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que entram numa aventura sem retorno.  
Como Jonas que, escutando o apelo a ir 

a Nínive anunciar o arrependimento ou o 
castigo, foge da Palavra do Senhor para a 
direcção exactamente oposta a Nínive: “A 
Palavra do Senhor foi dirigida a Jonas 
nestes termos: ‘Levanta-te, vai a Nínive, a 
grande cidade, a anuncia-lhe que a sua 
maldade subiu até à Minha presença’. 
Jonas pôs-se a caminho, mas na direcção 
de Társis, fugindo da presença do Senhor” 
(Jn 1, 1-3). Depois, conhecemos o resto da 
história… entre tempestades e ventres de 
grandes peixes, Jonas não tem outra saída 
senão ser instrumento da Palavra do 
Senhor em Nínive, ainda que sempre 
descontente, e desejando até a morte no 
final da sua missão (Jn 4, 3). 

Muitas vezes, o profeta não procura 
essa missão; suporta-a! É o encontrado, 
seduzido, possuído e impelido pela Palavra 
de Deus que precisa de mediações para se 
fazer conhecer e actuar entre os homens. 
Por isso é que o profeta, ao mesmo tempo 
que é um possuído pela Palavra, é um 
homem profundamente livre diante de tudo 
e todos, a ponto de muitas vezes ser o 
único a levantar a voz contra os poderosos 
que desagradam ao Senhor. Afastam-se 
com repulsa e ameaçam em nome de Deus 
os falsos profetas, aqueles que se encontra-
vam nos santuários reais dependentes dos 
soberanos e se deixavam instrumentalizar 
mais pelas suas políticas do que ser 
instrumentos da Palavra de Deus (Jer 14, 
14-16). Tão livres que a maior parte deles 
foi vítima das injustiças que os poderosos 
normalmente maquinam para defender a 
sua tranquilidade apodrecida. 
____________________________________________ 

  Gotas de Orvalho 
 

Acende a tua luz interior, a luz da 
sabedoria e da bobdade. Dedica alguns mi-
nutos  do  teu dia à meditação, porque o ho- 

 
 

mem iluminado não encontra trevas no seu  
caminho. Mergulha no teu íntimo e ouve a 
voz da tua consciência, que mais não é a 
voz silenciosa de Deus falando dentro de ti 
mesmo. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 20 – S. Apolinário (Bispo e Mártir)   
Dia 21 – S. Lourenço de Brindes  
                  (Presbítero e Doutor da Igreja)  

Dia 22 – S. Maria Madalena  
Dia 23 – S. Brígida  
               (Religiosa, Padroeira da Europa) 

Dia 24 – S. Sarbélio Makhluf (Presbítero)         

Dia 25 – S. Tiago (Apóstolo). 

____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Vida cristã) 
 

Na vida de todo o cristão, de todo o 
discípulo, de todo o catequista, não pode 
faltar a experiência do deserto, da purifica-
ção interior, da noite escura. 

  
(Encontro Diocesano de Catequese, 11/03/2006) 

____________________________________________ 

H u m o r 
 
A Alice, menina de 3 anos, olha para a 

barriga da mãe grávida. 
– Por que tens uma barriga tão grande, 

mãe? 
– Foi o teu pai que me ofereceu um 

bebé. 
Alice sai do quarto a correr e vai ao 

encontro do pai. 
– Pai, é verdade que deste um bebé à 

mãe? 
– Sim, minha filha. 
– Pois então fica a saber que ela co-

meu-o! 
 
 

de Parabéns... 
 

Esta semana, temos um aniversariante 
muito especial: trata-se do sr. Padre Tiago 
Nuno Castro dos Santos.  

O Bispo da nossa Diocese do Porto,     
D. António Francisco dos Santos, confiou ao 
Pe. Tiago quatro valentes paróquias: 
Carvalhosa, Eiriz, Figueiró e São Pedro de 
Sanfins de Ferreira. Tem encontrado nelas 
o maior sucesso, já que os paroquianos em 
geral colaboram e participam em tudo o que 
é necessário, dentro daquilo que são as 
suas competências na paróquia. Isto é bom 
e bonito e também dá ânimo e alento ao Pe. 
Tiago para prosseguir nesta difícil missão. 

Obrigado Pe. Tiago por tudo o que tem 
feito por nós e pelas nossas Paróquias.        

Neste dia de aniversário, desejamo-lhe 
felicidades sem fim. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Lembra-te disto: tu pertences a Deus. 
Desde o primeiro instante da tua 

existência o nome de Deus ficou escrito no 
teu coração. 

Deus chamou-te desde toda a eterni-
dade para nasceres neste dia, neste tempo, 
neste conjunto de circunstâncias. 

E tem um feliz aniversário. 
___________________________________________ 

A Fechar 
 
Os professores são cozinheiros do 

conhecimento, que preparam carinhosa-
mente o alimento para uma plateia sem 
apetite. Nunca os alunos estiveram tão 
alienados. 
____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

Tempo Comum 
 

Jesus é o Bom Pastor que cuida com 
solicitude do Seu rebanho, defendendo-o 
dos perigos, alimentando-o com a Sua 
Palavra e o Seu Corpo e Sangue, na 
Santíssima Eucaristia. Neste Domingo, 
vamos, mais uma vez, alimentar-nos 
espiritualmente, com tão abundante, 
reconfortante e delicioso manjar. 

O tema é-nos oferecido pelo Salmo 
responsorial: Jesus o Bom Pastor cuida com 
solicitude do seu rebanho, defende-o dos 
perigos, alimenta-o na mesa abundante da 
sua Palavra: faz-nos descansar na sua 
presença, enche-nos de todos os bens! 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Apascentar: É dar alimento, não é dar 
ordens 
      Quem detém um poder é chamado a 
desempenhar um serviço a favor dos 
irmãos, mas está sujeito também à tentação 
de abusar da sua posição de prestígio e 
servir-se dela para se impor, para favorecer 
os próprios interesses pessoais ou até 
familiares. Aliás, o autor do livro da Sabedo-
ria adverte: «Um julgamento rigoroso será 
feito aos grandes. O pequeno, com efeito, 
encontrará misericórdia, mas os poderosos 
serão examinados com rigor» (Sb 6, 5-6). 
      Também o Evangelho de Lucas diz-nos 
que o domínio sobre os outros é severa-
mente proibido na comunidade cristã (Lc 22, 
25-26). 
      Se analisarmos, verificamos que Cristo 
não evoca um poder que lhe é dado pela 
instituição, para pedir aos discípulos a 
adesão à sua proposta de vida. Cristo 
precede o rebanho, (antecipa-se, adianta-    
-se), alimenta-o com a sua palavra e o seu 
pão, e arrasta-o com o seu exemplo. E 
então sim, o rebanho segue-o para onde 
quer que o pastor (Cristo) vá. 
      Assim, da mesma forma, na Igreja, 
quem preside, não pode deixar de reprodu-
zir o modelo do Mestre; Por exemplo, 
Pedro, muitas vezes repreendido  por Jesus 
 
 
 
 
 

devido à sua mania de se colocar em 
evidência, recomenda aos presbíteros das 
suas comunidades o seguinte: «Apascentai 
o rebanho de Deus que vos foi confiado, 
governando-o não à força mas de boa 
vontade, tal como Deus quer; não por um 
mesquinho espírito de lucro, mas com zelo; 
não com um poder autoritário sobre a 
herança do Senhor, mas como modelos do 
rebanho» (1 Pd 5, 2-3). 
      Isto leva-nos a pensar naquela reco-
mendação que foi escrita ao chefe dos 
escuteiros para que  reflectisse, e que dizia 
o seguinte: «Lembra-te, chefe escuteiro, se 
tu abrandas, eles param; se tu cedes, eles 
recuam; se tu te sentas, eles deitam-se; se 
tu duvidas, eles desesperam; se tu criticas, 
eles arrasam. Mas se tu vais em frente, eles 
ultrapassam-te; se dás a tua mão, eles dão 
a sua pele; se tu rezas, eles serão santos.» 
      - Só seguindo o único e verdadeiro 
Pastor é que nada me falta. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Jr 23, 1-6) 
 

Monição:  
 

Pela voz do Profeta Jeremias, o Senhor repreende 
o comportamento dos maus pastores de Israel e 
promete um «rebento justo», que reunirá as ovelhas 
dispersas, oferecendo-lhes segurança, paz e bem 
estar. 
 

Leitura: 
 

Leutura do Livro de Jeremias 
 

Diz o Senhor: 1«Ai dos pastores que perdem e 
dispersam as ovelhas do meu rebanho!» 2Por isso, 
assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que 
apascentam o meu povo: «Dispersastes as minhas 
ovelhas e as escorraçastes, sem terdes cuidado delas. 
Vou ocupar-Me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas 
das vossas más acções – oráculo do Senhor. 3Eu 
mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas 
as terras onde se dispersaram e as farei voltar às suas 
pastagens, para que cresçam e se multipliquem. 4Dar-
lhes-ei pastores que as apascentem e não mais terão 
medo nem sobressalto; nem se perderá nenhuma 
delas – oráculo do Senhor. 5Dias virão, diz o Senhor, 
em que farei surgir para David um rebento justo. Será 
um verdadeiro rei e governará com sabedoria; há-de 
exercer no país o direito e a justiça. 6Nos seus dias, 
Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este 
será o seu nome: ‘O Senhor é a nossa justiça’». 
 

Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos leitores: 
 

Esta leitura não é difícil de proclamar. O 
texto ajuda bastante, porque está ritmado pela 
expressão "Diz o Senhor" / "Oráculo do Senhor" 
que lembram que é o Senhor quem fala. Há que 
fazer a distinção, pelo tom da voz, entre o 
oráculo do Senhor e estas locuções que o 
introduzem ou lembram. 

Atenção às palavras: dispersam / apascen-
tam / Dispersastes / Escorraçastes / multipliquem 
/ sobressalto. 
 

Comentário: 
 

É um momento social e político muito 
difícil o que se vive por volta do final do 
século VII a.C. e no qual Jeremias pronun-
cia este oráculo. O profeta depositara 
grandes esperanças no rei Josias, que 
parecia ter sido suscitado pelo Senhor para 
reunir as tribos dispersas de Israel. Só que, 
numa funesta batalha travada na planície de 
Meguido, este rei sábio e piedoso morre 
tragicamente. Sobe então ao trono o seu 
filho Joaquim, uma pessoa corrupta e 
amante do luxo, que não se interessa pelos 
pobres mas pensa apenas em construir 
esplêndidos palácios, não paga aos 
operários, comete vexames e permite que 
nos tribunais sejam punidas pessoas 
inocentes e absolvido quem é culpado. 
Politicamente é um incapaz (falhado): alia-   
-se ao Egipto e comete a insensatez de 
desafiar o Império Babilónico, império que 
se encontrava no apogeu (no máximo) da 
sua potência. Nabucodonosor, rei da 
Babilónia, defronta-o e desbarata-o (derrota-
-o). Entretanto, passados poucos meses, 
Joaquim morre, provavelmente assassinado 
por opositores políticos. Sucede-lhe então o 
filho, que imediatamente é feito prisioneiro 
por Nabucodonosor e substituído por outro 
filho de Josias, Matanias, ao qual é imposto 
(à força) o nome de Sedecias. 
      Ora, a situação não melhora, já que 
Sedecias é uma pessoa sem personalidade 
e está cercado de conselheiros incapazes, 
que o incitam a retomar as armas contra o 
Império da Babilónia. O pior erro que podia 
ter feito. É a ruína completa. O resultado foi 
que Jerusalém é reduzida a um monte de 
escombros  e  o povo é deportado para uma  
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terra estrangeira. 
      Ora, é neste contexto histórico que deve 
ser colocado o oráculo proposto na leitura 
de hoje lemos. 
      O exórdio (principio, começo – v. 1) é 
constituído por uma condenação sem apelo, 
da parte do Senhor (ai de vós…), dos 
chefes políticos que – à excepção do pie-
doso Josias – se demonstraram infiéis a 
Deus e insensíveis às palavras dos 
profetas. São comparados a pastores que, 
em vez de estarem atentos e cuidarem das 
necessidades do rebanho, o conduzem à 
ruína. 
      Não é a primeira vez que o profeta 
utiliza esta imagem; fê-lo já várias vezes e 
sempre para deplorar a acção dos guias do 
povo, ouçamos: «Os pastores foram 
insensatos, não buscaram o Senhor; por 
isso os seus rebanhos dispersaram-se»  (Jr 
10, 21). 
      Então agora que a situação é mais 
dramática, o Senhor recorre às ameaças. 
Diz o seguinte: Vou ocupar-me de vós, 
pedir-vos contas das vossas más acções 
(v.1-2) 
      Depois desta sentença de condenação 
contra os chefes, o profeta dirige-se ao povo 
desencorajado, agora sem guias religiosos, 
e procura reanimá-lo. Há um motivo de 
esperança, que é este: Israel não pertence 
a nenhum rei humano, mesmo se os 
soberanos indignos se comportaram como 
seus donos; mas não são donos; o rebanho 
é de Deus, Ele pessoalmente cuidará das 
suas ovelhas e as reconduzirá à sua terra, 
aos pastos de onde tinham sido arrastadas 
com violência (v. 3-4). 
      Depois, para consolar Israel, Jeremias 
não se limita ao futuro imediato, mas 
anuncia aquilo que o Senhor fará em 
tempos mais distantes: suscitará da família 
de David um rebento justo, um rei sábio que 
exercerá o direito e a justiça sobre toda a 
terra (v. 5-6). 
      Jeremias, provavelmente, espera o 
aparecimento providencial de um novo 
soberano, capaz de levar o reino ao 
esplendor a que chegara no tempo de David 
e Salomão. Anuncia também o seu nome. 
Chamar-se-á Senhor nossa justiça, (em 
hebraico “Já Sidqénu”). Ja Sidqénu, (uma 
evidente alusão a “Sidqíja”) Sidqíja, 
traduzido para Sedecias, o actual soberano 
incapaz, que não garantiu a justiça nem 
protegeu o seu povo. 
      Porém a profecia realizou-se, mas não 
segundo as expectativas humanas, como 
esperavam; Na verdade, Deus superou-as 
completamente. O pastor prometido não 
restaurou um reino deste mundo, não 
concedeu a prosperidade apenas a uma 
nação  e não  subjugou  as  pessoas  com a 
 

força da armas. 
Podemos hoje identificar o pastor, o filho 

de David prometido: é Jesus de Nazaré, é 
Ele o “Já Sidquénu”. Ja Sidqénu, o Senhor 
nossa justiça, porque deu início a um reino 
de paz e justiça, não se impondo com a 
força das armas, mas mudando os corações 
dos homens. O seu reino, aparentemente 
sem futuro, já que desprovido dos apoios 
em que habitualmente as pessoas depõem 
as esperanças de sucesso, está, pelo 
contrário, destinado a estender-se por toda 
a terra e a durar para sempre. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1) 

 

Monição:  
 

Este salmo exprime a alegria dos crentes, 
cantando a bondade de Deus. Quem verdadeiramente 
confia em Jesus, o Bom Pastor, nada lhe faltará. Com 
esta fé e a alegria que dela nos vem, cantemos: «O 
Senhor é meu pastor, nada me faltará». 
 

Refrão: O SENHOR É MEU PASTOR: 
 NADA ME FALTARÁ. 
 
O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 
  
Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 
o vosso cajado e o vosso báculo  
me enchem de confiança. 
  
Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça, 
e o meu cálice transborda. 
  
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre. 
____________________________________________ 

2ª Leitura (Ef 2, 13-18) 

 

Monição:  
 

Paulo apresenta a salvação universal realizada 
por Jesus. Com a Sua morte quer aproximar do Pai a 
todos os homens. Ele quer que haja um só rebanho e 
um só Pastor. 
 

Leitura:  
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Efésios 
 

Irmãos: 13Foi em Cristo Jesus que vós, outrora 
longe de Deus, vos aproximastes d’Ele, graças ao 
sangue de Cristo. 14Cristo é, de facto, a nossa paz. Foi 
Ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou 
o muro da inimizade que os separava, 15anulando, pela 
imolação do seu corpo, a Lei de Moisés com as suas 
prescrições e decretos. E assim, de uns e outros, Ele 
fez em Si próprio um só homem novo, estabelecendo a  
 
 

paz. 16Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, 
reunidos num só Corpo, levando em Si próprio a morte 
à inimizade. 17Cristo veio anunciar a boa nova da paz, 
paz para vós, que estáveis longe, e paz para aqueles 
que estavam perto. 18Por Ele, uns e outros podemos 
aproximar-nos do Pai, num só Espírito. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 

 
Tal como a 1.ª Leitura, também esta não 

será difícil. Uma boa compreensão do texto, do 
seu conteúdo, é indispensável para encontrar a 
expressão e dicção justa a aplicar na sua 
proclamação. 

 
Comentário: 

 

Os Judeus eram conhecidos em todo o 
Império Romano pelo seu isolacionismo; 
Tácito (historiador latino) rotula-os com o 
título de «inimigos do género humano». 
Acontecia que um muro com um metro e 
meio de altura circundava a área santa do 
templo de Jerusalém; nele estavam cra-
vadas treze placas de mármore onde estava 
inscrita, em grego e em latim, a proibição 
dos pagãos – sob pena de morte –  
entrarem no recinto sagrado. Era o sinal da 
separação, que Israel considerava desejada 
por Deus, entre dois povos: de um lado os 
eleitos, os únicos herdeiros das bênçãos 
prometidas a Abraão e à sua descendência 
(Judeus), do outro os estrangeiros, os 
excluídos da salvação (Pagãos). 
      Então, dirigindo-se a estes últimos 
(Pagãos), o autor da Carta aos Efésios pro-
clama o fim desta contraposição, desta 
separação, determinada pelos homens e 
não por Deus. É que Cristo reconciliou para 
sempre os dois povos: «Vós, outrora longe 
de Deus, vos aproximaste dele»; graças ao 
seu sangue, Ele adquiriu, para quem não 
pertencia ao povo da aliança, o direito de 
cidadania em Israel  (v. 13). 
      Depois o Apóstolo explica como, de dois 
povos, Cristo fez um só povo. 
      Ele é a nossa paz, o «príncipe da paz» 
anunciado por Isaías (Is 9, 5), é o «Senhor 
da paz» referido pelo (Mq 5, 4), enviado 
para abater as barreiras que separam, 
acabar com todas as divisões entre as 
pessoas, porque todos são amados por 
Deus (v. 14). 
      Alcançou este objectivo anulando a lei 
judaica que, para preservar o povo da 
impureza dos pagãos, determinava e 
abençoava a separação (v. 15) e reconciliou 
os dois povos. 
      Mas não só; com a sua encarnação, 
Cristo aboliu a distância entre Deus e o 
homem, uniu o céu e a terra, anunciando a 
paz; paz aos que estavam distantes e paz 
aos que estavam próximos  (v. 16-17). 
      Nestas doces expressões ecoa (ressoa)  
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a profecia de Isaías, que diz: «Que for-
mosos são sobre os montes os pés do 
mensageiro que anuncia a paz» (Is  52, 7). 
      Finalmente o trecho termina com uma 
imagem grandiosa, derivada do cerimonial 
da corte. Unidos agora pelo único Espírito, 
dado a todos por Cristo, judeus e pagãos, 
próximos e distantes, apresentam-se juntos 
em solene procissão, ao Pai  (v. 18). 
      Por isso, animado por este Espírito, o 
cristão não pode deixar de se tornar um 
construtor de paz. Assim como Cristo, 
também o cristão trabalha para demolir 
(desfazer) todas as paredes que ainda 
impedem que as pessoas se encontrem; o 
cristão não se deixa envolver em conversas 
onde se evidencia aquilo que divide, as 
afrontas sofridas, as incompreensões 
passadas; o cristão repudia os preconceitos, 
as discriminações e todo o género de castas 
(raças); o cristão acredita no diálogo entre 
povos, culturas, raças e religiões.  
      O cristão é pessoa de paz, procura a 
paz, irradia paz, transmite paz. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 10, 27) 

 

Monição: 
 

Jesus revela uma carinhosa solicitude para com 
os Seus discípulos. Após o regresso de sua primeira 
missão apostólica, convida-os a descansar. Mostra um 
zelo infatigável para com as ovelhas sem pastor. Jesus 
cheio de compaixão, entrega-se totalmente ao cuidado 
do rebanho que o Pai lhe confiou. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

As minhas ovelhas escutam a minha voz,  
diz o Senhor; 
Eu conheço as minhas ovelhas  
e elas seguem-Me. 

____________________________________________  

Evangelho  (Mc 6, 30-34) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 30os Apóstolos voltaram para junto 
de Jesus e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e 
ensinado. 31Então Jesus disse-lhes: «Vinde comigo 
para um lugar isolado e descansai um pouco». De 
facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que 
eles nem tinham tempo de comer. 32Partiram, então, de 
barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. 
33Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde 
iam; e, de todas as cidades, acorreram a pé para 
aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. 34Ao 
desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e 
compadeceu-Se de toda aquela gente, que eram como 
ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas 
coisas. 

 
Palavra sa Salvação. 

____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

  

 

Muçulmanos quem pense que a segurança 
só pode ser alcançada iliminando os outros 
sete biliões de habitantes do mundo. 
Palavras pesadas, embora eu tema que 
será preciso muito tempo para que se 
tornem pensamentos difundidos e cheguem 
a forjar a mentalidade e os comportamentos 
das pessoas. Mas o Islão deve fazer a sua 
revolução cultural, em vez de continuar a 
olhar para trás. 
 

                      (Continua na próxima edição do Jornal) 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

– Livros dos Profetas – 
 

22 –  “NABI” a Palavra escutada 
 

 

Na língua hebraica, esta é uma palavra 
na voz passiva, o que diz já da essência 
profética como passividade, disponibilidade, 
escuta. No nosso imaginário está sempre o 
profeta como aquele que fala e que toma a 
iniciativa de gestos ousados. Mas o profeta 
é, antes de mais, aquele que escuta, aquele 
que dá a Outro a iniciativa da sua vida. O 
profeta é um surpreendido pela Palavra de 
Deus (Am 7, 15), que a escuta e a acolhe 
(Is 50, 4b-5), e permite que esta Palavra se 
torne protagonista na sua vida, inspirando 
gestos e atitudes. 

Nos livros proféticos da Bíblia 
superabundam algumas fórmulas proféticas 
que revelam bem da essência do 
profetismo. Uma delas é a fórmula: “A 
Palavra do Senhor foi (-me) dirigida nestes 
termos…” (Jer 1, 2. 4. 11. 13 etc.). Esta 
fórmula marca o nascimento da vida 
profética, que é motivada por uma Palavra e 
é a história do acolhimento dessa Palavra. 
Podemos, por isso, chamar-lhe a “fórmula 
de Acolhimento”, que corresponde a um 
novo nascimento, não “da carne nem do 
sangue”, mas da sedução da Palavra (Jer 
20, 7). 

O profeta é, antes de tudo, um 
encontrado pela Palavra de Deus, um 
homem à escuta, um homem de coração 
disponível ao acolhimento, um homem 
disposto a ser instrumento de uma Palavra 
que não é sua e rosto visível de atitudes e 
gestos cuja iniciativa também não lhe 
pertence. O profeta é um seduzido pela 
Palavra; mas, ainda mais que isso, é um 
possuído pela Palavra. Ainda que a queira 
calar, ainda que lhe queira fugir, a Palavra é 
sempre mais forte (Jr 20, 7-9). Nenhum 
profeta pediu a vocação profética! Foram 
encontrados por ela. E quando abrem as 
portas da vida à acção da Palavra que os 
encontra,  deixam-se  possuir  de  tal  modo 
 

Oração Universal 
 

1 – Para que a Igreja santa, nossa mãe, 
glorifique o nome de Jesus, o seu Pastor, 
e anuncie em toda a parte o Evangelho, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Para que os governantes a as autoridades 

exerçam com justiça as suas funções 
e velem pelo bem de todo o povo, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Para que Jesus, o Mestre que sabe instruír, 

se compadeça das multidões que O não conhecem 
e venha ensinar-lhes a verdade, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Para que o mundo novo inaugurado por Cristo, 

sem classes, sem divisões e sem fronteiras, 
seja a meta para onde caminhe a humanidade, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Para que as nossas comunidades paroquiais 

vivam em união com os pastores que Deus lhes deu 
os amparem, com eles trabalhem e por eles rezem, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

O  Islão 

ainda espera a sua 

Revolução Cultural 

 
(Continuação do número anterior) 
 

– Mas há quem no mundo islâmico se 
oponha a essa abordagem... 
 

É verdade, mas os pensadores iluminis-
tas ainda são muito poucos, isolados, 
muitas vezes criticados e pouco influentes 
sobre as massas, que – não podemos 
esquecer – expressam uma difundida igno-
rância (no Egipto, 40% são analfabetos) e, 
portanto, confiam nas interpretações 
propostas pelos imãs. Por isso, estou 
convencido de que a questão fundamental é 
a necessidade de uma nova hermenêutica, 
de uma nova abordagem ao Alcorão e à 
tradição que deveria ser ensinado aos imãs. 
Alguma coisa está a acontecer e, nesse 
sentido, considero muito importante as 
palavras pronunciadas pelo presidente 
egípcio, Al-Sissi, na Universidade de Al-        
-Azhar, que é o principal centro de 
irradiação do pensamento sunita a nível 
mundial e forma a cada ano milhares de 
imãs que actuam no Egipto e em muitos 
outros países. 

Al-Sissi pediu um esforço dirigido contra 
as más interpretações do Islão, que incitam 
à violência e ao fechamento em relação às 
outras comunidades, e perguntou-se como 
é possível que a religião islâmica seja 
percebida como “fonte de ansiedade, 
perigo, morte e destruição” pelo resto do 
mundo.  Ou como é possível haver entre os 
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