
JORNAL 
do Leitor litúrgico 

Jornal Inter Paroquial: 
Carvalhosa –  Eiríz – Figueiró – Sanfins 

 

E-MAIL:     

    jornal.leitor@portugalmail.pt 

SAIT:    

    www.paroquiascesf.com 

PERIODICIDADE:  semanal 

N.º  588 – Ano X – 20-10-2019 

________________________ 
 

TEMPO  LITÚRGICO: 

XXIX Dom. Tempo Comum 

ANO “C” 
 

 

 

Sumário 
 

 

PÁGINA  –  1 

– Sumário. 
– Dá que pensar. 
– Tempo Comum (XXIX Domingo). 
– Antífona de Entrada. 
– 1.ª Leitura (Êxodo).  

PÁGINA  –  2 

– Salmo Responsorial. 
– 2.ª Leitura (2 Timóteo). 

PÁGINA  – 3 

– Aclamação ao Evangelho. 
– Evangelho (Lucas). 

PÁGINA  –  4 

– Oração Universal. 
– Antífona da Comunhão. 
– Agenda Santoral. 
– A oração - para vencer o inimigo. 

PÁGINA  –  5 

– A oração - subir à montanha.  
– A oração - vitória certa. 
– Perseverar na oração - com... 
– Perseverar na oração - como filhos... 

PÁGINA  – 6 

– Perseverar na oração - com toda a... 
– Sacramento da Unção dos Doentes. 

PÁGINA  – 7 

– Aniversários (parabéns). 
   – Humor.  

– Escala da semana. 
– A Fechar. 

 

Dá para pensar… (7) 
 
(…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. 

Santuário de Fátima 

Quase todos os portugueses já 
visitaram o santuário e um terço 

fez uma promessa 
 

Larga maioria das pessoas 
encontra ali uma energia espiritual forte 
e 60% acreditam nos milagres 
 

Em peregrinação ou em turismo, o 
Santuário de Fátima já foi visitado, pelo 
menos uma vez, por nove em cada dez 
portugueses, e 60% das pessoas fizeram 
a viagem nos últimos cinco anos. Muitos 
serão atraídos pela “energia espiritual 
muito forte” que lá encontram 87% dos 
inquiridos, incluindo uma parte 
significativa (79%) de quem professa 
outras religiões.  

Este é, todavia, um dado que deve ser 
lido com cautela, avisa Helena Vilaça, 
socióloga da religião e professora na 
Universidade do Minho: se é certo que 
metade das pessoas vinculadas a outras 
religiões já rezaram em Fátima, também é 
certo que muitas poderão ter perdido a 
recristianização do santuário, encarado 
por muitos crentes não católicos como um 
lugar de paganismo. “Para os protestantes 
evangélicos”, exemplifica a docente, 
“Maria é um apóstolo de Jesus”, pelo que 
não deve receber a devoção que lhe é 
dada. 

É junto das religiões orientais, todavia, 
que o santuário mais pode ser um espaço 
promotor de diálogo inter-religioso. Helena 
Vilaça lembra que o budismo e o 
Hinduísmo integraram a figura de Maria 
como a “mãe de todos os budas” ou a 
“santíssima mãe”, e que é mencionada no 
Corão, propiciando a visita ao santuário 
de muçulmanos, sobretudo xiitas, muitos 
vindos do Irão. 

 
 

XXIX Dom. Comum 
 

A Igreja celebra hoje o dia Mundial 
das Missões. Na sua Mensagem, o Santo 

Padre vai ao encontro das nossas dúvidas 
e dificuldades: 

“Com frequência, os obstáculos à obra 
de evangelização encontram-se, não no 
exterior, mas dentro da própria 
comunidade eclesial. 

Às vezes, estão relaxados o fervor, a 
alegria, a coragem, a esperança de 
anunciar a todos a Mensagem de Cristo e 
ajudar os homens do nosso tempo a 
encontrá-Lo. Por vezes há ainda quem 
pense que levar a verdade do Evangelho 
seja uma violência à liberdade. 

A propósito, são iluminantes estas 
palavras do então Papa Paulo VI: «Seria 
certamente um erro impor qualquer coisa 
à consciência dos nossos irmãos. Mas 
propor a essa consciência a verdade 
evangélica e a salvação em Jesus Cristo, 
com absoluta clareza e com todo o 
respeito pelas opções livres que essa 
consciência fará [...], é uma homenagem a 
essa liberdade» (Exort. Ap. Evangelii 
nuntiandi, 80). 

 
 

Antífona de Entrada 
Respondei-me, Senhor, quando Vos invoco, 
ouvi a minha voz, escutai as minhas palavras.  
Guardai-me dos meus inimigos, Senhor. 
Protegei-me à sombra das vossas asas. 
 

 

Primeira Leitura 
(Ex 17, 8-13) 

 

Monição: 
 

Moisés sobe ao monte e ora intensamente 
de braços abertos, para alcançar a vitória do 
Povo de Deus contra os Amalecitas. Enquanto 
mantém os braços abertos, o exército do seu 
povo avança, e os deixa cair, recua. 

Para que a Igreja vença esta grande 
batalha contra o espírito do Mal, a Igreja 
convida-nos hoje a levantar os braços, pedindo 
pela causa missionária. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura do Livro do Êxodo 

8Naqueles dias, Amalec veio a 
Refidim atacar Israel. 9Moisés disse a 
Josué: «Escolhe alguns homens e 
amanhã sai a combater Amalec. Eu irei 
colocar-me no cimo da colina, com a 
vara de Deus na mão». 10Josué fez o 
que Moisés lhe ordenara e atacou 
Amalec, enquanto Moisés, Aarão e Hur 
subiram ao cimo da colina. 11Quando 
Moisés tinha as mãos levantadas, Israel 
ganhava vantagem; 12mas quando as 
deixava cair, tinha vantagem Amalec.  
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Como as mãos de Moisés se iam 
tornando pesadas, trouxeram uma 
pedra e colocaram-na por debaixo para 
que ele se sentasse, enquanto Aarão e 
Hur, um de cada lado, lhe seguravam 
as mãos. Assim se mantiveram firmes 
as suas mãos até ao pôr do sol 13e 
Josué desbaratou Amalec e o seu povo 
ao fio da espada. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Leitura fácil, no entanto, tem em atenção 
algumas palavras: Êxodo (lê “êzudo” e não 
“eizudo”) / Amalec (lê “amaleque” pronun-
ciando o ‘c’) / Refidim / Josué (lê “jusué” e não 
“jósué” / Aarão (lê “aarão” e não “arão”) / Hur / 
vantagem / colocaram-na / desbaratou / e 
outras. 

A disposição do texto, no Lecionário, é, 
frequentemente, um útil auxiliar para uma boa 
leitura. Lembra-te, que os ouvintes não estão a 
ler (apenas escutam o que tu lês, bem ou mal).  

 
Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Os Amalecitas eram uma tribo 
nómada que vivia nas regiões desoladas 
do deserto do Sinai. Poucos povos foram 
tão odiados pelos Israelitas como este. 

Tinham cometido um crime 
imperdoável. Os Israelitas que estavam a 
caminho da Terra Prometida tinham que 
atravessar o seu território. Cansados pela 
viagem, pediam apenas um pouco de 
água, e os Amalecitas, em vez de os 
ajudarem, assaltaram-nos e mataram os 
mais fracos da retaguarda da caravana (Dt 
25, 17-19). 

A Leitura de hoje refere-se a uma das 
primeiras escaramuças que os Israelitas 
tiveram com esta tribo. 

Diz o texto que Moisés ordenou a 
Josué que os atacasse, enquanto ele com 
Aarão e Hur, subiriam ao monte para 
invocar a ajuda de Deus. 

Aconteceu então que, enquanto 
Moisés estava com as mãos levantadas 
em oração, Josué vencia, mas logo que, 
por causa do cansaço, as deixava cair, os 
Amalecitas levavam a melhor. 

Como fazer, então, para conseguir 
manter sempre elevados em oração os 
braços de Moisés? Aarão e Hur 
encontraram a solução: sentaram Moisés 
em cima de uma pedra e, depois, um à 
direita e outro à esquerda, seguraram-lhe 
os braços. Ficaram assim até ao fim da 
tarde e Israel desbaratou os Amalecitas. 

O trecho bíblico não pretende ser um 
convite a que se peça a Deus força para 
matar os inimigos! 

Os povos da antiguidade, considera-
vam que os deuses combatiam ao lado do 
povo que o adorava. Nós, hoje, instruídos 

por Jesus, sabemos que esta é uma 
conceção de Deus arcaica e grosseira. 

O episódio narrado na Leitura foi 
inserido na Bíblia porque tem uma 
mensagem teológica: ensina-nos que 
quem quiser alcançar objetivos superiores 
às suas forças, deve rezar... sem se 
cansar. 

Pretende lembrar-nos que há 
resultados que não podem ser obtidos 
senão pela oração. Confrontamo-nos com 
inimigos que nos impedem de viver, que 
nos cortam a respiração: a ambição, o 
ódio, as paixões desregradas. 

Então se por um só momento 
deixarmos cair os braços, se interrom-
permos a oração, logo estes inimigos 
levam a melhor, e a nós nada resta senão 
resignarmo-nos à dramática experiência 
da derrota. 

Os braços devem ficar levantados... 
até ao fim da tarde, da vida, sem nos 
cansarmos. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 120 (121), 1-8 (R. cf. 2) 

  

Monição: 
 

Os israelitas costumavam entoar este 
salmo quando faziam peregrinações ao 
Templo de Jerusalém. Ele animava os 
peregrinos a contar sempre com o auxílio do 
Senhor e chamava-se o salmo das 
caminhadas. 

Todos nós vamos a caminho da Jerusalém 
celeste e queremos manifestar a nossa 
confiança filial no Senhor que vai connosco a 
caminho e nos ajuda em todas as dificuldades 
quando recorremos a Ele com toda a 
confiança. 

  

Refrão: 
 

O NOSSO AUXÍLIO VEM DO SENHOR, 
QUE FEZ O CÉU E A TERRA. 

  
Levanto os meus olhos para os montes: 
donde me virá o auxílio? 
O meu auxílio vem do Senhor, 
que fez o céu e a terra. 
 

Não permitirá que vacilem os teus passos, 
não dormirá Aquele que te guarda. 
Não há-de dormir nem adormecer 
Aquele que guarda Israel. 
 

O Senhor é quem te guarda, 
o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. 
O sol não te fará mal durante o dia, 
nem a lua durante a noite. 
 

O Senhor te defende de todo o mal, 
o Senhor vela pela tua vida. 
Ele te protege quando vais e quando vens, 
agora e para sempre. 
 

 

As Sagradas Escrituras podem dar-te a 
sabedoria que leva à salvação, pela fé em 
Cristo Jesus. 

Segunda Leitura 
(2 Tm 3, 14 – 4,2) 

 

Monição: 
 

São Paulo, na segunda carta que escreve 
ao seu discípulo Timóteo, convida-nos a 
redescobrir a força do Evangelho e a alegria 
daqueles que o seguem com fidelidade. 

A recomendação que lhe faz é também 
para todos nós: «Desde a infância conheces as 
Sagradas Escrituras; elas podem dar-te a 
sabedoria que leva à salvação, pela fé em 

Cristo Jesus.»  

Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 14Permanece firme no 
que aprendeste e aceitaste como certo, 
sabendo de quem o aprendes-
te. 15Desde a infância conheces as 
Sagradas Escrituras; elas podem dar-te 
a sabedoria que leva à salvação, pela fé 
em Cristo Jesus. 16Toda a Escritura, 
inspirada por Deus, é útil para ensinar, 
persuadir, corrigir e formar segundo a 
justiça. 17Assim o homem de Deus será 
perfeito, bem preparado para todas as 
boas obras. 4,1Conjuro-te diante de 
Deus e de Jesus Cristo, que há-de 
julgar os vivos e os mortos, pela sua 
manifestação e pelo seu reino:  
2Proclama a palavra, insiste a propósito 
e fora de propósito, argumenta, ameaça 
e exorta, com toda a paciência e 
doutrina. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não tem qualquer dificuldade, 
mas deve ser lida respeitando os tempos de 
pausa.  

Exercita bem as palavras: Permanece / 
aprendeste / aceitaste / persuadir (lê 
“perssuadir” e não “perzuadir”) / Conjuro-te 
argumenta / exorta (lê “ezorta” e não “echorta”) 
/ e outras. 

Comentário à 2.ª Leitura: 

Por que valores vale a pena jogar a 
vida? Que princípios devemos inculcar 
nos nossos filhos? Deverão ser educados 
a competir e a dominar os outros, ou a 
ajudar os mais fracos? Que valor dar ao 
dinheiro, à família, aos filhos, à saúde, à 
própria imagem social, ao sucesso? As 
respostas a estas questões são muitas e 
divergentes. Qual será a resposta justa? 

As soluções propostas pelas pessoas 
são incertas e mutáveis (alteráveis), condi 
__________________________________ 
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cionadas muitas vezes mais pela moda, 
do que por motivações sólidas. 

Paulo sugere a Timóteo o ponto de 
referência seguro: as Sagradas Escrituras. 
Para o convencer, lembra-lhe a ligação, 
mesmo afetiva, que o liga à fé. Lembra-lhe 
que foi educado nela desde a infância, «fé 
sem fingimento, que se encontrava já na 
tua avó Lóide e na tua mãe Eunice» (2Tm 
1, 5). 

Continuando, explica o valor da 
Sagrada Escritura. Ela – diz Paulo – é 
«inspirada por Deus, é útil para ensinar, 
persuadir, corrigir e formar segundo a 
justiça. Assim o homem de Deus será per-
feito, bem preparado para todas as boas 
obras». 

Quem encontrou este tesouro, não o 
pode esconder ou considerar como um 
bem do qual gozar sozinho; deve 
comunicar a sua descoberta aos irmãos. 

Paulo implora a Timóteo – e através 
dele a todos os animadores das 
comunidades – que aproveite cada 
ocasião para dar a conhecer o Evangelho 
(2 Tm 4. 1-2). 

O Apóstolo está preocupado que a fé 
dos discípulos seja adequadamente 
alimentada. Não com doutrinas 
estragadas, mas com o único alimento 
nutriente e robusto: a palavra de Deus 
contida nos textos sagrados. Nesses 
mesmos anos, Pedro, dirigindo-se aos 
neófitos (iniciados), utiliza outra imagem 
comovente: compara esta Palavra ao leite 
que a mãe Igreja oferece aos seus filhos. 
Diz assim: «Como crianças recém-              
-nascidas, ansiai pelo leite espiritual, não 
adulterado, para que ele vos faça crescer 
para a salvação» (1 Pe 2, 2). 

É um convite a todas as comunidades 
para que não reduzam a vida cristã a 
devoções, à repetição de ritos e 
cerimónias religiosas, mas que deem 
importância ao estudo e à meditação da 
Sagrada Escritura. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Hb 4, 12) 

Monição: 
 
A Palavra de Deus não é como as 

palavras dos homens, faladas ou escritas. Ela 
permanece viva para sempre, com o 
ensinamento oportuno de que precisamos num 
momento concreto da nossa vida. 

Deste modo, o Espírito Santo vai 
alumiando os nossos caminhos, para que 
possamos fazer sempre e em tudo a vontade 
do Pai. 

Se nos esforçarmos por levar à vida, a 
Palavra de Deus que nos é anunciada, 
veremos que nos ajuda sempre nos caminhos 
da vida. 

Afirmemos esta certeza da fé, cantando 
alegremente a aclamação ao Evangelho. 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

A palavra de Deus é viva e eficaz, 
pode discernir os pensamentos e   
     intenções do coração. 
 

 

Evangelho (Lc 18, 1-8) 
__________________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 
1Naquele tempo, Jesus disse aos seus 

discípulos uma parábola sobre a 
necessidade de orar sempre sem 
desanimar: 2«Em certa cidade vivia um 
juiz que não temia a Deus nem respeitava 
os homens. 3Havia naquela cidade uma 
viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: 
‘Faz-me justiça contra o meu 
adversário’. 4Durante muito tempo ele não 
quis atendê-la. Mas depois disse consigo: 
‘É certo que eu não temo a Deus nem 
respeito os homens; 5mas, porque esta 
viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, 
para que não venha incomodar-me 
indefinidamente’». 6E o Senhor acrescen-
tou: «Escutai o que diz o juiz iníquo!... 7E 
Deus não havia de fazer justiça aos seus 
eleitos, que por Ele clamam dia e noite, e 
iria fazê-los esperar muito tempo? 8Eu vos 
digo que lhes fará justiça bem depressa. 
Mas quando voltar o Filho do homem, 
encontrará fé sobre a terra?» 

 

Palavra da Salvação. 
__________________________________________ 

 
Comentário ao Evangelho: 
 

A oração não poderá ser um modo de 
forçar Deus a fazer a nossa vontade? 
Então, por que é que somos convidados a 
dirigirmo-nos a Ele com insistência? Que 
sentido tem a oração? 

A estas perguntas Jesus responde 
hoje com uma parábola e com uma 
aplicação à vida da comunidade. A 
parábola começa com a apresentação das 
personagens. 

A primeira é um juiz cujo encargo 
deveria ser o de proteger os fracos e os 
indefesos, e que é uma pessoa sem Deus, 
alguém que não experimenta sentimentos  
de piedade. Ele mesmo, no seu solilóquio 
(a falar com os “seus botões”), reconhece 
que a má reputação que ganhou é 
plenamente justificada: «É certo que não 
temo a Deus – diz ele – nem respeito os 
homens». A descrição que Jesus faz 
deste homem é muito realista. Leva a 
pensar que se refere a algum caso de evi-
dente injustiça de que ouviu falar ou até 
mesmo de que foi testemunha. 

A segunda personagem é a viúva. Na 
literatura do antigo Médio Oriente e na 
Bíblia, a “viúva” é o símbolo da pessoa 

indefesa, exposta a abusos, vítima de 
prepotências, que não pode recorrer a 
ninguém senão ao Senhor. Ben-Sirá 
comove-se perante a sua condição e 
ameaça quem abusa dela: «O Senhor é 
um Juiz, e não faz distinção de pessoas. 
Não desprezará a oração do órfão nem os 
gemidos da viúva. Não correm à viúva 
lágrimas pela face, e o seu grito não se 
dirige contra aquele que as faz derramar? 
Aquele que adora a Deus com alegria, 
será bem recebido, e a sua oração 
chegará até às nuvens. A oração do 
humilde penetrará até às nuvens, e não se 
consolará, enquanto ela não chegar até 
Deus» (Sir 35, 14-21). 

Na parábola é posta em cena uma 
viúva que sofreu uma injustiça. Terá sido 
talvez enganada numas partilhas ou 
vítima de alguma aldrabice, talvez alguém 
tenha explorado o seu trabalho, o que é 
certo é que sofreu uma injustiça e 
reivindica os seus direitos, mas ninguém 
lhe liga. Não tem dinheiro para pagar um 
advogado, não conhece ninguém que 
possa defender a sua causa, ninguém a 
quem meter uma cunha. Só tem uma carta 
na mão, e joga-a: importuna o juiz indo ter 
com ele continuamente, com obstinação 
(teimosia), a ponto de parecer leviana. 

Depois de ter apresentado as duas 
personagens, a parábola continua com o 
solilóquio do magistrado que um dia 
decide resolver o caso. Não porque se 
deu conta do seu comportamento incorre-
to, mas apenas porque está cansado e 
incomodado com a insistência da mulher. 
Diz ele: esta viúva é demasiado maçado-
ra, importuna-me, tornou-se insuportável. 

A parábola termina aqui. Os versículos 
seguintes, contêm uma atualização. 
Iremos comentá-los mais à frente, antes 
vamos tentar apanhar o sentido e a 
mensagem da parábola. 

Quem representa o juiz iníquo? A 
resposta parece óbvia, mesmo que 
embaraçante: é Deus. Mas não é assim. 

Esta personagem, na realidade, é 
secundária, foi introduzida apenas para 
criar a situação insustentável em que se 
encontra envolvida a viúva. Ora, é sobre 
esta situação que Jesus quer chamar a 
atenção. Essa é a condição em que os 
discípulos   se   encontram   neste   mun-
do, dominado ainda pelo maligno e 
profundamente marcado pela morte. 

No tempo de Jesus, a injustiça 
concretizava-se em sistemas opressivos 
políticos, sociais e religiosos. Hoje, é 
representada pelos abusos, por fraudes 
feitas à custa dos mais pobres e por aque-
les acontecimentos inexplicáveis, absur-
dos que nos chocam e que são contrários 
ao nosso anélito (hábito) de vida. 

Então que fazer nestas situações? 
Eis a mensagem da parábola: rezar. 
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Jesus contou-a – diz o evangelista – para 
inculcar a convicção de que é necessário 
orar sempre, sem desanimar. 

A oração é o grande meio para não 
perder a cabeça, até mesmo nos 
momentos mais difíceis e dramáticos, 
quando tudo parece conjurar contra nós e 
contra o reino de Deus. 

Mas então como se faz para rezar 
sempre? 

Ora bem: a oração não deve ser 
identificada com a monótona repetição de 
fórmulas que enervam quem as recita, o 
próximo que as ouve e – creio eu – tam-
bém Deus, que certamente se aborrece se 
não forem expressão de um autêntico 
sentimento do coração (Am 5, 23). 

Jesus recomendou aos discípulos que 
não fizessem como os pagãos, que 
pensam ser ouvidos à força de palavras 
(Mt 6, 7). 

A oração verdadeira, aquela que 
nunca deve ser interrompida, consiste em 
mantermo-nos num contínuo diálogo com 
o Senhor. 

O diálogo com Ele faz-nos avaliar a 
realidade, os acontecimentos, as pessoas, 
com os seus critérios de juízo. Analisamos 
com Ele os nossos pensamentos, os 
nossos sentimentos, as nossas reações, 
os nossos projetos. 

“Rezar sempre” significa não tomar 
alguma decisão, sem antes o ter 
consultado. E se por um instante se 
tivesse que interromper esta relação com 
Deus, se – para usar a imagem da 
primeira Leitura – se tivesse que deixar 
cair os braços, imediatamente os inimigos 
da vida e da liberdade se imporiam. 
Inimigos que se chamam paixões, 
impulsos descontrolados, reações 
instintivas. Criam-se as premissas para as 
escolhas insensatas. 

É a oração que permite, por exemplo, 
controlar a impaciência de querer instaurar 
o reino de Deus a todo o custo e 
recorrendo a qualquer meio. É a oração 
que nos impede de forçar as consciências 
e nos ensina a respeitar a liberdade de 
cada pessoa. 

A conclusão do trecho é bastante 
enigmática (misteriosa). A última frase: 
«Mas quando voltar o Filho do homem 
encontrará fé sobre a terra?», parece 
insinuar a dúvida sobre o sucesso final da 
obra de Cristo. Para a compreender é 
necessário verificar quem fala e quem são 
os destinatários da mensagem. 

Quem toma a palavra é o Senhor que 
no Evangelho de Lucas indica o 
Ressuscitado. Dirige-se aos eleitos que 
são os cristãos perseguidos das comuni-
dades de Lucas. É às suas interrogações 
angustiantes que se quer dar uma 
resposta. 

Estamos nos anos 80 e na Ásia Menor 
iniciou-se uma perseguição manhosa, 
mais do que violenta. Domiciano quer que 
todos o adorem como um Deus. A 
instituição religiosa pagã, servil e adula-
dora, adequou-se imediatamente e apoia 
as manias excêntricas do soberano. Os 
cristãos não. Não podem – como diz o 
livro do Apocalipse (Ap 13) – inclinar-se 
perante a «besta» (o divo Domiciano) e 
por isso sofrem vexames e 
discriminações. 

Agora percebe-se claramente quem é 
a viúva da parábola: é a Igreja de Lucas, a 
Igreja a quem foi tirado o Esposo, é a 
comunidade que espera a sua vinda, 
mesmo não conhecendo nem o dia nem a 
hora do seu regresso, e que cada dia, 
com insistência, implora: «Vem, Senhor 
Jesus» (Ap 22, 20). 

A esta invocação, o Senhor dá uma 
resposta consoladora com uma pergunta 
retórica (E Deus não havia de fazer justiça 
dos seus eleitos, que por Ele clamam dia 
e noite?) seguida de uma afirmação 
perentória (Eu vos digo que lhes fará 
justiça bem depressa) 

A maior tentação dos cristãos são os 
desencorajamentos e a desconfiança 
diante da longa espera do Esposo que 
tarda a manifestar-se, que tolera a 
injustiça. 

A última frase: «Mas quando voltar o 
Filho do homem, encontrará fé sobre a 
terra?» não se refere ao fim do mundo, 
mas à vinda salvadora de Cristo a este 
mundo. Perante a inexplicável lentidão do 
juiz, a viúva teria podido resignar-se e 
desesperar de poder vir um dia a obter 
justiça. 

O Senhor quer pôr em guarda a 
comunidade cristã contra o perigo 
representado pelo desencorajamento, 
pela resignação, pela ideia de que o 
Esposo nunca mais voltará para «fazer 
justiça». Ele virá certamente, mas 
encontrará os seus eleitos prontos a 
acolhê-lo? A alguém o seu tardar poderia 
ter levado a perder a fé. 
 

 

 

Oração Universal 
 

__________________________________ 
 

1 – Pelas Igrejas há pouco implantadas, 
      pelo Papa Francisco que as confirma na fé 
      e por aqueles que lhes anunciam a   
           Palavra, 
      oremos ao Senhor. 
 
2 – Pelos que proclamam sem desânimo o      
           Evangelho, 
      pelos que falam de Cristo com a vida 
      e pelos fiéis que não esquecem a oração, 
      oremos ao Senhor. 
 

3 – Pelos juízes a quem compete fazer justiça, 
      pelos que prestam atenção aos mais    
           pequenos 
      e pelas viúvas e pessoas sem defesa, 
      oremos ao Senhor. 
 
4 – Pelos monges que oram dia e noite, 
      pelas Ordens de vida ativa e contemplativa 
      e pelos pais que rezam com os filhos, 
      oremos ao Senhor. 
 
5 – Por todos os países de missão, 
      pelos missionários que levam ao longe a 
           Boa Nova 
      e pelos cristãos que oram sem desânimo, 
      oremos ao Senhor. 
 
6 – Pela nossa assembleia aqui reunida, 
      pelos fiéis que permanecem firmes na   
           esperança. 
       e pelos que praticam com alegria a   
           caridade, 
       oremos ao Senhor. 
__________________________________________ 

 

Antífona da Comunhão 
 

O Senhor vela sobre os seus fiéis,  
sobre aqueles que esperam na sua       
     bondade,  
para libertar da morte as suas almas,  
para os alimentar no tempo da fome. 

 
 

Agenda Santoral 

Dia 22   – S. João Paulo II (Papa).  
Dia 23   – S. João de Capistrano    
                                            (Presbítero). 
Dia 24   – S. António Maria Claret (Bispo).           
Dia 26   – Santa Maria no Sábado. 
 

 

A oração 

Para vencer o Inimigo 
 

«Naqueles dias, Amalec veio a 
Refidim atacar Israel. Moisés disse a 
Josué: «Escolhe alguns homens e 
amanhã sai a combater Amalec.» 

Mutas vezes, as pessoas interrogam-     
-se sobre a necessidade e a eficácia da 
oração de petição. Perguntam: Para quê 
pedir? Então Deus não conhece de que 
precisamos? Ou será que não nos ama? 

O episódio narrado no Livro do Êxodo 
ajuda-nos a compreender para que serve 
a oração e se vale a pena rezar. 

É verdade que Deus conhece as 
nossas necessidades, ama-nos e quer 
ajudar-nos, mas manda-nos pedir, porque, 
nesta oração, recebemos muitos outros 
favores. 

Tudo se enquadra na grande batalha 
que se trava no mundo entre Maria com os 
__________________________________ 
N.º 588 – 20-10-2019 – XXIX Dom. Comum – Pág. 4 /7 



Pág. 5 /7 – XXIX Dom. Comum – N.º 588 – 20-10-2019 

 
seus filhos e a serpente com os seus 
sequazes. 

-– As necessidades aproximam-nos 
de Deus e dos nossos irmãos. Se nunca 
precisássemos de ninguém, porque Deus 
colocava ao pé da nossa porta o que nos 
faz falta, seríamos em breve “ilhas 
incomunicáveis”, pessoas isoladas de 
tudo e de todos. Não nos havíamos de 
preparar para a vida de comunhão com 
Deus e com os irmãos, na terra e na 
eternidade. 

-– As necessidades aproximam-nos 
de Deus e uns dos outros, porque 
desejamos ver os nossos problemas 
solucionados. 

-– Quando oramos aumentamos a 
nossa intimidade com Deus, ao mesmo 
tempo que nos tornamos humildes – pela 
consciência da nossa indigência – 
crescendo no Seu amor. 

-– Ao repetir uma prece, ganhamos 
consciência de como o que pedimos é 
importante para nós e como Deus é bom 
em conceder-no-lo. 

 
 

A oração 
Subir à montanha 
 

«Eu irei colocar-me no cimo da colina, 
com a vara de Deus na mão». 

O gesto de Moisés subir à montanha 
para fazer oração pelo seu povo a lutar na 
planície contra o inimigo é simbólico. 

Fala-nos das condições que devemos 
fomentar para que a nossa oração seja 
agradável a Deus. 

-– Subir à montanha é silenciar o ruído 
da planície, do dia a dia, para mais 
facilmente nos encontrarmos com Deus. 
Embora a nossa cela seja a rua, o campo, 
no meio do matraquear das máquinas, 
também nestas situações devemos criar 
silêncio no meio do qual possamos fazer 
oração. 

-– A montanha, pela sua grandeza, 
fala-nos da presença de Deus. Não é por 
acaso que muitos contemplativos 
escolhem o ambiente da montanha para a 
contemplação. 

-– Pode significar também desligar-se 
de muitas coisas supérfluas e receber o 
prémio do ar puro das alturas e a visão do 
panorama deslumbrante. 

Moisés sobe à montanha para falar 
com o Senhor de coisas que o preocu-
pam: a vitória da liberdade do Povo de 
Deus que neste momento está ameaçada. 

A oração de petição é para pedir ao 
Senhor aquilo que nos preocupa. Mas se 
nesta oração falamos exclusivamente dos 
nossos problemas e, os dos outros, nunca 

são lembrados, é mau sinal, e a oração 
não agradará certamente ao Senhor. 

 
 

A oração 
Vitória certa 

 

«Trouxeram uma pedra e colocaram-           
-na por debaixo para que ele se sentasse, 
[...]. Assim se mantiveram firmes as suas 
mãos até ao pôr do sol e Josué 
desbaratou Amalec e o seu povo ao fio da 
espada.» 

Moisés propôs-se pedir a ajuda do 
Senhor para o Seu Povo, com os braços 
abertos em cruz. Era e é uma atitude 
muito usada para fazer oração. 

Esta atitude agradava ao Senhor, 
porque quando permanecia nela, o 
exército do Povo de Deus levava de 
vencida o inimigo; quando os baixava, 
recuavam. 

Será de braços abertos na Cruz que 
Jesus Cristo nos obterá a vitória sobre o 
demónio e a nossa liberdade. Hoje, 
quando fazemos isto em particular, 
devemos lembrar como Jesus orou na 
Cruz. 

Mas o Patriarca da libertação do 
Egipto, do Sinai e da Peregrinação pelo 
deserto estava diminuído de forças, por 
causa da idade avançada e dos muitos 
trabalhos e problemas que tivera de 
enfrentar. Não se aguentaria muito tempo 
de pé com os braços abertos em cruz. 

Os dois jovens que tinham subido com 
ele à montanha improvisaram uma 
solução para o problema: fizeram-no 
sentar numa pedra e colocaram-se um de 
cada lado, para que ele repousasse os 
braços nos ombros dele. Assim 
permaneceu até ao fim da batalha e o 
Povo de Deus saiu vencedor. 

Quando fazemos oração de petição, 
somos sempre atendidos. Está empe-
nhada a palavra de Deus nesta promessa. 
«Pedi e recebereis, procurai e achareis, 
batei e abrir-se-vos-á.» (Mt 7, 8; Lc 11, 10). 

O Senhor nunca nos deixa partir de 
mãos vazias. Como dizia um santo dos 
nossos dias, Deus dá-nos sempre antes, 
mais e melhor do que pedimos. 

Todas as vezes que o Senhor aborda 
este assunto na Sua pregação, Jesus 
vibra de amor; recorre ao amor e 
solicitude dos pais para com o filho 
pequenino: «Qual de vós...?» 

Na vida pública nunca se aproximou 
alguém de Jesus a pedir uma graça que 
não fosse atendido. Às vezes recebia 
graças maiores, como o paralítico que 
vinha pedir apenas para deixar a paralisia 
do corpo, e recebeu o perdão dos 
pecados. 

 
 

 

Perseverar na oração 
Com intenção reta 
 

«Jesus disse aos seus discípulos uma 
parábola sobre a necessidade de orar 
sempre sem desanimar: “[...]. Havia 
naquela cidade uma viúva que vinha Ter 
com ele e lhe dizia: “Faz-me justiça contra 
o meu adversário”» 

Esta viúva vinha pedir uma coisa a 
que tinha direito: a defesa dos seus bens, 
possivelmente para poder alimentar os 
filhos. Naquele tempo, como ainda hoje, 
havia pouco ou nenhum respeito pelos 
que não sabem ou não podem defender-        
-se. 

O juiz acabou por atendê-la, não 
porque zelasse a justiça de que estava 
constituído guardião por ofício, mas para 
não continuar a ser incomodado. 

Não é esta a razão por que Deus nos 
atende nas nossas orações, mas porque 
nos ama. E também não seria nosso 
amigo se atendesse preces que fazemos 
sem reta intenção. 

Há quem peça vingança contra os 
inimigos; injustiça no ganhar uma questão 
pendente; vaidades que nada aproveitam 
à sua alma. Nestas condições, não podem 
ser atendidos. 

Antes de pedir, vejamos diante de 
Deus se a nossa intenção é reta: se 
pedimos o que é justo, se vivemos a 
caridade nas nossas petições e se não 
estamos a fugir da verdadeira humildade.   

Quantas vezes estamos muito 
preocupados com a nossa glória e nada 
com a glória de Deus. 

Unimo-nos hoje à prece de toda a 
Igreja, pedindo muitos e santos 
missionários e missionárias, para que o 
Reino de Deus chegue a todas as 
pessoas de boa vontade? 

E também devemos perguntar-nos se 
fazemos o que está ao nosso alcance, isto 
é, se nos preocupamos com a salvação 
daqueles que vivem connosco. 

É muito cómodo falar e pedir pelos 
que estão longe, mas difícil lembrarmo-       
-nos dos que estão junto de nós. 

Porque não pensar nisto? 
 

  

Perseverar na oração 
Como filhos eleitos  

de Deus 
 

 «E Deus não havia de fazer justiça 
aos seus eleitos, que por Ele clamam dia 
e noite, e iria fazê-los esperar muito 
tempo?» 
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Quando vamos fazer oração devemos 

estar bem conscientes de que somos 
filhos de Deus. Não nos dirigimos a um 
estranho que faz depender a sua atenção 
de simpatizar ou não connosco, de estar 
bem ou mal disposto ou de captar o 
aperto da nossa situação ou simples-
mente estar alheio a tudo o que se passa. 
Dirigimo-nos a um Pai, ao melhor dos 
pais. 

-– No texto do Evangelho que 
reproduz as palavras do Mestre chama-       
-nos “seus eleitos.” 

O Pai elegeu-nos. São Paulo diz que o 
Pai «nos elegeu n’Ele (em Cristo) antes da 
criação do mundo para que fôssemos 
santos na Sua presença.» (Efésios 1, 4). 

A nossa filiação divina não é uma 
palavra de adorno. É uma realidade da 
nossa fé. Somos filhos de Deus e o Pai 
trata-nos como tais. 

-– Quando elegemos uma pessoa, 
escolhemo-la por amor, não por imposição 
de alguém. É uma escolha entre diversas 
possibilidades. 

-– Mas a condição de filhos muito 
amados leva-nos a não pedir nada que 
nos afaste do amor do Pai. 

-– Além de que, conduz-nos a 
aguardar os acontecimentos com paciên-
cia e com esperança de filhos confiantes. 

Sabemos que para os Seus eleitos, o 
Pai escolhe o que tem de melhor, o que 
os pode favorecer mais, o que mais 
evidencia o Seu Amor por nós. 

É verdade que muitas vezes as 
pessoas clamam por justiça e não a veem 
realizado durante a sua vida na terra. É o 
caso dos mártires. Ultimamente foi 
beatificada uma multidão de mártires da 
Guerra Civil Espanhola. Na década de 30 
do século XX, produziu-se uma violentís-
sima e cruenta perseguição religiosa: 13 
bispos, 4184 sacerdotes, 2365 frades e 
monges, 283 irmãs, e milhares de leigos 
foram assassinados.  

Morreram vexados, como os piores 
delinquentes do mundo. Para os vexarem 
ainda mais, desnudavam-nos e exibiam-      
-nos assim, arrastando-os pelas ruas. 

Quando se começou a falar da sua 
beatificação, a voz do mal tentou ainda 
persuadir-nos que eram políticos de outra 
cor. Mas a verdade acabou por se impor: 
estes nossos irmãos e irmãs foram mortos 
unicamente por ódio à fé. 

 
 

«Tem fé nas coisas pequenas 
porque é nelas que está a tua 

força.» 

(Santa Teresa de Calcutá) 

 

Perseverar na oração 

Com toda a confiança 

«Eu vos digo que lhes fará justiça bem 
depressa.» 

Quando assim fazemos, temos na 
mão a solução de todos os problemas. 
Talvez a resposta de Deus não seja 
aquela que esperamos, mas será a 
melhor, a que mais nos favorece. 

Qualquer demora em nos atender é – 
segundo o nosso modo de entender – 
logo interpretada pela nossa frágil 
natureza como uma negação de Deus a 
atender-nos; um castigo pelas nossas 
faltas; uma injustiça, porque merecíamos 
mais, etc., etc. 

Há verdades que convém não 
esquecer. 

-– A humanidade rezou e esperou 
pela vinda do Messias durante milhares 
de anos. Como poderíamos pensar que o 
Senhor não nos queria conceder esta 
graça das graças? 

Deus tem os Seus planos e deseja o 
nosso bem infinitamente mais do que nós. 
Sem esta convicção de fé não 
encontraríamos paz na oração de petição. 
Seríamos tentados a pensar que batemos 
a uma porta que nunca se abre, que 
tentamos em vão comover um coração 
insensível e que somos olhados com 
desinteresse. 

Se víssemos acontecer tudo ao nosso 
gosto, que espaço restaria para a nossa 
confiança inabalável em Deus? 

-– Jesus Cristo orou durante duas 
horas a pedir ao Pai que, se fosse 
possível, afastasse d’Ele o cálice da 
Paixão e Morte. Em vez do que pedia, 
recebeu força para levar o Seu martírio 
até ao fim. Por vezes o Senhor não nos dá 
o que pedimos, mas dá-nos outra graça 
maior. 

Jesus Cristo na Cruz é nosso 
Mediador. A Santa Missa é o momento 
mais propício para pedirmos graças que 
sejam para a glória de Deus. É Cristo que 
Se apresenta diante do Pai a fazer a 
nossa petição. Como podemos duvidar da 
bondade do Senhor para connosco? 

Com que confiança materna pede 
Maria um milagre em Caná da Galileia! 
Em poucas palavras, Nossa Senhora 
manifesta uma confiança ilimitada em Seu 
Divino Filho. Sai dali com a certeza de que 
o favor vai ser concedido, e apressa-se a 
recomendar aos serventes que estejam 
atentos e obedeçam às indicações de 
Jesus. Faz o que está na sua mão, e o 
milagre realiza-se. 

Aprendamos com Ela a pedir graças. 
 

 

«A humildade é o lugar do amor» 

(Papa Paulo VI) 

Sacramento da 

Unção dos Enfermos 

 

Escutemos São Tiago na sua 
Epístola: 

Algum de vós está doente? Chame os 
presbíteros da Igreja e que estes orem 
sobre ele, ungindo-o com óleo em nome 
do Senhor. A oração da fé salvará o 
doente e o Senhor o aliviará; e, se tiver 
cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 
(Tg 5, 14-15) 

Os Sacramentos da Cura: 

O Senhor Jesus é o médico das 
nossas almas e dos nossos corpos. Ele 
perdoou os pecados ao paralítico e 
restitui-lhe a saúde do corpo (Mc 2, 1-12).  

Ele hoje deseja que a sua Igreja 
continue a sua obra de cura e salvação 
através da força do Espírito Santo. É este 
o sentido dos dois sacramentos da cura: A 
penitência ou reconciliação (para a alma) 
e a unção dos enfermos (para o corpo). 

O dom do sacramento dos 
Enfermos…  Porquê? 

O Sacramento da Unção dos 
Enfermos vem em auxílio do cristão 
confrontado com as dificuldades de uma 
doença grave ou com as limitações da 
idade avançada. Pode-se receber este 
sacramento da unção sempre que se é 
acometido por uma doença grave ou pela 
idade avançada. 

Assim sendo, o cristão confrontado 
com uma doença grave ou com as 
dificuldades de saúde, próprias da idade 
avançada ou quando é submetido a uma 
operação de risco deverá solicitar aos 
presbíteros este sacramento. 

Quando se deve receber este 
sacramento? 

Em plena consciência e lucidez, ainda 
antes de perder a consciência.  

Não se trata da extrema-unção, mas 
sim de um sacramento dos vivos que vem 
em auxílio daqueles que padecem uma 
doença grave (para os moribundos, o 
sacramento que devem receber é a 
comunhão do Corpo de Cristo em forma 
de viático).  

Este sacramento pode ser recebido 
sempre que haja uma recaída do estado 
de doença, uma inquietação ou uma nova 
doença grave. 

Como se recebe este sacramento? 

Só os sacerdotes (Bispos e 
Presbíteros) podem administrar este 
sacramento. Os dois sinais principais são   
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a imposição das mãos (os sacerdotes 
rezam sobre os doentes) e a unção com o 
óleo santo dos enfermos benzido pelo 
Bispo diocesano na manhã de Quinta-        
-Feira Santa, na fronte – sede do 
pensamento – e nas mãos – sede da 
ação. 

Os doentes aproximam-se dos 
sacerdotes (ou vice-versa, se estiverem 
imobilizados). O Sacerdote toma o Santo 
Óleo e unge o doente na fronte e nas 
mãos, dizendo uma só vez: 

Por esta santa Unção 
e pela sua infinita misericórdia, 
o Senhor venha em teu auxílio 
com a graça do Espírito Santo 
R. Amen. 

  
para que, liberto dos teus pecados, Ele te 
salve e, na sua bondade, alivie os teus 
sofrimentos. 

R. Amen. 

Quais os frutos deste sacramento? 

Uma força especial e um conforto para 
viver, e, se for essa a vontade de Deus, 
uma melhora do estado de saúde. Mesmo 
quando não há melhoria do estado de 
saúde, este sacramento permite 
experimentar a paz e a coragem para 
suportar os sofrimentos da doença e da 
idade avançada com uma graça de força, 
de perdão e de purificação. 

Os frutos do sacramento são: 

– A união do doente ao sofrimento e à 
Paixão de Jesus para o seu bem e para o 
bem de toda a Igreja. 

–- O reconforto, a paz e a coragem 
para suportar os sofrimentos da idade 
avançada e da doença. 

-– O perdão dos pecados, quando a 
doença já não permite a confissão 
sacramental. 

-– As melhoras da saúde, se for essa 
a vontade de Deus e se no plano salvífico 
de Deus, contribuir para o seu 
crescimento espiritual. 

-– A preparação para a morte, 
passagem à vida eterna. 

Como preparar? 

-– Para receber qualquer sacramento 
o cristão deve estar em estado de graça, 
sem consciência de culpa grave. 

-– Deve rezar e pedir a Deus que o 
ajude a conformar-se com a Sua vontade 
Santa. 

-– Deve contemplar Cristo crucificado 
e pedir-lhe a graça de se identificar com a 
sua paixão gloriosa e de contribuir assim 
para o crescimento espiritual da Igreja. 

-– Não deve receber este sacramento 
esperando uma cura milagrosa. O fruto 
principal do sacramento é a graça da 

pacificação e do alívio espiritual e corporal 
das dores. Se for a vontade de Deus e se 
contribuir para o bem da Igreja, o doente 
experimentará também as melhorias 
significativas. 
  

 

Aniversários (parabéns) 

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

– Miguel Fonseca, da Paróquia de 
Figueiró, amanhã, segunda-feira, dia 21 
de outubro. 

– Glória Martins, da Paróquia de 
Carvalhosa, na próxima terça-feira, dia 22 
de outubro. 

– Fernando Neto, também da 
Paróquia de Figueiró, no próximo sábado, 
dia 26 de outubro. 

O Jornal do Leitor deseja à Glória, ao 
Miguel e ao Fernando, festas bonitas de 
aniversário e muitas felicidades. 

 
 

H u m o r 
 

Futebol 
 

Quando (a loira) chegou ao estádio, o 
jogo já tinha começado. Perguntou: 

– Por favor, senhor, como está o 
resultado? 

– Está zero a zero. 
– E quem meteu o primeiro zero? 

____________________ 
 
Mentirosos 
 

– Imagina que a casa onde estive 
hospedado tinha umas paredes tão 
frágeis, que ouvia o vizinho do quarto do 
lado, sempre que mudava de posição. 

– Pois a casa onde eu fiquei tinha 
paredes tão finas, que ouvia o vizinho do 
quarto, sempre que mudava de ideias.  

____________________ 
 
Saudades 
 

– A cozinheira foi despedida. Alguém 
lhe perguntou: 

– Levas saudades de alguém? 
– Sim, levo saudades do gato, que me 

ajudava a limpar os pratos. 
____________________ 

 
Namorados 
 

– Então já não namoras com a 
Patrícia? 

– Não, separamo-nos. 
– E porquê? 
– Porque ela pensava que eu era rico, 

e eu pensava que ela era rica! 
 

 

 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

20-10-2019  –  XXIX Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Maria 

Guiomar 

Joaquim 

Mendes 

1.ª Leitura 
Joaquim 

Martins 

Jorge 

Moreira 

2.ª Leitura 
Ermelinda 

Pinheiro 

Sara 

Pinto 

Oraç Univ. 
Maria 

Guiomar 

Joaquim 

Mendes 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Ana Rita 

Moura 

Ana 

Isabel 

2.ª Leitura 
Susana 

Pacheco  

Lurdes 

Neto 

Oração 
Universal 

Carla  

Cunha 

Joana 

 Gomes 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Teresa 

Moreira 

Núria 

Brandão 

2.ª Leitura 
Diana 

Araújo 

Mariana 

Lopes 

Oração 
Universal 

José  

Pedro 

Nelson 

Gomes 
 

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 

“Não fostes vós que Me escolhestes,  
fui Eu quem vos escolhi e vos nomeei 

para irdes e dardes fruito,  
e o vosso fruto permanecer. 

(Jo 15, 16)” 
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