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JORNAL DO LEITOR 

Volta a dar que 

pensar… (11) 
 
(…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. 

 
 

  ~ ~ ~ ~ ~ ~   ENTREVISTA   ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

A Igreja Católica vai 

ter que evoluir 
~~~~~~~~~~~~ 

Jean-Martin Rabot 
Prof. Universidade do Minho 

 

Quase um terço das pessoas vai 
à igreja uma vez por mês ou mais. 
Portugal é um país de crentes? 

Na Europa, a tendência é para a 
redução da adesão aos rituais. Em 
Portugal, essa redução é menos 
acentuada: 17% das pessoas vão à missa 
todas as semanas, é muito alto. Religião 
significa reler (os textos sagrados) e 
recolher-se; e religar, unir. Há uma 
discrepância grande entre quem tem 
prática regular e quem se diz católico. Há 
muitas formas de exprimir a fé e hoje 
temos muitas solicitações espirituais. 

Se religião é unir e identidade, o 
que significa o facto de os jovens 
estarem arredados da Igreja? 

Há múltiplas formas de união e, até, 
formas secularizadas, mas com um 
carácter religioso. Além disso, é natural 
que, para os jovens, a morte (o grande 
problema do Homem) seja um conceito 
abstrato. 

As pessoas mais abastadas são 
as que menos se dizem católicas. 
Porquê? 

Desde sempre, pessoas pobres têm 
mais prática religiosa. O povo é movido 
por emoções. Quem tem mais 
capacidades financeiras, por norma, é 
mais instruído. Max Weber disse que a 
ciência desencantou o mundo (deixou de 
ser um lugar de encanto, fábula). O 
Iluminismo trouxe ideias de razão e 
progresso, mas o progresso material é 
também um retrocesso, porque a ciência 

não responde às questões existenciais: de 
onde venho, para onde vou e o que aqui 
faço.  

                                              (continua…) 
 

 

XXXI Dom. Comum 

A Igreja convida-nos a descobrir a 
misericórdia de Deus. Como Zaqueu 
vamos renovar-nos pela conversão do 
nosso coração. 

Se examinarmos a nossa alma, vamos 
encontrar nela, sombras, que necessitam 
do perdão do Senhor. 

 
 

Antífona de Entrada 
Não me abandoneis, Senhor;  
meu Deus, não Vos afasteis de mim. 
Senhor, socorrei-me e salvai-me. 
 

 

Primeira Leitura 
(Sb 11, 22 – 12, 2) 

 

Monição: 
 

Este texto do livro da Sabedoria fala-nos 
da grandeza e da bondade de Deus para com 
todas as Suas criaturas. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

22Diante de Vós, Senhor, o mundo 
inteiro é como um grão de areia na 
balança, como a gota de orvalho que de 
manhã cai sobre a terra. 23De todos Vos 
compadeceis, porque sois omnipoten-
te, e não olhais para os seus pecados, 
para que se arrependam. 24Vós amais 
tudo o que existe e não odiais nada do 
que fizestes; porque, se odiásseis 
alguma coisa, não a teríeis criado. 25E 
como poderia subsistir, se Vós não a 
quisésseis? Como poderia durar, se 
não a tivésseis chamado à existên-
cia? 26Mas a todos perdoais, porque 
tudo é vosso, Senhor, que amais a 
vida. 1O vosso espírito incorruptível 
está em todas as coisas. 2Por isso 
castigais brandamente aqueles que 
caem e advertis os que pecam, 
recordando-lhes os seus pecados, para 
que se afastem do mal e acreditem em 
Vós, Senhor. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 
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Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura requer um tom de voz meditativo, 
próprio da oração individual que convida todos 
a unirem-se ao pensamento e aos sentimentos 
de quem fala.  

Estudar bem a Leitura e descobrir onde 
deves fazer as cesuras.  

Atenção às interrogações, pois devem ser 
precedidas de uma pausa mais longa. E volta-     
-se a recordar que a interrogação começa logo 
no início da frase. 

Exercita as palavras: compadeceis / 
omnipotente / arrependam / odiásseis (e não 
“odiasses”) / teríeis / subsistir / quisésseis (e 
não “quisesses”) / tivésseis (e não “tivesses”) / 
incorruptível (o “p” também se lê) / 
brandamente / advertis / e outras. 

 

Comentário à 1.ª Leitura 
 

A oração da manhã de todo o israelita 
piedoso, começa com as seguintes 
palavras: «Recorda, Israel!...» 

Israel é um povo que não esquece. 
Recorda o que os seus pais sofreram no 
Egipto: foram espancados, humilhados, 
submetidos a duros trabalhos; depois, o 
Senhor libertou-os, atingindo os opresso-
res com duros castigos. 

Este artigo fundamental do Credo 
israelita, poderia parecer um convite a 
detestar para sempre os Egípcios. Pelo 
contrário: quer na Bíblia, quer na tradição 
judaica, os Egípcios nunca são odiados 
nem amaldiçoados. 

É verdade que nem todos partilharam 
sempre estes sentimentos nobres. Muita 
gente se perguntou por que razão o 
Senhor não os aniquilou. Por que é que 
não os atingiu com pragas ainda mais 
duras? Porquê tanta moderação para com 
eles? 

A Leitura refere a resposta que um 
israelita piedoso, que viveu em Alexandria 
do Egipto, poucos anos antes de Cristo, 
dá a esta interrogação. Aqueles que 
consideram excessiva, injustificada, a 
paciência do Senhor, ele procura dar a 
entender os motivos do seu comporta-
mento. 

Lembra antes de mais que Deus tem 
olhos diferentes dos nossos. 

Contemplando o céu estrelado e os 
astros no firmamento, o homem fica 
admirado perante a imensidade da 
criação. Deus, pelo contrário, vê que «o 
mundo inteiro é como um grão de areia na 
balança, como a gota de orvalho que de 
manhã cai sobre a terra». 

Ele é paciente porque é forte, porque 
é grande e omnipotente. 

Os fracos agridem com violência os 
seus adversários porque têm medo. Quem 
é forte não se preocupa, tolera tudo, não 
se sente ameaçado. 

Deus tem um olhar indulgente e 
misericordioso porque nada o assusta. 

Deixa que os homens ajam com 
liberdade, mantém sempre a calma, não 
se assusta se os vê cometer erros porque 
está certo de que continuará a ter o jogo 
na mão. 

A intolerância para com quem comete 
pecados, a agressão contra quem pensa 
ou se comporta de maneira diferente, 
nascem da insegurança, do medo, da 
sensação de que as forças do mal podem 
tomar-se incontroláveis. 

A segunda razão da moderação de 
Deus para com os Egípcios, foi esta: Ele 
não considera, não olha para os pecados 
dos homens, para que se arrependam. 

Se castiga não é para destruir o 
pecador, mas para o recuperar, para o 
conduzir ao arrependimento. 

Ele não conhece a vingança, a 
represália, a punição, mas apenas o amor 
e a salvação. Não deseja a morte do 
pecador, mas que desista da sua má con-
duta e viva (Ez 18, 23). 

Um profeta anónimo, que viveu uma 
centena de anos antes, anunciou um 
evento inaudito (nunca alguma vez 
escutado): a conversão dos Assírios e dos 
Egípcios destinada a formar, juntamente 
com Israel, um único povo. O Senhor dos 
exércitos – diz ele – abençoá-los-á assim: 
«Bendito seja o Egipto, meu povo, a 
Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, 
minha herança» (Is 19, 25). 

O autor do livro da Sabedoria 
assimilou esta mentalidade universalista 
que o Senhor procurava pacientemente 
inculcar no seu povo Israel. 

A terceira razão: O Senhor observa 
com amor toda a criação porque tudo 
aquilo que existe é obra sua. 

Ele não despreza nada do que fez. 
Não odeia ninguém, ama todos: bons e 
maus, porque todos são suas criaturas e 
todos, pelo facto de existirem, trazem em 
si algo de bom. 

Ele é o Senhor «que ama a vida». Os 
seus olhos nunca estão cegos pelo desejo 
de vingança, como acontece fre-
quentemente com os do homem. 

Contam os rabinos que, depois da 
passagem do Mar Vermelho, os anjos 
queriam unir as suas vozes às dos 
Israelitas que cantavam hinos porque o 
faraó e o seu exército tinham sido 
submergidos pelas águas. Mas o Senhor 
interveio e disse: «Como é possível que 
canteis enquanto os meus filhos estão a 
morrer? As ondas engolem as minhas 
criaturas e vós quereis entoar um 
cântico?» 

A Leitura termina com a interpretação 
teológica dos castigos que Deus infligiu 
aos Egípcios: não se trata de castigos, 
mas de remédios (12, 1-2). Como 
acontece com os medicamentos, utilizou 

as pragas em pequenas doses. Não 
queria destruir, mas advertir os culpados, 
fazê-los ganhar juízo, fazer com que 
entendessem que tinham saído do 
caminho reto, levá-los a renegar as suas 
maldades e conduzi-los à fé. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 
  

Monição: 
 

O salmo convida-nos a louvar o nome de 
Deus, clemente e compassivo. 

  

Refrão: 
 

LOUVAREI PARA SEMPRE O VOSSO NOME, 
SENHOR, MEU DEUS E MEU REI. 

  
Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei, 
e bendizer o vosso nome para sempre. 
Quero bendizer-Vos, dia após dia, 
e louvar o vosso nome para sempre. 
 

O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende a todas as 
criaturas.  

Graças Vos deem, Senhor, todas as criaturas 
e bendigam-Vos os vossos fiéis. 
Proclamem a glória do vosso reino 
e anunciem os vossos feitos gloriosos. 
 

O Senhor é fiel à sua palavra 
e perfeito em todas as suas obras. 
O Senhor ampara os que vacilam 
e levanta todos os oprimidos. 
 

 

Segunda Leitura 
(2 Ts 1, 11 – 2, 2) 

 
Monição: 

 

São Paulo anima os cristãos de 
Tessalónica, rezando para que se confirmem 
nos seus propósitos e alerta-os para não irem 
atrás de falsas doutrinas sobre a vinda de 
Cristo. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Tessaloni-
censes 

 

Irmãos: 11Oramos continuamente 
por vós, para que Deus vos considere 
dignos do seu chamamento e, pelo seu 
poder, se realizem todos os vossos 
bons propósitos e se confirme o 
trabalho da vossa fé. 12Assim o nome 
de   Nosso   Senhor   Jesus Cristo será  
_____________________________________________ 
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glorificado em vós, e vós n’Ele, 
segundo a graça do nosso Deus e do 
Senhor Jesus Cristo. 2,1Nós vos 
pedimos, irmãos, a propósito da vinda 
de Nosso Senhor Jesus Cristo e do 
nosso encontro com Ele: 2Não vos 
deixeis abalar facilmente nem alarmar 
por qualquer manifestação profética, 
por palavras ou por cartas, que se 
digam vir de nós, pretendendo que o 
dia do Senhor está iminente. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 

 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Aqui, na 2.ª Leitura, atenção às frases 
longas que exigem maior domínio da 
respiração. Exercitar para saber controlar a 
respiração.  

Entretanto, há palavras mais ou menos 
difíceis de pronunciar, desde logo o título da 
Leitura: Tessalonicenses, e outras que aches 
de grau mais difícil de pronunciar também. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Os cristãos de Tessalónica estão a 
atravessar um momento bastante difícil: 
na sua comunidade, infiltraram-se alguns 
visionários que anunciam a iminência do 
fim do mundo. 

Para difundirem mais facilmente os 
seus desvarios, estes pregadores afirmam 
referir o pensamento de Paulo e, como 
prova, mostram algumas cartas que juram 
ter recebido dele (2, 2). 

O Apóstolo recomenda aos cristãos de 
Tessalónica que estejam atentos, que não 
se deixem influenciar por estes fanáticos 
que, em vez de anunciarem o Evangelho, 
difundem «visões» e «inspirações pes-
soais». 

Os momentos difíceis constituem o 
terreno ideal onde encontram crédito os 
alucinados que pregam as suas fantasias.  

Trata-se de pessoas que querem 
escapar às dificuldades da vida. 

Paulo reza a Deus para que os 
Tessalonicenses cheguem a entender 
onde está a verdade e pede que o Senhor 
seja glorificado, não mediante tagarelices 
de gente iludida, mas pelo testemunho de 
amor concreto de que dão prova os 
membros da comunidade. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 3, 16) 

 
Monição: 
 

Aclamemos a Jesus que vem a nossa 
casa e nos convida a converter-nos e a abrir-
Lhe o nosso coração. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA!  

Deus amou tanto o mundo  
que lhe deu o seu Filho unigénito; 
quem acredita n’Ele tem a vida eterna. 
 

 

Evangelho (Lc 19, 1-10) 

__________________________________ 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 1Jesus entrou em 
Jericó e começou a atravessar a 
cidade. 2Vivia ali um homem rico chamado 
Zaqueu, que era chefe de publicanos.  
3Procurava ver quem era Jesus, mas, 
devido à multidão, não podia vê-l’O, 
porque era de pequena estatura. 4Então 
correu mais à frente e subiu a um 
sicómoro, para ver Jesus, que havia de 
passar por ali. 5Quando Jesus chegou ao 
local, olhou para cima e disse-lhe: 
«Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje 
devo ficar em tua casa». 6Ele desceu 
rapidamente e recebeu Jesus com 
alegria. 7Ao verem isto, todos murmura-
vam, dizendo: «Foi hospedar-Se em casa 
dum pecador». 8Entretanto, Zaqueu 
apresentou-se ao Senhor, dizendo: 
«Senhor, vou dar aos pobres, metade dos 
meus bens e, se causei qualquer prejuízo 
a alguém, restituirei quatro vezes mais».  
9Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação 
nesta casa, porque Zaqueu também é filho 
de Abraão. 10Com efeito, o Filho do 
homem veio procurar e salvar o que 
estava perdido». 

 

Palavra da Salvação. 
__________________________________________ 

 
Comentário ao Evangelho: 

 

No tempo de Jesus, a gente do povo 
tomava uma só refeição por dia, ao fim da 
tarde. Por isso, é compreensível que os 
Israelitas tenham imaginado o reino de 
Deus como um jantar eterno onde 
finalmente toda a gente iria comer até à 
saciedade (ficarem fartos). A profecia a 
que faziam referência tinha sido proferida 
pelo profeta Isaías: «O Senhor do uni-
verso prepara para todos os povos um 
banquete de carnes gordas, acompanha-
das de vinhos velhos, carnes gordas e 
saborosas, vinhos velhos e bem tratados» 
(Is 25, 6). 

E como os banquetes deste mundo 
eram uma imagem do mundo futuro, reunir 
à volta da mesa, justos e pecadores, era 
considerado uma blasfémia (ofensa) 
contra a santidade de Deus que os queria 
separados. A exclusão (separação) 
deveria constituir para os maus uma 
perentória (decisiva) chamada à 
conversão. 

Esta convicção (certeza) era partilhada 
por toda a gente em Israel, e isso explica 
a surpresa suscitada (causada) pelo 
comportamento de Jesus. 

O trecho inicia, apresentando o Mestre 
que entra em Jericó e atravessa a cidade 
acompanhado pela multidão e pelos 
discípulos. 

À entrada da cidade curou um 
mendigo cego que lhe suplicava: «Senhor, 
que eu veja» (Lc 18, 35-43). Ora, a asso-
ciação destes dois factos, não é casual.  A 
cura do cego e a «recuperação» de 
Zaqueu evocam-se e iluminam-se 
reciprocamente. 

Quer o cego quer Zaqueu, desejam 
ver e Jesus realiza um prodígio, inverte a 
situação deles considerada irrecuperável. 

Em ambos os relatos, fala-se de uma 
multidão que segue o Mestre, mas que 
não o compreende, critica-o, opõe-se às 
suas escolhas e à sua obra de salvação. 

Por fim ambos os relatos se concluem 
recordando os efeitos chocantes – a visão 
nova do mundo e da vida – produzidos 
pelo encontro com a luz doada por Jesus. 

No trecho de hoje, quem procura ver, 
é um publicano rico, que se chama 
Zaqueu. Por uma estranha ironia do 
destino, o nome que tem significa o puro, 
o justo. 

Os publicanos são considerados por 
toda a gente – e com razão – uns ladrões, 
e Zaqueu não só é um publicano, mas é 
um chefe de publicanos. Lucas chega ao 
ponto de inventar um vocábulo para 
melhor o definir: chama-lhe arci-publicano 
– um termo que em grego não existe – 
como que a chamá-lo super-ladrão. Não 
muito puro! 

Para além do nome, o evangelista 
nota outro pormenor: era de pequena 
estatura. Não se trata de uma banal 
informação acerca do aspeto físico de 
Zaqueu, é a imagem de como ele aparece 
aos olhos de todos: uma pessoa feia e 
insignificante, um pontinho negro numa 
sociedade imaculada, um dos que estão 
excluídos do banquete do reino de Deus. 

Zaqueu está bem consciente da sua 
condição, mas a exclusão da assembleia 
dos justos, não o amargura muito; Está 
convencido de que estar associado a 
pessoas que observam escrupulosamente 
a lei, mas que são hipócritas, complacen-
tes com a sua justiça, não lhe traria 
grandes vantagens. 

Por um lado, gostaria, isso sim, de se 
afastar do grupo de pecadores entre os 
quais se encontra justamente catalogado, 
mas que alternativas tem? A adesão à 
seita dos fariseus? Não encontraria a 
resposta aos seus tormentos, às suas 
inquietações. 

Teve tudo da vida e, no entanto, 
encontra-se profundamente insatisfeito. 
_____________________________________________ 
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 Participou em muitos banquetes, mas 

está ainda à procura do alimento que 
sacia. A necessidade que experimenta é 
tão imperiosa, tão incoercível (irreprimível) 
que para a satisfazer está disposto a 
desafiar as piadas divertidas de uma 
multidão que não simpatiza com ele. 

Quer ver Jesus porque – pensa ele – 
é talvez a única pessoa que pode 
entender as suas angústias e o seu drama 
interior e, para o poder ver, sobe a um 
sicômoro. 

Admira o facto de ter trepado a um 
sicômoro. Por que é que não subiu ao 
terraço de uma das muitas casas que dão 
para a rua principal? Talvez porque 
ninguém tenha querido recebê-lo; não só 
não lhe foi aberta nenhuma porta, como 
não lhe foi permitido sequer pisar os 
degraus da escada externa que conduz ao 
terraço. 

Este é Zaqueu: o impuro, o pecador 
que todos rejeitam. 

Procura desesperadamente Jesus 
porque ouviu falar dele. Conhece os juízos 
pesados que pronunciou sobre a riqueza, 
mas sabe também que é «amigo de 
cobradores de impostos e de pecadores» 
(Lc 7, 34). Foi-lhe referido que Ele tinha 
dito que «não foram os justos que Eu vim 
chamar ao arrependimento, mas os 
pecadores» (Lc 5, 32), e por isso quer 
saber «quem é». Também Herodes se 
questionou: «Quem é este?» E queria vê-     
-lo (Lc 9, 9), mas com uma atitude 
completamente diferente: procurava-o de 
forma indiferente, apenas para ter um 
esclarecimento acerca da sua identidade. 
Zaqueu, pelo contrário, está pronto a 
deixar-se envolver, aspira a uma mudança 
radical da sua existência. 

Ora, nesta procura ansiosa, intervém 
a multidão daqueles que acompanham 
Jesus. Como aconteceu com o cego de 
Jericó (Lc 18, 39), em vez de favorecer o 
encontro com o Mestre, interpõe-se, torna-      
-se um impedimento. Não entende que 
são precisamente «os pequenos», «os 
impuros», os marginalizados que Jesus 
procura. 

Ora, a razão desta atitude, é um 
defeito de vista. 

Em Zaqueu, também aqueles que 
seguem Jesus, não veem senão o 
publicano, o pecador, o usurário, nada 
mais; não conseguem descobrir nele nada 
de bom e de positivo. Rejeitam-no, mas, 
não podendo eliminá-lo fisicamente, 
isolam-no, desprezam-no, não lhe dirigem 
sequer a palavra e este é o modo que têm 
para o matar. A sua atitude é tão 
discriminatória como a dos fariseus. 

A vista destas pessoas «puras» é tão 
defeituosa que vê o mal em todo o lado, 
mesmo onde não existe. 

 A Jesus, criticam-no e condenam-no 
também a Ele porque – assim pensam – 
indo «hospedar-se em casa de um 
pecador», tornou-se impuro. 

Provavelmente, nós, Leitores, fazemos 
parte desta multidão que acusa e pensa 
estes disparates todos! 

Observemos agora como, pelo 
contrário, são límpidos e puros os olhos 
de Jesus. 

Quando chega ao local, ele levanta o 
olhar e diz: «Zaqueu, desce depressa, que 
Eu hoje devo ficar em tua casa». Ninguém 
na multidão pronunciou este nome, porque 
Zaqueu é «o impuro». Apenas Jesus o 
chama: «Zaqueu-puro!» Para Jesus, ele é 
«puro», é também ele um filho de Abraão!  

Do alto, ele procurava ver Jesus, mas 
agora é Jesus quem, debaixo, o vê em 
primeiro lugar. Diante do pecador, Jesus 
levanta sempre o olhar, porque a sua 
posição é a do servo que se humilhou a si 
mesmo «tornando-se obediente até à 
morte e morte de cruz» (Fl 2, 7-8). Até 
mesmo quando fica sozinho com a 
adultera Jesus levanta a cabeça para ela 
(Jo 8, 10), olha-a a partir debaixo porque 
quem ama nunca toma a atitude de juiz, 
abaixa-se, escolhe o último lugar, inclina-       
-se diante da pessoa amada para lhe lavar 
os pés. 

Em Jericó, Jesus encontra-se no meio 
dos «justos» que o seguem, que ouvem a 
sua palavra, que o aplaudem. E, no 
entanto, por instinto, logo que se dá conta 
de um «pequeno», desvia o olhar do 
grupo de «fiéis» e dirige a sua atenção 
para o pecador. 

Não se preocupa com as «conve-
niências sociais» nem com as «santas 
disposições» dadas pelos chefes 
religiosos. Sente uma necessidade 
incoercível de estar com aquele que é 
isolado e desprezado. «Eu devo – diz 
Jesus – ficar em tua casa.» “Devo”, para 
mim é uma necessidade interior, se esta 
tarde não estiver contigo, não conseguirei 
dormir. 

Que obtiveram aqueles que olhavam 
Zaqueu do alto? Nada. Com as suas 
condenações sem apelo, não conse-
guiram senão torná-lo pior. 

Os olhares severos e carrancudos dos 
censores, dos juízes, dos acusadores não 
servem senão para impedir de encontrar o 
único olhar que salva, o olhar terno de 
Cristo! 

O relato conclui-se com um jantar. 
A pressa de Zaqueu e os verbos de 

movimento (entrar, atravessar, correr, 
subir, descer depressa) que caracterizam 
a primeira parte do relato, têm como meta 
a casa do pecador para onde Jesus vai e 
«é acolhido». 

Com a sua vinda, tem início a festa e 
o banquete do Reino de Deus anunciado 
por Isaías. 

Vejamos agora, quem está dentro e 
quem está fora, quem festeja e quem está 
triste. 

Dentro deveriam estar os «justos», 
mas, pelo contrário, estes estão todos fora 
a murmurar, roídos de raiva porque não 
concordam com o tipo de convidados com 
quem Jesus quis que fosse cheia a sala. 

Dentro estão os «impuros», para os 
quais Jesus veio. Está Zaqueu, o chefe 
dos pecadores, aquele para quem não 
havia esperança de salvação porque era 
publicano e rico. O próprio Jesus tinha 
acabado de dizer que «é mais fácil um 
camelo passar pelo fundo de uma agulha 
do que um rico entrar no Reino de Deus» 
(Lc 18, 25). E, no entanto, aquilo que é 
impossível às pessoas, tornou-se possível 
pela intervenção de Deus (Lc 18, 27). 

A salvação não aconteceu de forma 
automática. Foi oferecida, isso sim, 
gratuitamente, mas Zaqueu teve que a 
acolher em sua casa. Só assim pôde 
finalmente descobrir aquela alegria 
verdadeira que procurava desesperada-
mente. 

Nesta altura vemos que o amor gera 
outro amor: Zaqueu, amado gratuita-
mente, dá-se conta de que existem outras 
pessoas que necessitam de amor. 
Lembra-se dos pobres. «Senhor – diz ele 
a Jesus – vou dar aos pobres, metade dos 
meus bens e, se causei qualquer prejuízo 
a alguém, restituirei quatro vezes mais». 

Contrariamente ao que fez com o rico 
notável (Lc 18, 18-23), a Zaqueu Jesus 
não pediu que «vendesse tudo e 
distribuísse os seus bens aos pobres». 
Não lhe dirigiu nenhuma reprovação, não 
pôs nenhuma condição. Apenas lhe pediu 
para ser acolhido. 

Zaqueu não foi admitido no banquete 
do Reino, porque era bom, mas tomou-se 
bom depois, quando se encontrou 
envolvido na festa. 

Converteu-se quando descobriu que 
Deus o amava, não obstante ser uma 
pessoa impura, um pobre, um pequeno, 
aliás, precisamente porque era pequeno. 

A descoberta deste amor gratuito foi a 
luz que dissipou as trevas que envolviam 
a sua vida e lhe deu a entender que 
apenas o amor e o dom são fonte de 
alegria. 

 
 

Oração Universal 

__________________________________________ 
 

1 – Para que a Igreja de Deus e os que a    
           servem 

 estejam prontos a acolherem os pecadores 
 e a ajudá-los a converter o coração, 
 oremos ao Senhor. 
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2 – Para que os rejeitados e malvistos por   
           alguém 

 encontrem sempre quem os acolha como   
      irmãos 
 e os ajude a refazer as suas vidas, 
 oremos ao Senhor. 

 
3 – Para que todos os que se deixam perturbar 

 pelo pensamento do fim do mundo ou da     
      morte 
 reencontrem a serenidade e a paz, 
 oremos ao Senhor. 

 
4 – Para que as famílias da nossa comunidade   
           paroquial 

 saibam acolher com a alegria de Zaqueu 
      os estrangeiros, os que estão de passagem    
           e os mais pobres, 

 oremos ao Senhor. 
 

5 – Para que todos os nossos defuntos, 
 a quem Deus concedeu o dom da fé, 
 recebam no Céu a eterna recompensa, 
 oremos ao Senhor. 

__________________________________________ 

 

Agenda Santoral 
 

Dia   04 – S. Carlos Barromeu  (Bispo) 
Dia   06 – S. Nuno de Santa Maria 
                                               (Religioso)  
Dia   09 – Dedicação da Basílica de    
                                                  Latrão 
 

 

Zaqueu desce 

depressa 
  

 Jesus acolhe Zaqueu que era 
pecador. Era publicano e cobrava mais do 
que pertencia. Era rico, mas desprezado 
pelas gentes de Jericó. Por isso para ver a 
Jesus teve de subir a uma árvore. 

 O Senhor diz-lhe: Zaqueu, desce 
depressa que hoje devo ficar em tua casa. 

Jesus faz-se convidado para a casa 
daquele pecador, sem medo de 
escandalizar os que conheciam a sua 
vida. Ele (Jesus) vem salvar o que estava 
perdido, vem à procura dos pecadores. 

A graça de Deus estava já a atuar 
naquela alma, despertando o desejo de 
ver Jesus. Agora, ao entrar na sua casa, 
leva-o a arrepender-se dos seus pecados, 
com a vontade decidida de compor o mal 
que fizera, restituindo o que roubara. Além 
disso quer dar aos pobres, metade dos 
seus bens. 

É um exemplo bonito do amor de 
Jesus pelos pecadores e da correspon-
dência à graça por parte de Zaqueu. 

Jesus bate à nossa porta muitas 
vezes. Quer hospedar-se em nossa alma. 
Como Zaqueu temos de sentir as nossas 
faltas, reconhecê-las com valentia e abrir-             

-nos ao perdão de Jesus, não nos 
poupando a sacrifícios para compor o mal 
cometido. 

Muitos sentem o incómodo do pecado. 
Dão conta que não são felizes, mas não 
se decidem a aproveitar a misericórdia de 
Deus, deixando a ocasião de pecado, 
arranjando tempo para ir a confessar-se, 
vencendo a vergonha de dizer os pecados 
e tomando as medidas para reparar o mal 
que fizeram. 

Procuremos ajudá-los a dar o passo 
ao encontro de Jesus que é a 
manifestação viva da misericórdia de 
Deus. É bonita a resposta daquele miúdo 
a quem contavam a história de Judas. 
Perguntaram-lhe: – Tu fazias como Judas 
que se dependurou numa figueira? 

– Sim – respondeu. Mas ia 
dependurar-me no pescoço de Jesus e 
pedia-Lhe perdão. 

 
 

Restituirei quatro 

vezes mais 

Celebrámos há dois dias a festa de 
Todos os Santos. Falava-nos do Céu. 
Todos o desejamos porque todos 
aspiramos à felicidade. Podemos é 
enganar-nos no caminho. E o mal pior é 
se não temos a coragem de mudar 
enquanto é tempo. 

Jesus veio para salvar todos os 
homens. Tem os braços abertos para os 
pecadores. Bate à porta de cada alma 
uma e outra vez. 

Mesmo que tivéssemos cometido os 
maiores crimes Ele ainda nos quer 
perdoar. Porque é que tantos homens não 
escutam este convite de Jesus? 

Por obstinação no pecado. Deixam-se 
cegar pelo mal. Não estão dispostos a 
reconhecê-lo. 

Outras vezes porque não têm 
coragem de deixar as comodidades do 
pecado cometido e seguir a Jesus e 
acolhê-Lo em seu coração. 

Outras vezes porque nós não os 
ajudamos devidamente, avisando-os, 
rezando por eles. Somos capazes sim de 
os julgar e criticar como faziam com 
Zaqueu. 

No final da nossa vida todos seremos 
julgados. É o juízo particular, logo após a 
morte. Iremos enfrentar-nos com todas as 
recordações da vida, o bem e o mal que 
fizemos. Cá na terá temos ocasião de 
compor o mal cometido. É o tempo da 
misericórdia, que não podemos desper-
diçar. Um dia será o tempo do juízo e da 
justiça e o Senhor é infinitamente justo. 

Devemos acudir muitas vezes ao 
sacramento da misericórdia, reconhe-
cendo os nossos pecados, acusando-os 
com fé e humildade, sem medo de ficar 

mal, fomentando a contrição sincera e 
procurando reparar o mal cometido. 

Temos de enfrentar-nos com as 
nossas responsabilidades e com a ajuda 
da graça compor o mal feito. Restituindo o 
que roubámos, sejam bens materiais, seja 
o bom nome das pessoas que caluniámos 
ou criticámos ou reparando os escândalos 
que demos. 

Temos de juntar as nossas boas obras 
em penitência dos nossos pecados. Como 
Zaqueu. Não só restitui o que roubou, mas 
fê-lo com juros, dando quatro vezes mais. 

Vai mais longe: “Distribuirei pelos 
pobres, metade dos meus bens” – diz ele 
a Jesus. Temos de saber reparar pelas 
nossas faltas através das obras de 
misericórdia e da oração e sacrifício 

. 
 

Hoje entrou a 

salvação nesta casa 

 Jesus fica muito contente diante da 
conversão de Zaqueu. “Hoje entrou a 
salvação nesta casa”. A salvação é 
felicidade. E Zaqueu encontra a alegria de 
verdade. Talvez tenha renunciado a parte 
das suas riquezas, mas encontrou outra 
riqueza melhor. Temos de animar os 
nossos amigos a voltarem para Cristo, a 
abrirem o coração, a afinar uma vez e 
outra o que está mal na sua vida. 

Havemos de aproveitar para adiantar 
o Purgatório reparando pelo mal que 
fizemos ao longo da vida. Não só 
renovando o nosso arrependimento uma e 
outra vez, mas aceitando com alegria as 
incomodidades e sacrifícios e fazendo 
generosamente as obras de misericórdia 
corporais e espirituais. 

O Sacramento da Penitência exige de 
nós a satisfação, o reparar as feridas do 
pecado. Quem fez um golpe importante 
não pode limitar-se a ir ao médico ou 
enfermeiro e curá-lo. Tem de continuar os 
tratamentos até a carne voltar ao normal. 
Isso exige esforço e sofrimentos. 

O pecado é uma ferida grave na alma 
que demora a cicatrizar. Assim aconteceu 
com o rei David, que teve de aceitar os 
castigos de Deus para se purificar. 

As feridas que tivermos na alma ao 
morrer e já estejam curadas temos de 
continuar o seu tratamento no Purgatório 
até ficarem bem cicatrizadas. Aí o remédio 
é o sofrimento. 

O Senhor ajuda as almas a purificar-         
-se derramando os Seus méritos e dos 
santos através das indulgências e 
sobretudo pela Santa Missa e convida a 
todos a ajudar também as almas do 
Purgatório com orações e boas obras. 

Que a Virgem, que em Fátima lembrou 
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as verdades do Céu, do Purgatório e do 
Inferno e a maldade do pecado e as 
desgraças que pode causar, nos ajude a 
converter-nos de verdade, como Zaqueu. 

 
 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de novembro, a 
Igreja reza pela seguinte intenção: 
 

Universal 

– Diálogo e reconciliação no      
    Próximo Oriente. 
 

Para que no Próximo Oriente, no qual 
diversas tradições religiosas partilham o 
mesmo espaço de vida, nasça um espírito 
de diálogo, de encontro e de 
reconciliação. 

 
 

Felicidade não é a 

mesma coisa que alegria 

Entenda-se a diferença e sejamos 
mais feliz, inclusive nas horas difíceis! 

Dentro da espiritualidade cristã, Deus 
é a própria Felicidade, pois Ele é a 
Realização Plena do Ser e a felicidade 
consiste em realizar-se plenamente. 

A felicidade não consiste em “ter-se 
realizado plenamente” – ela consiste em 
“realizar-se plenamente”, em “estar-se 
realizando plenamente”. A felicidade é um 
processo em andamento, é um agora, é 
um hoje, e não o efeito estático de um 
“ontem ideal”. Deus é Felicidade Plena 
porque Deus É sempre! E nós podemos 
ser felizes ao participar o mais plenamente 
possível do ato de ser (e ser é muito mais 
que ter, fazer, saber, ou, ou…).  

Felicidade, portanto, tem a ver com a 
intensidade com que somos. 

Por isso mesmo, nem sempre a 
felicidade se manifesta de maneira 
“festiva” e exteriormente “exultante”: 
muitas vezes, os nossos sentimentos 
podem estar “em baixa”, com as típicas e 
naturais variações do humor que afetam 
todo ser humano. Acontece que a 
felicidade não é um “sentimento”, nem um 
quadro médico de perfeito equilíbrio dos 
hormônios ou dos neurotransmissores: a 
felicidade é uma atitude consciente, é uma 
decisão consciente de vida, é a postura de 
quem reconhece com realismo, serenida-
de e maturidade que está em processo 
contínuo de “realizar-se”, de crescer no 
próprio ser, inclusive em meio às 
provações e dificuldades mais desafia-
doras. 

Mesmo nos momentos de profundo 
desânimo sentimental, nos quais a 

“sensação” de alegria se apaga em trevas 
espessas, a pessoa que é feliz em seu 
espírito e em sua consciência mantém-se 
serena, estável: ela enfrenta com 
determinação e força as “sabotagens” do 
humor e dos sentimentos, pois não perde 
de vista a constatação objetiva de que as 
circunstâncias externas serão sempre 
variáveis – e de que é nelas que exerci-
tamos, vivencialmente, o ato presente de 
ser, de “realizar-nos”, o ato presente de 
escolher livremente, agora, entre aquilo 
que importa de verdade (ser) e aquilo que 
é auxiliar (ter, saber, fazer…etc). 

A felicidade é uma questão de 
perspetiva no momento presente; é uma 
atitude positiva e decidida, sempre no 
agora, de aprendizado, de escolha, de 
crescimento, de superação e de 
aperfeiçoamento contínuo, quaisquer que 
sejam as circunstâncias; a felicidade não é 
um distante e abstrato ponto futuro de 
chegada: a felicidade é o próprio trajeto, é 
o próprio processo de realizar-se, 
consciente e perseverante. Agora. Não 
ontem, nem amanhã. 

É claro que também há momentos, e 
são muitos, nos quais a felicidade coincide 
com a alegria – mas felicidade e alegria 
não são a mesma coisa. Alegria é um 
estado de bom humor, de sentimentos 
“leves”; por isso mesmo, é uma 
“sensação” que vai e vem. Aproveita os 
momentos de alegria e sê grato por 
experimentá-los. Mas, para a tua 
felicidade verdadeira, não os confundas 
com… a felicidade verdadeira. 

 

Aniversários (parabéns) 

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

– Conceição Andrade, da Paróquia 
de São Pedro de Sanfins de Ferreira, na 
próxima quarta-feira, dia 6 de novembro. 

– Solange Sousa, da Paróquia de 
Eiriz, na próxima sexta, dia 8 de 
Novembro. 

– Joaquim Martins, da Paróquia de 
Carvalhosa, no próximo sábado, dia 9 de 
novembro. 

O Jornal do Leitor deseja à 
Conceição, à Solange e ao Joaquim 
Martins, festas bonitas de aniversário e 
muitas felicidades. 

 

H u m o r 
 
Preguiçosos 
 

– Amigo, eu corto sempre o cabelo a 
tamanho zero para não sentir o seu peso! 

– E eu nunca ando ao sol, para não 
ter de arrastar a minha sombra pelo chão. 

____________________ 

Como o peixe       :::::::::::::::::::::::::::::: 
 

O pai fala do seu filho a um amigo: 
– O meu filho, agora que arranjou 

emprego, está como peixe na água. 
– E que faz ele? 
 – Nada! 

Feroz        :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 – Conheces algum animal mais feroz 
que o leão? 

 – Conheço. É o «pintam». 
 – Que dizes? 
 – É… sempre ouvi dizer que o leão 

não é tão feroz como o «pintam». 

História      :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

– Tonecas, qual foi a causa da derrota 
dos espanhóis? 

– Não sei, stôra… mas deve ter sido 
por causa do árbitro. Dizem que ele é 
sempre o culpado das derrotas! 
 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

03-11-2019  –  XXXI Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Joaquim 

Martins 

Filipa 

Moreira 

1.ª Leitura 
José M.ª 

Matos 

António 

Dias 

2.ª Leitura 
Adriana 

Queirós 

Fernanda 

Olinda 

Oraç Univ. 
Joaquim 

Martins 

Filipa 

Moreira 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Fernanda 

Gomes 

Lúcia 

Gomes 

2.ª Leitura 
Maria José 

Pinheiro  

Rosa 

Armanda 

Oração 
Universal 

Nelson 

 Costa 

Marta 

Pinheiro 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Eulália 

Gonçalves 

Helena 

Moreira 

2.ª Leitura 
Ricardo 

Brito 

Manuel 

Pereira 

Oração 
Universal 

Isabel 

Matos 

Conceição 

Andrade 
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