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Provérbio 

Onde Deus te plantou,  
é aí que deves dar flores. 

(Provérbio do Canadá) 

Dá para pensar… (8) 
 
(…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 

 

RELIGIOSIDADE POPULAR 

 
No global, “Fátima continua a ser 

muito marcada pela religiosidade popular”, 
disse. Os seus seguidores são sobretudo 
pessoas de mais idade e com menor 
capacidade económica, que são em 
simultâneo as que mais professam o 
Catolicismo e aderem aos ritos da Igreja. 

Quem mais acredita na existência de 
“Nossa Senhora, mãe de Jesus”, tem mais 
do que 35 anos, enquadra-se sobretudo 
na classe média-baixa e baixa e vive nas 
ilhas, Norte (exceto Grande Porto) e 
Centro. Grosso modo, são também estas 
as pessoas que mais rezam no santuário 
(70% dos portugueses já o fizeram), que 
mais acreditam nos milagres de Maria 
(média de 60%) e que mais promessas 
fazem. 

Quanto a visitas ao santuário, a 
capacidade económica para suportar a 
deslocação pode explicar o facto de 
97,7% das famílias abastadas já o terem 
feito, contra 87% das mais pobres – ainda 
assim, uma percentagem expressiva.  Há 
também uma diferença entre idades: 99% 
das pessoas com mais de 65 anos já 
foram a Fátima e a percentagem vai 
diminuindo à medida que se desce no 
escalão, até chegar aos 70% de quem 
tem menos de 24 anos. Falta saber se os 
mais novos só não foram ao santuário 
porque ainda não tiveram tempo para 
isso. 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

XXX Dom. Comum 
 

 Todos nós que participamos e 
celebramos a Eucaristia é-nos exigido 
transparência, simplicidade e humildade. 

Não são tanto as nossas palavras, 
templos, cânticos ou paramentos que 
agradam e comovem o Senhor, mas sim 
um coração humilde e grato. Um coração 
que pela sua verdadeira docilidade e 
humildade estabelece as relações mais 
belas e autênticas com Deus e com os 
irmãos. 

A missão é feita por corações novos e 
renovados. Não se pode anunciar o reino 
sem a coerência de vida de um coração 
humilde. Não se pode ser evangelho sem 
a sabedoria da humildade para partilhar o 
tesouro que nos foi legado. O evangelho 
exige servidores humildes porque não é 
um projeto pessoal por mais bonito e forte 
que pareça. Não se pode sobrevier na fé 
sem a autenticidade da relação com Deus 
e com os irmãos.  

 
 

Primeira Leitura 
(Sir 35, 15b-17.20-22a) 

__________________________________ 
 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 

15bO Senhor é um juiz que não faz 
aceção de pessoas. 16Não favorece 
ninguém em prejuízo do pobre e atende 
a prece do oprimido. 17Não despreza a 
súplica do órfão nem os gemidos da 
viúva. 20Quem adora a Deus será bem 
acolhido e a sua prece sobe até às 
nuvens. 21A oração do humilde 
atravessa as nuvens e não descansa 
enquanto não chega ao seu 
destino. 22aNão desiste, até que o 
Altíssimo o atenda, para estabelecer o 
direito dos justos e fazer justiça. 
 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 

 
Recomendação aos Leitores: 

 
A leitura deste texto de Ben-Sirá não é 

difícil. Respeite-se o paralelismo, tão ao gosto 
da poética bíblica e tão favorável a conservar 
de cor os ensinamentos sapienciais. 

Toma atenção ao pronunciar o nome do 
Livro que se lê: Pronuncia “Béne-Sirá” e não 
“Bem-Sirá”.  
       Exercita as palavras: aceção (O “p” que o 
Lecionário mostra, não se lê. Lê “aceção”) / 
prece / oprimido / despreza / súplica / órfão / 
gemidos / prece / descansa / Altíssimo / e 
outras. 
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Comentário à 1.ª Leitura: 
 

A lei é igual para todos, é verdade, 
mas nem todos podem pagar bons 
advogados, e os juízes nem sempre são 
imparciais. 

Deus, que como sabemos, é chamado 
a pronunciar o juízo definitivo, inapelável, 
sobre o homem, assemelha-se aos juízes 
deste mundo? Vamos ver que não. 

No Antigo Testamento é dada esta 
ordem àquele que em Israel deve 
administrar a justiça: «Não farás vergar a 
justiça, não farás aceção de pessoas e 
não aceitarás suborno, pois o suborno, 
cega os olhos dos sábios e perverte a 
causa do inocente» (Dt 16, 19). Sábia 
disposição! De um juiz que recebe 
presentes não se pode esperar 
imparcialidade. 

Numa sociedade em que é fácil 
«domesticar» as sentenças dos processos 
com algum dinheiro, alguém poderá 
pensar que também Deus, como os juízes 
humanos, pode ser corrompido, que pode, 
com alguns presentes, tornar-se sócio. 
Como? 

Tomemos o caso de um latifundiário 
(proprietário de grandes extensões de 
terreno de cultivo) que não paga aos seus 
assalariados: sabe que comete um erro e 
sabe que um dia deverá prestar contas ao 
Senhor. Então que faz? Vai ao templo, dá 
uma boa gorjeta ao sacerdote de serviço e 
oferece a Deus um cordeiro gordo ou um 
jovem touro. Está convencido de que, 
depois de ter recebido um dom tão 
generoso, o Senhor se tornará seu amigo, 
fechará os olhos às injustiças que comete, 
não o tocará com os seus castigos, não 
enviará nem doenças, nem secas, nem o 
granizo para destruir as suas colheitas. 

Ben-Sirá ataca duramente esta falsa 
religião: «Não procures corrompê-lo com 
presentes, porque não os aceitará. Não te 
apoies num sacrifício injusto» (Sir 35, 11). 
Depois – e é o trecho contido na nossa 
leitura – explica as razões da sua 
condenação: «O Senhor é um Juiz que 
não faz aceção de pessoas. 

Se Ele não é parcial – pensamos nós 
– Ele premeia os bons e castiga os maus, 
sem discriminar entre ricos e pobres. 

Pelo contrário – e esta é a surpresa – 
para Ele não ter preferências significa pôr-    
-se ao lado do pobre. Esta é a sua justiça. 

Amizades, parentesco, presentes, 
ameaças, posição social elevada... nada 
conta diante d’Ele. A única condição que 
mexe com Ele é a pobreza, a necessidade 
da pessoa: Ele «não favorece ninguém 
em prejuízo do pobre e atende a prece do 
oprimido. Não despreza a súplica do órfão 
nem os gemidos da viúva». As suas 
orações chegarão até ao céu, até à 
presença de Deus. 

Quando perante Ele se apresenta 
quem não tem méritos para mostrar, 
alguém que só pode contar com as 
próprias misérias, então Ele comove-se e 
pronuncia sempre uma sentença de 
salvação. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.17-18.19.23 

  
Monição: 
 

O humilde é o pobre que sabe louvar, 
agradecer. Reconhece que tudo brota da 
misericórdia de Deus. 

  
Refrão:     
 

O POBRE CLAMOU  
E O SENHOR OUVIU A SUA VOZ. 

  
Ou:           
 
O SENHOR OUVIU O CLAMOR  
      DO POBRE. 
 

  
A toda a hora bendirei o Senhor, 
o seu louvor estará sempre na minha   
      boca. 
A minha alma gloria-se no Senhor, 
escutem e alegrem-se os humildes. 
  
A face do Senhor volta-se contra os que   
      fazem o mal, 
para apagar da terra a sua memória. 
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, 
livrou-os de todas as angústias. 
  
O Senhor está perto dos que têm o  
      coração atribulado 
e salva os de ânimo abatido. 
O Senhor defende a vida dos seus servos, 
não serão castigados os que n’Ele 
confiam. 
 

 

Segunda Leitura 
(2 Tm 4, 6-8.16-18) 

 

Monição:  
 

Paulo encoraja-nos no nosso labor de 
entrega. Deus esta sempre ao nosso lado. Por 
isso a nossa vida deve ser uma expressão da 

glória de Deus.  

Leitura: 
__________________________________ 

 
Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 6Eu já estou oferecido 
em libação e o tempo da minha partida 
está iminente. 7Combati o bom 

combate, terminei a minha carreira, 
guardei a fé. 8E agora já me está 
preparada a coroa da justiça, que o 
Senhor, justo juiz, me há-de dar 
naquele dia; e não só a mim, mas a 
todos aqueles que tiverem esperado 
com amor a sua vinda. 16Na minha 
primeira defesa, ninguém esteve a meu 
lado: todos me abandonaram. Queira 
Deus que esta falta não lhes seja 
imputada. 17O Senhor esteve a meu 
lado e deu-me força, para que, por meu 
intermédio, a mensagem do Evangelho 
fosse plenamente proclamada e todas 
as nações a ouvissem; e eu fui 
libertado da boca do leão. 18O Senhor 
me livrará de todo o mal e me dará a 
salvação no seu reino celeste. Glória a 
Ele pelos séculos dos séculos. Amen. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Exercita as palavras: libação / iminente / 
abandonaram / imputada / intermédio / 
plenamente / e outras.  

 
Comentário à 2.ª Leitura: 

 
Na Bíblia há muitos discursos de 

despedida postos na boca dos grandes 
personagens. Pronunciaram-nos, antes de 
morrer, Jacob, Moisés, Josué, e também 
Jesus (Jo 14-17), Pedro (2 Pe 1, 12-14) e 
Paulo (Act 20,17-35). O trecho da Carta a 
Timóteo que hoje nos é proposto pertence 
a este género literário. 

O Apóstolo está já velho e cansado, 
encontra-se fechado numa prisão de 
Roma. Vê aproximar-se o dia em que 
deverá deixar este mundo, faz um balanço 
da sua vida e lança um olhar ao futuro. 

O tom é comovente e as imagens 
muito eficazes. 

Combateu o bom combate. Empe-
nhou-se propositadamente em conflitos 
dramáticos onde se enfrentavam luz e 
treva, verdade e mentira, justiça e forças 
de pecado e de morte. Escrevendo aos 
Coríntios fez um elenco dramático daquilo 
que teve de suportar nesta luta pela causa 
justa: «Cinco vezes recebi dos Judeus os 
quarenta açoites menos um. Três vezes 
fui flagelado com vergastadas, uma vez 
apedrejado, três vezes naufraguei, e 
passei uma noite e um dia no alto mar. 
Viagens a pé sem conta, perigos nos rios, 
perigos de salteadores, perigos da parte 
dos meus irmãos de raça, perigos da 
parte dos pagãos, perigos na cidade, 
perigos no deserto, perigos no mar, 
perigos da parte dos falsos irmãos! 
Trabalhos e duras fadigas, muitas noites  
__________________________________ 
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sem dormir, fome e sede, frequentes 
jejuns, frio e nudez!» (2 Cor 11, 24-27). 

Paulo está na prisão e parece um 
derrotado. Não importa, pôs-se ao lado de 
Cristo e sabe ter feito a melhor escolha. 

Terminou a sua carreira. Competiu 
com honra e tem a certeza de que o 
Senhor lhe há-de entregar a coroa de 
louros. 

Não fala de méritos, acumulados com 
esforço e fadiga (seria um conceito 
incompatível com a sua teologia), mas da 
certeza de ter confiado na pessoa certa, 
no Senhor Jesus que não desapontará 
nem a ele nem àqueles que «tiverem 
esperado com amor a sua vinda». 

Manteve a palavra nos empenhos que 
assumiu. A fé foi para Paulo um longo 
sofrimento, um novo nascimento, mas, 
uma vez conquistada, foi sempre mantida. 

Teve uma vida íntegra e levou a cabo 
a missão de apóstolo a que Cristo o tinha 
chamado. 

O seu olhar volta-se também para o 
futuro: «Eu já estou oferecido em libação 
e o tempo da minha partida está 
iminente». 

A sua fidelidade a Cristo será 
confirmada com o maior dos gesto de 
amor: o dom da vida. 

A sua morte será, como a do Mestre, 
um sacrifício expiatório e o seu sangue 
«uma oferta» no altar da fé. 

A imagem do navio que solta as velas 
mostra a inabalável convicção de que a 
morte não é cair num abismo, mas sim 
dirigir-se para novos e esplêndidos lidos. 

Uns trinta anos mais tarde, Clemente, 
um eminente cristão de Roma, dirá dele: 
«Após ter ensinado a justiça ao mundo 
inteiro e ter chegado aos extremos confins 
do Ocidente, deu testemunho diante das 
autoridades, e assim foi tirado do mundo e 
levado ao lugar santo, tornou-se o maior 
exemplo de perseverança». 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(2 cor 5, 19) 

  
Monição: 
 

A sabedoria proposta pelo evangelho seja 
acolhida em nosso coração humilde e sábio. 

 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

  
Deus estava em Cristo reconciliando o    
     mundo consigo 
e confiou-nos a palavra da reconciliação. 
 

 

No dia em que não mais ardermos 
de amor, muitos morrerão de frio. 

(François de Mauriac) 

Evangelho (Lc 18, 9-14) 
__________________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
 

9Naquele tempo, Jesus disse a 
seguinte parábola para alguns que se 
consideravam justos e desprezavam os 
outros: 10«Dois homens subiram ao templo 
para orar; um era fariseu e o outro 
publicano. 11O fariseu, de pé, orava assim: 
‘Meu Deus, dou-Vos graças por não ser 
como os outros homens, que são ladrões, 
injustos e adúlteros, nem como este 
publicano. 12Jejuo duas vezes por semana 
e pago o dízimo de todos os meus 
rendimentos’. 13O publicano ficou a 
distância e nem sequer se atrevia a erguer 
os olhos ao Céu; mas batia no peito e 
dizia: ‘Meu Deus, tende compaixão de 
mim, que sou pecador’. 14Eu vos digo que 
este desceu justificado para sua casa e o 
outro não. Porque todo aquele que se 
exalta será humilhado e quem se humilha 
será exaltado». 
 

Palavra da Salvação. 
__________________________________________ 

 
 
Comentário ao Evangelho: 

 Quem conta uma parábola estende 
sempre uma espécie de armadilha aos 
seus ouvintes: leva-os, sem que eles se 
dêem conta, a pôr-se a favor de um ou do 
outro personagem da história. Depois, 
quando estão plenamente envolvidos, tira 
a conclusão moral. 

Lendo a parábola de hoje, podemos 
perder a sua mensagem porque corremos 
o risco de nos identificarmos com o 
personagem errado. 

Estamos convencidos de que nada 
temos a ver com o fariseu hipócrita, 
antipático, cheio de orgulho e de 
presunção, que despreza com arrogância 
os outros e se sente justo sem realmente 
o ser. As nossas simpatias vão todas para 
o publicano que, pobrezinho, fez algumas 
asneiras, mas tem um coração de ouro, 
está arrependido e, portanto, merece 
amor e compreensão. Convencemo-nos 
de que esta parábola é dirigida àqueles 
que não sentem aversão pelo fariseu. 

A parábola não é tão simples, como 
parece ser à primeira vista. 

Contemplemos antes de mais o 
fariseu que, assumindo a atitude normal 
(não orgulhosa) do judeu piedoso, reza 
em pé (como faz também o publicano). 
Nenhuma ostentação, nenhuma hipocrisia 

O seu monólogo é uma oração, e 
quando se dialoga com Deus, quando se 
lhe abre o coração, certamente não se 
pode mentir, diz-se apenas o que se 

pensa. Basta reler com atenção e sem 
preconceitos os vv. 11-12 e logo nos 
damos conta de que estamos perante 
uma pessoa reta, íntegra, honesta, que 
observa fielmente os preceito da lei e evita 
escrupulosamente todos os pecados (os 
furtos, as injustiças, os adultérios). 

Faz até mais do que aquilo que está 
prescrito. A lei ordena que se deve jejuar 
um dia por ano (Lv 16,29) e o fariseu jejua 
duas vezes por semana (à terça e à 
quinta-feira) para reparar os pecados dos 
outros e atrair para o seu povo as 
bênçãos de Deus. A lei estabelece que, 
no momento da colheita, o camponês 
entregue imediatamente aos sacerdotes a 
décima parte dos produtos principais: o 
trigo, o vinho, o azeite, os primogénitos do 
rebanho (Dt 14, 22-27). São ofertas 
destinadas a beneficiar os pobres, a 
manter as despesas do templo e a formar 
os jovens rabinos. Infelizmente, os 
camponeses – e o fariseu sabe-o bem – 
na sua esperteza, sempre que podem não 
cumprem esta obrigação. Para compensar 
o seu eventual (aliás, provável!) furto, 
paga ele a décima, do seu bolso, cada vez 
que lhes compra os seus produtos. Enfim, 
pode tranquilamente dizer a Deus: «Meu 
Senhor, no mundo há muitos homens 
malvados, mas não ligues, há gente como 
eu que equilibra os seus erros!» 

Ora, por quanto se procure alguma 
falta neste homem, não se descobre nada 
de reprovável. 

Está orgulhoso da sua retidão, 
contrapõe-se às outras pessoas e afasta-
se dos pecadores. 

Isto suscita – é verdade – um certo 
incómodo, mas não se trata de culpas 
graves e tem mesmo vários motivos para 
se sentir melhor do que os outros. 

Quem dera que houvesse mais gente 
assim, honesta, justa, irrepreensível! 
Perdoaríamos de boa vontade até mesmo 
algum orgulho. 

Também Paulo admite – embora 
ataque duramente a teologia dos fariseus 
– que são pessoas zelantes (Rm 10, 2). 

Em contraste estridente com este 
primeiro personagem, eis que entra em 
cena o segundo, um publicano, aquele 
que imediatamente atraiu a nossa 
simpatia devido à sua humildade. 

Este sim, é que nos engana, porque 
não é de maneira nenhuma o tipo manso 
e bonacheirão que parece ser à primeira 
vista. 

É um ladrão calejado, um explorador 
odioso, um chacal. 

Não extorque (não rouba) dinheiro aos 
ricos, mas aos pobres; impõe taxas 
exorbitantes aos camponeses mais 
miseráveis, àqueles que não têm sequer o 
pão para dar aos filhos pequenos. Não tem 
_________________________________ 
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nada de bom a oferecer a Deus. Está 
carregado apenas de pecados. 

A lei diz que, para se salvar, este deve 
restituir tudo o que roubou, mais 20% de 
juros e abandonar imediatamente a sua 
infame profissão. As condições são tão 
difíceis de atuar que os rabinos afirmam 
concordes que para os publicanos a 
salvação é praticamente impossível. 

Então, agora que esclarecemos quem 
são os dois personagens, de que lado 
estamos? Espero que tenha diminuído um 
pouco a simpatia pelo publicano e que se 
tenha redimensionado também a aversão 
para com o fariseu. 

Então, se esta é a nossa nova 
disposição, tentemos concluir a parábola 
de forma sensata e lógica. 

 Jesus deveria exprimir-se mais ou 
menos assim: o fariseu seja um pouco 
mais humilde; o seu desprezo pelos 
outros indispõe um pouco, mas, de resto, 
é um modelo a imitar. Com as suas obras, 
com a sua retidão, mereceu a justificação. 
A ele cabe o direito ao Paraíso. 

Quanto ao publicano: o seu arrepen-
dimento – certamente – coloca-o na boa 
estrada, mas não bastam os olhos baixos 
e um ato de contrição tão genérico para 
pôr tudo em ordem com Deus e com os 
homens. É preciso mais: deve restituir aos 
pobres o dinheiro que roubou e cumprir as 
prescrições da lei, porque os castigos de 
Deus incumbem sobre ele e cairão 
certamente, terríveis e repentinos. 

Ora, se concordamos com esta 
conclusão da parábola, então estamos na 
disposição certa para receber a lição de 
Jesus: «Eu vos digo que este (o 
publicano) desceu justificado para sua 
casa e o outro não.» 

Ora, mas com esta sentença não 
podemos estar de acordo. Como se pode 
condenar quem se comportou bem e 
declarar justo um pecador? Nitidamente, 
os nossos critérios de justiça, são 
invertidos. 

Bom, mas vamos lá tentar esclarecer. 
A inversão do juízo não diz respeito ao 

comportamento moral dos dois. 
Jesus não diz que o publicano era 

bom e o fariseu era mau e mentiroso. Não 
diz que um era fundamentalmente 
virtuoso, enquanto que o outro era um 
pecador que conseguia manter escondi-
das as suas culpas. Diz apenas que o 
primeiro «foi justificado», isto é, foi 
tornado justo por Deus, enquanto que o 
segundo voltou para sua casa como 
estava, com todas as suas inegáveis 
obras boas, mas sem que Deus tenha 
conseguido tomá-lo justo. Esta é a 
questão.  

Ora, qual é, afinal, o erro do fariseu?  

Ele erra porque se coloca diante do 
Senhor de forma incorreta: vai ao templo 

levando consigo um carregamento de 
boas obras que foi acumulando com 
rigorosas penitências e através da 
observância rigorosa de todos os 
mandamentos. Está convencido de que 
isto é suficiente para merecer a 
justificação. É como se dissesse ao 
Senhor: olha que vida maravilhosa eu te 
apresento! Diz lá: ficaste admirado! Não 
esperavas ter um adorador tão fiel, 
declara que sou «justo»! 

Importa aqui notar que o fariseu não 
pede a Deus para ser justificado. De Deus 
pretende apenas que declare, que 
reconheça – como faz um notário 
imperturbável – a justiça que ele soube 
construir com as suas mãos. Não entende 
que as suas obras boas, postas todas jun-
tas, não lhe dão nenhum direito à 
salvação. Porque quem faz o bem não 
merece absolutamente nada, deve apenas 
agradecer ao Senhor que o conduziu pela 
estrada da felicidade. 

Não são as obras boas que justificam. 
Essas são o sinal de que o Senhor nos 
tomou justos. As obras boas são como os 
frutos que revelam que a árvore está 
cheia de vida. Mas não são os frutos que 
fazem viver a árvore. 

Perante Deus, o homem está sempre 
de mãos vazias. Não pode exibir nada de 
seu, não tem nada que o torne digno da 
complacência divina. 

É que, quem raciocina como o fariseu, 
não é mau, é apenas ingénuo. 

Comporta-se como o filho que pensa 
«merecer» a herança do pai, porque é um 
estudante modelo, não se droga, não faz 
asneiras. Ora, se age de modo correto 
está apenas a fazer o próprio bem e deve 
agradecer ao pai que o educou. 

A herança pertence ao pai e só pode 
ser recebida “como dom”, “não ganha”. 

O publicano não é um modelo de vida 
virtuosa. É o pobre que sabe poder 
oferecer a Deus apenas o seu coração 
«arrependido e humilde» que – como 
recita o Salmo – o Senhor não despreza 
(SI 51, 19). É o faminto que é cumulado 
de bens, enquanto o rico é mandado 
embora de mãos vazias (Lc 1, 53). Ele 
não corre sequer o perigo de se iludir que 
as boas ações lhe deem o direito de pre-
tender alguma coisa, porque boas ações é 
coisa que ele não tem. 

O fariseu não deve renunciar à sua 
vida irrepreensível, mas à falsa imagem 
de Deus que tem na mente: um 
contabilista que toma nota das obras boas 
e más das pessoas, um distribuidor de 
prémios e castigos. 

Desta imagem deformada de Deus 
derivam todos os outros problemas, e não 
em último, o da necessidade de criar uma 
barreira divisória entre justos e pecadores. 
O próprio nome significa separado. 

Quem pensa poder acumular méritos  

diante de Deus acaba inevitavelmente por 
desprezar os outros, por não querer ter 
nada a ver com os ímpios. Quem se sente 
justo está convencido de poder até 
mesmo envolver Deus nesta separação, 
gostaria de o inscrever no seu grupo, no 
seu clube de justos, gostaria de fazer dele 
um fariseu. Deus não alinha. Se tem 
mesmo que escolher... então vai com os 
pecadores.    

A última frase, «Porque todo aquele 
que se exalta será humilhado e quem se 
humilha será exaltado», parece um 
convite a considerar efémeros (caducos) 
os triunfos deste mundo e a cultivar a 
esperança de que na vida futura as 
posições estarão invertidas. No contexto 
em que é posta, a afirmação de Jesus é 
dirigida a quem confia nos próprios 
méritos, ao fariseu que se exalta pelas 
suas boas ações e as considera um 
motivo de orgulho diante de Deus. Este, 
se não quiser vir a encontrar-se de mãos 
vazias (ser humilhado), deve aceitar fazer-    
-se pequeno, pobre entre os pobres, 
devedor entre os devedores. Quando 
assumir esta atitude, estará em condições 
de poder ser cheio com os dons do 
Senhor, como aconteceu a Maria, a po-
bre, humilde serva, na qual o Omnipotente 
operou maravilhas (Lc 1,48-49). 

Nesta altura torna-se importante o 
versículo introdutivo (v.9) que esclarece a 
quem é dirigida a parábola. 

Os destinatários são «alguns que se 
consideravam justos e desprezavam os 
outros». Estes não são fariseus do tempo 
de Jesus, mas os cristãos das 
comunidades de Lucas. É nestes que se 
insinua a perigosa mentalidade farisaica. 
A parábola é dirigida aos cristãos de todos 
os tempos porque a ideia de poder 
«merecer» diante de Deus, está 
profundamente radicada no homem. 
Ninguém está completamente imune a 
este «fermento» que polui e corrompe a 
vida da comunidade (Mc 8,15-16). 

 
 

Oração Universal 

_____________________________________ 
 

1 –   Pelo nosso Bispo Manuel e por todos os    
            presbíteros, 
        para que saibam acolher os pecadores 
        com bondade e sem discriminação, 
        oremos ao Senhor. 
 

2 –   Pelos povos que sofrem fome e estão  
             em guerra 
        e pelos que vivem na anarquia e  

      na violência, 
        para que Deus lhes conceda, sem       
        demora, pão e paz, 
        oremos ao Senhor. 
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3 – Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus 
      e pelos que, pela idade, já estão     
           esgotados, 
      para que o amor a Deus os reanime, 
      oremos ao Senhor. 
 

4 – Pelos doentes do corpo ou do espírito 
      e pelos idosos, os marginais e os    
           rejeitados, 
      para que encontrem amigos que os    
           escutem, 
      oremos ao Senhor. 
 

5 – Pelos membros desta nossa assembleia,     
      para que, orando a Deus com humildade, 
      possam voltar justificados a suas casas, 
      oremos ao Senhor. 
__________________________________________ 

 

Antífona da Comunhão 
Celebramos, Senhor, a vossa salvação  
e glorificamos o vosso santo nome. 
 

 Ou:  
 

Cristo amou-nos e deu a vida por nós, 
oferecendo-se em sacrifício agradável a   
      Deus. 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 28   – S. Simão e S. Judas (Apóstolos).  
Dia 01   – Dia de Todos os Santos. 
Dia 02   – Comemoração de Todos os      
                                         Fiéis Defuntos           
 
Obs.  Há Jornal do Leitor específico para   

           o Dia de Todos os Santos (Dia 1) e     
           outro para o Dia de Fiéis Defuntos   
           (Dia 2 de Novembro). 
 

 

Ao estilo do Evangelho 

A palavra de Deus lança a proposta 
de cuidarmos de um estilo de vida que 
agrade a Deus. Esta é a condição 
indispensável para realizar a Missão que 
nos é confiada. 

Um estilo que se destaca pela riqueza 
da relação com Deus e com os irmãos. 
Cuidar para que essas relações sejam 
verdadeiras, autênticas, transparentes e 
humildes. E sobretudo cheias de caridade 
e de serviço. 

Há sempre a tentação de sermos a 
referência de todas as coisas. E de 
construirmos na certeza da nossa 
excelência. Daí que muitas vezes se evite 
a Cruz. Tal tentação invade inclusive os 
campos mais sagrados e mais belos que 
tocam a santidade de Deus e a sua 
grande beleza, e o mistério da pessoa de 
cada irmão, onde só Deus penetra. 

Sempre a tentação de mostramos o 
nosso curriculum, as nossas capacidades, 
o nosso ego cheio de coisas e de méritos, 
as nossas seguranças. É a negação do 
dom e a desvalorização da graça. É a 
tentação da hipocrisia, forjadora de 
falsidade, e tragicamente perigosa, no 
conhecimento pessoal, assim como do 
conhecimento de Deus e dos outros. 

 
 

Cuidar do Coração 

 Uma proposta a cuidar do coração. 
Possuir um coração saudável. Um 
coração sábio que constrói a vida na 
simplicidade e na humildade fruto da 
proximidade do maravilhoso mistério de 
Deus. 

Conhecer bem a Deus e aproximar-se 
do Deus Santo significa penetrar a sua 
humildade patente em tantos sinais! 
Humildade de Deus no seu dar-se 
contínuo e permanente despojando-se a si 
mesmo. E em Cristo contemplar o 
despojamento total para amar e servir. A 
Encarnação, Morte e Ressurreição de 
Cristo é o mistério da sua humildade. E na 
Eucaristia, em cada sacrário, aí está a 
afirmação do Deus humilde, disponível e 
amoroso. 

Um coração que se conhece a si 
mesmo na sabedoria da verdade e na 
capacidade de saber estar na relação com 
Deus e na relação com os irmãos. Um 
coração sem segredos para Deus. Um 
coração sem artimanhas e manhas que 
elabora uma imagem desfigurada de tudo 
e de todos. 

Um coração que se esforça, na 
verdade, sabendo que Deus não se 
assusta das nossas faltas e limitações, 
quando somos verdadeiros e sinceros. Um 
coração que não ousa acusar os outros 
para se considerar melhor. E muito menos 
um coração que na aparente limitação e 
fracasso dos outros se torna soberbo de 
orgulho pensando ser melhor e mais 
importante. 

Um coração humilde é um coração 
que serve. Ama sempre. Combate 
sempre. Crê sempre. Ora sempre. 
Compreende sempre. Perdoa sempre. Dá 
glória a Deus sempre. 

É com corações segundo o Evangelho 
que se realiza a missão e que se celebra 
a misericórdia. As atitudes do homem de 
coração cheio de humildade levam ao 
acolhimento, à cura, ao perdão, ao 
recomeçar, à esperança e à vida real do 
quotidiano. 

 
 

 

Porque todo aquele que se 
exalta será humilhado e quem se 

humilha será exaltado». 

(Lc. 18, 14) 

Parábola para o 

quotidiano 

A palavra de Deus ajuda-nos a 
construir o quotidiano na verdade, na 
humildade e na caridade no bom estilo da 
boa nova. 

A nossa relação com Deus é forjada 
na verdade da nossa comunhão com o 
mistério de toda a beleza, santidade e 
vida. Diante deste mistério que nos 
ilumina vemos como somos amados e 
necessitados de perdão, de misericórdia, 
de compaixão. E não levantamos o olhar 
para criticar, humilhar e condenar. Mas 
para amar, compreender, servir. 

É a verdade do ser pobre, pequeno e 
pecador, mas grande pelo amor que nos 
torna próximos, íntimos e úteis. A nossa 
vida tem um centro, mas esse centro é o 
próprio Deus. Por isso, mesmo a partir da 
nossa fraqueza, há sabedoria da relação. 
Sabemos estar em comunhão com Deus e 
estar em comunhão com os irmãos. 

Tal humildade sábia forja corações 
transparentes, leais e sinceros; constrói a 
igreja e a sociedade pelas perspetivas da 
verdadeira dignidade, renovação, progres-
so e santidade. 

Se no quotidiano não encontrássemos 
corações, como Jesus pede e deseja, 
tudo seria um desastre. Seria impossível 
construir e realizar família, seria 
impossível realizar e ser Igreja. 

O Espírito do Senhor conhece o que 
de mais íntimo há em nós. Procurar ser 
sensíveis à sua presença e dinamismo 
forjador de corações humildes, sinceros e 
verdadeiros. 

 
 

Sabias que… 

Templo de Jerusalém 

O Templo de Jerusalém era um 
conjunto de pátios e edifícios que 
ocupavam 500 X 300 metros. 

Nele ofereciam-se sacrifícios a Javé, 
que consistiam em imolar um cordeiro ou 
novilho, que era queimado total ou 
parcialmente.  

Vários eram os produtos que não 
podiam faltar: água abundante para lavar 
as vítimas; sal para aplicar às peles e 
facilitar a sua posterior curtição; lenha 
para alimentar o fogo dos sacrifícios… e 
muito incenso para mitigar o mau odor. 

Os desperdícios eram despejados no 
vale Gehenna, onde ardia sempre o fogo 
que consumia o lixo. 
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Humildade e simpli-

cidade 
 

Dois homens sobem ao Templo de 
Jerusalém pelas três da tarde; é a hora da 
oração. Um era fariseu; o outro, cobrador 
de impostos. Os «fariseus» são gente que 
cumpre a Lei de Deus, a conhece bem e 
são respeitados pelo povo. Os 
«publicanos» são cobradores de impostos 
e têm fama de ladrões, mafiosos… 

Jesus conta esta parábola desconcer-
tante para dar uma lição àqueles que 
«tendo-se por justos, desprezam os 
outros». 

A parábola de hoje expressa dois 
estilos de oração e atitude diante da vida. 
Jesus não compara um pecador com um 
justo, mas um pecador humilde com um 
justo satisfeito de si mesmo que olha de 
cima. 

Com qual destes dois personagens 

nos identificamos: com o que está 

contente, é orgulhoso e despreza os 

outros, ou com o pecador que invoca o 

perdão de Deus? Se somos como o 

fariseu, não deixamos atuar a Deus na 

nossa vida: já atuamos nós. Devemos 

crescer em humildade. 

 

Oração 

Senhor,  
afasta o orgulho que nos convence  
que somos melhores e nos faz  
desprezar os outros.  

Senhor,  
dá-nos um coração humilde.  
Que as pessoas que vivem ao nosso lado  
se sintam acolhidas e valorizadas.  
 

Senhor,  
que sintamos a alegria de perdoar e 
saber-nos perdoados, construindo um 
tempo de fraternidade.  

Amém. 
 

 

Descobrimentos 

portugueses – 6 

_______________ 

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 

(…continuação) 
 

Porto Santo manteve igualmente o 
nome sugerido pelo mapa do italiano, ou 
seja, Porto Sanctu, provavelmente por 
servir de porto de abrigo a marinheiros e 
navegadores surpreendidos por tempes-
tades. 

O rei D. João I passou a ser o dono 
das novas ilhas, aumentando ainda mais o 
território português, e resolveu oferecê-las 
ao filho, D. Henrique, como recompensa 
pelo esforço na descoberta do 
arquipélago. 

                             (continua…) 
 

 

Aniversários (parabéns) 

Esta semana está de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, a Leitora da 

Paróquia de Eiriz, Lúcia Gomes, na 
próxima, quarta-feira, dia 30 de outubro. 

O Jornal do Leitor deseja à Lúcia, 
festas bonitas de aniversário e muitas 
felicidades. 

 
 

H u m o r 
Insónia 
 

– Senhor doutor, sofro de insónia 
canina. 

– Que doença é essa? 
– Não é propriamente uma doença; é 

o cão do meu vizinho que não me deixa 
dormir. 

_________________________ 
 

Cobrador 
 

O cobrador pergunta ao porteiro: 
– O patrão está em casa? 
– Sim, mas hoje não pode receber. 
– Mas não se trata de receber… Ele 

tem é de pagar! 
_________________________ 

 

Avareza 
 

O menino vai ter com o pai, muito 
avarento, e diz-lhe: 

– Está à porta um senhor que pede 
uma ajuda para a nova piscina que devia 
ser construída na freguesia. 

– Muito bem. Leva-lhe uma garrafa de 
água, para a ajudar a encher. 

_________________________ 

Gatos 
 

Um gato pequeno pergunta a outro 
mais velho: 

– Que irei ser quando for grande? 
O outro respondeu: 

– Se fores magrinho, continuarás gato. 
Se engordares, és promovido a lebre e 
vais parar à panela da cozinha de algum 
restaurante. 

 
 

 
 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

27-10-2019  –  XXX Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Graça 

Coelho 

Fernanda 

Olinda 

1.ª Leitura 
António 

Dias 

José M.ª 

Matos 

2.ª Leitura 
Gisela 

Meireles 

Carla 

Sousa 

Oraç Univ. 
Graça 

Coelho 

Fernanda 

Olinda 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Jorge  

David 

Salomé 

Nóbrega 

2.ª Leitura 
Raquel 

Silva  

Sónia 

Raquel 

Oração 
Universal 

Solange 

Sousa 

Rita 

Meireles 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Glória 

Neto 

Brazinda 

Fernandes 

2.ª Leitura 
Justina 

Carneiro 

Telma 

Sousa 

Oração 
Universal 

Júlia 

Machado 

Adelino 

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.   
 

Boa leitura. Até para semana 
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