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Jornal do Leitor 

Volta a dar que 

pensar… (5) 
 
(…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. 

 

Ir à Igreja para sacramentos 

São precisamente os sacramentos 
que mais levam os portugueses à igreja 
(34%). Somando os 21% que lá vão uma 
a duas vezes por ano, é mais de metade 
da população. Olhando a outros países 
europeus, Portugal continua a ter 
assíduos frequentadores dos ritos 
católicos: 17% vão à igreja todas as 
semanas e 36% vão, pelo menos, uma por 
mês. Os valores fazem de Portugal um 
dos Países mais católicos da Europa, a 
seguir à Polónia e perto da Itália e Irlanda. 
É certo que são, sobretudo, as pessoas 
acima dos 65 anos que mais seguem os 
ritos católicos: só 14% nunca se 
confessaram e 20% fizeram-no há menos 
de um ano. Em contraste, quase metade 
dos menores de 24 anos nunca entrou 
num confessionário. Além disso, um 
quarto das pessoas com mais de 65 anos 
vai à igreja todas as semanas. Em 
sacramentos como o batismo, até os mais 
novos têm indicadores acima dos 90% e 
mais de metade fizeram a primeira 
comunhão – mas até aos 34 anos de 
idade, já não se casa pela Igreja nem 
batiza os filhos. 

A interferência da Igreja em assuntos 
mundanos desagrada. Para metade das 
pessoas, deve limitar-se a temas 
religiosos e, para um décimo, pode 
pronunciar-se sobre tudo, menos política. 
Veja-se o caso da abertura de centros 
comerciais e híperes ao domingo: A Igreja 
já é contra, a maioria é a favor. 

 
 

XXVII Dom. Comum 

O mundo atual debate-se com muitos 
problemas, que têm trazido muita 
insegurança, graves atropelos aos mais 
elementares direitos do homem, 
sofrimento e mesmo receio de viver, aos 
homens do nosso tempo. Como seres 
inteligentes que somos, queremos saber o 
motivo por que Deus, nosso Pai, 

omnipotente e infinitamente bom os 
consente. Por isso, encontramo-nos como 
que confundidos e invocamos o Senhor 
implorando-Lhe que intervenha, a fim de 
repor a ordem nestas ocorrências tão 
preocupantes. E Ele, como Pai bondosís-
simo que é, o quer fazer. 

Assim aconteceu também no tempo 
dos israelitas, cujo relato escutaremos 
hoje. Na verdade, a resposta às nossas 
inquietações, é-nos dada nas Leituras da 
Missa deste Domingo, às quais devemos 
prestar a maior atenção. 

 
 

Introdução 

Na Bíblia nunca é dito que Abraão 
entrou num santuário para rezar, e, no 
entanto, ele não só é considerado o pai 
dos crentes, mas também o modelo da 
pessoa que reza. Se para rezar é preciso 
acreditar, para acreditar é preciso rezar.  

Toda a sua vida foi marcada pela 
oração:  nunca tomou uma iniciativa senão 
depois de ter ouvido a palavra do Senhor, 
nunca deu um passo sem ter recebido do 
seu Deus a indicação do caminho a 
seguir.   

A sua história está marcada por um 
constante diálogo com o Senhor. Vejamos: 
«O   Senhor disse a Abraão: “vai...” e então 
Abraão partiu» (Gn 12, 1-4);  « 0  Senhor 
disse a Abraão numa visão... Abraão 
respondeu: Que me dareis, Senhor?» (Gn 
15, 1.2), «O Senhor apareceu a Abraão 
junto dos carvalhos de Mambré... e ele 
prostrou-se por terra» (Gn 18, 1-3); «Deus 
pôs Abraão à prova... Ele respondeu: Aqui 
estou!» (Gn 22, 1) 

Ora, este diálogo alimentou a fé de 
Abraão, dispô-lo a acolher a vontade de 
Deus, fez com que acreditasse no seu 
amor não obstante as aparências 
contrárias. 

Também muitos acontecimentos da 
nossa vida são enigmáticos, incom-
preensíveis, ilógicos e parecem dar razão 
a quem duvida que Deus esteja presente 
e acompanhe a nossa história. 

Nestes momentos, a nossa fé é posta 
à prova e seria espontâneo gritar ao 
Senhor e implorar-lhe: «Escuta a nossa 
voz, entende o nosso lamento.» 

Ele escuta sempre a nossa voz, o que 
é difícil é que nós escutemos a sua. 

«Faz com que escutemos, Senhor, a 
tua voz» – é a invocação que lhe devemos 
dirigir. 

Abre o nosso coração, ajuda-nos a 
renunciar às nossas expectativas, às 
nossas seguranças, aos nossos projetos e 
faz com que possamos acolher os teus. 

É esta a fé que salva. 
       Por isso, faz com que escutemos, a 
tua voz. 
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Antífona de Entrada 
Senhor, Deus omnipotente, tudo está 
sujeito ao vosso poder e ninguém pode 
resistir à vossa vontade.  
Vós criastes o céu e a terra e todas as 
maravilhas que estão sob o firmamento.  
Vós sois o Senhor do universo. 
 

 

Primeira Leitura 
(Hab 1, 2-3; 2, 2-4) 

 

Monição:  
 

Como o profeta Habacuc, também nós 
devemos estar atentos à resposta que Deus dá 
à nossa oração de súplica. Tal oração não 
muda a atitude de Deus, mas faz-nos descobrir 
a pobreza, os limites e a mesquinhez dos 
nossos planos e, por isso, permite-nos uma 
grande certeza: Deus é fiel. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Profecia de Habacuc 

 1,2«Até quando, Senhor, chamarei 
por Vós e não Me ouvis? Até quando 
clamarei contra a violência e não me 
enviais a salvação? 3Porque me deixais 
ver a iniquidade e contemplar a 
injustiça? Diante de mim está a 
opressão e a violência, levantam-se 
contendas e reina a discórdia?» 2,2O 
Senhor respondeu-me: «Põe por 
escrito esta visão e grava-as em tábuas 
com toda a clareza, de modo que a 
possam ler facilmente. 3Embora esta 
visão só se realize na devida altura, ela 
há-de cumprir-se com certeza e não 
falhará. Se parece demorar, deves 
esperá-la, porque ela há-de vir e não 
tardará. 4Vede como sucumbe aquele 
que não tem alma reta; mas o justo 
viverá pela sua fidelidade». 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 
 

Recomendação aos Leitores: 
      

A Leitura tem claramente duas partes que 
a tua voz, leitor deve ajudar a distinguir. Na 
primeira parte, ritmada por três interrogações e 
um lamento, é o profeta que interpela e se 
queixa. Atenção porque o 4º ponto de 
interrogação – em ("discórdia?") – está errado 
e deves substituí-lo por um ponto final, seguido 
de uma pausa mais longa.  

Depois, na segunda parte, o próprio Deus 
dá a resposta. O ponto culminante da Leitura 
coincide com a frase final ("Vede...") que pede 
uma proclamação mais solene e pausada. 

Para conseguires um bom trabalho, 
necessitas de treino de preparação, que não 
deves evitar. Exercita também uma ou outra 
palavra que notes mais dificuldade. Ex. …reina 
a discórdia?» (Substitui a interrogação por um 
ponto) / sucumbe (não é “secumbe”) / e outras. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 

 

Habacuc é contemporâneo de 
Jeremias. A situação social, política e 
religiosa em que vivem é a mesma. A 
iniquidade reina no país: «Retesam 
(esticam) a língua como um arco, 
dominam o país com mentira e não com a 
verdade. Vão de mal a pior, e a Mim já 
não me conhecem – oráculo do Senhor. 
Cada um de vós guarde-se do seu amigo. 
Nem mesmo no irmão vos deveis fiar, 
porque todo irmão procura suplantar o 
irmão, e todo o amigo calunia o seu 
amigo. Enganam-se uns aos outros; não 
há verdade nas suas palavras; habituaram 
a língua à mentira. É gente corrompida, 
incapaz de converter-se. Fraude e mais 
fraude, falsidade e mais falsidade! 
Recusam conhecer-me – oráculo do 
Senhor» (Jr 9, 2-5) «Todos se entregam a 
lucros desonestos; desde o profeta ao 
sacerdote, todos praticam a mentira» (Jr 
8, 10) O rei é um fraco, um incapaz, ama o 
luxo, explora os operários para construir o 
seu palácio, não tutela a causa do pobre e 
do miserável (Jr 22, 13-17). As injustiças, 
os abusos, as prevaricações estão sob os 
olhos de todos e – isto é escandaloso! – 
Deus deixa andar. Parece ter-se 
desinteressado do que acontece na terra. 
Por que não intervém? Por que não 
socorre os oprimidos? 

Atentos, sensíveis, espiritualmente 
maduros, quer Jeremias quer Habacuc 
procuram entender o que está a acontecer 
e não temem abrir um contencioso com 
Deus. 

Perguntam-lhe o porquê do seu 
silêncio e da sua impassibilidade: 
«Senhor, Tu és demasiado justo para eu 
me queixar de ti. Mas desejaria debater 
contigo sobre a justiça. Porque alcançam 
os maus tanto sucesso e os pérfidos (os 
desleais) vivem tranquilos na sua malva-
dez?» (Jr 12, 1).  

Também o povo quer uma explicação, 
por isso vai ter com Habacuc e pede-lhe 
que consulte o Senhor. Perturbado e 
confuso, naquela mesma noite o profeta 
recolhe-se em oração e dirige a Deus as 
perguntas contidas na Leitura de hoje: até 
quando, Senhor, continuarás calado? Até 
quando vais tolerar a injustiça? Por que 
ficas parado como um espectador inerte 
perante a opressão, a violência, as 
contendas, a discórdia? (Hab 1, 2-3). 

Estupenda a oração de Abacuc! Ele 
tem a coragem de dizer ao Senhor que 
não está de acordo com Ele, que não 
entende a sua tolerância para com os 

malvados; reclama pela sua passividade e 
silêncio; ousa pedir-lhe contas do seu 
modo de governar o mundo e os 
acontecimentos da história. 

Depois de ter exposto as 
recriminações suas e do seu povo, o 
profeta cala-se. 

É a vez de Deus responder, é Ele 
quem é chamado agora a justificar a sua 
atitude. 

Habacuc fica à espera, como fazem as 
sentinelas que perscrutam o horizonte 
distante para perceberem até mesmo o 
mais pequeno movimento. Espera um 
sinal que indique uma mudança (Hb 2, 1).  

A resposta do Senhor não se faz 
esperar e está contida na segunda parte 
da Leitura (Hab 2, 2-4) 

Deus ordena a Habacuc: toma nota, 
escreve o que estou para dizer pois quero 
que fique documentado. Esta é a 
promessa: para já não irá acontecer nada, 
não haverá mudanças imediatas. Passará 
um certo tempo antes que chegue a 
libertação. Mas ai de quem se 
desencorajar, não acreditar, ai de quem se 
resignar à injustiça e se adequar ao 
comportamento dos malvados. 

Uma resposta surpreendente: Deus 
não dá nenhuma explicação, pede apenas 
confiança incondicional. Entende as 
queixas do profeta e do povo, sabe que 
não podem compreender as razões da 
sua tolerância, todavia garante que um dia 
aparecerá para todos, com clareza, aquilo 
que agora apenas ele pode ver: o ímpio – 
que aparentemente prospera – na 
realidade está a construir a sua ruína. 
Diante do justo, diante de quem confia no 
Senhor, escancaram-se horizontes de 
vida. 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 94 (95), 1-2.6-7.8-9 

  

Monição: 
 

O profeta impaciente, clama pelo auxílio 
do Céu. O refrão deste Salmo faz eco da 
Primeira Leitura: abre-nos o coração e ajuda-      
-nos a renunciar às nossas expectativas e 
seguranças e faz-nos acolher os planos do 

Senhor.  

Refrão: 

SE HOJE OUVIRDES A VOZ DO SENHOR, 
NÃO FECHEIS OS VOSSOS CORAÇÕES. 

  
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos a Deus, nosso Salvador. 
Vamos à sua presença e dêmos graças, 
ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 
 

Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou. 

__________________________________  
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O Senhor é o nosso Deus 
e nós o seu povo, as ovelhas do seu    
     rebanho. 
  
Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 
«Não endureçais os vossos corações, 
como em Meriba, como no dia de Massa   
     no deserto, 
onde vossos pais Me tentaram e     
     provocaram, 
apesar de terem visto as minhas obras». 
 

 

Segunda Leitura 
(2 Tm 1, 6-8. 13-14) 

 

 Monição: 
 

A fidelidade à vocação batismal está no 
centro da carta de São Paulo ao seu discípulo 
Timóteo. Perante as oposições que encontra, 
ele como nós também, não devemos ter medo 
de dar a cara por Jesus Cristo. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo 

Caríssimo: 6Exorto-te a que  reani-
mes o dom de Deus que recebeste pela 
imposição das minhas mãos. 7Deus 
não nos deu um espírito de timidez, 
mas de fortaleza, de caridade e 
moderação. 8Não te envergonhes de 
dar testemunho de Nosso Senhor, nem 
te envergonhes de mim, seu 
prisioneiro. Mas sofre comigo pelo 
Evangelho, confiando no poder de 
Deus. 13Toma como norma as sãs 
palavras que me ouviste, segundo a fé 
e a caridade que temos em Jesus 
Cristo. 14Guarda a boa doutrina que nos 
foi confiada, com o auxílio do Espírito 
Santo, que habita em nós. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta Leitura, importa que encontres, 
Leitor, o tom da exortação que corresponde a 
este texto, através de leve, sim, mas claro 
também, destaque, dos verbos   no imperativo,  
ritmando a leitura. 
      Presta atenção às palavras: Exorto-te / 
reanimes / imposição / timidez / e outras. 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

A segunda Carta a Timóteo é dirigida, 
sobretudo, àqueles que, na comunidade 
cristã, desempenham o ministério da 
presidência. 

O nosso trecho inicia com o convite a 
Timóteo para que «reanime» o dom de 

Deus que lhe foi conferido pela imposição 
das mãos. 

O ministério que é chamado a desem- 
penhar – testemunhar a verdade – requer 
força e coragem. Timóteo, infelizmente, é 
tímido e reservado, tanto que Paulo um 
dia tem de recomendar aos Coríntios que 
estejam atentos e façam com que ele se 
sinta bem (1 Cor 16, 10), e esta é a razão 
por que Paulo lembra a Timóteo que o Es-
pírito é fonte de força, não de timidez. 

Na segunda parte da Leitura, por duas 
vezes o Apóstolo recomenda a Timóteo – 
e indiretamente a todos os operadores 
pastorais das comunidades – que 
conserve íntegro o depósito da fé. 

Isto, porque, no final do século I d.C, 
começam a infiltrar-se nas comunidades 
cristãs falsos mestres que difundem 
doutrinas erradas, bizarras, fantasiosas. A 
adesão a estas falsas interpretações do 
Evangelho leva a graves desvios quer 
teológicos quer morais. Aqueles que 
presidem à vida da comunidade devem 
estar atentos, proteger os fiéis que estão 
particularmente expostos e são tentados a 
aderir às heresias nascentes. 

As recomendações de fidelidade aos 
princípios da fé, não devem ser 
confundidas com imobilismo espiritual. 
Não são um convite a não mudar nada na 
vida da comunidade. As interpretações 
novas e mais aprofundadas da Bíblia, as 
explicações que tornam o Evangelho mais 
compreensível ao homem de hoje, não 
são desvios da fé. As novas formas 
litúrgicas, os novos textos do catecismo, 
não são uma infidelidade à tradição. 

A criança está preparada para se 
desenvolver, crescer, tornar adulta. Seria 
uma violência para com ela obrigá-la a 
permanecer como é.  

Também a palavra de Deus deve 
crescer (Act 12, 24), também a fé deve 
amadurecer. 

É a fidelidade ao Evangelho que exige 
uma contínua metamorfose (mudança) da 
mente e do coração. 

Esta mudança, querida e guiada pelo 
Espírito, é expressão e sinal de vida. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(1 Pd 1, 25) 

 

Monição: 

 

Enche-nos de alegria a certeza de que o 
Senhor nunca deixa de estar ao nosso lado e, 
se humildemente O quisermos aceitar como luz 
dos nossos passos, alcançaremos a vitória 
final. 

 

 Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

  
A palavra do Senhor permanece eternamente. 
Esta é a palavra que vos foi anunciada 
 

 

Evangelho (Lc 17, 5-10) 
__________________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 5Naquele tempo, os Apóstolos 
disseram ao Senhor: «Aumenta a nossa 
fé». 6O Senhor respondeu: «Se tivésseis 
fé como um grão de mostarda, diríeis a 
esta amoreira: ‘Arranca-te daí e vai 
plantar-te no mar’, e ela obedecer-vos-          
-ia. 7Quem de vós, tendo um servo a 
lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando 
ele volta do campo: ‘Vem depressa sentar-    
-te à mesa’? 8Não lhe dirá antes: ‘Prepara-    
-me o jantar e cinge-te para me servires, 
até que eu tenha comido e bebido. Depois 
comerás e beberás tu. 9Terá de agradecer 
ao servo por lhe ter feito o que 
mandou? 10Assim também vós, quando 
tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, 
dizei: ‘Somos inúteis servos: fizemos o 
que devíamos fazer’». 

 

Palavra da Salvação. 
__________________________________________ 

 
Comentário ao Evangelho: 
 

O trecho do Evangelho que nos é 
proposto hoje não é dos mais fáceis. Quer 
a primeira parte, onde se fala da fé, quer a 
segunda, onde é proposta uma descon-
certante parábola, são muito enigmáticas 
e suscitam algumas questões. O mesmo é 
válido para o versículo conclusivo (v. 10), 
no qual até mesmo os discípulos mais fiéis 
são chamados «inúteis servos». 

Comecemos pelos prodígios que a fé, 
mesmo que pequena como um grão de 
mostarda, pode produzir. O dito do Senhor 
é introduzido por um pedido dos 
discípulos: «Aumenta a nossa fé.» 

Ora, é possível fazer crescer a fé? Ou 
se acredita, ou não se acredita, pensará 
alguém. Então não pode haver um mais 
(fé) e um menos (fé). Isto seria verdade se 
a fé se reduzisse ao acordo dado a um 
pacote de verdades. 

Na realidade, “acreditar,” não diz res-
peito apenas à mente: comporta uma 
escolha concreta, implica a confiança 
plena e incondicional em Cristo e a 
adesão convicta à sua proposta de vida. 
Sendo assim, é fácil dar-se conta de que a 
fé pode crescer ou diminuir. O caminho 
atrás do Mestre, por vezes, é mais 
expedito, por vezes, menos, às vezes 
cansamo-nos, abrandamos e paramos. 

A experiência de uma fé incerta e 
vacilante é feita todos os dias: 
acreditamos em Jesus, mas não 
confiamos completamente nele, não 
temos a coragem de dar certos passos, de 
__________________________________  

N.º 586 – 06-10-2019 – XXVII Dom. Comum – Pág. 3 /7 



Pág. 4 /7 – XXVII Dom. Comum – N.º 586 –06-10-2019 

 
interromper certos hábitos, de fazer certas 
renúncias. Cá está a fé que se deve 
reforçar! 

O pedido dos apóstolos revela a 
convicção a que chegaram. Deram-se 
conta de que a maturação espiritual não é 
fruto do seu esforço e do seu empenho, 
mas é um dom de Deus, e por isso pedem 
a Jesus que os torne mais decididos, mais 
convictos, mais generosos na sua escolha 
em segui-lo. 

Do contexto intui-se também a razão 
por que lhe dirigem esta súplica. 

Ele perspectivou-lhes o caminho difícil 
que os espera: deverão entrar pela porta 
estreita (Lc 13, 24) estar dispostos a 
«odiar» o pai e a mãe (Lc 14, 26); 
renunciar a todos os próprios bens (Lc 14, 
33), e – como está escrito nos versículos 
que precedem imediatamente o nosso 
trecho – deverão ser capazes de perdoar 
sem limites e sem condições (Lc 17, 3). 
Ora, perante tais exigências, é compre-
ensível que se sinta faltar as forças. 

A tentação de pôr em causa as 
próprias escolhas, de desistir, é grande. 
Também a eles vem a vontade de dizer, 
como muitos já fizeram: «Que palavras 
insuportáveis! Quem pode entender isto?» 
(Jo 6, 60). Temem não conseguir. Eis 
então que aflora espontânea a invocação 
de ajuda: aumenta a nossa fé! 

Em vez de os atender, Jesus começa 
a descrever as maravilhas que a fé 
produz. 

Usa uma imagem paradoxal e muito 
estranha para a nossa cultura: fala de uma 
árvore – não se sabe bem se de uma 
amoreira ou de um sicômoro – que pode 
ser milagrosamente desenraizada e 
plantada no mar. 

Se Jesus se refere ao sicômoro, então 
a imagem alude às raízes muito fortes e 
profundas desta planta, raízes que 
chegam a resistir seiscentos anos e são 
muito difíceis de arrancar da terra. 

A fé – diz Jesus – é capaz de realizar 
até mesmo o impossível: desenraizar um 
sicómoro (árvore) ou fazer crescer uma 
amoreira no mar. 

Mateus e Marcos não falam de uma 
árvore, mas de uma montanha que pode 
ser deslocada com a fé (Mt 21, 21; Mc 11, 
23) e esta devia ser uma imagem mais 
familiar e proverbial, é usada também por 
Paulo (1 Cor 13, 2). A mensagem, porém, 
é a mesma e pode ser resumida com as 
palavras pronunciadas por Jesus noutro 
contexto: «Tudo é possível a quem crê» 
(Mc 9, 23). 

É espontâneo perguntar: por que é 
que ninguém fez tais milagres? Não os 
fizeram Jesus, nem Nossa Senhora, nem 
Abraão, nem os grandes santos. Não os 
fizeram – e não é difícil entendê-lo – 

porque Jesus falava de modo hiperbólico 
(exagerado). 

Os milagres de que fala são aquelas 
mudanças inesperadas que se realizam 
naqueles que creem, são aquelas transfor-
mações inexplicáveis, absolutamente 
imprevisíveis que se verificam na socie-
dade e no mundo quando se confia 
realmente na palavra do Evangelho e se a 
põe em prática. 

Há alguns exemplos que nos podem 
iluminar: diante dos ódios, dos rancores, 
dos preconceitos que caracterizam as 
relações entre os povos, quem não 
pensou que se tratem, de realidades 
inevitáveis? Quem não pensou que certos 
conflitos familiares são insanáveis? Quem, 
pelo menos uma vez, não considerou que 
as raízes da inimizade são tão profundas 
que não se podem arrancar? 

Para quem acredita – diz Jesus – não 
existem situações irrecuperáveis. Quem 
confia na sua palavra será testemunha de 
milagres extraordinários e inesperados, 
verá realizarem-se as mudanças prodi-
giosas anunciadas pelos profetas: o 
deserto florescerá (Is 32, 15) e a estepe 
será transformada num jardim do Éden (Is 
51; 3). 

A esta afirmação segue-se uma 
parábola que deixa um pouco de 
amargura e desilusão. Não é fácil enten-
der por que é que Jesus fala deste modo. 

Fala de um escravo que, depois de um 
dia de duro trabalho, volta a casa esgotado 
e com o rosto queimado pelo sol. O 
patrão, em vez de o felicitar pelo seu 
serviço e o convidar a sentar-se, a comer 
alguma coisa, invetiva-o com dureza: 
«Prepara-me o jantar e cinge-te para me 
servires.» 

Como o patrão representa Deus e os 
servos somos nós, é caso de nos 
preocuparmos: no fim da vida seremos 
acolhidos assim? 

A parábola também surpreende 
porque, há alguns domingos, ouvimos 
Jesus falar de um modo muito diferente: 
«Felizes esses servos, que o Senhor, ao 
chegar, encontrar vigilantes. Em verdade 
vos digo: cingir-se-á e mandará que se 
sentem à mesa e, passando diante deles, 
os servirá» (Lc 12, 37). Uma cena 
comovente! 

A comparação usada no trecho de 
hoje não corresponde à nossa 
sensibilidade atual, antes pelo contrário, 
irrita-nos. Devemos colocá-la no contexto 
cultural do tempo, quando o escravo era 
considerado propriedade do patrão e não 
podia exigir nada. 

Ora, Jesus não discute esta situação, 
assume-a como um facto. Um dia 
enunciará os princípios inovadores sobre 
os quais será baseada a nova sociedade 
proposta por Ele. 

Recordemos o alerta lançado aos dis- 

cípulos na Última Ceia: «Levantou-se 
entre eles uma discussão sobre qual deles 
devia ser considerado o maior. Jesus 
disse-lhes: "Os reis das nações imperam 
sobre elas e os que nelas exercem a 
autoridade são chamados benfeitores. 
Convosco, não deve ser assim; o que for 
maior entre vós seja como o menor, e 
aquele que mandar, como aquele que 
serve. Pois, 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, 24-27). 

Ele não pretende tratar o problema da 
escravidão, serve-se apenas de um 
exemplo para transmitir a sua mensagem 
teológica. Quer corrigir o modo enganador 
com que os fariseus (de então e de hoje) 
consideravam a relação com Deus. 

Os guias espirituais daquele tempo 
pregavam a religião dos méritos. Diziam: 
no fim da vida, Deus retribuirá com base 
nas obras de cada pessoa. Portanto, a 
necessidade   de   fazer   o   maior   nú-
mero possível de obras boas: orações, 
jejuns, esmolas, práticas religiosas, 
sacrifícios, cumprimento rigoroso dos 
mandamentos e dos preceitos. Tudo isto 
para ter direito a uma recompensa maior. 

Ora este modo de entender a relação 
com o Senhor, corresponde perfeitamente 
à nossa lógica. 

Parece-nos justo imaginar um Deus 
assim. Não nos damos conta de que 
estamos a raciocinar exatamente como os 
fariseus. 

O homem – que é pó e cinza – não 
pode exigir nenhum direito diante de 
Deus, de quem recebe tudo gratuitamente. 

Esta “religião dos méritos” é deletéria 
(perigosa) para quem a pratica, instaura 
relacionamentos incorretos, orientados 
para um egoísmo subtil entre as pessoas 
e deforma a relação com Deus. 

Não ama, realmente, aquela pessoa, 
que atinge o objetivo – nem sequer muito 
disfarçado – de acumular méritos diante 
de Deus. Continua a pôr-se a si mesma, 
no centro dos seus próprios interesses, 
ajuda o irmão, para assim melhorar a sua 
própria vida espiritual. 

Jesus quer que o discípulo ponha de 
lado, todo o tipo de egoísmo, mesmo o 
espiritual. 

Entra no reino de Deus quem ama de 
forma incondicional e gratuita, como o Pai 
que está nos céus. 

O maior problema que é posto pela 
religião dos méritos é outro: reduz Deus a 
um contabilista encarregado de manter em 
ordem os livros e de assinalar acurada-
mente débitos e créditos de cada um. 

Ora, a parábola, quer destruir esta 
imagem de Deus. 
__________________________________  
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Não nos agrada, chega até a irritar-       

-nos, porque a ideia de que, fazendo o 
bem, adquirimos méritos diante de Deus, 
está muito radicada em nós. É profunda 
como a raiz de um sicômoro! 

O dito conclusivo – já de si muito duro 
– torna-se mesmo desagradável devido à 
tradução inexata, que fala de inúteis 
servos. Nenhum servo disponível e 
trabalhador pode ser definido como inútil. 
Seria mais correto dizer: Somos simples 
servos; fizemos o que devíamos fazer». 

Jesus não pretende desvalorizar as 
obras boas, não despreza o trabalho do 
homem nem assume uma atitude de 
indiferença em relação a quem se 
empenha a fazer o bem. Procura antes 
libertar os discípulos de uma forma de 
orgulho perigosa para eles e para as 
outras pessoas: a complacência para com 
a própria justiça, a ostentação da própria 
santidade, a exibição da própria conduta 
impecável. Quer purificar os seus 
corações dos impulsos à emulação 
(competição) e à rivalidade espiritual. 

Não é preciso competir para 
açambarcar as predileções e o amor de 
Deus: há deste amor para todos, com 
abundância. 

Jesus quer dar a entender que o 
comportamento do fariseu que exibe os 
seus méritos é insensato porque o bem 
não é obra da pessoa, mas sempre e todo 
dom gratuito de Deus. «Que tens tu que 
não tenhas recebido? E, se o recebeste, 
porque te glorias, como se não o tivesses 
recebido?» (1 Cor 4, 7).  

 
 

Oração Universal 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1 – Pela Igreja Santa de Deus, 
      para que anuncie a fé que leva à salvação 
      e revele aos homens os mistérios do Reino, 
      oremos ao Senhor. 
 
2 – Por aqueles que receberam o Espírito Santo, 
      o Dom de Deus que foi dado aos Apóstolos, 
      para que deem bom testemunho de Jesus, 
      oremos ao Senhor. 
 
3 – Pelos justos que clamam ao Senhor 
      contra toda a violência e opressão, 
      para que a sua voz seja escutada, 
      oremos ao Senhor. 
 
4 – Pelos homens e mulheres do mundo inteiro 
      que não são respeitados na sua dignidade, 
      para que encontrem quem defenda os seus      
           direitos, 
      oremos ao Senhor. 
 
5 – Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, 
      para que em cada professor tenham um mestre 
      e nos pais os seus maiores amigos, 
      oremos ao Senhor. 
 
6 – Pelos membros da nossa assembleia de oração, 
      para que sirvam a Deus com alegria, 
      em casa, no trabalho e em toda a parte, 
      oremos ao Senhor. 
_____________________________________________________________________________________ 

Antífona da Comunhão 
 

O Senhor é bom para quem n’Ele confia, 
para a alma que o procura. 

Ou: 

Porque há um só pão, todos somos um 
     só corpo,  
nós que participamos do mesmo cálice e    
     do mesmo pão. 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 07   – Nossa Senhora do Rosário.  
Dia 09   – SS. Dionísio (Bispo) e   
                          Companheiros (Mártires).  

 – S. João Leonardo (Presbítero). 

 – B. João Newman (Bispo). 

Dia 11   – S. João XXIII (Papa). 
Dia 12   – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

7 de outubro 

Nossa Senhora 

do Rosário 
_______________________________ 

Evangelho (Lc 1, 26-38) 
_____________  

 

Naquele tempo, 26o Anjo Gabriel foi 
enviado por Deus a uma cidade da 
Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem 
desposada com um homem chamado 
José. 27O nome da Virgem era 
Maria. 28Tendo entrado onde ela estava, 
disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o 
Senhor está contigo». 29Ela ficou 
perturbada com estas palavras e pensava 
que saudação seria aquela. 30Disse-lhe o 
Anjo: «Não temas, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus.  
31Conceberás e darás à luz um Filho, a 
quem porás o nome de Jesus. 32Ele será 
grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. 
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu 
pai David 33reinará eternamente sobre a 
casa de Jacob e o seu reinado não terá 
fim». 34Maria disse ao Anjo: «Como será 
isto, se eu não conheço homem?». 35O 
Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá 
sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá 
com a sua sombra. Por isso o Santo que 
vai nascer será chamado Filho de 
Deus. 36E a tua parenta Isabel concebeu 
também um filho na sua velhice e este é o 
sexto mês daquela a quem chamavam 
estéril   37porque a Deus nada é 
impossível».  38Maria disse então: «Eis a 

escrava do Senhor faça-se em mim 
segundo a tua palavra». 
__________________________________________ 

  
 

7 de outubro 

Nossa Senhora do Rosário 
 

O Rosário 

Louvor a Deus com Maria 

e por Maria 

 No Evangelho deste dia, da Senhora 
do Rosário, lemos, mais uma vez, as 
palavras com que o Anjo Gabriel se dirige 
a Nossa Senhora, e nunca nos cansamos 
de as escutar: “Ave, cheia de graça, o 
Senhor está contigo”. São um louvor 
dirigido a Maria, mas que acaba em Deus 
causa e fim de toda a perfeição da “Cheia 
de graça”. É um louvor que desde então 
se repete, como as ondas do mar que 
nunca acabam. Isabel, proclamará Maria 
como a Bendita entre as mulheres, por ser 
Bendito o fruto do seu ventre (cf. Lc 1, 42). 
Anos mais tarde, quando uma mulher do 
povo quer louvar Jesus, serve-se da 
melhor fórmula possível: chamar Bendita à 
sua Mãe (cf. Lc 11, 27). E o próprio 
Espírito Santo proclama, por boca de 
Maria, que todas as gerações chamarão 
Bem-aventurada à Mãe do Senhor, porque 
a Misericórdia do Todo-poderoso realizou 
nela Maravilhas (cf. Lc 1, 47-50). 

A Igreja de todos os tempos continua 
este modo de orar, que já encontramos na 
Primitiva Comunidade: orar com Maria, 
Mãe de Jesus (Primeira Leitura deste Dia). 
Orar a Deus com Maria e louvando Maria, 
é o caminho que conduziu até essa forma 
privilegiada de oração mariana que é o 
Rosário. Na sua origem, teve importância 
decisiva São Domingos de Gusmão, e a 
aparição de Nossa Senhora que, segundo 
a tradição, teve, quando se encontrava em 
França. Não é por acaso que a Mãe de 
Deus encaminhou São Domingos para 
compor este modo de rezar. Depois Ela 
própria apareceria de terço na mão em 
Lourdes e Fátima e nestas últimas 
aparições repetiu sempre a petição de 
rezar o terço diariamente. Os santos e os 
Papas amaram e difundiram o Rosário, e 
tiveram a experiência de que rezando com 
Maria e à Maria se introduziam na 
intimidade com Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo. Assim o disse o Santo Padre 
Francisco quando foi rezar ao Santuário 
de Pompeia: "Virgem do Santo Rosário, 
Mãe do Redentor, mulher da nossa terra 
elevada acima dos céus. (…) Coroada 
com doze estrelas, tu nos levas ao 
mistério do Pai, tu brilhas com o Espírito 
Santo, tu nos dás o teu Filho divino, 
Jesus, nossa  esperança,   única salvação  
__________________________________  

N.º 586 – 06-10-2019 – XXVII Dom. Comum – Pág. 5 /7 



Pág. 6 /7 – XXVII Dom. Comum – N.º 586 –06-10-2019 
 

do mundo. Dando-nos o teu Rosário, tu 
nos convidas a fixar o seu rosto. Tu nos 
abres o seu coração, abismo de alegria e 
dor, de luz e glória, mistério do Filho de 
Deus feito homem para nós. Aos teus pés 
nas pegadas dos Santos, sentimo-nos 
família de Deus” (Papa Francisco, Oração 
no Santuário de Pompeia, 21 de março de 
2015). 

  
  

7 de outubro 

Nossa Senhora do Rosário 
 

 

O Rosário 

Arma poderosa perante 

os perigos 
  

A maior parte das fontes sobre a 
oração de São Domingos em Fangeaux, 
afirmam que Nossa Senhora lhe indicara 
uma devoção concreta, e referem que 
Nossa Senhora lhe terá dito que seria 
“arma poderosa”. De facto, o Rosário foi, 
desde o seu início, o apoio espiritual mais 
firme para defender a Fé contra os 
ataques do inimigo. Quer quando se 
apresentava sob a forma de erros e 
falsidades, quer quando atacava com a 
força das armas. São Domingos encontrou 
a França infestada de heresias de tipo 
maniqueu, especialmente a seita dos 
albigenses, com origem em Albí, na 
Provença francesa. O Santo, como diz o 
Papa Leão XIII, “empreendeu com ânimo 
forte a guerra contra os inimigos da Igreja 
Católica, não com a força nem com as 
armas, mas com a fé mais acendrada na 
devoção do Santo Rosário, que foi o 
primeiro a propagar, e que levou 
pessoalmente e por meio dos seus filhos 
aos quatro cantos do mundo” 
(Enc. Supremi apostolatus, 1-IX-1835). 

Quanto ao socorro de Nossa Senhora 
nas batalhas, relata D. João de Castro no 
seu informe sobre a vitória portuguesa em 
Diu, que “os prisioneiros quando eram 
interrogados isoladamente, afirmavam 
todos que tinham visto sobre a igreja «huã 
molher muito resplandecente, que os 
cegava e não deixava ter o rosto direito 
aos cristãos»” (E. Sanceau D. João de 
Castro, pg. 313). Não seria de estranhar 
que os portugueses de Diu em 1546, 
rezassem o terço, como os cristãos que 
em 1571 lutaram em Lepanto, em 1683 às 
portas de Viena, ou em Temesbar (actual 
Roménia) em 1716. 

Os perigos foram afastados, e a paz 
desceu do Céu, perfumada pela mão da 
Mãe de Deus. Em 1917, foi Nossa 
Senhora que indicou o terço como 
poderosa arma para que acabasse a 
guerra e atrair a paz. A sua mensagem 

criou no mundo uma poderosa onda de 
oração mariana, que como um mar de 
Ave-Marias desabava continuamente 
sobre a chamada “cortina de aço”, até que 
inesperadamente esta ruiu como as 
muralhas de Jericó. 

São muitas as ameaças e perigos que 
os cristãos devem enfrentar também hoje. 
Nunca podemos ter medo ou falta de 
esperança. Temos na mão a arma para 
vencer nas grandes e pequenas batalhas 
da nossa vida. Escutemos a experiência 
da História e a experiência dos santos 
como São Josemaria: “Antes, só, não 
podias... – Agora, recorreste à Senhora, e, 
com Ela, que fácil” (Caminho, 513). 
Quantos milagres foram implorados 
passando as contas do terço, e quantos 
aconteceram de modo bem melhor do que 
aquele que imaginavam as pessoas. 
Queremos, por isso, pedir Nossa Senhora, 
neste dia, que se realize em nós a oração 
do Papa Francisco em Pompeia, feita com 
palavras do Beato Longo: “O Rosário 
bendito por Maria, doce cadeia que nos 
une a Deus, cadeia de amor que nos faz 
irmãos, nós jamais te deixaremos. Nas 
nossas mãos serás uma arma de paz e de 
perdão” (Papa Francisco, Oração no 
Santuário de Pompeia, 21 de março de 
2015). 

  
  

7 de outubro 

Nossa Senhora do Rosário 
 

 

O Rosário 

Chuva de graças para as 

almas 
  

No Antigo testamento, no primeiro 
livro dos Reis, aparece o episódio da 
grande seca com que Deus castiga Israel. 
No capítulo 18, vemos o profeta Elias que 
intercede ante Deus para que regresse a 
chuva. O cenário é o cume do monte 
Carmelo, onde se encontra Elias a orar 
com o seu servo. O profeta manda sete 
vezes o servo ir espreitar o mar para ver 
se chegava a chuva. Na sétima vez o 
servo disse-lhe: “eis que sobe do mar uma 
pequena nuvem como a palma da mão”. 
Pouco depois a chuva começou a cair 
torrencialmente. A tradição da Igreja viu 
sempre naquela pequena nuvem que se 
levanta do mar uma imagem de Maria, 
cujo nome se assemelha à palavra mar. 
Mas sobre tudo Maria, a humilde donzela 
de Nazaré, é como a pequena nuvem, que 
traz dentro de si a grande chuva de graças 
da Redenção. Por meio de Maria chega 
ao mundo, ressequido pelo pecado e sem 
frutos de virtudes, a água benfazeja da 
graça que o converte num pomar e um 
jardim de vida sobrenatural. O que nos 
trouxe Nossa Senhora é Jesus Cristo. E o 

que continua a trazer às almas, também 
hoje, é Jesus Cristo. 

São inúmeras as histórias 
relacionadas com o Rosário que 
confirmam esta verdade, mas vale a pena 
relatarmos pelo menos uma. 

Conta uma senhora residente na 
cidade de São Paul, Minesota, Estados 
Unidos a experiência, muito simples e 
normal, da sua própria vida: “Quando era 
menina, a nossa família morava numa 
pequena casa, onde a minha avozinha 
costumava vir visitar-nos. Costumava ficar 
duas ou três semanas, e nós disputá-
vamos o privilégio de ficar na sua 
companhia. Como eu era a mais velha 
consegui dormir numa cama perto da dela. 

Cada noite depois de apagar as luzes 
e ficar todo em silêncio, ouvia-a falar 
baixinho e suavemente: estava a rezar. 
Parecia que nunca mais ia a acabar, e 
desde o princípio tentei perceber o que 
dizia. Soube que rezava o terço, e dessa 
maneira aprendi o Pai-nosso, a Ave-Maria 
e outras orações que ela rezava. 

A minha avozinha era irlandesa, 
católica. Nossa mãe abandonou a prática 
religiosa quando casou com nosso pai. 
Sempre fomos a escolas laicas e em casa 
não havia religião; a não ser a da nossa 
avozinha quando nos visitava. 

Eu casei, mas nunca mais fui à igreja. 
Mas nove anos mais tarde senti a 
necessidade de ter uma base espiritual. 
Fui a uma biblioteca e estudei várias 
religiões. Mas sempre à noite me 
lembrava das orações da avozinha. Li 
livros sobre a religião Católica e 
comprovei que dava respostas a todas as 
minhas dúvidas. Procurei um sacerdote, 
que me ajudou a preparar-me, e depois de 
receber a formação necessária recebi o 
Batismo. 

Eu rezava pelo meu marido e pelos 
meus pais. Um ano depois de ser católica 
meu esposo anunciou que ia preparar-se 
para ser batizado. A nossa mãe 
reconciliou-se com a Igreja. Tivemos um 
filho e o batizamos. Minha cunhada e o 
seu esposo ao ver como éramos felizes, 
também se tornaram católicos, e o meu 
marido e eu somos padrinhos dos seus 
três filhos. Tudo devido ao terço que 
rezava, em voz baixa, uma boa mulher!”. 
De facto, o Rosário é uma chuva torrencial 
de graças. 

 
 

Sabias que… 
 

Alimentos vegetais em Israel 

Nos tempos de Jesus, o povo de 
Israel, desfrutava de uma dieta rica e 
variada em vegetais: 
__________________________________  
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– Cereais: o trigo e a cevada eram 

dois pilares da sua dieta. 
– Frutas: figos, tâmaras, uvas, 

melões, peras, maçãs, marmelos, 
albricoque, romãs. 

– Legumes: lentilhas, favas, grão-de-     
-bico… 

Durante a sua permanência no Egipto, 
habituaram-se a alhos, cebolas, pepinos, 
alho porro. Consideravam essencial o 
consumo de alho pelas suas proprieda-
des. Cultivavam várias espécies distintas.  

  
 

Aumentar a 

qualidade da nossa fé 

Os apóstolos pedem a Jesus que lhes 
aumente a fé. Provavelmente compre-
enderam que a fé que aprenderam de 
pequenos não é suficiente. Eles pensam 
na «quantidade de fé». Jesus, com a sua 
resposta, fala-lhes da «qualidade da sua 
fé». Algo semelhante também nos pode 
acontecer: podemos acreditar que o que 
nos falta é aumentar os conhecimentos da 
doutrina cristã. Mas Jesus convida-nos a 
melhorar a qualidade da nossa fé. Para 
isso: 

– Escutar a sua Palavra e procurar 
momentos de oração e encontro com Ele, 
pessoal e comunitariamente; 

– Fazer da misericórdia, o perdão e 
acolhimento incondicional, os pilares que 
sustentam a nossa fé; 

– Dar lugar na nossa vida à esperança 
e à alegria; 

– Olhar com olhos de misericórdia 
aqueles que sofrem e esforçar-nos por 
ajudá-los sem esperar nada em troca.  

 
 

Oração 

Senhor, que a minha fé seja como 
uma semente de mostarda. Uma fé 
simples e humilde que confie em Ti e 
aprenda a confiar nos outros. 

Senhor, que a minha fé seja como 
uma semente de mostarda. Uma fé aberta 
ao acolhimento para que, vendo-me 
acreditar, compreendam que Tu és amor. 

Senhor, que a minha fé seja como 
uma semente de mostarda. Uma fé forte e 
comprometida para que nunca se canse 
de tornar realidade o teu Reino de justiça, 
amor e paz. 

 
 

 

«Se tivésseis fé como um grão de 
mostarda, diríeis a esta amoreira: 
‘Arranca-te daí e vai plantar-te no 
mar’, e ela obedecer-vos-ia. 
 

                                                              (Lc 17, 6) 

Descobrimentos 

portugueses – 5 

_______________ 

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. 

 

Madeira – Descoberta 
 

A descoberta, ou redescoberta, 
ocorreu entre 1517 e 1520. João 
Gonçalves Zarco e Tristão Vaz foram os 
primeiros capitães que, ao serviço do 
Infante D. Henrique, desembarcaram na 
ilha de Porto Santo e, depois, chegaram à 
maior, a Madeira. 

Também sobre esta viagem entre as 
ilhas há diversas opiniões. Uns relatam-na 
como uma difícil e perigosa aventura, 
outros descrevem-na como um trajeto fácil 
e rápido. 

O que realmente se sabe é que dois 
capitães desembarcaram primeiro em 
Porto Santo, regressando de seguida ao 
reino com algumas plantas e pedaços de 
terra. O Infante D. Henrique, satisfeito, 
ordenou então que se tomasse posse das 
ilhas. Cerca de um ano depois, João 
Gonçalves Zarco e Tristão Vaz, desta vez 
acompanhado por Bartolomeu Perestrelo, 
voltaram e desembarcaram, de novo, em 
Porto Santo. 

Dali zarparam em direção à ilha maior 
e ficaram fascinados com a quantidade de 
árvores e a vegetação espessa que se 
estendia até ao mar, o que até tornava 
difícil encontrar um local para o 
desembarque. Fizeram então a primeira 
exploração num batel, circundando a ilha. 
Quando a frondosa vegetação o permitiu, 
foram a terra, mas a entrada na ilha era 
praticamente impossível, devido à 
quantidade de árvores que ocupavam 
totalmente o solo. Chamaram-lhe, por 
isso, e tal como registava a carta de 
marear de Médici, I. lo Legname, ilha da 
Madeira. 

                                   (continua…) 
 

 

Aniversário (parabéns!) 
 

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

 -- Ana Isabel, da Paróquia de Eiriz, 
hoje, Domingo, dia 6 de outubro. 

-- Justina Leão, da Paróquia de 
Carvalhosa, na próxima quarta-feira, dia 9 
de outubro. 

O Jornal do Leitor dá-lhes os 
parabéns a ambas e deseja-lhes muitas 
felicidades. 
 

 

 
 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

06-10-2019  –  XXVII Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Jacinta 

Carneiro 

Alexandra 

Brito 

1.ª Leitura 
José 

Meireles 

Joaquim 

Mendes 

2.ª Leitura 
Maria 

Guiomar 

Paula 

Carvalho 

Oraç Univ. 
Jacinta 

Carneiro 

Alexandra 

Brito 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Maria José 

Pinheiro 

Mónica 

Gonçalves 

2.ª Leitura 
Nelson 

Costa  

Assunção 

Matos 

Oração 
Universal 

Fernanda 

Gomes 

Paula 

Meireles 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Sofia 

Santos 

Isabel 

Matos 

2.ª Leitura 
Carla G. 

Sousa 

Eulália 

Gonçalves 

Oração 
Universal 

Raquel 

Barros 

Ricardo 

Brito 
 

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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