 
que é também válida para os nossos dias. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo 
  

Caríssimo: 1Recomendo, antes de 
tudo, que se façam preces, orações, 
súplicas e ações de graças por todos 
os homens, pelos reis 2e por todas as 
autoridades, para que possamos levar 
uma vida tranquila e pacífica, com toda 
a piedade e dignidade. 3Isto é bom e 
agradável aos olhos de Deus, nosso 
Salvador; 4Ele quer que todos os 
homens se salvem e cheguem ao 
conhecimento da verdade. 5Há um só 
Deus e um só mediador entre Deus e os 
homens, o homem Jesus Cristo, 6que 
Se entregou à morte pela redenção de 
todos. 7Tal é o testemunho que foi dado 
a seu tempo e do qual fui constituído 
arauto e apóstolo – digo a verdade, não 
minto – mestre dos gentios na fé e na 
verdade. 8Quero, portanto, que os 
homens rezem em toda a parte, 

erguendo para o Céu as mãos santas, 
sem ira nem contenda. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________ 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Este texto é mais exigente que o da 
Primeira Leitura: aconselha-se uma boa 
respiração logo na 1.ª frase, que é longa e é 
constituída por breves enumerações, com uma 
pausa maior em "autoridades". 

Sublinhem-se com algum enfase as 
afirmações doutrinais desde "Ele quer..." até 
"...pela redenção de todos.". 

Também a leitura que está entre 
travessões requer ensaio, de modo a não se 
perder a continuidade entre "apóstolo" e 
"mestre dos gentios...".  

Fazer a divisão na última frase do texto 
em: “Quero, portanto, que…”   
       Exercita também uma ou outra palavra 
que notes dificuldade em pronunciar melhor. 
Por ex.: possamos (pronunciar “possámos”, e 
não “póssamos”) / tranquila (pronunciar 
“tranqúila”, e não “tranqila”) / redenção (não 
“rendição”) / e outras. 
 

 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Na parte da Carta a Timóteo que nos 
é proposta hoje, Paulo dá disposições 
relativas à oração nas comunidades 
cristãs. Recomenda que sejam feitas 
«preces, orações, súplicas e ações de 
graças por todos os homens, pelos reis e 
por todas as autoridades». Destas 
pessoas, efetivamente, depende a boa 
ordem da nossa sociedade. Se estas não 
cumprirem bem o seu dever, nós não 
podemos «levar uma vida tranquila e 
pacífica». 

A oração da comunidade cristã é 
universal: é dirigida a Deus pelos bons e 
pelos maus, pelos amigos e pelos 
inimigos. Nesta oração manifesta-se o 
coração grande do discípulo que não 
aceita fazer distinções com base na raça, 
na tribo, na nacionalidade, na posição 
social, na riqueza. Neste seu comporta-
mento refletem-se os sentimentos do Pai 
que está nos céus «e quer que todos os 
homens se salvem e cheguem ao 
conhecimento da verdade». 

Note-se quantas vezes na Leitura 
aparece o termo “todos”. 

O trecho conclui com uma recomen-
dação: «Quero, portanto, que os homens 
rezem em toda a parte, erguendo para o 
céu as mãos santas, sem ira nem 
contenda». 

O cristão não pode rezar com as mãos 
impuras, isto é, com as mãos que fizeram 
mal aos irmãos (Mt 5, 23-25). 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

Aclamação ao Evangelho 
(2 Cor 8, 9) 

 
Monição: 
 

O Evangelho convida-nos a imitar o 
desprendimento de Jesus o Qual, sendo o 
Senhor do universo, Se desprendeu de tudo 
por nosso amor e para nos dar o exemplo. 

Manifestemos o desejo de O imitar, 
cantando a aclamação do Evangelho que vai 
ser proclamado. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA 
 

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre, 
para nos enriquecer na sua pobreza. 
 

 

Evangelho (Lc 16, 1-13) 
__________________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 1disse Jesus aos seus 
discípulos: 

«Um homem rico tinha um adminis-
trador que foi denunciado por andar a 
desperdiçar os seus bens. 2Mandou 
chamá-lo e disse-lhe: ‘Que é isto que ouço 
dizer de ti? Presta contas da tua 
administração, porque já não podes 
continuar a administrar’. 3O administrador 
disse consigo: ‘Que hei-de fazer, agora 
que, o meu senhor, me vai tirar a 
administração? Para cavar não tenho 
força, de mendigar tenho vergonha. 4Já 
sei o que hei-de fazer, para que, ao ser 
despedido da administração, alguém me 
receba em sua casa’. 5Mandou chamar 
um por um os devedores do seu senhor e 
disse ao primeiro: ‘Quanto deves ao meu 
senhor?’. 6Ele respondeu: ‘Cem talhas de 
azeite’. O administrador disse-lhe: ‘Toma a 
tua conta: senta-te depressa e escreve 
cinquenta’. 7A seguir disse a outro: ‘E tu 
quanto deves?’ Ele respondeu: ‘Cem 
medidas de trigo’. Disse-lhe o adminis-
trador: ‘Toma a tua conta e escreve 
oitenta’. 8E o senhor elogiou o 
administrador desonesto, por ter proce-
dido com esperteza. De facto, os filhos 
deste mundo são mais espertos do que os 
filhos da luz, no trato com os seus 
semelhantes. Ora 9Eu digo-vos: Arranjai 
amigos com o vil dinheiro, para que, 
quando este vier a faltar, eles vos 
recebam nas moradas eternas.» 

10«Quem é fiel nas coisas pequenas 
também é fiel nas grandes; e quem é 
injusto nas coisas pequenas, também é 
injusto nas grandes. 11Se não fostes fiéis 
no que se refere ao vil dinheiro, quem vos 
confiará o verdadeiro bem? 12E se não 
fostes   fiéis   no   bem   alheio,  quem vos  
_________________________________ 
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entregará o que é vosso? 13Nenhum servo 
pode servir a dois senhores, porque, ou 
não gosta de um deles e estima o outro, 
ou se dedicará a um e desprezará o outro. 
Não podeis servir a Deus e ao dinheiro». 

 

Palavra da Salvação. 
_____________________________________ 

 
Comentário ao Evangelho: 

 
Esta parábola suscitou sempre um 

certo embaraço porque, segundo parece, 
é elogiado um administrador desonesto e 
não é possível recomendar aos cristãos 
que o imitem. Para entender o seu 
significado e dar um sentido a todos os 
detalhes, seria preciso determinar como e 
quando este administrador enganou o seu 
patrão. 

A interpretação tradicional defende 
que o engano aconteceu quando, para 
ficar de boas relações com os devedores, 
ele falsificou os valores das letras (das 
contas). Outros biblistas, pelo contrário, 
defendem que tinha cometido irregulari-
dades antes de ser despedido. Esta 
segunda hipótese parece-nos mais 
coerente e lógica e é a que seguiremos. 

Mais do que contar uma história, 
Jesus parece referir-se a um facto de 
crónica do seu tempo. 

Um feitor é acusado, perante o grande 
proprietário de terras de quem depende, 
de ser um incapaz, alguém que delapida, 
que esbanja os seus bens. O patrão 
manda-o chamar e diz-lhe o que ouviu 
dizer acerca dele. Os factos são tão 
evidentes e incontestáveis que o admi-
nistrador não tenta sequer uma 
justificação ou balbuciar uma explicação. 
É imediatamente destituído do encargo. 
Que fazer agora? Está em maus lençóis, 
fica sem ordenado e tem de encontrar o 
mais rapidamente possível o modo de 
garantir o seu futuro. 

Que fazer? – esta é a interrogação 
que, quer no Evangelho de Lucas quer 
nos Atos dos Apóstolos, muitas pessoas 
se põem. Fazem-no as multidões, os 
publícanos e os soldados que, dirigindo-se 
ao Baptista, perguntam «Que devemos 
fazer?». Fá-lo, no seu longo solilóquio, o 
rico agricultor da parábola: «Que hei-de 
fazer, uma vez que não tenho onde 
guardar a minha colheita?» (Lc 12, 17). 
Fazem-no também os ouvintes do 
discurso de Pedro no dia de Pentecostes: 
«Irmãos, que devemos fazer?» É a 
interrogação de quem quer que se 
encontre perante uma escolha decisiva na 
vida. 

O administrador desonesto sabe que 
tem pouco tempo à sua disposição. Como 

fez o agricultor louco, começa a refletir. Só 
sabe supervisionar, não tem força para 
cavar e tem vergonha de pedir esmola. «É 
melhor morrer que mendigar» (Sir 40, 28).  

Antes de se ir embora, deve pôr em 
ordem a contabilidade, muitos devedores 
devem ainda entregar os produtos. 
Reflete, avalia os prós e os contra e, 
depois de muito pensar, tem uma ideia 
luminosa: Já sei! – exclama feliz – Já sei o 
que hei-de fazer. Não pediu opinião a 
ninguém porque já conhece os truques do 
ofício. Entendeu sozinho qual é a escolha 
certa e passa à ação.  

Convoca, então, todos os devedores e 
pergunta ao primeiro: «Quanto deves ao 
meu senhor?» «Cem talhas de azeite» –
responde o interessado. O administrador 
sorri, dá-lhe uma palmada nas costas e 
diz-lhe: Rasga o recibo, senta-te e 
escreve, imediatamente, cinquenta. A 
dívida, que era de 4500 litros de azeite (a 
produção de 175 oliveiras) é reduzida 
para 2250. Uma poupança equivalente a 
quase dois anos de trabalho de um 
assalariado. 
      Depois entra em cena o segundo 
devedor: deve entregar cem medidas de 
trigo (55 toneladas, a produção de 42 
hectares de terreno).  A mesma cena. É 
mandado sentar e o desconto combinado 
é de 20%. São perdoadas 11 toneladas. 
Nada mal. 

No futuro, estes dois devedores que 
foram beneficiados não esquecerão 
certamente tão grande generosidade e 
sentir-se-ão no dever de o hospedar nas 
suas casas. 

O patrão, e também Jesus, concluindo 
o relato, elogiam-no: Agiu com esperteza! 
Deve ser imitado! 

Esperaríamos uma conclusão diferen-
te. Jesus deveria dizer aos discípulos: 
“Não vos comporteis como este aldrabão, 
sede honestos!” Mas, pelo contrário, 
aprova o que foi feito. Aqui está a dificul-
dade: como se pode propor como modelo 
uma pessoa desonesta? 
      Ora, antes de o explicar, façamos 
notar que louvar a esperteza de uma 
pessoa não significa estar de acordo com 
o que ela fez. Contaram-me a história de 
um ladrão que conseguiu fugir da prisão 
abrindo todas as portas com um simples 
isqueiro. Merece um elogio... era um 
bandido, mas foi habilidoso!  

Esta dificuldade não existe ao 
interpretar a parábola de forma diferente. 
Partamos da consideração de que, se o 
patrão se tivesse sentido novamente 
enganado (2250 litros de azeite e 11 
toneladas de trigo não são pouca coisa) 
se teria indignado. Se elogia o seu ex-
administrador quer dizer que, nesta 
operação, ele não perdeu nada. Devemos 
presumir que desta vez o administrador 

perdeu do que era seu, renunciando ao 
que normalmente recebia como comissão. 

Expliquemo-nos: os administradores 
deviam entregar um tanto ao patrão, e o 
que conseguiam obter acima disso ficava 
para eles, podendo ser até quantias 
elevadas. Era a técnica que utilizavam os 
publicanos para enriquecer quando 
cobravam os impostos. 

Que fez o administrador da parábola? 
Em vez de se comportar como um 
usurário com os devedores, deixou-lhes o 
lucro que ele devia receber. 

Ora, se foi assim, então tudo está 
claro. Há uma explicação lógica quer para 
a admiração do patrão quer para o elogio 
de Jesus. 

O administrador foi esperto – diz o 
Senhor – porque entendeu em que devia 
apostar, não nos bens, nos produtos que 
devia receber, e que poderiam até 
apodrecer ou serem roubados, mas nos 
amigos. Soube renunciar aos primeiros 
para conquistar os segundos. Este é o 
ponto principal. Mas voltaremos a ele 
daqui a pouco. 
      À parábola seguem-se alguns ditos de 
Jesus ligados ao tema do uso da riqueza. 
Deveriam ser aplicações, ensinamentos 
tirados da parábola. O primeiro: «os filhos 
deste mundo são mais espertos do que os 
filhos da luz, no trato com os seus 
semelhantes». 

Depois de ter apreciado a habilidade 
do administrador, Jesus faz uma 
constatação: quando se trata de manejar 
o dinheiro, concluir negócios, comerciar, 
os seus discípulos (os filhos da luz, os que 
se ocupam das coisas de Deus) são 
menos espertos do que aqueles que 
empenham toda a sua vida a acumular 
bens (os filhos deste mundo, os que se 
ocupam das coisas terrenas). 

Ora, é normal que assim seja, quer 
dizer, deve ser assim: enquanto «os filhos 
deste mundo» podem agir sem escrúpulos 
(devem preocupar-se apenas em não ir 
contra as leis do Estado ou pelo menos 
em não ser descobertos), os cristãos 
devem seguir outros princípios e manter 
um comportamento transparente e reto, 
estão-lhes vedados subterfúgios e 
enganos. 

Mas quê… é mesmo assim? Ora bem, 
talvez haja cristãos que, quando 
competem com os «filhos deste mundo» 
nos assuntos económicos, não lhes ficam 
nada atrás. Ora isto é preocupante! 

«Arranjai amigos com o vil dinheiro, 
para que, quando este vier a faltar, eles 
vos recebam nas moradas eternas». É o 
dito mais importante da passagem de 
hoje. Sintetiza todo o ensinamento da 
parábola. 

     Notemos antes de mais o duro juízo 
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que o Mestre faz da riqueza. É chamada: 
«vil», «adquirida de maneira desonesta». 
A razão foi já indicada por Amós na 
primeira leitura. Ouvimos a sua explicação 
acerca do princípio da riqueza. Depois 
dele, um sapiente do Antigo Testamento 
afirmou: «Como se finca um pau entre a 
juntura das pedras, assim penetra o 
pecado entre a compra e a venda» (Sir 
27, 2). 

Esta não é uma condenação dos bens 
deste mundo, não é um convite a destrui-    
-los, a libertarmo-nos deles como se 
fossem um objeto impuro. É uma 
constatação: no dinheiro acumulado está 
sempre presente alguma forma de 
injustiça, de exploração, de apropriação 
indevida. Jesus ensina o método para 
purificar também a riqueza «vil». 

O administrador é um modelo de 
habilidade porque tem uma intuição 
genial. Se consultasse os colegas, 
certamente o exortariam a aproveitar o 
mais possível a sua posição e a aumentar 
o pé-de-meia que tem posto de lado. 
      Ele apanha todos de surpresa: 
entende que o dinheiro pode perder o 
valor e então decide apostar tudo nos 
amigos.  É esta a escolha sábia que Jesus 
incita a fazer, e garante o sucesso da 
operação: as pessoas que forem 
beneficiadas nesta vida ficarão sempre ao 
nosso lado e testemunharão em nosso 
favor no dia em que o dinheiro já não 
contar para nada. 

Não se trata de favorecer os pregui-
çosos oferecendo-lhes tudo aquilo que se 
possui. Seria um gesto insensato, não 
virtuoso. Não ajudaria os pobres, mas 
aumentaria a miséria e favoreceria os 
ociosos. O que Jesus quer dar a entender 
é que a única maneira esperta de utilizar 
os bens deste mundo é servir-se deles 
para ajudar os outros, para fazer com que 
se tornem nossos amigos. Serão depois 
eles a acolherem-nos na vida. 

Depois, a última parte do trecho, 
contém alguns ditos do Senhor. Para os 
compreender basta esclarecer o 
significado dos termos. O «pouco», a 
«riqueza desonesta», a «riqueza dos 
outros» indicam os bens deste mundo que 
ninguém pode levar consigo. Dizia Santo 
Ambrósio: «Não devemos considerar ri-
queza aquilo que não podemos levar 
connosco. Porque aquilo que devemos 
deixar neste mundo não nos pertence, é 
dos outros.» 

Os bens do mundo futuro, o reino de 
Deus, são chamados: coisas «grandes» o 
«verdadeiro bem», o «nosso bem». Estes 
apenas podem ser obtidos renunciando, 
como fez paradoxalmente o administrador 
da parábola, a todos os bens que não 
contam (Lc 14, 33). 

      Jesus conclui o seu ensinamento 
afirmando que nenhum servo pode servir 
a dois senhores... a Deus e ao dinheiro. 
Nós gostaríamos de os contentar aos 
dois: daríamos ao primeiro o domingo e 
ao outro os dias feriais (dias de semana). 
Mas isto não é possível porque são 
ambos patrões exigentes, não suportam 
que haja lugar para outros no coração do 
homem e, sobretudo, dão ordens 
contraditórias. Um diz: «Partilha os teus 
bens, ajuda os irmãos, perdoa a dívida ao 
pobre...», o outro repete: «Pensa nos teus 
interesses, estuda a maneira de ganhar, 
de acumular dinheiro, guarda tudo para 
ti...» Ora, é mesmo impossível contentar 
aos dois: ou se confia num, ou se acredita 
cegamente no outro. 
 

 

 « « « « « « « «  /  » » » » » » » »  

Oração Universal 
__________________________________ 
 

1 – Para que o Papa Francisco e os bispos da   
           Igreja 
     ensinem aos homens todo o Evangelho 
     e lhes mostrem o rosto de Jesus, 
     oremos ao Senhor. 
 

2 – Para que os chefes de estado e de governo 
     sejam bons administradores das coisas   
          públicas 
     e sirvam honestamente os cidadãos, 
     oremos ao Senhor. 
 

3 – Para que os homens da riqueza e do poder 
     não comprem os necessitados por dinheiro 
     nem os indigentes por um par de sandálias, 
     oremos ao Senhor. 
 

4 – Para que, segundo a vontade de Deus,  
      todos os homens e mulheres possam     
           salvar-se 
     e chegar ao conhecimento da verdade, 
     oremos ao Senhor. 
 

5 – Para que todos nós aqui reunidos na casa     
           da Igreja, 
     tenhamos presente no nosso coração 
     que ninguém pode servir a Deus e ao    
          dinheiro, 
     oremos ao Senhor. 
_____________________________________ 

 
« « « « « « « «  /  » » » » » » » »  

  

Antífona da Comunhão 
 
Promulgaste, Senhor,  
os vossos preceitos para se cumprirem   
     fielmente.  
Fazei que os meus passos sejam firmes 
na observância dos vossos mandamentos. 
 
Ou: 
 

Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor; 
conheço as minhas ovelhas  
e as minhas ovelhas conhecem-Me. 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 23   – S. Pio de Pietrelcina (Presbítero).  

Dia 26   – S. Cosme e Damião (Mártires). 
Dia 27   – S. Vicente de Paulo (Presbítero).  

Dia 28   – Santa Maria no Sábado.  
 – S. Venceslau (Mártir). 

 – SS. Lourenço Ruiz e     
    Companheiros (Mártires). 

 
 

Viver com 

generosidade 
  

Amós, o “profeta da justiça social”, 
exerceu o seu ministério profético no reino 
do Norte (Israel) em meados do séc. VIII 
a. C., durante o reinado de Jeroboão II. É 
uma época de prosperidade económica e 
de tranquilidade política. A entrada de 
tributos dos povos vencidos; o comércio e 
a indústria (mineira e têxtil) desenvolve-
ram-se significativamente… As constru-
ções da burguesia urbana atingiram um 
luxo e magnificência até então desconhe-
cidos. 

A prosperidade e bem-estar das 
classes favorecidas contrastava, porém, 
com a miséria das classes baixas. O 
sistema de distribuição estava nas mãos 
de comerciantes sem escrúpulos que, 
aproveitando o bem-estar económico, 
especulavam com os preços. 

 
 

A tirania dos bens 

«Escutai bem, vós que espezinhais o 
pobre e quereis eliminar os humildes da 
terra. Vós dizeis: “Quando passará a lua 
nova, para podermos vender o nosso 
grão? Quando chegará o fim de sábado, 
para podermos abrir os celeiros de 
trigo?”» 

É contra esta situação injusta que o 
profeta Amós, natural de Técua e 
cultivador de sicómoros, levanta a sua 
voz. 

As pessoas de quem fala o homem de 
Deus, não conseguem pensar em mais 
nada, senão em enriquecer sem 
escrúpulos. 

Só depois da lua nova se podem 
vender os produtos da terra, e o Sábado é 
dedicado ao descanso absoluto. Por isso, 
estes ambiciosos suspiram pela 
passagem rápida a lua nova e pelo fim do 
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descanso sabático, para se encherem de 
riqueza nos negócios. 

Com esta preocupação, estes não 
conseguem celebrar verdadeiramente as 
festas, nem utilizar o descanso que lhe é 
concedido. 

É evidente que as pessoas têm 
necessidade de se dedicarem aos 
negócios e ao trabalho, e não há mal 
algum nisso. O problema começa quando 
esta preocupação absorve todas as 
outras. 

Há duas classes de pessoas que têm 
muita dificuldade em elevar os olhos para 
o Céu: são os muito ricos que fizeram do 
dinheiro o seu deus, porque pensam que 
não precisam de olhar para o alto; e os 
que não têm o mínimo para viver, porque 
falta-lhes, muitas vezes, disposição e 
tempo para o fazer. 

O Senhor pede-nos uma vida 
equilibrada. Há tempo e lugar para cada 
coisa: a vida de família deve estar no 
centro; trabalho, oração e descanso, sem 
esquecer as relações de amizade. 
Quando um aspeto atrofia o outro, há 
desequilíbrio na vida. O difícil é atender a 
todos estes aspetos, sem descurar 
nenhum. 

 
 

O reino da injustiça 

 «Faremos a medida mais pequena, 
aumentaremos o preço, arranjaremos 
balanças falsas. Compraremos os 
necessitados por dinheiro e os indigentes 
por um par de sandálias. Venderemos até 
as cascas do nosso trigo.» 

O que o profeta expõe acerca dos 
seus contemporâneos é uma preocupação 
obter dinheiro, de enriquecer a qualquer 
preço, sem olhar à justiça: diminuir a 
medida, aumentar o preço dos cereais, 
usar balanças falsas, vender as cascas 
dos cereais que para nada servem. 

A mentalidade de luta de classes – tão 
divulgada no nosso meio pelo marxismo – 
dá origem a um sem número de injustiças, 
porque admite como princípio que tem 
razão aquele que é mais forte. 

Mas uma coisa é a força física ou 
intelectual e a razão objetiva. Admitida 
esta aberração, a criança e os mais 
débeis, física e até intelectualmente, 
ficariam despojados de todos os direitos. 

O Senhor, pela voz do profeta, 
convida-nos a fazer um exame de 
consciência sobre a seriedade que pomos 
nos contratos com os outros. 

É verdade que, possivelmente não 
negociamos em cereais, nem em qualquer 
outra mercadoria. Mas temos contratos 
que obrigam em justiça. 

O trabalho profissional. Seja qual for 
o nosso trabalho, ele assenta num 
contrato de prestação de serviços com 
uma remuneração proporcionada. Com 
que perfeição e cuidado o fazemos? Não 
basta entrar para dentro da empresa para 
começar a contar dinheiro de 
remuneração. Pode acontecer que 
vendemos “cascas de cereais”, em vez de 
produto verdadeiro e útil. 

Vivência da própria vocação. Como 
realizamos as tarefas que o Senhor nos 
confiou por meio da nossa vocação 
pessoal? Neste capítulo abarcamos a 
educação dos filhos e as demais 
exigências da própria vocação. 

Estamos continuamente a ser 
sensibilizados para os nossos direitos. 
Mas cada direito tem um dever correlativo, 
e os dois são inseparáveis. O meu dever 
acaba onde começa o direito do meu 
irmão. 

 
 

Atuar na presença 

de Deus 

«Mas o Senhor jurou pela glória de 
Jacob: “Nunca esquecerei nenhuma das 
suas obras”.» 

Quem nos há-de julgar de tudo o que 
fazemos de bem ou de mal, sem esquecer 
as omissões, é Deus. Estamos continua-
mente afagados pelo olhar do nosso Pai 
do Céu, que nos contempla com Amor. 

Em geral, preocupamo-nos muito com 
o que as pessoas veem – também no 
arranjo da casa – e pouco ou nada com o 
que é oculto. Se não tivermos cuidado, a 
nossa vida pode parecer-se com certos 
monumentos de estilo barroco: muitos 
dourados do lado que as pessoas veem, e 
tábuas carcomidas e cobertas de teias de 
aranha do lado que os olhos não podem 
ver. 

O modo mais prático de agir sempre 
com retidão é fazer tudo na presença de 
Deus: pensamentos, palavras, obras e 
omissões. 

Pensemos em Deus que nos vê, não 
como um fiscal rigoroso e sem coração, 
mas como o melhor dos pais que nos 
contempla embevecido, como qualquer 
pai o seu filho pequenino. Ele conhece a 
nossa fragilidade e está sempre disponível 
para nos ajudar, seja qual for a situação 
em que nos encontramos. 

Deus está continuamente junto de nós 
como o pai mais amoroso dos pais, para 
nos ajudar. 

 
 

De facto, os filhos deste mundo são 
mais espertos do que os filhos da luz, no 
trato com os seus semelhantes.   (Lc 16, 8) 

Administrar bem 

como quem presta 

contas 
 

«Um homem rico tinha um 
administrador que foi denunciado por 
andar a desperdiçar os seus bens. 
Mandou chamá-lo e disse-lhe: ‘[...] Presta 
contas da tua administração, porque já 
não podes continuar a administrar’.» 

Administrar é gerir os bens segundo a 
mentalidade e o desejo do dono, e não 
segundo os nossos gostos. 

Ao chamar-nos á vida na terra, o 
Senhor confiou-nos a administração de 
muitos bens. Todos recebemos dons em 
abundância para administrar. Não 
podemos viver de qualquer modo. 

Julgamo-nos facilmente donos de 
tudo: da vida, do tempo, do dinheiro, etc. 
Mas somos apenas administradores de 
tudo isto. O Senhor concedeu-nos a 
administração da vida, da saúde, do 
tempo, das qualidades pessoais e 
carismas e das condições de vida para 
que, fazendo-o segundo a vontade de 
Deus, alcancemos uma glória eterna no 
Céu. 

Ministério sacerdotal. O sacerdote é 
administrador dos dons de Deus 
recebidos na ordenação sacerdotal, em 
favor das pessoas: a faculdade de 
consagrar o pão e o vinho, transubstan-
ciando-os no Corpo e Sangue do Senhor; 
a faculdade de absolver dos pecados e de 
administrar os outros sacramentos; e de 
anunciar a Palavra de Deus. 

Além disso, a Igreja faz em cada 
sacerdote um investimento colossal de 
formação, para que ele possa render ao 
serviço das almas. 

Vida matrimonial. Os pais não são 
donos dos filhos, mas administram-lhes a 
educação, procurando que neles se 
realize os planos de Deus. Sendo tão 
importante este trabalho com o qual 
preparam uma eternidade feliz ou infeliz 
para eles, Deus há-de pedir-lhes contas 
do modo como cumpriram este dever de 
administração. 

Carismas pessoais. Cada pessoa 
recebeu carismas – qualidades e 
capacidades – que não se destinam à 
própria honra e glória, mas devem ser 
administrados para glória de Deus. 

A paróquia é o lugar mais comum para 
o desenvolvimento e para a administração 
destes carismas: a capacidade de cantar, 
de ler, de ensinar a doutrina, o jeito para 
administrar, para servir nas mais humildes 
tarefas, para ajudar na edificação da 
comunidade dos filhos de Deus. 

Quando nos pedem um serviço, uma  
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ajuda ou colaboração, o mais fácil é dizer 
que não podemos, não sabemos, não 
temos jeito ou disponibilidade. No entanto, 
a resposta não deve ser dada às pessoas 
da terra, mas ao próprio Deus, porque 
somos Seus administradores dos dons 
recebidos. 

Se vivermos como bons filhos de 
Deus, não prestaremos contas, mas 
“apresentaremos contas”, como um 
trabalhador ao fim do trabalho 
encomendado. 

 
 

Arranjar amigos com 

a administração 

 «Ora Eu digo-vos: Arranjai amigos 
com o vil dinheiro, para que, quando este 
vier a faltar, eles vos recebam nas 
moradas eternas.» 

Jesus não elogia nem aprova a 
desonestidade deste administrador que 
procurou assegurar o futuro prejudicando 
o senhor dos bens. Escrevendo uma 
quantia inferior à da dívida, prejudicava os 
interesses de quem lhe confiou a 
administração. 

Mas louva a sagacidade dele, ao 
procurar acautelar o futuro, arranjando 
amigos no exercício da sua administração. 

Todos os dons que recebemos de 
Deus para administrar hão-de ser um meio 
para conquistarmos muitos e bons 
amigos. 

Amizade com Deus. Temos de 
administrar a vida, o tempo e todos os 
outros, para fomentar uma amizade 
crescente com Deus. Temos por vocação 
começar na terra uma intimidade com a 
Santíssima Trindade – com o Pai, com o 
Filho e com o Espírito Santo – para a 
continuar eternamente no Céu. 

Devoção filial a Nossa Senhora. 
Maria Santíssima é Mãe de Deus e de 
todos nós. Temos de viver uma piedade 
filial com Nossa Senhora, para que Ela 
interceda por nós junto de Deus e nos 
receba no momento derradeiro desta vida 
terrena. 

A devoção aos santos. Eles não são 
alternativa ao amor de Deus, mas degraus 
para chegar até lá, à semelhança do que 
acontece com as coisas da terra: quando 
nos parece que a pessoa a quem 
desejamos chegar está demasiado alta, 
procuramos intermediários. 

As nossas amizades. Criar amizades 
com outras pessoas acontece de modo 
natural: simpatizamos com elas e, à força 
de contactos, vamo-nos sentindo 
afeiçoados a elas. 

A amizade, quando é boa, torna-nos 
mais seguros na vida. Um bom amigo é 
um tesouro. 

Vista numa perspetiva apostólica, a 
amizade pessoal é uma arma para 
aproximarmos as pessoas de Deus, 
ensinando-lhes o caminho da verdadeira 
felicidade. 

Quantas pessoas ficam a dever a sua 
conversão a uma boa amizade! 

 
 

Fidelidade nas coisas 

pequenas 

 «Quem é fiel nas coisas pequenas, 
também é fiel nas grandes. Se não fostes 
fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem 
vos confiará o verdadeiro bem? E se não 
fostes fiéis no bem alheio, quem vos 
entregará o que é vosso?» 

Ao falar da administração dos bens, 
Jesus chama a nossa atenção para o 
facto de que não havemos de estar à 
espera de ocasiões extraordinárias, 
heroicas, para nos portarmos como bons 
administradores de Deus. 

Ele espera-nos nas coisas insignifi-
cantes de cada dia, que passam 
despercebidas ao olhar dos homens, para 
lhe provarmos a nossa fidelidade: no 
arranjo pessoal, nos pequenos pormeno-
res de delicadeza para com os outros, no 
cuidado em rezar bem, com atenção... 

Os grandes edifícios são construídos 
com pequenas pedras, pequenos tijolos e 
grãos de cimento; uma obra de arte é 
constituída por pequenos traços de tinta, 
cada qual no lugar exato que lhe pertence. 

O Senhor faz depender as grandes 
maravilhas de coisas insignificantes: a 
multiplicação dos pães de uma pequena 
generosidade do jovem que se despren-
deu do que tinha e acabou por receber 
mais; das diligências obedientes dos 
servos de Cannã, enchendo as talhas de 
água, para se deliciarem com bom vinho. 

O que o Senhor nos pede para a 
transformação do mundo não são coisas 
grandiosas, mas o cumprimento do 
pequeno dever de cada dia por amor. 

Se estivéssemos à espera de provar o 
nosso amor a Deus com coisas espetacu-
lares, talvez nunca se nos oferecesse esta 
ocasião. 

Foi assim que se fizeram os santos: 
fidelidade nos pequenos deveres de cada 
dia, por Amor. 

Vem de fonte autorizada este 
conselho oportuno: «Fazei tudo por Amor. 
– Assim não há coisas pequenas: tudo é 
grande. – A perseverança nas pequenas 
coisas, por Amor, é heroísmo.» (São 
Josemaria, Caminho, 833). 

O Divino Mestre diz aos bem-              
-aventurados: «Muito bem, servo bom e 

fiel, foste fiel em coisas de pouca monta, 
muito te confiarei.» (Mt 25, 23). 

Aprendemos esta lição de Maria 
Santíssima a acolher a todos com igual 
solicitude, porque isto é também fidelidade 
às pequenas coisas de cada dia. 

 
 

Sabias que… 
 

O azeite 

O azeite da região da Galileia era de 
qualidade extra. Exportava-se diretamente 
para a cidade de Roma. Era utilizado na 
alimentação.  

Os peregrinos levavam consigo um 
recipiente de cerâmica juntamente com 
um prato para facilitar a refeição: «pão, 
azeite e sal». Essencial para a 
conservação dos alimentos e para guisar. 
Com azeite humedeciam-se as uvas 
colocadas para secar para confecionar as 
«uvas passas». 

Tinha fins terapêuticos, fazendo às 
vezes das nossas atuais pomadas. 
Alimentava as lamparinas de azeite. 

Usava-se, ainda, para fins religiosos, 
na unção e consagração de reis e 
sacerdotes. 

 
 

Organizar bem 

as coisas espirituais 
 

Na parábola do Evangelho de hoje, 
Jesus queria que os seus seguidores 
fossem, não infiéis ou trafulhas, mas sim 
inteligentes e despachados para as coisas 
do Espírito. Sabe-lhe mal constatar que 
«os filhos deste mundo são mais astutos 
que os filhos da luz». Teríamos que ser 
tão perspicazes para as coisas espirituais 
como o somos para as coisas materiais.  

Somos inteligentes para saber 
hierarquizar os valores e assegurar os do 
nosso espírito que nos vão levar ao 
encontro com Cristo e à prática do bem? 

 
 

A Bíblia 
A criação do mundo 

 

O relato da criação do mundo 
preenche a primeira página da Bíblia. 
Inspira-se, certamente, em representa-
ções míticas. Mas aparta-se nitidamente 
do politeísmo e afirma a existência e a 
intervenção de um Deus único que cria o 
universo só com a sua palavra. 
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Papa Francisco 
(Fragilidade) 

Quando o Senhor olha para a nossa 
fragilidade, convida-nos a cuidar dela não 
com temor, mas com audácia. 

(Mensagem do Sr. Arcebispo  
aos catequistas, em 21/08/2003) 

 
 

Descobrimentos 

portugueses – 2 

_______________ 

MADEIRA  

Descoberta: 1417 – 1420. 
Rei: D. João I (reinado 1385 – 1433). 
Quem descobriu: João Gonçalves Zarco; 
Tristão Vaz Teixeira; Bartolomeu Perestrelo.  
Principais trocas e benefícios comer-ciais: 
Cana-de-açúcar, trigo.  
Quanto tempo pertenceu a Portugal: O 
arquipélago da Madeira faz parte de Portugal. 

(Do jornal 576 e continua no jornal 583…) 

 

Madeira – Motivos 

 
Não se conhecem os motivos que 

levaram os navegadores portugueses a 
seguirem em direção a estas ilhas. Há 
quem diga que se dirigiam para o Norte de 
África e uma tempestade desviou-os para 
aquele local. Há quem defenda que o 
rumo desejado era mesmo o das ilhas, 
uma vez que delas já havia conhecimento.  
Como se encontravam desertas, selva-
gens e ignoradas, então que fossem 
portuguesas! 
                                         (Continua…) 

 
 

Pensamento 

Quem tem medo das suas lágrimas, 
nunca ensinará os seus filhos a chorar. 
Quem tem medo das sua falhas, nunca 
ensinará os seus filhos a assumi-las. 

                                                  (Augusto Cury) 
 

 

Gotas de Orvalho 

Tem bom ânimo e coragem, e 
vencerás todas as dificuldades! A vida 
apresenta-te problemas, às vezes difíceis. 
Mas dificuldade superada, é problema 
resolvido. Nunca desanimes: as-de vencer 
folgadamente todos os problemas que 
surjam. E se o problema é complexo, 
divide-o em partes e vence cada um deles 

separadamente. Mas aqui, o importante, é 
não desanimar nunca! 
 

 

Aniversários (parabéns!) 
 

Esta semana está de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, o Leitor da 

Paróquia de Carvalhosa, Martinho 
Matos, amanhã, segunda-feira, dia 23 de 
setembro. 

Também na quarta-feira, dia 25 de 
setembro, será o dia do aniversário da 

Leitora de Figueiró, Luísa Abreu. 
O Jornal do Leitor dá-lhe a ambos 

parabéns pelos seus aniversários e 
deseja-         -lhes muitas felicidades. 
 

 

 

H u m o r 
 
Namorados 

 
Duas raparigas falam dos namorados: 
– Não sei porquê, mas os rapazes que 

me calham são uns verdadeiros 
demónios! 

– Pois olha, os meus são uns 
verdadeiros anjos…  Voam todos! 

« « « « « ….. » » » » » 
 

Fechar os olhos 
 
– Tia, queres experimentar fechar os 

olhos? 
– Por que dizes isso, minha linda? 
– É que os meus pais disseram que, 

quando a tia fechar os olhos, irão ficar 
ricos. 

« « « « « ….. » » » » » 
 
Discussão 
 

A mulher diz ao marido: 
– Quando se diz uma coisa a um 

homem, entra por um ouvido e sai pelo 
outro! 

O marido, imediatamente: 
– E quando se diz uma coisa a uma 

mulher, entra pelos ouvidos e sai pela 
boca! 

« « « « « ….. » » » » » 
 
Milionário 
 

Um milionário, prestes a morrer, disse 
aos seus filhos: 

– Meus filhos, vou deixar-vos. 
Todos a uma só voz: 
– Quanto? 

 
 

Que os homens da riqueza e do poder 
não comprem os necessitados por dinheiro 
nem os indigentes por um par de sandálias. 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

22-09-2019 – XXV Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Fernanda 

Olinda 
Sara Pinto 

1.ª Leitura 
António 

Dias 

José 

Meireles 

2.ª Leitura 
Rosa 

Matos 

Jacinta 

Carneiro 

Oraç Univ. 
Fernanda 

Olinda 

Sara 

Pinto 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Raquel 

Silva 

Lurdes 

Neto 

2.ª Leitura 
Solange 

Sousa  

Joana 

Gomes 
Oração 

Universal 
Jorge David Ana Isabel 

 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
José  

Pedro 

Adelino 

Sousa 

2.ª Leitura 
Teresa 

Moreira 

Brazinda 

Fernandes 

Oração 
Universal 

Diana 

Araújo 

Telma 

Sousa 
 

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 

Nos negócios não existem amigos, 
apenas clientes.  

                                            (Alexandre Dumas) 

 

Até para à próxima semana, 
com desejos de boa leitura. 
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