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 Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

– Livros dos Profetas – 
 

25 –  Pistas de leitura para os Livros dos 
Profetas 

 

Para uma leitura temática destes livros 
 

1 –  A Vocação do Profeta é sempre 
uma experiência de Deus que o faz nascer 
de novo e para coisas novas. É um 
acontecimento inesperado na história do 
profeta do qual Deus tem a iniciativa. A 
vocação é sempre o início de uma missão. 
“Deus diz e diz-Se ao profeta”, para que 
este seja enviado a “dizer em nome de 
Deus”…Is 6, 1-13  

Jer 1, 4-19      Ez 2, 1 – 3, 11 
 

2 –  A linguagem profética fala muitas 
vezes da Relação de Deus com o seu Povo 
usando a imagem do marido de uma esposa 
adúltera, ou como um verdadeiro amante 
apaixonado por uma prostituta. Desta 
relação desigual, na qual Deus tem que 
permanentemente “dar a outra face”, tomar 
a iniciativa da reconciliação, o profeta é 
porta-voz para chamar o povo (esposa) à 
fidelidade. E, nos casos dos casamentos de 
Oseias e da morte da mulher de Ezequiel, o 
profeta é mais que porta-voz; torna-se sinal 
desta relação de Deus com o povo nas suas 
próprias acções. A prostituição e o adultério 
do povo são a idolatria…  

Ez 16    Ez 23   Os 1-3   
Ez 24, 15-23  Jr 3, 1-11  Is 54, 1-10 

 

3 – A grande certeza e proclamação dos 
profetas é sempre a fidelidade de Deus: 
Deus compromete-se naquilo que promete! 
Por isso, é pelas suas bocas que Deus 
anuncia repetidamente uma Nova Aliança 
com o Povo. A Nova Aliança é uma Vida 
Nova que nasce do conhecimento e da 
confiança em Deus.  A  Nova  Aliança anun- 

 

ciada  pelos  profetas  é  o  rosto  mais jubi- 
loso da Esperança, sobretudo quando 
proclamada em momentos de exílio e 

sofrimento… Jer 31 
      Zac 8    Ez 37, 1-14 
 

4 – O povo foi-se tornando infiel, e Deus 
foi deixando de poder contar com ele… 
Mas, há sempre um Resto Fiel com o qual 
Deus pode contar para continuar o Seu 
sonho. Este Resto Fiel é a garantia da 
fidelidade à Palavra de Deus e do 
acolhimento do Seu Espírito, para que a 
Graça Libertadora de Deus possa ir 
transformando a história dos Homens em 
Reino de Deus. É deste Resto Fiel que os 
profetas esperam o Messias de Deus… 

Jer 23,1-6   Is 10, 17-23  
Jl 3, 1-5      Miq 5, 6-14 
 

5 – A fidelidade de Deus revela-se 
sobretudo na persistência com que ama, na 
perseverança com que “persegue” aqueles 
com quem sonha. É o “Deus-Amor Não 
Desistente”, ainda que permanentemente 
traído, ainda que tantas vezes enchendo a 
boca de ameaças, anunciando cólera e ira 
como castigo, mas voltando atrás logo a 
seguir e optando pelo único que pode fazer 
que é perdoar… O Deus “coração de 
manteiga”, não por ser fraco mas por ser 
Amor, cuja última palavra é sempre de 
Recriação Salvadora… 

Ez 20              Jer 30 
                    Jer 32, 26-44   Os 11 

 

            (Continua no número seguinte) 
____________________________________________ 

Curiosidades 
 

SARDINHA – Uma sardinha reproduz 
anualmente cerca de 70.000 sardinhas. 
 

MOSCA – As moscas põem ovos quatro 
vezes durante o verão e oitenta ovos de 
cada vez. 

 

de Parabéns... 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a leitora da Paróquia 
de Carvalhosa, Helena Alves, amanhã, 
Segunda-feira, dia 17, e a leitora da Paró-
quia de São Pedro de Sanfins de Ferreira, 
Glória Neto, Sexta-feira, dia 21. 

À Helena e à Glória, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

Não te esqueças do teu aniversário. O 
dia de anos é uma oportunidade maravilho-
sa para te renovares, rejuvenesceres e 
fazeres a tua festa. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Definições 
TEMPO – coisa que ninguém acha 

quando outros perdem. 

REDE – conjunto de buracos unidos por 
cordéis. 
____________________________________________ 

H u m o r 
Dizia a Paula ao seu marido: 
– O nosso filho cada vez se parece mais 

comigo! 
– Sim? Que asneira fez ele agora? 

____________________________________________ 

A Fechar 
Dá muito quem dá o que pode; 

dá ainda mais quem dá o que precisa. 
____________________________________________ 

Despedida 
Votos de boa leitura e até para a semana se 

Deus quiser. 
 

Tempo Comum 
 

Nas semanas anteriores, a liturgia 
disse-nos, repetidamente, que Jesus era o 
"pão descido do céu para dar vida ao 
mundo"... O Evangelho deste Domingo liga 
esta afirmação com a Eucaristia: uma das 
formas privilegiadas de Jesus continuar 
presente, no tempo, a "dar vida" ao mundo, 
é através do "pão" que Ele distribui à mesa 
da Eucaristia. A Eucaristia que as nossas 
comunidades celebram cada Domingo (ou 
mesmo cada dia), não é um rito tradicional a 
que "assistimos" por obrigação, para 
acalmar a consciência ou para cumprir as 
regras do "religiosamente correto", mas é 
um encontro com esse Cristo que se faz 
"dom" e que vem ao nosso encontro para 
nos oferecer a vida plena e definitiva. É este 
encontro que queremos celebrar hoje. 

Em tempo de férias, precisamos, mais 
do que nunca, de nos encher do espírito de 
sabedoria e de nos alimentar da Eucaristia. 
Deve ser ocasião para nos sentirmos mais 
unidos com todos os irmãos, muitos dos 
quais vieram até nós neste período do ano. 
____________________________________________ 

Introdução 
      

 E o Verbo fez-se Pão Eucarístico. 
A carícia é um modo de dizer à outra 

pessoa: tu és o meu confidente e estou feliz 
porque confias em mim. Mas se a pessoa 
se retrai, sentimo-nos rejeitados ou mal 
compreendidos. O aperto de mão, as flores, 
a vela acesa ao santo padroeiro exprimem 
sentimentos, emoções, estados de alma 
que nenhuma palavra consegue comunicar. 
O soprar das velas, seguido pelo aplauso 
dos amigos e o canto de parabéns, marca o 
momento culminante da festa de aniversá-
rio. 

São gestos que só aparentemente estão 
desprovidos de lógica. O rito, mesmo se 
diferente do raciocínio positivista, está 
carregado de significados e mensagens. 

Como podem os amigos manifestar a 
sua alegria pelo nosso nascimento,  se  não  
 

 

 

 

estavam presentes quando soltámos o  
primeiro vagido (gemido de choro)? Aquele 
dia, já distante, não pode ser alcançado, 
mas é possível reproduzi-lo... através do 
rito. O sopro que apaga as velas anula os 
nossos anos, leva-nos de volta ao momento 
do nascimento, reproduz o nosso primeiro 
respiro e dá a possibilidade de festejar a 
nossa vinda ao mundo. Não faria sentido 
comermos sozinhos o bolo de aniversário. 
      O  ser  humano  provém  da  terra,  está 
intimamente ligado aos outros seres vivos e 
às criaturas materiais com as quais é 
chamado a construir uma harmonia 
crescente, ao mesmo tempo que experi-
menta uma necessidade íntima de tornar 
concretas, perceptíveis aos sentidos, as 
realidades invisíveis e divinas. 
      Os sacramentos são a resposta de Deus 
a esta necessidade. Durante a última ceia, 
Jesus instituiu o rito com o qual é possível 
tornar presente o seu gesto de amor 
supremo, o dom total da vida. A Palavra de 
Deus, pão descido do céu, pode agora ser 
realmente assimilada, não só com a mente 
e o coração, mas também através do 
sacramento. Também deste sinal visível, 
nós, enquanto formos peregrinos neste 
mundo, sempre teremos fome. 

–  Nem só da Palavra vive o homem, mas 
também da Palavra feita pão. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Prov 9, 1-6) 

 

Monição:  
 

A Sabedoria de Deus aparece como pessoa: constrói 
uma casa, prepara um banquete e convida a todos 
para ele. Essa pessoa é o Verbo de Deus, que veio à 
terra, que está aqui connosco. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro dos Provérbios 
 

1A Sabedoria edificou a sua casa e levantou sete 
colunas. 2Abateu os seus animais, preparou o vinho e 
pôs a mesa. 3Enviou as suas servas a proclamar nos 
pontos mais altos da cidade: 4«Quem é inexperiente 
venha por aqui». E aos insensatos ela diz: 5«Vinde 
comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei. 
6Deixai a insensatez e vivereis; segui o caminho da 
prudência». 
 

Palavra do Senhor. 

 

Comentário: 
 

Entre os povos do Médio Oriente antigo, 
mais do que os ricos e os conquistadores de 
impérios, eram estimados os sábios (Pr 24, 
5), aquelas pessoas que, com a experiência 
que constitui a «coroa dos anciãos» (Eclo 
25, 6) eram capazes de sugerir bons conse-
lhos, citar provérbios, propor adivinhas e 
resolver enigmas; eram admiradas aquelas 
pessoas que transmitiam histórias indicadas 
para educar os jovens e ensinavam compor-
tamentos sociais e religiosos correctos. 
Sábios eram sobretudo os especialistas da 
lei do Senhor, porque ela «transborda de 
sabedoria» (Eclo 24, 25) e leva à bem-         
-aventurança. 

O autor do livro dos Provérbios apresen-
ta-se como um pai sapiente (sábio) que se 
dirige com ternura ao filho e o exorta a 
seguir os conselhos da sabedoria, 
garantindo-lhe:  «Eles  serão  uma  coroa de 
adorno para a tua cabeça e um colar para o 
teu pescoço» (Pr 1, 9). 

Os primeiros nove capítulos do livro 
constituem a introdução a toda a recolha de 
ditados sapienciais, fruto de muitos séculos 
de reflexão dos sábios de Israel. 

O trecho de hoje é tirado do último 
destes capítulos. Nele são postas em cena 
duas mulheres, uma princesa e uma 
prostituta, que representam: uma a senhora 
Sabedoria, outra a senhora Insensatez. 
Estão em competição, prepararam dois 
banquetes contrapostos e ambas se dirigem 
aos inexperientes, aos insensatos (Pr 9, 1-
16) para os atraírem às suas festas. 

         A leitura mostra-nos apenas o primeiro 
dos quadros do díptico, (duplos mas liga-
dos) aquele onde age a Sabedoria, mas, 
para pôr em relevo a mensagem, faremos 
referência também ao comportamento da 
Loucura. 

Entra em cena a Sabedoria que 
constrói uma casa esplêndida, com sete 
colunas (v. 1). A coluna é símbolo da 
estabilidade e o número sete é o número 
da perfeição. 

A Sabedoria de Deus é o único 
arquitecto em que se pode confiar porque 
projecta sempre  edifícios  sólidos,  inabalá- 

 
 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  16 de Agosto   –   20.º Domingo do Tempo Comum 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Glória Martins    Catarina Campos    

Avisos José Meireles    Luis Miguel    

Admonição         

1.ª Leitura Joaquim Martins Helena x  x  x  x Aurora Silva Carlos Pacheco Rosa Susana Moreira Daniela Ribeiro 

2.ª Leitura Paula Carvalho Marlene  x  x x  x  Conceição Andrade Joselina Monteiro Mónica  Alex. Reguenga Isilda Santos 

Oraç.  Fiéis João Miguel Bruno x  x  x  x  Nelson Gomes Carla Sousa Marta Luísa Abreu Glória Neto 

Ação Graças         

Suplente Luis Torres    Jacinta Carneiro    
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veis; as outras sabedorias demonstram-se 
frágeis. Uma ideologia acaba por ser 
desmentida pela seguinte, e a um sistema 
filosófico segue-se sempre outro; só a 
Sabedoria de Deus não é gasta pelo tempo 
nem abalada pelos terramotos ideológicos; 
os ventos das modas e as intempéries das 
novas doutrinas não a afectam. Quem 
edifica a sua vida sobre ela não terá 
surpresas, não deverá temer o juízo de 
Deus, «é como o homem prudente que 
edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a 
chuva, engrossaram os rios, sopraram os 
ventos contra aquela casa; mas não caiu 
porque estava fundada sobre a rocha» (Mt 
7, 24-25). 

   Depois de construir o seu palácio, a 
Sabedoria manda as suas servas aos 
pontos estratégicos da cidade para convi-
dar toda a gente para a mesa que ela 
mesma preparou (v. 2). Oferece gratuita-
mente pão que sacia e vinho que dá 
alegria. 
      Para o cristão, os cuidados e a 
diligência da Sabedoria evocam a solicitude 
apostólica  de  Cristo  que  enviou  os seus 
discípulos ao mundo inteiro e ordenou-lhe 
que não perdessem sequer um instante pelo 
caminho (Lc 10, 4). 

A Insensatez nada constrói, ela «senta-      
-se à porta de casa», preguiçosa e indolente 
(v. 14), não se preocupa em procurar convi-
dados, sabe que os pode comodamente 
seduzir com o seu fascínio enganador; 
limita-se a esperá-los e a estender ciladas a 
todos os «que seguem rectamente o seu 
caminho» (v. 15). Com palavras melífluas  
(doces) excita-os para o que é proibido: «As 
águas roubadas são mais doces, e o pão 
comido às escondidas é mais saboroso» (v. 
17). 

Usa a adulação do prazer, do prazer 
imediato que, como sabemos, captura muita 
gente e com facilidade, mas conduz à ruína. 
Quem fica ofuscado (cego) por ele não se 
dá conta que, na casa da Insensatez, «está 
a morte e que os seus convidados jazem 
nas profundezas da mansão dos mortos» 
(Pr 9,18).  

O destino de quem ouve a Sabedoria é, 
pelo contrário, a vida (v. 6). 

Quem pode duvidar? 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.10-11.12-13.14-15 (R. 9a) 

 

Monição:  
 

O salmo lembra-nos como o Senhor é bom e 
como é bom segui-l'O todos os dias da nossa vida. 
 

Refrão:      Saboreai e vede como o Senhor é bom 

  

Refrão: SABOREAI E VEDE 
COMO O SENHOR É BOM. 

A toda a hora bendirei o Senhor, 
o seu louvor estará sempre na minha boca. 
A minha alma gloria-se no Senhor: 
escutem e alegrem-se os humildes. 
  
Temei o Senhor, vós os seus fiéis, 
porque nada falta aos que O temem. 
Os poderosos empobrecem e passam fome, 
aos que procuram o Senhor  
não faltará riqueza alguma. 
  
Vinde, filhos, escutai-me, 
vou ensinar-vos o temor do Senhor. 
Qual é o homem que ama a vida, 
que deseja longos dias de felicidade? 
  
Guarda do mal a tua língua 
e da mentira os teus lábios. 
Evita o mal e faz o bem, 
procura a paz e segue os seus passos. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura  (Ef 5, 15-20) 
 

Monição:  
 

O cristão tem de ir muitas vezes contra corrente. 
Pobre dele se vai atrás dos outros para o mal. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Efésios 
 

Irmãos: 15Vede bem como procedeis. Não vivais 
como insensatos, 16mas como pessoas inteligentes. 
Aproveitai bem o tempo, porque os dias que correm 
são maus. 17Por isso não sejais irreflectidos, mas 
procurai compreender qual é a vontade do Senhor. 
18Não vos embriagueis com o vinho, que é causa de 
luxúria, mas enchei-vos do Espírito Santo, 19recitando 
entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando 
e salmodiando em vossos corações, 20dando graças, 
por tudo e em todo o tempo, a Deus Pai, em nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
  

Não é para recriminar o presente ou 
para se refugiar na nostalgia (na saudade) 
do passado que o autor da Carta aos 
Efésios recorda aos cristãos do seu tempo: 
«Os dias que correm são maus» (v. 16). 
Quer, isso sim, avisá-los acerca dos vícios 
que acabou de elencar (de enumerar) –      
o azedume, a irritação, a cólera, o insulto, a 
maledicência e toda a espécie de maldade 
(Ef 4, 31) – que caracterizam o comporta-
mento dos pagãos e podem facilmente 
difundir-se também entre os baptizados. 
Para evitar este perigo, sugere: «Vede bem 
como procedeis. Não vivais como insensa-
tos, mas como pessoas inteligentes» (v. 15). 
      O tempo presente do mundo é mau – 
tinha escrito já Paulo aos Gálatas (Gl 1,4) – 
mas o sábio não se adapta à moral corrente; 
pelo contrário, reconhece que o mal existe, 
mas sabe «aproveitar bem o tempo» (v. 16) 
para fazer o bem. 

A exortação continua com um novo con- 
 

vite à sabedoria: «Não sejais irreflectidos» 
(v. 17) e um apelo à esperança (v. 18). O 
desregramento no uso do vinho (as 
bebedeiras) gera dissolução moral. Os 
iniciados no culto de Dionísio (deus grego 
do vinho “Baco”) atingiam o êxtase recorren-
do a bebidas inebriantes, tinham convulsões 
e comportavam-se como possessos; o 
cristão nada tem a ver com tais práticas; o 
cristão está cheio do Espírito Santo, que 
recebeu no Baptismo, é sóbrio (é moderado, 
é modesto) e repudia todas as formas de 
libertinagem. 

A última recomendação diz respeito à 
oração (v.19-20). Os irmãos da comunidade 
encontram-se para orar, cantar e meditar 
juntos, a Palavra de Deus. É assim que 
evitam a insensatez e adquirem a sabedoria 
que leva à vida. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 6, 56) 
 

   
Monição:  
 

Jesus alimenta-nos com a Sua Palavra. Mas tem 
uma comida ainda melhor para nós, o Seu Corpo e 
Sangue. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue 
permanece em mim e Eu nele, diz o Senhor. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Jo 6, 51-58) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 51«Eu sou 
o pão vivo que desceu do Céu. Quem comer deste pão 
viverá eternamente. E o pão que Eu hei-de dar é minha 
carne, que Eu darei pela vida do mundo». 52Os judeus 
discutiam entre si: «Como pode Ele dar-nos a sua 
carne a comer?» 53E Jesus disse-lhes: «Em verdade, 
em verdade vos digo: Se não comerdes a carne do 
Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não 
tereis a vida em vós. 54Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue tem a vida eterna; e Eu o 
ressuscitarei no último dia. 55A minha carne é 
verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira 
bebida. 56Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em Mim e Eu nele. 57Assim como o 
Pai, que vive, Me enviou e Eu vivo pelo Pai, também 
aquele que Me come viverá por Mim. 58Este é o pão 
que desceu do Céu; não é como o dos vossos pais, 
que o comeram e morreram: quem comer deste pão 
viverá eternamente». 

 

Palavra da Salvação 
 

Comentário: 
 

V.51-58. – «O pão vivo é o pão que eu 
hei-de dar»: este «dar» não é um dar 
qualquer, mas um oferecimento «pela vida» 

(salvação) «do mundo»; assim se deixa ver  
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uma referência à morte de Cristo (cf. 3, 15-
16) e à instituição da Eucaristia (cf. 1 Cor 
11, 24; Lc 22, 19), fácil de descobrir; 
também se pode ver nestas palavras a 
dimensão cósmica da Eucaristia, em ordem 
a transformar o mundo. 

Por outro lado, o realismo eucarístico 
das palavras de Jesus não pode ser mais 
claro:  

a) –  o pão vivo é a «carne» (não 
simplesmente corpo) de Jesus e simulta-
neamente o «sangue» que é preciso beber 
(o que não podia ser mais chocante para a 
fé e a cultura judaica : cf. Lv 17, 10-14; Act 
15, 20);  

b) – perante o escândalo dos ouvintes 
(v. 52), Jesus não desfaz um mal-entendido 
como costumava, não apela para um 
sentido metafórico, nem suaviza as suas 
palavras, antes as reforça com mais 
clareza;  

c) – nos v. 54, 56, 57 e 58, emprega-        
-se um verbo que exprime, com um realismo 
cru, o próprio acto de comer com os dentes 
(mastigar – trôgêin) e que nós traduzimos 
por comer mesmo / realmente;  

d) – também o adjectivo grego aqui 
usado, «verdadeiro» (v. 55: alêthês) tem em 
S. João uma força particular, pois equivale a 
genuíno (o que é verdadeiro, corresponden-
te à sua designação, «apesar das aparên-
cias»), distinguindo-se de outro adjectivo do 
mesmo campo semântico, alêthinós (cf. Jo 
1, 9) que encerra a ideia de exclusividade (o 
que é real, em oposição a putativo);  

e) –  Jesus insiste na necessidade de 
beber o seu Sangue, uma coisa que não 
admite qualquer sentido figurado, pois era 
algo extremamente repugnante para um 
judeu a quem até estava proibido comer o 
sangue dos próprios animais.  

V.55-58 – «Aquele que se nutre do 
alimento eucarístico une-se cada vez mais 
intimamente a Deus, recebendo, portanto, a 
vida eterna sempre mais abundante. É que, 
assim como o Pai comunica a vida eterna 
ao Filho Unigénito, na geração eterna, 
assim também o Filho comunica a vida da 
graça a quem come a sua Carne» (Vacari).  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –   Pela santa Igreja católica e apostólica, 

pelos que ela convida para a mesa da Sabedoria, 
a Ceia do Senhor, 
e pelos ministros da Palavra e do pão vivo, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelo nosso país e seu progresso verdadeiro, 

pela boa administração das coisas públicas 
e pelos que defendem os direitos  
dos mais    pobres, 
oremos, irmãos. 

 

 
 

Portugal 

nação predilecta de Deus 
 

Em 13 de Maio de 1997, em Fátima, o 
Cardeal Meisner, Arcebispo de Colónia, na 
Alemanha, quase canonizava o povo 
português. 

«Portugal é uma nação predilecta de 
Deus» — dizia ele. «Nossa Senhora, há 80 
anos, escolheu os portugueses para Seus 
mensageiros em todo o mundo». 

Quando alguém lhe observava: 
– Senhor Cardeal, infelizmente nem 

todos os portugueses vivem a sua fé... 
– Os que eu conheço na Alemanha 

enchem as igrejas e as praças das cidades 
com as suas procissões, dando exemplo e 
fazendo muito bem à fé da gente da minha 
diocese. 

É um elogio aos nossos emigrantes, que 
nos enche a todos de alegria. E que nos 
deve entusiasmar a merecê-lo de verdade. 

Hoje estamos em contacto com o 
mundo inteiro. Através dos emigrantes, dos 
nossos que partem e dos que vão chegando 
de outros países. Através das viagens e do 
turismo. Através das comunicações sociais, 
que nos ligam com todos os povos da terra. 
Temos de copiar o que têm de bom os 
outros povos sem imitar as suas desordens. 
Conseguir o seu progresso económico, sem 
fazer nossos o consumismo e a podridão 
moral. 

S. Paulo avisava os cristãos de Éfeso, 
há dois mil anos: «Não vivais como 
insensatos. Aproveitai bem o tempo actual, 
pois os tempos que correm são maus» (2.ª 
Leitura.). São palavras muito oportunas para 
cada um de nós, hoje. 

É mais fácil copiar os vícios que a 
virtude, como é mais fácil pegar as doenças 
que a saúde. 

«Não vos embriagueis, pois o excesso 
de vinho leva à libertinagem» (2.ª Leitura.). 
Há variadas formas de embriaguez no 
tempo em que vivemos: álcool, droga, 
barulho, dinheiro, divertimentos... Caímos 
na libertinagem, se usamos da liberdade 
para fazer o que agrada às nossas paixões. 

Um novo paganismo está a invadir os 
países ricos do mundo ocidental. E é muito 
pior que o dos tempos de Cristo. Por se 
tratar de pagãos que foram baptizados, 
renegaram a sua fé e ostentam ainda o 
nome de cristãos. 
____________________________________________ 

Aflito?  Sem paz? 

Apenas um toque de Deus na tua 
vida e tudo irá mudar. 

 
 

 

3 –  Pelas famílias de toda a terra e seus problemas, 
pelos homens que vivem como insensactos 
e pelos que procuram a Deus com inteligência, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, 

pelos esposos separados e seus filhos 
e pelos casais que são sinal do amor de Cristo, 
oremos, irmão. 

 
5 –  Por todos nós que celebramos a Eucaristia, 

pelos nossos amigos e vizinhos 
e pelos que sentem a solidão e o abandono, 
oremos, irmãos.  

____________________________________________ 

A Sabedoria 
 
A Sabedoria construiu a Sua casa, 

como dizia a primeira leitura. Preparou para 
nós a Sua mesa com manjares excelentes. 
E a todos, ricos e pobres, convidou para o 
Seu banquete. 

Uma historiadora norte-americana de 
renome internacional dizia há uns anos em 
Lisboa que o mundo de hoje está desiludido 
com a democracia. Muitos quiseram fazer 
dela o remédio para todos os males da 
humanidade. Só a religião – afirmava ela – 
pode conduzir a humanidade do nosso 
tempo e dar-lhe as energias interiores que 
evitem a corrupção e a destruição. 

A religião é que dá força ao homem e 
sentido à vida. E a religião verdadeira foi 
Jesus que a ensinou. Ele é Deus que vem 
até nós. A revelar-nos o que é realmente 
importante para a vida do homem e dar-nos 
a força e a alegria de viver. «Nenhum outro 
nome foi dado aos homens no qual possam 
ser salvos» (Act 4, 12). 

A Sabedoria construiu a sua casa... 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Deus habita dentro de ti!  
Mas habita também dentro daqueles 

com quem estás, ou com quem cruzas. 
Mesmo naqueles que não agem acerta-

damente, Deus habita aí, porque dos erros 
das criaturas humanas, Ele faz nascer o 
bem e o progresso. 

Não julgues apressadamente, pois 
aquilo que te parece ser um erro, pode ser o 
início de um resultado maravilhoso. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 17 – S. Beatriz da Silva (Virgem); 
Dia 19 – S. João Eudes (Presbítero); 
Dia 20 – S. Bernardo (Abade e Doutor da Igreja); 
Dia 21 – S. Pio X (Papa);        
Dia 22 – Virgem Santa Maria, Raínha.        
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