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em nosso lugar. Convida-nos a transformar 
radicalmente a nossa história segundo os 
critérios do Seu Reino revelado e 
inaugurado em Cristo, capacitados para 
essa missão de sermos fermento 
transformador da história e do mundo, mas 
não nos substitui. 

Além disso, sabemos que Deus não 
reage à nossa infidelidade com o castigo. 
Segundo a mentalidade da Antiga Aliança, 
para destruir a lógica do pecado no seio da 
história, o segredo era destruir o pecador. 
Em Cristo, inaugurador da Nova Aliança, 
compreendemos que, afinal, o segredo de 
Deus é destruir a lógica do pecado 
recriando o pecador! O pecado já não é 
combatido por uma Lei exterior ao homem 
que, ao destruí-lo, machuca e destrói o 
pecador. O pecado é combatido no próprio 
coração do homem pela acção do Espírito 
Santo que, ao mesmo tempo, recria o 
pecador fazendo dele uma nova criatura. 

Neste horizonte largo do “Amor de Deus 
derramado nos nossos corações” (Rom 5, 
5), compreendemos que, ainda assim, a 
dinâmica de fundo dos livros históricos da 
Bíblia continua a ser essencial para os 
crentes de hoje, ou seja: ler a vida e a 
história, nos seus acontecimentos, encon-
tros e atitudes, à luz de Deus. Saborear os 
dias na sua máxima profundidade, não 
apenas ao nível da casca da existência 
onde tudo acontece quase sem significado. 
Acolher Deus como Sentido máximo da 
vida, isto é, orientação e significado pleno 
da história. Viver à luz de Deus é não 
passar em branco pela história. É viver a 
vida, e não deixar-se viver por ela… É 
assumir os dias na certeza de que Deus 
está connosco como Deus das Vitórias, 
quando se luta por Amor! 
____________________________________________   

Fé:  palavra tão pequenina,  

mas com um poder tão grande. 
 

Mete-te...  

  Não te intrometas 

 

Há pessoas que correm o risco de se 
comprometerem por toda a vida. E há 
outros que adoptam como norma de vida o 
“não te metas!” egoísta e estéril! Ora uma 
coisa é “meter-se” e outra, muito diferente, é 
“intrometer-se”. É bom que não te introme-
tas na vida dos outros; respeita a sua 
liberdade pessoal e reconhece o direito que 
têm de serem eles a mandar na sua vida. 
Mas “mete-te” com eles, sempre que isso 
signifique um bem para eles; “mete-te”, isto 
é, preocupa-te com o seu bem, com os seus 
problemas, com as suas necessidades. Não 
te isoles em ti mesmo, não te feches nas 
tuas próprias necessidades e problemas. 
Não ltmites as tuas preocupações só a ti e 
aos teus. Convence-te de que, de uma 
forma ou de outra, todos os seres humanos 
são “os teus”. 

 

“O Senhor disse a Caím: Onde está Abel, 
teu irmão? Caím respondeu: Não sei dele. 
Sou, porventura, guarda do meu irmão? (Gn 
4, 9).  

Caím pecou por matar o seu irmão. Mas já 
o tinha matado ao não se preocupar com ele. 
Não se preocupar com o irmão é não se 
preocupar com Deus, que é Pai de ambos. 
Mete-te, sem te intrometeres. 
___________________________________________ 

Pensamento 
Se eu tivesse em conta os meus defeitos, 

seria mais compreensivo. 
_______________________________________________________________________ 

Vós, os  Jovens 

Felizes sois vós, jovens, que tivestes a 
sorte de descobrir o verdadeiro Jesus de 
Nazaré no meio de tantas imagens falsas ou 
incompletas. 

de Parabéns... 
 

De parabéns está esta semana, pelo 
seu aniversário natalício, na próxima 
Quarta-feira, dia 16 de Setembro, a Leitora 
Alexandra Brito, da Paróquia de Carvalhosa, 
a quem o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Aprende a ler os votos pessoais de 
Deus de um feliz aniversário, através dos 
que te querem bem, das maravilhas na 
natureza, da bondade que mora no teu 
coração. 

O desejo de Deus é que sintas sempre 
a proximidade da Graça, dentro e fora de ti. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 
Na China, um viajante europeu almoça 

num restaurante, um gostoso petisco. No 
final, quis agradecer: 

– Estava um prato delicioso! Espero que 
não tenham sido obrigados a matar um gato 
para me servirem um almoço tão apetitoso. 

– Oh, não senor! Nós não matar gatos. 
Ser um grande pecado. Nós achar gato já 
morto na rua! 
____________________________________________ 

A Fechar 
Não nos sentimos velhos por ter anos atrás 
de nós, mas pelos poucos anos que temos 

à nossa frente. 
___________________________________________

Visita-nos em: 
www.paroquiascesf.com 

Tempo Comum 
 

Convivemos mais com os outros, neste 
tempo de férias em que ficamos mais livres 
das ocupações habituais. 

Ora, é precisamente nesta altura que 
encontramos em nós, com mais insistência, 
sentimentos contrários: desejamos manter a 
nossa personalidade, mas assusta-nos o 
sermos e agirmos diferentemente dos 
outros. 

E, no entanto, o Senhor continua a 
dizer-nos que temos por vocação sermos 
fermento do mundo, sal da terra e luz no 
meio das trevas. 

Ora, é desta vocação que nos fala a 
Liturgia da Palavra deste XXIV Domingo do 
Tempo Comum. 
___________________________________________ 

Introdução 
 

Pedro seguia Jesus, mas tinha 
confundido a meta. 
      A pergunta que imediatamente dirigimos 
a quem nos pede para o seguir é: «Onde 
me queres levar?» 
      Os discípulos esqueceram-se de a pôr a 
Jesus quando, ao longo da margem do mar 
da Galileia, ouviram o seu convite: «Vinde 
comigo» (Mc 1, 17). Como que encantados 
pela sua palavra e pelo seu olhar, 
abandonaram imediatamente as redes, o 
pai, os assalariados e foram com Ele, sem 
objecções, sem se questionarem, e 
acabaram por ser envolvidos num equívoco. 
Convencidos de terem escolhido como guia 
um homem de sucesso, acabaram por se 
encontrar perante um justiçado, incapaz de 
descer da cruz. 
      A decisão de aceitar a proposta de uma 
viagem depende da meta que é proposta, 
das forças que nos parece ter, das 
disponibilidades económicas com que 
podemos contar, dos interesses que cultiva- 
mos. É uma análise que deve ser feita e que 
também Jesus sugere a quem quer andar 
com Ele: «Quem dentre vós, querendo 
construir uma torre,  não se senta primeiro a 

 
 

 

 

cálcular a despesa e a ver se tem com que 
a concluir?» (Lc 14, 28). 
      A caminho de Roma, onde acabaria por 
ser lançado para a arena e derramar o seu 
sangue como testemunho da sua fé, Inácio 
de Antioquia, no ano 110 d.C, escreve aos 
cristãos da capital do império: «Agora 
começo a ser um discípulo.» Dedicara 
tantos anos da sua vida a animar, como 
bispo, as igrejas da Síria, e no entanto só 
naquele momento, no caminho que o levava 
ao martírio, começou a sentir-se discípulo. 
Tinha a certeza de não se enganar: como o 
Mestre, também ele caminhava em direcção 
à Páscoa. 
      - Só quando sigo as pegadas de Cristo é 
que tenho a certeza do caminho. 

__________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 50, 5-9a) 

 

Monição:  
 

Isaías descreve profeticamente com profundo 
realismo a Paixão do Servo de Iavé. Pela sua coragem 
e fidelidade à vontade do Senhor, alcança-nos a graça 
da salvação eterna. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

5O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não 
resisti nem recuei um passo. 6Apresentei as costas 
àqueles que me batiam e a face aos que me 
arrancavam a barba; não desviei o meu rosto dos que 
me insultavam e cuspiam. 7Mas o Senhor Deus veio 
em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado; 
tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não 
ficarei desiludido. 8O meu advogado está perto de mim. 
Pretende alguém instaurar-me um processo? 
Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? 
Que se apresente! 9aO Senhor Deus vem em meu 
auxílio. Quem ousará condenar-me? 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

O tom requerido para esta leitura não é o do 
lamento, mais ou menos choradinho, mas o da 
determinação que, na parte final, chega a ser de 
desafio. Atenção à leitura das últimas três perguntas: a 
elevação da voz para assinalar a interrogação deve 
colocar-se logo no início da pergunta: «Pretende 
alguém...?; Quem...?; Que...?») sempre emparelhadas 
com uma afirmação/resposta decidida. 

Exercita bem esta Leitura. 
 

Comentário: 
 

Quando comparamos os nossos juízos 
com os de Deus damo-nos conta imediata-
mente da distância imensa que os separa. 
Como corrigir os nossos juízos que nos 
fazem correr o risco de seguir o que é 
efémero? Como conformá-los aos do 
Senhor? 
      No Antigo Testamento, Deus começou 
desde bem cedo a formar o seu povo para 
uma lógica nova. Mostrou que as suas pre-
ferências não vão para os grandes, mas 
para os pequenos. Escolheu Israel entre 
todos os outros povos, não porque se 
tivesse afirmado pela sua potência, mas 
porque  era  o  mais  insignificante  (Dt 7, 7); 
escolheu David, o mais jovem dos filhos de 
Jessé (1 Sm 16, 7). No entanto, em nenhu-
ma outra parte da Escritura Deus se 
exprimiu de forma tão clara sobre este tema 
como nos célebres trechos do Servo do 
Senhor que se encontram no livro de Isaías. 
      Já falámos deste Servo por ocasião da 
festa do Baptismo do Senhor. Hoje, esta 
figura misteriosa volta a ser proposta à 
nossa atenção. É um homem abatido, 
humilhado, insultado, derrotado (v. 5-6), 
mas que Deus não abandonou nas mãos 
dos inimigos; glorificou-o, tornando um 
sucesso a sua missão e mostrando a toda a 
gente que ele era um justo (v. 8-9). 
      É difícil dizer se o profeta se referia a 
um homem concreto ou se falava, de forma 
simbólica, do povo de Israel aniquilado pela 
violência dos inimigos. O que é certo é que 
os primeiros cristãos viram nesta persona-
gem a imagem do seu Mestre, Jesus de 
Nazaré, rejeitado pelos seus contempo-
râneos, derrotado pelos chefes religiosos e 
políticos do seu tempo, mas reconhecido 
por Deus, mediante a ressurreição, como o 
verdadeiro vencedor. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9 (R. 9) 

 

Monição:  Cristo entregou-Se à Sua Paixão e Morte 
para nos salvar. Com Jesus arrancado do sepulcro e 
da morte, constantemente somos alertados das provas 
de cada dia. 

Cantemos com profunda 
gratidão ao Senhor: 
Caminharei na terra dos vivos 
na presença do Senhor. 

Escala da Semana  –   Leitores  –  13 de Setembro   –   XXIV Dom. Tempo Comum 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Jacinta Carneiro    Joselina Monteiro    

Avisos João Miguel    Luis Torres    

Admonição         

1.ª Leitura Luis Carlos Bruno Joana Santos Isilda Santos Joaquim Mendes Marta Elisabete Dias Pedro Leal  

2.ª Leitura Carla Sousa Marlene Paulo Neto Glória Neto Paula Carvalho Rosa Miguel Fonseca Terersa Moreira 
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Refrão: 
 

ANDAREI NA PRESENÇA DO SENHOR 
SOBRE A TERRA DOS VIVOS. 

 

Ou:       CAMINHAREI NA TERRA DOS VIVOS 
               NA PRESENÇA DO SENHOR. 
 

Ou:         ALELUIA. ALELUIA! 
  

Amo o Senhor, 
porque ouviu a voz da minha súplica. 
Ele me atendeu 
no dia em que O invoquei. 
  

               Apertaram-me os laços da morte, 
caíram sobre mim as angústias do além, 
vi-me na aflição e na dor. 
Então invoquei o Senhor: 
«Senhor, salvai a minha alma». 
  
Justo e compassivo é o Senhor, 
o nosso Deus é misericordioso. 
O Senhor guarda os simples: 
estava sem forças e o Senhor salvou-me. 
  
Livrou da morte a minha alma, 
das lágrimas os meus olhos, da queda os 
meus pés. 
Andarei na presença do Senhor, 
sobre a terra dos vivos. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Tg 2, 14-18) 

 
Monição:  
 

É bem conhecida esta frase de S. Tiago Apóstolo: 
«A fé sem obras é morta.»  

Com muita facilidade proclamamos o nosso 
catolicismo, mas faltamos aos compromissos baptis-
mais quando eles exigem de nós algum sacrifício.  
  

Leitura:   
 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

Meus irmãos: 14De que serve a alguém dizer que 
tem fé, se não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a 
salvação? 15Se um irmão ou uma irmã não tiverem que 
vestir e lhes faltar o alimento de cada dia, 16e um de 
vós lhe disser: «Ide em paz. Aquecei-vos bem e saciai-
-vos», sem lhes dar o necessário para o corpo, de que 
lhes servem as vossas palavras? 17Assim também a fé 
sem obras está completamente morta. 18Mas dirá 
alguém:  «Tu tens a fé e eu tenho as obras». Mostra-     
-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te 
mostrarei a minha fé. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta leitura a eventual dificuldade reside na 
entoação correcta das interrogações. O leitor deve 
também destacar a contra-argumentação entre aspas 
(«Ide em paz...») mas sem quebras na voz. O autor 
está em diálogo com os seus interlocutores e importa 
reproduzir a vivacidade desse diálogo sobre um tema 
tão apaixonante e com argumentos como os 
apresentados. 

 

Comentário: 
 

Não são os frutos que fazem viver a 
árvore, no entanto, a árvore que não produz 

 
 

frutos é como se estivesse morta. Da 
mesma forma a fé que não leva a fazer 
obras – diz Tiago – está morta. 
      As obras a que se refere não são as 
práticas rituais, o culto, as liturgias solenes 
do templo. Já afirmou que a religião «pura e 
sem mancha» consiste em ajudar os órfãos, 
assistir  as  viúvas  nas  suas  dificuldades 
(Tg 1, 27), respeitar os pobres e fazer obras 
de misericórdia (Tg 2, 1-13). Hoje retoma o 
tema com um exemplo muito concreto. Se 
um irmão ou uma irmã têm fome ou não têm 
nada para vestir, é inútil consolá-los com 
tagarelices; é preciso oferecer-lhes ajuda, 
doutro modo a fé que se pensa ter é apenas 
uma ilusão. 
      Se o acto de fé se reduzisse à adesão a 
afirmações teológicas ou à profissão de 
determinadas verdades, não há dúvida de 
que muitas pessoas, que, sem conhecerem 
Cristo, levam uma vida exemplar, estão 
atentas ao pobre e ajudam quem precisa, 
não poderiam dizer que têm fé. Mas o 
Espírito do Senhor Jesus não se deixa 
fechar dentro dos limites da estrutura 
eclesial, age livremente, anima também os 
pagãos, mexe com o mais íntimo de cada 
pessoa, incitando-a a dar a própria vida.        
     Quem se deixa conduzir, docilmente, 
pelos seus impulsos, mesmo sem se dar 
conta, empreendeu já o caminho da fé, 
segue a via traçada por Cristo. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Gal 6, 14) 
 

Monição:  
 

No coração de Pedro, primeiro Chefe visível da 
Igreja, lutam um contra o outro dois sentimentos: o 
amor apaixonado a Jesus Cristo e o medo à Cruz. 

Aclamemos o Evangelho da Salvação que nos 
aponta a verdadeira saída deste combate que todos 
sentimos dentro de nós.  
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
   

Toda a minha glória está na cruz do Senhor, 
por quem o mundo está crucificado para mim  
e eu para o mundo. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 8, 27-35) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Naquele tempo, 27Jesus partiu com os seus 

discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No 
caminho, fez-lhes esta pergunta: «Quem dizem os 
homens que Eu sou?» 28Eles responderam: «Uns 
dizem João Baptista; outros, Elias; e outros, um dos 
profetas». 29Jesus então perguntou-lhes: «E vós, quem 
dizeis que Eu sou?» Pedro tomou a palavra e 
respondeu: «Tu és o Messias». 30Ordenou-lhes então 
severamente que não falassem d’Ele a ninguém.31 
Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem 

 

 
 

tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, 
pelos sumos sacerdotes e pelos escribas; de ser morto 
e ressuscitar três dias depois.32E Jesus dizia-lhes 
claramente estas coisas. Então, Pedro tomou-O à parte 
e começou a contestá-l’O. 33Mas Jesus, voltando-Se e 
olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, 
dizendo: «Vai-te, Satanás, porque não compreendes as 
coisas de Deus, mas só as dos homens». 34E, 
chamando a multidão com os seus discípulos, disse-       
-lhes: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. 35Na verdade, 
quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem 
perder a vida, por causa de Mim e do Evangelho, 
salvá-la-á». 
 

Palavra da Salvação. 
 

O texto da leitura pode ser considerado 
como um ponto de charneira na estrutura do 
Evangelho de S. Marcos. Os v. 27-29 
encerram a primeira parte do Evangelho, 
com a confissão de fé de Pedro, «Tu és o 
Messias», a qual não é mais uma resposta 
entre tantas acerca da pessoa de Jesus, 
mas é a resposta certa, a resposta da fé à 
pergunta implícita ao longo da redacção: 
«Quem é este homem?» Os v. 30-35 
iniciam a segunda parte do Evangelho de 
Marcos, em que Jesus começa uma 
instrução aprofundada aos discípulos, 
revelando a natureza da sua condição de 
Messias, contra tudo o que era de esperar, 
bem posto em evidência na oposição frontal 
do próprio Pedro, que «não compreende as 
coisas de Deus» (v. 32-33). 

V. 34-35 – «Renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz e siga-Me…» Esta 
passagem evangélica, em termos fortemen-
te paradoxais – um recurso semítico 
frequente em Jesus para chamar a atenção 
para um ensinamento importante e a não 
esquecer – é uma daquelas que todos os 
cristãos deviam saber de cor, a par com as 
outras fórmulas do catecismo (cf. 
Cathechesi tradendæ). Aceitar e abraçar a 
cruz é fundamental para o homem alcançar 
a salvação: para viver é preciso morrer. O 
fim do homem é o próprio Deus, não é 
gozar dos bens deste mundo, que são puros 
meios. Para se chegar a Deus é preciso 
«renegar-se a si mesmo», renunciando ao 
comodismo, egoísmo, apego aos bens 
terrenos, e «tomar a sua cruz», abraçando 
os sacrifícios que acarreta o dever bem 
cumprido. Na expressão do Catecismo da 
Igreja Católica, no n.º 2015: «O caminho da 
perfeição passa pela Cruz. Não há 
santidade sem renúncia e combate 
espiritual. O progresso espiritual implica a 
ascese e a mortificação, que conduzem 
gradualmente a viver na paz e na alegria 
das bem-aventuranças». 
____________________________________________ 

Citação 
 

Os inteligentes têm planos e os sábios 
têm princípios (Raheel Farooq). 
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Oração Universal 

 
1 –   Pela Igreja santa, fermento de vida e de salvação, 

para que procure a sua força na cruz de Cristo 
e seja sempre testemunha da esperança, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –   Pelos governantes do mundo inteiro, 

para que Jesus Cristo lhes dê a graça 
de promoverem a paz e a justiça, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –   Pelos leitores e pelos ouvintes da Palavra, 

para que o Filho de Deus lhes grave no coração 
que a fé sem obras é morta, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –   Pelos que não encontram sentido para a vida, 

para que as palavras e o testemunho de Cristo 
os iluminem na procura da verdade, 
oremos ao Senhor. 

 
5 – por todos nós aqui reunidos em família, 
      para que saibam caminhar no seguimento de Cristo 
      levando a cruz que não escolhemos, 
      oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 14 – Exaltação da Santa Cruz;        
Dia 15 – Nossa Senhora das Dores; 
Dia 16 – S. Cornélio (Papa e Mártir)  

                  e S. Cipriano (Bispo e Mártir);  

Dia 17 – S. Roberto Belarmino  
             (Bispo e Doutor da Igreja) 

Dia 19 – Santa Maria no Sábado 
             S. Januário (Bispo e Mártir) 

____________________________________________ 

As  religiões  e  o 

terrorismo 

 
(...Continuação do Jornal n.º 347 de 9 de Agosto) 
 

 Quer queiramos quer não, e não obstante 
o processo de secularização e o eclipse do 
sagrado, grande parte da humanidade vive 
orientada pela cosmovisão religiosa, 
judaica, cristã, islâmica, xintoista, budista, 
ou qualquer outra. 

Como já afirmava Christopher Dawson 
(1889-1970), o grande historiador  inglês 
das culturas: “as grandes religiões são os 
alicerces sobre os quais repousam as 
civilizações”. As religiões são o point 
d’honneur de uma cultura, pois é através 
delas que esta projecta os seus grandes 
sonhos, elabora os seus ditames éticos, 
confere um sentido à história, e tem uma 
palavra a dizer sobre os fins últimos da vida 
e do universo. A cultura moderna foi a única 
que não produziu religião nenhuma. 
Encontrou substitutos em funções idolátri-
cas, como a Razão, o progresso sem fim, o 
consumo ilimitado a acumulação sem limites 

Sabias que… 
 

Elias 

      Jesus faz uma espécie de “sondagem” 
perguntando sobre a sua identidade. Muitos 
pensam que Ele é o antigo profeta Elias que 
voltou. Este profeta cujo nome hebraico é 
Eliy-yahu (Javé é meu Deus), viveu cerca 
do século IX a.C. Homem austero, livre e 
coerente; habitante ocasional do deserto, 
“vestia um manto de pêlo de camelo e 
cingia-se com um cinturão de couro”. 
Defendia a fé do povo frente à idolatria de 
Baal, divindade fenícia. Ninguém o viu 
morrer, nem existia a sua tumba, porque, 
“foi levado ao céu num carro de fôgo” (2 Rs 
2, 11).  
      O povo esperava o seu regresso. 

 

Oração 
      

Obrigado, Senhor, por teres nascido 
menino em Belém, longe de tronos e 
riquezas. 
      Obrigado por escolheres humildes 
pescadores para anunciar a tua mensagem. 
      Obrigado por Te rodeares de gente 
simples para fazer nascer a esperança. 
      Obrigado por anunciares que são felizes 
os que têm a paz no coração. 
      Obrigado por deixares que as crianças 
caminhassem a teu lado. Amém. 
 

Despedida 
       
      Continuação de boas férias escolares. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Escutar) 
 

     Quantos problemas evitaríamos na vida 
se soubessemos escutar. 
 

(Homilia do Sr. Arcebispo de Buenos Aires, 
Cardeal Jorge Bergoglioi, 05/10/2008). 

____________________________________________  

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

26 –  Livros Históricos 
 

Livros Históricos e Sapienciais (...continuação) 

 
Hoje, já no horizonte de Jesus Cristo, 

estamos infinitamente longe do modelo 
providencialista de um Deus que “mexe os 
cordelinhos” da nossa história segundo lhe 
apraz, mesmo que não seja essa a nossa 
vontade, e que se manifesta na nossa vida 
pela lógica de fidelidade-bênção, infideli-
dade-castigo. Sabemos, isso sim, que Deus 
conta connosco,  está connosco, mas nunca 
 

e outros deuses. A consequência foi denun-
ciada por Nietzsche que proclamou a morte 
de Deus. Não que Deus tenha morrido, pois 
não seria Deus. A verdade é que os homens 
mataram Deus. Com esta proclamação, 
queria o filósofo significar que Deus deixou 
de ser ponto de referência dos valores 
fundamentais, de uma coesão superior 
entre os humanos. Os efeitos, estamos a 
vive-los a nível planetário: uma humanidade 
sem rumo, uma solidão atroz e o sentimento 
de desenraizamento, sem sabermos para 
onde a história nos leva. 
 

                            Leonardo Boff (Teólogo e Filósofo) 
 

                              (Continua no número suguinte...) 
____________________________________________ 

Jornal Juvenil 
 
 

Evangelho: 

 
Tu és o Messias 
 

Depois chamou a si a multidão, 
juntamente com os discípulos, e disse-lhes: 
“Se alguém quiser seguir-Me, renegue-se a 
si mesmo, pegue na sua cruz e siga-Me. 
Pois quem quiser salvar a própria vida há-   
-de perdê-la; mas quem perder a vida por 
causa de Mim e da Boa Nova há-de salvá-   
-la”.   
                                                           (Mc 8, 27-35) 

 
 
Comentário: 
 

Uma resposta pessoal 

 
Jesus faz uma sondagem sobre o que 

as pessoas pensam acerca d’Ele. Os 
apóstolos detectaram várias respostas 
relacionadas com o passado do povo, e 
diziam: Elias, Jeremias, João Baptista. 
Umas são de admiração, outras de louvor... 
mas todas fundam as suas raízes no 
passado. 

Mas em seguida Jesus dirige a pergunta 
aos apóstolos: “E vós, quem dizeis que Eu 
sou?” Hoje, aqui e agora. A resposta de 
Pedro é um acto de fé. Disse ele: “Tu és o 
Messias, o Filho de Deus”. 

Aquelas perguntas ressoam também 
hoje. E hoje as respostas são variadas. 
Alguns rejeitam-nO ou ignoram-n’O, outros 
admiram-n’O como um grande homem, um 
profeta ou um modelo de entrega. Para nós 
é mais do que isso. Ele é o Messias, o Filho 
de Deus, o homem no qual se tornou 
presente o amor de Deus. Por isso cremos 
n’Ele e amamo-Lo e procuramos segui-Lo. 
É Ele quem dá sentido à nossa existência. 
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