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 e escritos em épocas diferentes, todos 
giram em torno do mesmo apelo: reatar a 
fidelidade à Aliança de Deus com o Seu 
povo.  

O povo tinha tomado posse da Terra 
Prometida no fim do êxodo do Egipto, 
começara a organizar-se como povo 
estabelecido e estruturado até ao ponto de, 
com David, se ter unificado num único reino. 
Mas o rei do povo eleito não podia ser como 
todos os outros reis; ele era o principal 
responsável por manter o povo fiel à Lei de 
Deus recebida na caminhada de libertação 
do Egipto. O rei do Povo Eleito era ungido 
(em hebraico: Messias) no dia da sua 
entronização, ungido com azeite virgem, 
símbolo do Espírito Santo a agir nele (1 
Sam 16, 13), configurando-o como media-
ção de Deus para o Seu povo. No entanto, a 
história do povo de Israel e dos seus reis foi 
pródiga em infidelidades… O povo eleito 
pelo Amor de Deus – muitas vezes animado 
pelo mau exemplo dos seus próprios reis – 
rompia permanentemente a Aliança de 
Amor fiel que Deus estabelecera com ele. É 
então que surgem os profetas como “vozes 
de Deus” (Is 40, 3), aqueles através dos 
quais Deus fala ao povo, o exorta, corrige e 
apela de novo ao recomeço da fidelidade à 
Aliança. Por falarem em nome de Deus e 
porem o “dedo na ferida” das infidelidades 
do povo – sobretudo dos mais poderosos… 
– nenhum teve vida tranquila, e todos se 
deram de caras com o rosto da morte bem 
cedo. 

São eles os grandes apaixonados pela 
verdade de Deus, os seduzidos pela força 
da Sua Palavra, os arautos da Sua 
fidelidade e os anunciadores por excelência 
das maravilhas que Deus pode fazer na vida 
daqueles que Lhe são fiéis. 

                        (Continua no próximo número) 
____________________________________________ 

Fé é sorrir na dificuldade 
com a certeza que amanhã será um 

dia melhor. 

Papa Francisco 

(Homossexualidade) 
 

O ministro religioso chama por vezes a 
atenção para certos pontos da vida privada 
ou pública porque é o guia dos seus 
paroquianos. O que não tem é o direito de 
forçar a vida privada de quem quer que 
seja. Se Deus, na criação, correu o risco de 
fazer-nos livres, quem sou eu para me 
intrometer? 
                                (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________ 

Revoluções 
 

Diz-se que estamos no século das 
revoluções, mas esquece-se que a grande 
revolução foi feita no mundo, há vinte 
séculos, por Jesus Cristo. Geralmente não é 
muito respeitosa a intenção dos que 
afirmam que Jesus foi o grande revolucio-
nário; na verdade, estão a confundir-se 
duas espécies muito diferentes, e até 
opostas, de revolução. Há uma revolução 
que procura a mudança, pelo caminho do 
ódio, da violência, da guerra, da destruição, 
da morte; não é esta a revolução que Cristo 
nos trouxe. Mas há outra revolução, que 
também pretende a mudança, mas uma 
mudança mais profunda: não só de 
estruturas ou regimes, mas do interior do 
homem. Quer um homem novo, em que 
reine o amor, a justiça, a caridade, a paz, as 
boas relações humanas; um homem com 
um coração grande, simples, limpo, terno e 
compassivo, que saiba perdoar, compreen-
der, ajudar, numa palavra, que saiba amar. 

“Nisto consiste o amor: em que ande-
mos segundo os Seus madamentos. E este 
é o mandamento que ouvistes desde o 
princípio, e segundo o qual deveis viver: que 
vos ameis uns aos outros” (2 Jo 6). No amor 
está compreendida toda a lei. 

de Parabéns... 
 

Esta semana estão de parabéns, pelos 
seus aniversários natalílicios, a leitora Ana 
Catarina Torres, da Paróquia de Eiriz, hoje, 
dia 28 de Junho, e o leitor Marco Silva, da 
Paróquia de Figueiró, na próxima terça-          
-feira, dia 30 de Junho. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Tu foste criado no amor, és guiado pelo 
amor e mantido no amor. Dá glória ao teu 
Criador amando-te a ti mesmo! 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Sê na terra a pequenina chama que 
ilumina as trevas  em que jazem milhares de 
criaturas. Sê água que mata a sede aqueles 
que atravessam o deserto da existência, 
sequiosos de carinho e amor. Sê alimento 
para os famintos de compreensão e 
incentivo para viver. Procura servir e amar 
todos quantos te rodeiam. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Entre marido e mulher: 
– Emilia, ouviste a trovoada desta noite? 
– Não, não ouvi, Ricardo. 
– Foi terrível. 
– Então porque não me acordaste, 

Ricardo? Bem sabes que não posso dormir 
quando há trovoadas! 
____________________________________________ 

Visita-nos em www.paroquiascesf.com 

____________________________________________ 

Até para a semana se Deus quiser 

Tempo Comum 
 

Nós somos chamados por Deus a uma 
plenitude de vida que se estende muito para 
além das dimensões da nossa existência 
terrena, porque consiste na participação da 
própria vida de Deus. A sublimidade desta 
nossa vocação sobrenatural revela-nos a 
grandeza e o valor precioso da vida humana 
já na sua fase temporal.  

Vamos hoje ler e escutar a mensagem 
que a Igreja nos vai transmitir em nome de 
Jesus Cristo sobre a dignidade da pessoa 
humana e sobre o valor, o respeito, a 
defesa, o amor e o serviço que é devido a 
cada vida humana. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Subtraídos à morte, pelo Deus da Vida. 
Apesar dos sofrimentos que comporta, o 

ser humano ama desesperadamente a vida. 
A Ulisses, que no Hades procurava consolá-
-lo, Aquiles responde: «Não me embelezes 
a morte, ó Odisseu! Preferiria servir na terra 
de outro homem, como assalariado, do que 
reinar sobre os defuntos.» Já os Egípcios 
têm dela uma concepção diferente: a morte 
era «vida perpétua» num reino maravilhoso, 
situado a Ocidente, e iluminado pelo deus 
Sol, desde o amanhecer até ao pôr do sol, 
quando para nós está escuro. 

Em todos os povos antigos impôs-se, 
desde muito cedo, a convicção da existên-
cia de uma vida além-túmulo e, entre os 
Gregos, da imortalidade da alma. Inexpli-
cavelmente, isto não aconteceu com os 
Hebreus. Desde que nasceram como povo, 
no Egipto, passaram-se mais de mil anos 
antes que começassem a acreditar numa 
vida para além da morte. 

Proclamaram, isso sim, o Senhor como 
Deus da vida (Nm 27, 16), mas sempre 
numa perspectiva terrena. «Em ti está a 
nascente da vida», cantava o salmista, mas 
entendia como vida «saúde e bênção» (Eclo 
34, 17), uma terra fecunda, colheitas abun-
dantes, posteridade numerosa e, por fim, 
morrer «velho e satisfeito com os dias» (Gn 

 

 

 

35, 29), como os feixes de palha maduros 
que são retirados do campo (Job 5, 26). Na 
Bíblia hebraica não aparece sequer o termo 
«imortalidade». 

 A lentidão de Israel em chegar à afirma- 
ção explícita de uma vida eterna é preciosa 
e iluminante: leva-nos a compreender que, 
antes de acreditar na ressurreição e num 
mundo futuro, é necessário dar valor e 
amar, com paixão, a vida neste mundo, da 
mesma forma que a estima e ama Deus. 

      - Do Senhor aprendi a amar a vida, cada 
expressão de vida. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 

(Sab 1, 1.3-15; 2,23-24) 
 

Monição:  
 

O livro da Sabedoria lembra-nos que Deus é o 
Senhor da Vida e que a morte entrou no mundo por 
inveja do Demónio. Deus criou o homem para ser 
incorruptível: criou-o à sua imagem e semelhança. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

13Não foi Deus quem fez a morte, nem Ele se 
alegra de os vivos perecerem. 14Pela criação, deu o ser 
a todas as coisas e o que nasce no mundo destina-se 
ao bem. Em nada existe o veneno que mata, nem o 

poder da morte reina sobre a Terra, 15pois a justiça é 
imortal. 23Deus criou o homem para ser incorruptível e 
fê-lo à imagem do que Ele é em Si mesmo. 24A morte 
entrou no mundo pela inveja do Demónio, e os seus 

partidários sentem-lhe os efeitos.  
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Quer esta 1.ª Leitura, quer a segunda, pela 
sua densidade doutrinal que ambas contêm, 
requerem uma preparação muito cuidada. Hás-      
-de, leitor, procurar ler com clareza, por forma 
que a mensagem chegue em perfeitas condições 
aos irmãos que escutam. 

 

Comentário: 
 

Poucos séculos antes de Cristo, Job 
afirmava: «O homem que morre nunca mais 
se levanta; enquanto durarem os céus não 

despertará, nem sairá do sono» (Job 14,12); 

depois dele, o sábio Qohélet estava ainda 
convencido de que «é o mesmo o destino 
dos filhos dos homens e o destino dos 
animais; como a morte de um, assim é a 
morte do outro» (Ecl 3, 19). Até por volta do 
século II a.C, toda a gente em Israel 
considerava que os mortos vivessem um 
sono permanente na «região das trevas e 
da escuridão, terra tenebrosa e sombria, da 
escuridão e confusão, onde a própria luz é 
sombra» (Job 10, 21-22). 

No tempo de Jesus, a mentalidade tinha 
mudado profundamente. Os saduceus 
defendiam que a morte marcava o fim de 
tudo, mas a maioria do povo partilhava a 
doutrina dos fariseus que acreditavam na 
ressurreição dos mortos. Circulava este 
ditado: «O dia em que o homem morre é 
melhor do que o dia em que nasceu»; de 
facto, não se festeja o dia em que se inicia 
uma longa e perigosa caminhada, mas é 
motivo de alegria a conclusão feliz de uma 
viagem. 

Esta imagem dos rabis é sugestiva, mas 
não responde à pergunta mais inquietante:  
«Porque se deve morrer?»  Vimos do nada, 
abrimos os olhos para a luz e enamoramo-    
-nos da vida; depois, esta acaba num 
instante (Job 7, 7), «como uma nuvem que 
passa sem deixar rasto» (Sb 2, 4); uma 
força inexorável e impiedosa agarra-nos e 
arrasta-nos de novo para o nada, para o pó 
de onde fomos tirados. Então Deus criou-    
-nos à sua imagem e estabeleceu connosco 
um diálogo de amor para depois nos expor 
a esta desilusão cruel? 
      O autor do livro da Sabedoria, que viveu 
em Alexandria, no tempo de Jesus, rejeita 
esta perspectiva e, categórico, afirma: «Não 
foi Deus quem fez a morte, nem Ele se 
alegra com a perdição dos vivos. Pela 
criação deu o ser a todas as coisas, e o que 
nasce no mundo destina-se ao bem. Em 
nada existe o veneno que mata, nem o 
poder da morte reina sobre a terra» (v. 13-
14). A vida do ser humano não é compa-
rável às ondas do mar que se levantam e 
que desaparecem sem deixar rasto. Deus 
não pode jogar com o homem da mesma 
forma que o vento joga com as águas.  
    Se não vem de Deus, então de onde vem 
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a morte? «Da inveja do demónio» – 
responde a nossa leitura (v. 24). 

É uma afirmação desconcertante! 
Então, se não tivessem pecado, as pessoas 
não morreriam? A ciência desmente 
categoricamente esta afirmação. Sempre 
existiu a morte biológica: o organismo 
humano, como o de qualquer outro ser vivo, 
com o passar dos anos, enfraquece, gasta- 
-se e conclui o seu ciclo, chega ao fim. 

Não é esta a morte que incutia medo ao 
israelita piedoso do tempo de Jesus. O justo 
sabia que estava destinado à vida; a sua 
morte, no livro da Sabedoria, é definida 
«partida», «libertação», «transferência» 
para o repouso de Deus, «êxodo» da escra-
vidão para a liberdade, e por isso não era 
temida. A passagem para uma vida melhor 
não podia ser considerada um castigo. 

Então qual é a morte que foi introduzida 
pelo pecado? 

O versículo que precede o nosso trecho 
ajuda a entendê-lo: «Não procureis a morte 
com uma vida desregrada nem susciteis a 
vossa perdição com as obras das vossas 
mãos» (Sb 1, 12). 
     Eis então o que provoca a morte: o peca- 
do. Quem alimenta o ódio, quem se vinga, 
quem leva uma vida imoral, mesmo se goza 
de óptima saúde, destruiu a melhor parte de 
si. 

A leitura de hoje conclui: «Experimen-
tam a morte aqueles que pertencem ao 
demónio» (v. 25). Não é da morte biológica 
que se fala, esta é um evento, não um mal 
absoluto. O ser humano só morre realmente 
quando deixa de amar, quando se fecha em 
si mesmo, quando se torna egoísta, quando 
se afasta de Deus e da sua sabedoria que 
indica a «fonte da vida» (Pr 13, 14), que é 
«árvore da vida» (Pr 3, 18). 

Quem faz entrar nesta condição de 
morte é o demónio, é a força maligna, 
presente em cada pessoa, e que afasta do 
Senhor. 

O autor do livro da Sabedoria mostra ter 
assimilado bem a mensagem bíblica. Nos 
livros santos de Israel afirma-se continua-
mente que quem escolhe o pecado decreta 
a própria morte: «Repara – diz Moisés ao 
povo  –  que coloco hoje diante de ti a vida e 
o bem, a morte e o mal. Assim ordeno-te 
hoje que ames o Senhor, teu Deus; e assim 
viverás. Ponho diante de vós a vida e a 
morte, a bênção e a maldição. Escolhe a 
vida, para viveres tu e a tua descendência» 
(Dt 30, 15-20). 
____________________________________________ 
 

Eu sei que,  
sempre que eu precisar, 

o Senhor estará pronto a me ajudar. 

Salmo Responsorial 
Sl 29 (30), 2.4.5-6.11.12a.13b (R. 2a)  

 
 

Monição:  
 

O Salmo 29 é um cântico de louvor e de acção de 

graças pela Vida que Jesus Cristo nos restituiu pela 
sua morte e ressurreição. 
  

Refrão: EU VOS LOUVAREI, SENHOR,  

                    PORQUE ME SALVASTES. 

  
Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes 
e não deixastes que de mim se regozijassem os 
inimigos. 

Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, 
vivificastes-me para não descer ao túmulo. 
  
Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, 

e dai graças ao seu nome santo. 
A sua ira dura apenas um momento 
e a sua benevolência a vida inteira. 
Ao cair da noite vêm as lágrimas 

e ao amanhecer volta a alegria. 
  
Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim, 
Senhor, sede Vós o meu auxílio. 

Vós convertestes em júbilo o meu pranto: 
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente. 
____________________________________________ 

2ª Leitura 

(2 Cor 8, 7.9.13-15) 
 
 

Monição:  
 

S. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, 
recomenda-lhes que sejam generosos na partilha dos 
seus bens materiais, em favor da comunidade cristã de 

Jerusalém. Lembra-lhes o exemplo de Jesus Cristo, 
que sendo rico se fez pobre para nos tornar ricos com 
a sua pobreza. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Meus irmãos: 7vós sois ricos em tudo: na fé, na 
eloquência, no conhecimento da doutrina, em toda a 
espécie de atenções e na caridade que recebestes de 
nós. Mostrai-vos também ricos em generosidade. 
9Conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo: Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, 
para que vos tornásseis ricos pela sua pobreza. 13Não 
se trata de vos sobrecarregar a vós, para aliviar os 

outros, trata-se de procurar a igualdade. 14Na presente 
ocasião, aquilo que vos sobra compensa o que falta 
aos vossos irmãos, para que um dia, o que venha a 
sobrar-lhes compense o que vier a faltar-vos. E assim 

haverá igualdade, como esta escrito: 15«A quem tinha 
muito não sobejou, e a quem tinha pouco não faltou.» 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

A densidade doutrinal que esta leitura 
contém, requer uma preparação muito cuidada. 
Portanto, hás-de, leitor, procurar ler com clareza, 
por forma que a mensagem chegue em perfeitas 
condições à assembleia que te escuta. 
 

Comentário: 
 

Durante o reinado de Cláudio (41-54 
d.C.) registaram-se várias carestias nas 
províncias do Império Romano. Também a 
Palestina, região já por si muito pobre, não 
foi poupada, e as comunidades cristãs 
encontraram-se várias vezes em situação 
de emergência. Em Jerusalém, no final de 
um animado debate com os Apóstolos, 
Paulo tinha-se comprometido solenemente 
a ajudar os indigentes do seu povo, 
lembrando o dever da solidariedade aos 
cristãos das igrejas fundadas por ele em 
território pagão (Gl 2, 10). 

Foi em Corinto que, pela primeira vez e 
por sugestão dos cristãos daquela cidade, 
ele pensou fazer uma colecta. Mas, como 
acontece frequentemente com as boas 
iniciativas, após os bons propósitos iniciais, 
segue-se rapidamente um arrefecimento 
dos entusiasmos, surge a apatia e o 
desinteresse, e, então a realização do 
projecto começa a sofrer atrasos e acaba 
por se bloquear completamente. Ora foi isto 
mesmo o que aconteceu em Corinto. 

Escrevendo aos cristãos daquela comu-
nidade, Paulo lembra, antes de mais, o 
compromisso que tinham assumido; e, para 
os estimular, refere-lhes a generosidade 
manifestada pelos Tessalonicenses e pelos 
Filipenses: «Segundo as suas possibili-
dades, e até além delas, com toda a 
espontaneidade e com muita insistência, 
pediram-nos a graça de participar neste 
serviço em favor dos santos. Indo além das 
nossas expectativas»  (2 Cor 8, 3-5). 

Suscitar algum ciúme e uma santa 
emulação (rivalidade), em certas cir-
cunstâncias, pode revelar-se um óptimo 
expediente. O Apóstolo não considera 
conveniente impor-se com ordens drásticas, 
até porque os seus detractores (calunia- 
dores) puseram a circular vozes negativas 
sobre ele. Diz-se que, através da colecta, 
ele pretendia atingir um objectivo dissimu-
lado: ganhar as honras do seu povo. Por 
este motivo, prefere fundamentar o seu 
apelo à generosidade em duas motivações 
teológicas. 

A primeira é o exemplo de Cristo: «Ele, 
que era rico, fez-se pobre por vossa causa» 
(v. 9). A colecta não é um simples acto de 
generosidade, mas um sinal de que a 
comunidade assimilou os pensamentos e os 
sentimentos de Cristo; é uma prova da 
autenticidade da fé, porque é uma 
manifestação do amor gratuito, que constitui 
a perfeição da vida cristã. 

A segunda razão é a necessidade de 
criar condições de igualdade (v. 13-14). 

A partilha dos bens não é um aspecto 
marginal e facultativo da proposta evangéli- 
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ca, é uma exigência imprescindível da 
vocação cristã. Não se trata de ficar 
reduzido à miséria para ajudar os outros, 
mas de mostrar que a fé no Ressuscitado 
fez compreender o valor relativo dos bens 
deste mundo. 

      Paulo conclui com uma evocação bíblica 
(v. 15). No deserto, os Israelitas receberam 
de Deus a ordem de recolherem apenas a 
quantidade de maná necessária para aquele 
dia; nada devia sobrar. Houve quem 
tentasse açambarcar mais do que aquilo de 
que precisava, e, no dia seguinte, 
encontrou-o putrefacto (podre) e cheio de 
vermes. Era a lição que Deus queria dar ao 
seu povo: os bens necessários para a vida 
não se devem acumular, devem ser 
deixados à disposição de quem passa 
necessidades, devem ser partilhados. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(2 Tim 1, 10) 

 

Monição:  
 

Aclamemos o Evangelho que nos narra como 
Jesus venceu a morte, ressuscitando a filha de Jairo; 
também exalta a fé daquela mulher que tinha 

hemorragias havia doze anos e que tocou nas vestes 
de Jesus, ficando imediatamente curada.  
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

 

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte 
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 5, 21-43) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 21Jesus voltou a atravessar, de 

barco, para a outra margem do lago. Reuniu-se junto 
d'Ele grande multidão, e Ele permaneceu a beira-mar. 
22Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado 
Jairo. Ao ver Jesus, 23caiu-lhe aos pés e suplicou-Lhe 

com insistência: «A minha filha está a morrer. Vem 
impor-lhe a mão, para que seja salva e viva.» 24Jesus 
foi com ele. Acompanhava-O tão grande multidão, que 
O comprimia. 25Certa mulher tinha hemorragias havia 
doze anos. 26Sofrera muito com grande número de 

médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido 
qualquer resultado; antes piorava cada vez mais. 
27Como tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, no 
meio da multidão, e tocou-Lhe na capa. 28Pois dizia 

consigo: «Se eu, ao menos, Lhe tocar nas vestes, 
ficarei curada.» 29No mesmo instante, estancou-se-lhe 
o sangue, e sentiu no seu corpo que estava curada da 
doença. 30Jesus notou logo em Si mesmo que saíra 

d’Ele uma força. Voltou-Se no meio da multidão e 
perguntou: «Quem Me tocou nas vestes?» 31Diziam-     
-Lhe os discípulos: «Tu vês a multidão que Te aperta e 
perguntas: «Quem Me tocou?» 32Mas Jesus olhou em 

volta, para ver aquela que o tinha feito. 33E a mulher, 
assustada e a tremer, por saber o que Lhe tinha 
sucedido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-Lhe 
toda a verdade. 34Jesus replicou-Lhe: «Minha filha, foi a 

tua fé que te salvou! Vai em paz e fica sarada do teu 
mal.»  35Ainda Ele falava, quando vieram dizer da casa  
 

r/noticias/539223-bombas-nos-campos-de-
concentração-alvo--fracassado):em nenhum 
lugar foi mais clamorosa a demonstração de 
quão ténue é cada consciência, de quão 
fácil é subvertê-la e submergi-la. 

A opinião é do químico e escritor 
italiano Primo Levi (1919-1987), sobrevi-
vente do campo de concentração de 
Auschwitz-Birkenau. É autor do livro “É isto 
um homem?” (1947), memória dos seus 
sofrimentos no campo de concentração. 

O artigo que se segue foi publicado no 
jornal “La Stampa”, em 21-01-2015. 

Eis o texto. 
Pensem: há não mais de 20 anos, e no 

coração desta civilização Europa, foi 
sonhado um sonho demente, o de edificar 
um império milenar sobre milhões de 
cadáveres e de escravos. O verbo foi 
banido para as praças: pouqíssimos se 
recusaram e foram decepados; todos os 
outros consentiram, parte deles com 
desgosto, parte com indiferença, parte com 
entusiasmo. Não foi somente um sonho: o 
império, um efémero império, foi edificado: 
os cadáveres e os escravos existiram (...) 

Mas também houve mais, e pior: houve 
a demonstração despudorada de como o 
mal prevalece facilmente. Isso, notem bem, 
não só na Alemanha, mas onde quer que os 
alemães tenham posto os pés; em toda a 
parte, eles o têm demonstrado, é uma 
brincadeira de criança encontrar traidores e 
fazer deles sátrapas, corromper as 
consciências, criar ou restaurar aquela 
atmosfera de consenso ambíguo, ou de 
terror aberto, que era necessária para 
traduzir em acto os seus desígnios. 

Tal foi a dominação alemã na França, 
na França inimiga de sempre; tal foi na livre 
e forte Noruega; tal foi na Ucránia, apesar 
dos 20 anos de disciplina soviética; e as 
mesmas coisas aconteceram, conta-se com 
horror, dentro dos próprios guetos polacos: 
até mesmo dentro dos campos de 
concentração. Foi uma irrupção, uma 
enxurrada de violência, de fraude e de 
servidão: nenhuma represa resistiu, salvo 
as ilhas esporádicas das Resistências 
europeias. 

                           (Continua no próximi número) 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

– Livros dos Profetas – 
 

21 –  Os Profetas possuídos pela Palavra 

 
Toda a história bíblica está profunda-

mente marcada pela figura dos profetas. No 
Antigo Testamento são 17 os livros profé- 
proféticos e,  embora de profetas diferentes  

do chefe da sinagoga: «A tua filha morreu. Porque 
estás ainda a importunar o Mestre?» 36Mas Jesus, que 
surpreendera as palavras proferidas, disse ao chefe da 

sinagoga: «Não tenhas receio. Crê somente.» 37E não 
deixou que ninguém O acompanhasse, a não ser 
Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38Chegaram a 
casa do chefe da sinagoga. E Jesus deparou com o 

reboliço e com a gente que chorava e gritava muito. 
39Ao entrar, perguntou-lhes: «Porque estais nesta 
agitação a chorar? A criança não morreu, está a 
dormir!» 40E riam-se d’Ele. Jesus, depois de os ter 

mandado sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da 
criança e os que vinham com ele, e entrou no local 
onde estava a criança. 41Pegou na mão da criança e 
disse-lhe: «Menina, Eu te ordeno: levanta-te». 42Ela 

ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois 
tinha doze anos. E logo se encheram de grande 
pasmo. 43Jesus fez-lhes instantes recomendações, 
para que ninguém soubesse do caso, e mandou que 

dessem de comer à menina. 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 –  Para que o nosso Bispo António, 
e os nossos presbíteros e diáconos, 
recordem sempre aos fiéis e aos catecúmenos, 
que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, 

oremos ao Senhor. 
 
2 –  Para que os homens, ao olharem para Jesus, 
    que se fez pobre para nos enriquecer dos seus dons, 

sintam fome e sede de justiça, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Para que a semente que os agricultores lançam          

       à terra, 
lhes dê o fruto que eles esperam e de                      
que precisam 
e traga o sustento àqueles que nada têm, 

oremos ao Senhor. 
 

4 –   Para que a fé da mulher que tocou no                   
        manto de Jesus 

e a de Jairo que esperou contra toda a esperança 
dêem vigor à nossa própria fé, 
oremos ao Senhor. 

 

5 –  Para que os membros da nossa                    
       assembleia dominical 

honrem sempre o seu nome de cristãos 
e aliviem a indigência dos mais pobrers, 

oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 29 – S. Pedro e S. Paulo  (Apóstolos);                 
Dia 30 – Primeiros Santos Mártires  
              da Igreja Romana; 
Dia 03 – S. Tomé (Apóstolo); 

Dia 04 – S. Isabel de Portugal. 
____________________________________________ 

2.ª Guerra Mundial 

O Contágio do mal 
 
Nunca a consciência humana foi violen-

tada, ofendida, distorcida como nos campos 
de  concentração  (htt://www.ihu.unisinos.b  
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