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 Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

– Livros dos Profetas – 
 

24 –  Instrumento da Palavra 
 

A Palavra imprime-se no profeta e 
exprime-se no profeta. A grandeza da 
vocação profética é o mistério da Palavra 
nas palavras: a Palavra de Deus revela-se 
nas palavras dos profetas. 

Instrumento da Palavra… 
É na harmonia destas duas dimensões 

que o profeta se constitui. A Palavra 
imprime-se no profeta (nabi) e exprime-se 
no profeta (profetês). Com efeito, antes da 
missão, está a vocação.  

Ser profeta é ser voz de uma Palavra 
escutada e instrumento de uma iniciativa 
que foi acolhida, não projectada. 

A grandeza da vocação profética é o 
mistério da Palavra nas palavras: a Palavra 
de Deus revela-se nas palavras dos profe-
tas. Mas o profeta não é só o que diz o que 
Deus diz; é também o que diz como Deus 
diz, isto é, comprometendo-se radicalmente 
com o que diz. Se, por um lado, os profetas 
são arautos da força da Palavra de Deus, 
revela-se também neles a fragilidade dessa 
Palavra: aquele que a diz está comprome-
tido com ela até ao fim, mas esta Palavra 
não obriga aqueles que a escutam ao 
mesmo compromisso; propõe-se, não se 
impõe.  

O profeta quer defender esta Palavra 
até ao fim, mas não tem nenhuma arma 
além da própria vida. E, nessa fragilidade, 
pode ser preciso entregá-la… É aqui que a 
vocação profética assume todo o seu risco. 

A fragilidade da Palavra conduz a 
profecia da Palavra nas palavras à Palavra 
sem palavras… Quando a vida se entrega 
pela fidelidade à Palavra escutada, toda ela 
se torna proclamação,  ainda que silenciosa,  

 
 

ainda que ensanguentada, ainda que 
pregada numa cruz. Ainda que a boca do 
profeta seja amordaçada, não se cala a sua 
vida! A aventura da fidelidade implica que a 
Palavra profética não seja apenas Palavra 
para os ouvidos, mas Palavra para os 
olhos… 

Este é o risco de assumir na vida o tripé 
que firma a acção profética: anunciar, 
denunciar, renunciar. 

 

                           (Continua no próximo número) 
___________________________________________

Decálogo do casal 

 

Aqui está um decálogo para a esposa: 
 

1 – Não fales continuamente. O teu marido 
tem direito a que o escutes. 
2 – Prepara com amor a alimentação de 
cada dia e mantém a casa arrumada e 
limpa. 
3 – Não perturbes o teu marido no seu 
trabalho. 
4 – Não divulgues murmurações infundadas 
sobre os teus vizinhos. 
5 – Não enalteças o teu marido na frente de 
outros homens; respeita-o pelo silêncio. 
6 – Quando for necessário chamar a aten-
ção do teu marido nalguma coisa ou por 
alguma coisa, não o faças de imediato, mas 
espera o momento oportuno e prudente; 
depois esquece o assunto. 
7 – Sê paciente com os defeitos do teu 
marido, elogiando de vez em quando as 
suas boas qualidades. 
8 – Não convertas o teu marido em teu 
criado. 
9 – Não julgues que o teu marido tem 
sempre razão, mas também não julgues que 
nunca a tem. 
10 – Ama o teu marido acima das outras 
pessoas e acima de todas as coisas. 

__________________________________________________ 

Então, e para o homem, não há nada? 
– Há e é já a seguir. 

 

 
 

 

Aqui está agora o decálogo do marido: 
 

1 – Lembra-te de demonstrar à tua mulher 
admiração e delicadeza, como fazias 
durante o noivado. 
2 – Exprime, por palavras ou atitudes, a tua 
aprovação à alimentação de cada dia, pois 
ela não chega à mesa só por si. 
3 – Lembra-te da tua mulher, consultando-a 
sobre os teus problemas e falando-lhe do 
teu trabalho. 
4 – Não faças aquilo que não queres que a 
tua mulher faça; o que te aborrece, 
possívelmente, também a aborrecerá a ela. 
5 – Não lhe mintas em caso algum, nem 
mesmo quando se fala das horas de 
entrada. 
6 – Lembra-te dos aniversários da tua 
mulher e dos teus filhos. 
7 – Lembra-te do aniversário do teu 
casamento. 
8 – Nunca discutas acaloradamente com a 
tua mulher, e ainda menos na presença dos 
teus filhos; quando for necessário, dialoga 
com ela, sempre com o maior respeito e 
carinho, como devem fazer os casais que se 
prezam.  
9 – Ama a tua mulher e sê-lhe fiel acima de 
todas as coisas. 
10 – Lembra-te de que, se o homem é a 
cabeça da família, a mulher é a coroa dessa 
cabeça. 

E agora para ambos: 
 

Parágrafo único – ...sobretudo nunca vos 
zangueis os dois ao mesmo tempo. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

– És a pior criança que conheço. Sai 
daqui. Não te quero ver! 

O miúdo dirige-se para o interruptor. 
– Aonde vais, Afonso? 

– Vou apagar a luz, mãe! 

Tempo Comum 
 

Todo o homem tem anseio de felicidade 
e procura-a geralmente em coisas materiais: 
prazeres, passeios, bebidas, festas, boa 
comida, sexo... mas acaba por reconhecer 
que continua insatisfeito. 

A liturgia da Palavra deste Domingo 
fala-nos do maná dado por Deus ao seu 
povo e que o alimentava dando robustez a 
um corpo destinado a perecer. Todavia, diz-
-nos ainda, o verdadeiro pão da vida é a 
Sua Palavra, incarnada em Jesus de 
Nazaré, que é capaz de modificar toda a 
nossa vida transformando-nos em «homens 
novos», conduzidos a uma vida que não 
acaba. 

Provávelmente, também nós, procurá-
mos a felicidade onde ela não se pode 
encontrar e desprezámos a Palavra que dá 
vida, Portanto, necessitamos corrigir-nos, 
porque também somos assim.  
____________________________________________ 

Introdução 
      

 Há um Pão que dá a Vida Eterna. 
      O grande sonho do ser humano é, 
desde sempre, ter a vida, a vida imortal. 
Para a obter, Gilgamesh, o herói da 
literatura mesopotâmica, desafiou o monstro 
Humbaba no jardim dos cedros; depois 
desceu aos abismos do mar para se 
apoderar da erva que se chama «O velho 
torna-se jovem», conseguiu alcançá-la, mas 
uma serpente tirou-lha. É triste o destino do 
homem, nasce para morrer! Desconsolado, 
também o salmista concluía: «O resgate da 
vida é muito caro e nunca se pagaria o 
suficiente; nunca chegaria para poder viver 
para sempre, sem chegar a ver a sepultura» 
(SI 49, 9-10). 
      Mesmo sendo breve como o sopro da 
brisa (SI 144, 4), esta vida é sagrada e 
intangível. 
      Na língua hebraica o verbo viver nunca 
é aplicado aos animais ou às plantas, mas 
apenas ao ser humano, e é usado como 
sinónimo  de  curar,  recuperar  a saúde, ser  
 
 

 

 

feliz. Só quem leva uma existência serena, 
sem doenças, cheia de alegria, vive 
realmente; o pranto e a dor são sinais de 
morte. 
      O pão sustenta, mas não garante a vida 
biológica para sempre; esta está destinada 
a  apagar-se  e  a  mítica  planta  da  imorta 
lidade é uma quimera (ilusão, utopia). Deus, 
porém, tem um pão que dá a vida eterna e 
deu-o ao mundo, porque quer que todos os 
homens tenham a vida e a tenham em 
abundância (Jo 10, 10). «Quando um silên-
cio profundo envolvia todas as coisas e a 
noite ia a meio do seu curso» (Sb 18, 14), 
Ele enviou a sua palavra, «nela é que 
estava a Vida e a Vida era a Luz dos 
homens» (Jo 1, 4). 
      - Em cada dia devo alimentar-me da 
palavra que sai da boca de Deus. 
________________________________ 

1.ª Leitura 
(Ex 16, 2-4.12-16 ) 

 

Monição:  
 

A leitura que vamos ouvir é um convite a descobrir 
a presença de Deus em tudo o que acontece. Ele 
acompanha com cuidadoso amor a vida e o objectivo 
de cada homem e de cada povo. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Êxodo 
  

2Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de 
Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e 
Aarão. 3Disseram-lhes os filhos de Israel: «Antes 
tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do 
Egipto, quando estávamos sentados ao pé das panelas 
de carne e comíamos pão até nos saciarmos. 
Trouxestes-nos a este deserto, para deixar morrer à 
fome toda esta multidão». 4Então o Senhor disse a 
Moisés: «Vou fazer que chova para vós pão do céu. O 
povo sairá para apanhar a quantidade necessária para 
cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue 
ou não a minha lei. 12Eu ouvi as murmurações dos 
filhos de Israel. Vai dizer-lhes: 'Ao cair da noite 
comereis carne e de manhã saciar-vos-eis de pão. 
Então reconhecereis que Eu sou o Senhor, vosso 
Deus'». 13Nessa tarde apareceram codornizes, que 
cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia 
uma camada de orvalho em volta do acampamento. 
14Quando essa camada de orvalho se evaporou, 
apareceu à superfície do deserto uma substância 
granulosa, fina como a geada sobre a terra. 15Quando a 
viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros:  

 

«Man-hu?», quer dizer: «Que é isto?», pois não sabiam 
o que era. Disse-lhes então Moisés: «É o pão que o 
Senhor vos dá em alimento». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Atenção às várias vozes: Narradôr, Povo, 
Deus e Moisés. Atenção, também, a algumas 
palavras que podem ser mais difíceis de 
pronunciar: rmurmurar / tivéssemos / Trouxeste-      
-nos / codornizes / substância granulosa / «Man-
hu?» 

 

Comentário:  
 

Segundo os critérios científicos actuais, 
algumas curas são inexplicáveis; por isso, 
se foi invocado algum santo, atribuem-se à 
sua intervenção. Outras, as que são obtidas 
com a subministração de medicamentos, 
são consideradas um facto natural e não é 
chamado, para o efeito, o sobrenatural. E, 
no entanto, dá vontade de perguntar se 
quem foi curado pelo médico deve estar 
menos reconhecido ao Senhor; mas quê... a 
segunda graça será talvez inferior à 
primeira? 
     Para quem acredita, todos os aconteci-
mentos, até mesmo os mais habituais, falam 
de Deus. Uma aurora encantadora, o  perfu- 
me das flôres, o sorriso de um pobre, o 
choro de uma mãe ou a dor de uma criança, 
são um convite a elevar o olhar ao céu, são 
sinais do amor do Senhor e, muitas vezes, 
são também motivo de legítimas interroga-
ções sobre o seu modo de gerir a criação e 
de intervir na história. 
      Israel é um povo que acredita no Senhor 
e não precisa de constatar (de ver) interven-
ções extraordinárias para se dar conta da 
presença de Deus. Eu sou aquele que está 
sempre a teu lado, é o significado do nome 
com que se revelou a Moisés (Ex 3, 14) e, 
durante o êxodo, a sua assistência foi 
evidente a cada instante. 
     Na leitura de hoje são referidos dois 
factos que Israel leu com os olhos da fé: as 
codornizes e o maná. São fenómenos 
naturais, bem conhecidos, que também hoje 
se verificam. Na Primavera e no Outono, as 
codornizes migram em bandos entre a 
África, a Arábia e os países do Mediterrâneo 
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Quando, esgotadas, pousam na península 
do Sinai, tornam-se presa fácil para os 
beduínos (árabe nómada do deserto). O 
maná, por sua vez, não é mais do que a 
secreção esbranquiçada de um arbusto que 
cresce no deserto do Sinai, ao qual os 
botânicos dão o nome de “Tamarix 
mannifera”. Deus nutriu o seu povo fazendo-
-o encontrar estes alimentos ao longo do 
caminho; tornaram-se o sinal da sua 
protecção e do seu amor. As codornizes e o 
maná foram vistos, pelos crentes, como 
dons do céu. 
       O nosso trecho começa com as 
murmurações do povo que, depois dos 
primeiros dias de entusiasmo pela liberta-
ção, começa a sentir a nostalgia (a saudade 
triste) do Egipto (v. 2-3). É significativo o 
facto de a terra da escravidão, dos trabalhos 
forçados e dos maus tratos ser agora 
recordada, num momento de alucinação 
colectiva, como um “Éden” onde se banque-
teavam à base de carne e pão em abun-
dância. Quer dizer: aquilo que era condição 
miserável, começa agora a ser desejado 
como se de um Paraíso se tratasse! 
      Ora, isto é, nem mais nem menos, a 
imagem do que acontece a quem, tendo 
abandonado a condição de pecado, de 
escravidão dos vícios e das paixões desre-
gradas, empreendeu o caminho para a 
liberdade. Passados os primeiros momentos 
de serenidade e de paz, que sempre acom-
panham as conversões ao Senhor e as 
escolhas evangélicas, é natural que surja a 
nostalgia da vida antiga, dos hábitos e dos 
comportamentos que, mesmo se não 
constituíam motivo de vanglória (de vaida-
de), sempre ofereciam alguma vantagem e 
gratificação (recompensa). 
      Ora, perante as murmurações do povo 
estaríamos à espera de uma reacção dura 
da parte de Deus, mas não, Ele não castiga, 
Ele responde enviando o maná (v. 4). É 
que, nos momentos de desencoraja-mento, 
quando há a tentação de voltar atrás, é 
preciso não esquecer que Deus não se 
zanga com a fragilidade do ser humano, não 
se indigna com as fraquezas e as quedas. 
Não só não pune quem hesita, como o 
acompanha mais de perto e, como fez com 
Israel, oferece-lhe novos sinais do seu 
amor, novas provas da sua presença. 
      O dom do maná foi, por um lado, uma 
ajuda e, por outro, constituiu uma prova 
para Israel, um estímulo para o crescimento 
da sua fé. O caminho do deserto devia 
servir-lhe como um período de aprendiza-
gem, devia ser uma escola para o habituar a 
controlar a avidez (a ambição e avareza). 
Devia aprender a não açambarcar uma 
quantidade de bens superior à necessidade 
quotidiana,  a  contentar-se  com  «o pão de 
 

cada dia», mostrando que nutria uma 
confiança plena no amor providencial do 
seu Deus. 
      Mas, atenção, porque a lição de vida 
que Israel aprendeu, continua válida para o 
homem de hoje, sempre tentado a dominar 
não só o presente, mas também o futuro, 
que porém pertence apenas a Deus. No 
Pai-nosso, Jesus não convida a pedir ao 
Senhor a segurança para o futuro, mas o 
pão «para este dia». Quem reza assim 
recusa-se a acumular alimento «para o dia 
seguinte», enquanto os irmãos passam 
fome «hoje», liberta o próprio coração da 
avidez da posse e da angústia pelo amanhã 
(Lc 12, 22-34). 
      Também os rabis do tempo de Jesus 
recomendavam às pessoas que não se 
deixassem dominar pela inquietação do 
alimento. O rabi Eliézer ensinava assim aos 
seus discípulos: «Quem tem o que comer 
hoje e se pergunta: o que comerei 
amanhã?, é um homem de pouca fé.» 
      A última parte do trecho (v.13-15) 
esclarece que o maná não foi um dom de 
Moisés ao povo; também ele se alimentou, 
juntamente com todos os outros. Foi o 
Senhor a dar este alimento. Moisés soube 
apenas reconhecer a origem do dom e 
convidar o povo a olhar para o alto, para 
Deus (v. 15), à espera que Ele enviasse do 
céu o seu outro pão, o que comunica a vida 
eterna (Dt 8, 2-3). O outro pão é Jesus 
Cristo que Deus nos havia de mandar – e 
mandou – há 2000 anos e continua a 
mandar ainda hoje a cada um de nós, em 
cada Eucaristia. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

 

Monição:  
 

A história é uma sucessão de gerações que 
transmitem uma à outra a memória activa da presença 
de Deus e as acções maravilhosas que Ele realiza em 
favor dos homens. É isto que o salmo nos quer 
comunicar. 
 

Refrão: O SENHOR DEU-LHES O PÃO DO CÉU. 
 

Nós ouvimos e aprendemos, 
os nossos pais nos contaram 
os louvores do Senhor e o seu poder 
e as maravilhas que Ele realizou. 
  
Deu suas ordens às nuvens do alto 
e abriu as portas do céu; 
para alimento fez chover o maná, 
deu-lhes o pão do céu. 
  
O homem comeu o pão dos fortes! 
Mandou-lhes comida com abundância 
e introduziu-os na sua terra santa, 
na montanha que a sua direita conquistou. 

____________________________________________ 

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 

 

   2ª Leitura (Ef 4, 17.20-24) 

 
Monição:  
 

Muitas vezes somos tentados a renunciar às 
promessas baptismais para recuperar velhos hábitos. 
Poderemos aceitar esta retoma depois de termos 
orientado a nossa vida para Cristo? 
  

Leitura 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Efésios. 
 

17Eis o que vos digo e aconselho em nome do 
Senhor: Não torneis a proceder como os pagãos, que 
vivem na futilidade dos seus pensamentos. 20Não foi 
assim que aprendestes a conhecer a Cristo, 21se é que 
d'Ele ouvistes pregar e sobre Ele fostes instruídos, 
conforme a verdade que está em Jesus. 22É necessário 
abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem 
velho, corrompido por desejos enganadores. 23Renovai-
vos pela transformação espiritual da vossa inteligência 
24e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de 
Deus na justiça e santidade verdadeiras. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao leitor: 
 

Trata-se de uma leitura exortativa e, 
portanto, deve ser proclamada como tal. 

 
Comentário: 
 

      A segunda parte da Carta aos Efésios é 
dedicada às exortações morais. No trecho 
de hoje o autor convida a tomar consciência 
das consequências práticas da conversão 
ao Senhor. 
      Dá-se conta que os cristãos estão 
sempre sujeitos à tentação de voltar a 
adoptar para a sua vida a conduta e o modo 
de pensar pagãos, definidos como «fúteis» 
(v. 17). 
       Depois traça uma imagem fosca do 
mundo pagão: «Vivem obscurecidos no 
pensamento, alienados (alheios, desligados) 
na vida de Deus, devido à ignorância que 
neles existe e ao endurecimento do seu 
coração; tomados insensíveis, a si mesmos 
se entregam à libertinagem, até chegarem a 
praticar toda a espécie de impureza, na 
ganância» (v. 18-19). A acentuação dos 
traços negativos é evidente; os princípios e 
valores sólidos da ética estóica (severa) são 
completamente ignorados. O pastor de 
almas aparece aqui preocupado com a 
possibilidade de o cristão, que se tornou 
«nova criatura», voltar a cair nos vícios 
anteriores, se abandonar à luxúria e se 
deixar guiar pela avidez do dinheiro. 
      Após ter apresentado os vários aspectos 
negativos, típicos da vida pagã, o autor 
sintetiza a moral de quem conheceu Cristo, 
com uma expressão tão simples quanto 
eficaz: «Vós, porém, não foi assim!» (v.20-21) 
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Depois continua recorrendo a uma imagem: 
o discípulo despiu-se do homem velho e 
revestiu-se com uma veste nova (v. 22-24). 
No dia do Baptismo aconteceu nele uma 
transformação radical, atirou para longe – 
como se faz com uma roupa já gasta e 
imunda – a devassidão, as misérias morais, 
as paixões enganadoras e, da água, saiu 
um homem novo, revestido de Cristo (Gl 3, 
27). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 4, 4b) 

 
Monição:  
 

A Palavra da Escritura é pão que faz resistir às 
tentações e tem a capacidade de transformar todas as 
estruturas segundo a vontade de Deus. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
   

Nem só de pão vive o homem, 
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Jo 6, 24-35) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 24quando a multidão viu que nem 
Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, 
subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum, 
à procura de Jesus. 25Ao encontrá-l'O no outro lado do 
mar, disseram-Lhe: «Mestre, quando chegaste aqui?» 
26Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos 
digo: vós procurais-Me, não porque vistes milagres, 
mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. 
27Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas 
pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho 
do homem vos dará. A Ele é que o Pai, o próprio Deus, 
marcou com o seu selo». 28Disseram-Lhe então: «Que 
devemos nós fazer para praticar as obras de Deus?» 
29Respondeu-lhes Jesus: «A obra de Deus consiste em 
acreditar n'Aquele que Ele enviou». 30Disseram-Lhe 
eles: «Que milagres fazes Tu, para que nós vejamos e 
acreditemos em Ti? Que obra realizas? 31No deserto os 
nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: 
'Deu-lhes a comer um pão que veio do céu'». 32Jesus 
respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: 
Não foi Moisés que vos deu o pão do Céu; meu Pai é 
que vos dá o verdadeiro pão do Céu. 33O pão de Deus 
é o que desce do Céu para dar a vida ao mundo». 
34Disseram-Lhe eles: «Senhor, dá-nos sempre desse 
pão». 35Jesus respondeu-lhes: «Eu sou o pão da vida: 
quem vem a Mim nunca mais terá fome, quem acredita 
em Mim nunca mais terá sede». 

 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

 Oração Universal 
1 –   Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, 

para que se renovem e anunciem Jesus Cristo, 
como fonte de luz e santidade, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, 
 para que trabalhem não tanto pela comida que perece, 
      mas pelo alimento que dura até à vida eterna, 
      oremos, irmãos. 
 

 

único caminho que pode dar frutos.  

Quem repropõe a contraposição frontal 
faz o jogo dos carrascos do Estado 
Islâmico. 

(Reportagem publicada no Jornal Avvenire, em 
28-01-2015) 

____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Evangelismo) 
 

Temos de saír e falar com esta genta da 
cidade que vemos nas varandas. Temos de 
saír da nossa concha e dizer-lhes que Jesus 
vive para ele, para ela, e dizê-lo com 
alegria... ainda que por vezes isso pareça 
um pouco louco. 

(Encontro Arquidiocesano de Catequese. 

11-03-2000) 

________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Agosto, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Voluntários ao serviço dos necessi-
tados. Para que aqueles que colaboram no 
campo do voluntariado se entreguem com 
generosidade ao serviço dos mais necessi-
tados. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Ir ao encontro dos marginalizados. Para 
que, saindo de nós mesmos, saibamos 
fazer-nos próximos daqueles que se 
encontram nas periferias das relações 
humanas e sociais. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Nunca desanimes. Embora a tua dor 
pareça insuportável e sem remédio, ela, no 
entanto, há-de terminar e a alegria voltará a 
alegrar o teu coração.  

Não há noite eterna à qual não suceda a 
luz de um dia radiante. 

Dos sofrimentos passados, conserva-
mos apenas uma lembrança quase apaga-
da. Assim acontecerá amanhã com os 
sofrimentos de hoje.  

Entrega tudo ao Tempo que balsamiza-
rá todas as tuas dores. 
____________________________________________ 

Cristo sempre dá ao homem luz e 
força para poder responder à mais 
alta vocação a que foi chamado. 
 

                                                    (João Paulo II) 

 
 

 

3 – Pelos homens e mulheres que não são respeitados 
      na sua fé, consciência e liberdade, 
      para que Deus os livre das mãos dos seus      
      perseguidores, 
      oremos, irmãos. 
 
4 –  Pelos cristãos que se uniram em matrimónio, 

para que manifestem, no seu modo de viver, 
o mistério do amor de Cristo pela Igreja, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos membros da nossa assembleia, 

para que os benefícios oferecidos pela bondade        
de Deus 
nos levem a amá-l’O com todo o nosso coração, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 04 – S. João Maria Vianney (Presbítero); 
Dia 05 – Dedicação da Basílica de Santa                     
               Maria Maior; 
Dia 06 – Transfiguração do Senhor; 
Dia 07 – SS. Sisto II (Papa) e        
               Companheiros (Mártires); 

            – S. Caetano (Presbítero); 

Dia 08 – S. Domingos (Presbítero). 

____________________________________________ 

O  Islão 

ainda espera a sua 

Revolução Cultural 

 
(Continuação do número anterior) 
 

– Com os tempos em que vivemos, o 
diálogo parece ser uma utopia ou algo que 
pertence mais aos círculos intlectuais do que 
à realidade quotidiana. No entanto, há uma 
compenetração cada vez mais estreita entre 
Islão e Ocidente, que são obrigados à 
coexistência. O que é possível para construír 
uma verdadeira convivência? 

O ponto de partida é a comum 
humanidade que nos constitui. Acima de 
tudo, somos pessoas e, na vida quotidiana, 
são muitas as ocasiões em que cristãos e 
muçulmanos se encontram lado a lado e 
aprendem com a experiência como se pode 
viver junto. Há poucos dias, o papa disse 
novamente, de forma muito clara, ao 
receber os membros do Pisai (Pontifício 
Instituto de Estudos Árabes e de Islamís-
tica): “No princípio do diálogo, está o 
encontro. Dele, gera-se o primeiro conheci-
mento do outro”. Acho que uma das 
indicações mais recorrentes deste pontifi-
cado, a cultura do encontro, é a chave para 
se fundamentar a construção de uma 
convivência sólida. Partindo da redesco-
berta do eu, da própria identidade vivida 
como recurso para encontrar o outro, e não 
como “arma” para se contrapor. É um  
desafio vertiginoso,  mas  parece-me  ser  o  
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