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 3 – Pelos lares que perseveram na unidade, 
para que sejam um sinal do amor de Deus 
que os santifica e Lhes revela o seu mistério, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Pelos lares já separados ou desfeitos 
e pelas pessoas que voltaram a casar, 

       para que encontrem quem os ajude e compreenda, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, 
para que o estudo, a cultura e a ciência 
lhes abram o coração à voz de Deus, 
oremos, irmãos. 

 

6 – Pelas crianças que sofrem a separação dos pais 
e por todas as que têm uma família, 

     para que ponham a sua esperança em Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 

___________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

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

Intenções gerais (Universal): 
 

– Tráfico de pessoas. Para que seja 
irradicado o tráfico de pessoas, a forma 
moderna de escravidão. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Missão na Ásia. Para que, com espí-
rito missionário, as comunidades cristãs do 
continente asiático anunciem o Evangelho a 
todos aqueles que ainda não o conhecem. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Mulheres) 
 

A presença feminina não se destacou 
muito porque a tentação do machismo não 
deixou espaço para visualizar o lugar que 
cabe à mulher na comunidade. 
                                (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________ 

Ninguém pode fazer um milagre em meu 
nome e depois dizer mal de Mim 

(Mc 9, 39) 

 
 

 

 

 

 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 6 –  S. Bruno (Presbítero;        
Dia 7 –  Nossa Senhora do Rosário 

Dia 9 –  SS. Dionísio (Bispo) Companheiros                  
                                          (Mártires) 

           –   S. João Leonardo (Presbítero)                     
         –  B. João Newman (Bispo) 

Dia 10 – Santa Maria no Sábado 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

 

Ama tudo e todos indistintamente. O 
amor é uma doação perene de luz e de 
felicidade, que não busca retribuição nem 
compensação. Deus habita em todos e em ti 
também. Por isso, ama a Deus, amando o 
próximo tanto quanto a ti mesmo. Distribui, 
irradia, compreensão, tolerância e paz, e 
serás plenamente feliz. 
____________________________________________ 

As  religiões  e  o 

terrorismo 

 
(...Continuação do Jornal n.º 355 de 27 de Setembro) 
 

Então, como superar este impasse civi-
lizacional? Torna-se fundamental vivermos 
a ética da hospitalidade, estarmos dispostos 
a dialogar e a aprender com o diferente, 
vivermos a tolerância ativa, sentirmo-nos 
humanos. 

As religiões precisam de se reconhecer 
mutuamente, de entrar em diálogo, e de 
buscar convergências mínimas que lhes 
permitam conviver pacificamente. 

Antes de mais nada, importa reconhecer 
o pluralismo religioso, de fato e de direito. A 
pluralidade deriva de uma correta compre-
ensão de Deus. Nenhuma religião pode 
pretender enquadrar, nas malhas de seu 
discurso e dos seus ritos,o Mistério, a Fonte 
 

 

originária de todo o ser, ou qualquer outro 
nome que quisermos dar à Suprema 
Realidade. Pois se assim fosse, Deus não 
passaria de um pedaço do mundo, na 
realidade, de mais um ídolo. Deus está 
sempre mais além, e sempre mais acima. 
Portanto, há sempre espaço para outras 
expressões e outras formas de O celebrar, 
que não passam, exclusivamente, por 
determinada religião concreta. 

                            Leonardo Boff (Teólogo e Filósofo) 
 

                              (Continua no número seguinte...) 
____________________________________________ 

de Parabéns... 
 

    De parabéns, esta semana, está a Leitora 
Ana Isabel Cunha, da Paróquia de Eiriz, na 
próxima Terça-feira, dia 6 de Outubro e a 

quem o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades.  

 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Exige no teu aniversário o teu quinhão 
de alegria fazendo tudo aquilo que mais 
gostas. Entrega o teu corpo e o teu espírito 
à festa da vida. Ri sozinha e com os outros. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Na escola: 
– Ó Agostinho, por que é que escreves 

calor com acento? 
– Porque o boletim metereológico diz 

que o calor se vai acentuar nestes dias...  
____________________________________________ 

A Fechar 
Felicidade é a única coisa que podemos 

dar sem possuir.                      (Voltaire) 

  

Tempo Comum 
 

Deus é o Pai carinhosíssimo que nos 
reúne em cada Domingo, para nos ensinar 
ou recordar verdades fundamentais para a 
nossa felicidade temporal e eterna. 

Se não fora a luz da Revelação, 
constantemente a recordar-nos a nossa 
dignidade humana e de filhos de Deus, as 
paixões desordenadas acabariam por 
obscurecer a nossa razão, e em breve o 
mundo se tornaria um lugar insuportável. 

Deus quer ver-nos felizes na terra e no 
Céu. Por isso, vem hoje recordar-nos uma 
verdade doutrinal muito atacada em nossos 
dias: a indissolubilidade do matrimónio. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

A indissolubilidade matrimonial é uma 
exigência do amor, não um preceito. 
      Há situações nas quais os dois 
cônjugues se perguntam, com razão, se 
vale ainda a pena insistirem na tentativa de 
corrigir uma relação que nasceu mal e se 
revela irremediavelmente desfeita. Já não 
se amam, há incompatibilidades de 
carácter, só sabem contrariar-se, só falam 
para se ofenderem e até os filhos são 
envolvidos no fracasso da relação dos pais. 
Que sentido tem continuarem juntos? Deus 
pode exigir que se insista numa convivência 
que é um suplício? Não é melhor que cada 
um vá pelo seu caminho e reconstrua a sua 
vida? 
      A estas perguntas a lógica humana 
responde, sem hesitações: é melhor o 
divórcio. Se tantos casais se separam 
poucos anos depois do casamento, não é 
preferível a convivência? Se as coisas não 
funcionam podem-se separar sem grandes 
problemas. 

Em nenhum outro campo como no da 
ética sexual o ser humano é tentado a 
estabelecer  uma  sua moral,  e desta forma 
o sal da proposta evangélica torna-se 
muitas vezes insípido devido a muitos “sim”, 
muitos  “mas”,     muitos  “porém”,    muitos  
 
  
 

 
 

 

“depende”. 
É necessário «tornar-se como crianças» 

para entrar no Reino dos Céus, para poder 
compreender a difícil proposta de Cristo. Só 
quem se sente pequeno, quem acredita no 
amor do Pai e confia nele, é que se 
encontra com a disposição certa para 
acolher os pensamentos de Deus. Nem 
todos podem entendê-los, «mas apenas 
aqueles a quem isto é dado» (Mt 19, 11), 
não os sábios e os entendidos, mas os 
pequeninos (Mt 11, 25). 

– Só a via estreita que Jesus propõe 
conduz à vida.  
________________________________________ 

1.ª Leitura (Gn 2, 18-24) 

 

Monição:  
 

Deus fala-nos, no trecho do Génesis que vamos 
escutar, acerca da indissolubilidade do matrimónio. 
Agradeçamos ao Senhor que tenha organizado deste 
modo a família, e procuremos ser fiéis aos Seus 
ensinamentos. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

18Disse o Senhor Deus: «Não é bom que o homem 
esteja só: vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele». 
19Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra 
todos os animais do campo e todas as aves do céu, 
conduziu-os até junto do homem, para ver como ele os 
chamaria, a fim de que todos os seres vivos fossem 
conhecidos pelo nome que o homem lhes desse. 20O 
homem chamou pelos seus nomes todos os animais 
domésticos, todas as aves do céu e todos os animais 
do campo. Mas não encontrou uma auxiliar semelhante 
a ele. 21Então o Senhor Deus fez descer sobre o 
homem um sono profundo e, enquanto ele dormia, 
tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em seu 
lugar. 22Da costela do homem o Senhor Deus formou a 
mulher e apresentou-a ao homem. 23Ao vê-la, o homem 
exclamou: «Esta é realmente osso dos meus ossos e 
carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi 
tirada do homem». 24Por isso, o homem deixará pai e 
mãe, para se unir à sua esposa, e os dois serão uma 
só carne. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário 
 

No final da criação, «Deus, vendo toda a 
sua obra, considerou-a muito boa» (Gn 1, 
31).  Tudo  era  maravilhoso,  no entanto, o 
 

 

Senhor notou que, no jardim, onde 
brotavam da terra «toda a espécie de 
árvores agradáveis à vista e de saborosos 
frutos para comer» (Gn 2, 9), o homem não 
era feliz. Intuiu a razão e decidiu preencher 
a lacuna: «Não é bom que o homem esteja 
só;  vou  dar-lhe  uma auxiliar semelhante a 
ele (v. 18). 

Adão tinha uma intimidade com Deus 
que, pela brisa da tarde, descia a passear 
com ele; tinha um trabalho, uma terra para 
cultivar, amar e respeitar; estava protegido e 
tinha alimento. Tudo isto porém não o 
satisfazia, porque estava só. Precisava de 
alguém com quem dialogar, partilhar, a 
quem dar e de quem receber amor. 
     A solidão é uma derrota. Como remediá-  
-la?    

O Senhor criou os animais, plasmou-os 
com a argila do solo como tinha feito com o 
homem, deu-lhes uma vida semelhante à do 
homem, depois entregou-os ao homem que, 
agradecido, os acolheu como seus ajudan-
tes e companheiros (v. 19-20). 

Servindo-se da linguagem mítica, o 
autor sagrado reconhece e abençoa o 
vínculo profundo que une o mundo animal 
ao do homem. Este, por nascimento, 
provém da terra e é parente dos ani- 
mais, com os quais instaura uma relação de 
convivência e colaboração; podemos dizer 
que os animais têm a tarefa de guardar, 
proteger e até mesmo salvar o homem. ^ j \í 

É verdade que Adão já não está só. Ele 
cultiva a terra (Gn 2, 15), é proprietário de 
gado, e, no entanto, ainda não está 
satisfeito. É que, para o ser humano, não 
bastam as criaturas e o sucesso 
profissional, não lhe basta nem mesmo 
Deus; para preencher a sua solidão ele 
precisa de alguém semelhante a ele. 

«Não tenho ninguém; não sou de 
ninguém» é talvez a lamentação mais 
angustiada que podemos ouvir aqui e ali. 

Então o Senhor, que quer a alegria do 
ser humano, põe mãos à obra e cria a 
mulher. 

Notemos que objectivo do relato bíblico 
não é ensinar de onde provém a mulher, 
mas responder a questões existenciais: 
quem é a mulher? Por  que  razão  existe  a  
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bipolaridade sexual? Porque sente o ser hu-
mano, de forma tão forte, a atracção 
sexual? A mulher é inferior e serva do 
homem? 
      No campo da sexualidade – onde os 
impulsos facilmente ofuscam o intelecto e 
levam a escolhas que, mesmo se ditadas 
pelo bom senso, se revelam desumani-
zantes – é fundamental descobrir o desígnio 
de Deus. 

– A primeira mensagem que Ele nos 

transmite,  através  deste   relato,   é  a  da 
desmitificação da sexualidade. A sexuali-
dade não tem nada de sacral e numinoso, 
como consideravam os antigos, mas é um 
instinto natural, uma paixão «cujos ardores 
são chamas de fogo» (Ct 8, 6) e é querida 
por Deus para levar o ser humano a sair de 
si mesmo e a ir ao encontro do outro. O ser 
humano existe somente quando acolhe este 
impulso divino e, esquecendo-se de si 
próprio, oferece-se como dom ao outro. 
       – A sexualidade é boa. Os dualismos 
e o maniqueísmo que, desde os primeiros 
séculos, se infiltraram na Igreja, são 
contrários à visão bíblica da criação (Cl 2, 
20-22). O prazer sexual é abençoado por 
Deus. 

– A sexualidade foi criada para levar 
ao encontro, ao diálogo com a outra 
pessoa, e é por este motivo que o auto-
erotismo constitui um desvio. No entanto, 
uma pedagogia sã toma em consideração a 
evolução progressiva da personalidade e 
está atenta a não criar, sobretudo nas 
crianças e nos adolescentes, medos, ânsia 
e fobias. 
       – A bipolaridade sexual é parte consti-
tutiva da pessoa; não existe a pessoa 
assexuada, e a diversidade dos sexos deve 
ser mantida e valorizada. 

– A mulher é semelhante ao homem e 
é-lhe dada como auxiliar. Semelhante e 
auxiliar são os dois termos mais 
significativos de todo o trecho: revelam 
quem é a mulher para Deus. Para com-
preendermos plenamente o seu sentido é 
necessário recorrer ao texto hebraico.  

“Ke-negdó”, traduzido por “semelhante”, 
significa de facto “como contra ele”. 

A mulher foi posta por Deus em 
frente do homem, não para ser 
dominada, mas para instaurar com ele uma 
relação de diálogo fecundo, um confronto 
difícil e até mesmo duro, que comporta ine-
vitáveis tensões, porque o objectivo é a 
progressiva humanização de ambos. Mulher 
e homem tornam-se, nesta perspectiva, 
ajuda um para o outro. 
       A mulher é atribuída a tarefa de ser 
ajuda para o homem. Esta função foi 
muitas vezes considerada, erradamente, 
uma   confirmação   da  parte  de  Deus  da  
 

inferioridade da mulher. Pelo contrário, os  
biblistas relevaram um dado significativo: o 
termo hebraico “'ezer, ajuda”, é utilizado na 
Bíblia praticamente apenas para Deus. «Ó 
Deus, vem depressa em minha ajuda» –  
exclama confiante o salmista (SI 70, 6). Só 
Deus é considerado capaz de socorrer o ser 
humano que se encontre em situações onde 
esteja em jogo a sua própria vida. 

Referido à mulher, este título não só 
não indica inferioridade, mas indica uma 
tarefa sublime:  ela  é  chamada a “tornar 
presente Deus-ajuda” ao lado do homem, a 
dar continuidade à obra do Senhor 
oferecendo ao homem a ajuda necessária 
para a sua plena realização. Sem ela, o ser 
humano permaneceria inacabado. 

A imagem de “Deus-oleiro”, que aparece 
com frequência na Bíblia, ajuda-nos a 
compreender a missão da mulher. 

O salmista dirige ao Senhor esta 
comovente invocação: «Nós somos a 
argila e Tu és o oleiro; todos nós fomos 
moldados pelas tuas mãos» (Is 64, 7-8). O 
homem seria então a argila a moldar e Deus 
decidiu não trabalhar sozinho, quis alguém 
que o ajudasse a realizar a mais 
extraordinária das suas obras: o ser 
humano. Por este motivo criou a mulher e 
confiou-lho como um vaso de argila para ser 
preparado, plasmado e decorado. Espera 
que ela, no fim da vida, lhe restitua uma 
obra-prima. 

– Considerava-se que a finalidade 
primária do encontro sexual fosse a 
procriação. O relato bíblico de hoje fala-nos 
antes de uma ausência (a costela retirada) e 
de uma incompletude que devem ser 
preenchidas, de uma ferida que deve ser 
curada, de uma necessidade de sair da 
solidão que pede para ser satisfeita. 

Todavia é indispensável tomar 
consciência de que só o uso correcto da 
sexualidade permite atingir este objectivo. 
Quando na relação homem-mulher se infiltra 
o egoísmo, então volta a aparecer a solidão, 
mesmo se são casados e vivem sob o 
mesmo tecto. 

Quando entre os cônjuges se estabe-
lecem relações do tipo «homem-coisa» e 
um considera o outro um objecto de prazer; 
quando cada um vive por conta própria, 
cultivando as suas amizades, os seus 
interesses, as suas distracções; quando 
não se falam para se confrontarem sobre o 
projecto comum que pretendem realizar; 
quando as decisões não são tomadas em 
conjunto; quando, ao encontrarem-se, um 
desfigura, apaga, anula o outro, então 
marido e mulher precipitam-se na solidão e 
voltam a ser tristes e infelizes. 

– O amor entre o homem e a mulher, 
celebrado «no Senhor»  (1 Cor 7, 39),   é  
 

indissolúvel (v. 24). Não se trata de uma lei, 
porque o recurso a preceitos é sempre uma 
derrota do amor, mas da descoberta íntima 
e profunda da realidade do amor que, pela 
sua natureza, não pode morrer.  É uma 
chama divina «que nem as águas caudalo-
sas conseguirão apagar», é uma partici-
pação do amor do Senhor, amor que é 
capaz de resistir a qualquer prova, 
inabalável como a rocha sólida que «nem as 
torrentes podem submergir» (Ct 8, 6-7). 

E é monogâmico (que tem uma só 
esposa). A poligamia  (que tem várias espo- 
sas) que a Bíblia atribui a um filho de Caim 
(Gn 4, 19ss.), é consequência do pecado e 
do desvirtuamento do desígnio de Deus 
sobre a sexualidade. 

Estão fora do projecto divino a 
aventura extraconjugal, que é uma traição 
ao amor e empobrece os protagonistas, 
assim como a simples convivência e a 
relação pré-matrimonial, porque lhes faltam 
o envolvimento pleno e definitivo, clara-
mente pressuposto no texto sagrado: «O 
homem... unir-se-á à sua mulher e os dois 
serão uma só carne» (v. 24). 

– A sexualidade não é um jogo, não é 
um divertimento. Construir amor é um 
empenho árduo, pelo que se devem evitar a 
impaciência, a pressa, o doar-se desorde-
nado, atitudes que sempre provocam 
dramas interiores, confusões e situações 
insustentáveis, mesmo se quem está 
envolvido se esforce por ostentar uma apa-
rente felicidade. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo127 (128), 1-2.3.4-5.6 (R. cf. 5) 

  
Monição:  
 

O Salmo 127 canta a felicidade do homem e da 
família que serve a Deus com fidelidade, apesar dos 
momentos difíceis que têm, por vezes, de enfrentar. 
Façamos dele a nossa oração nesta hora. 
 

Refrão: 
 
O SENHOR NOS ABENÇOE EM TODA A NOSSA VIDA. 

 
Feliz de ti que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 
serás feliz e tudo te correrá bem. 
  
Tua esposa será como videira fecunda 
no íntimo do teu lar; 
teus filhos como ramos de oliveira, 
ao redor da tua mesa. 
  
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 
De Sião o Senhor te abençoe: 
vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da 
tua vida; 
e possas ver os filhos dos teus filhos.  
Paz a Israel. 
____________________________________________ 
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2ª  Leitura (Hb 2, 9-11) 

 
Monição:  
 

Na carta aos Hebreus, o Senhor ensina-nos que, 
pelos sofrimentos de Jesus Cristo, fomos libertados 
dos nossos pecados e nos tornámos herdeiros da bem-
-aventurança eterna. Sejamos fiéis, com uma vida 
digna, à nossa vocação de filhos de Deus que nos 
ganhou Jesus. 
 

 Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 9Jesus, que, por um pouco, foi inferior aos 
Anjos, vemo-l'O agora coroado de glória e de honra por 
causa da morte que sofreu, pois era necessário que, 
pela graça de Deus, experimentasse a morte em 
proveito de todos. 10Convinha, na verdade, que Deus, 
origem e fim de todas as coisas, querendo conduzir 
muitos filhos para a sua glória, levasse à glória perfeita, 
pelo sofrimento, o Autor da salvação. 11Pois Aquele que 
santifica e os que são santificados procedem todos de 
um só. Por isso não Se envergonha de lhes chamar 
irmãos. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
  

Começa hoje a Carta aos Hebreus, que 
nos acompanhará até final do ano litúrgico 
(XXXIV Dom. Comum, Festa de Cristo Rei, a 
22 de Novembro). Os dois primeiros 
capítulos são dedicados à apresentação de 
alguns aspectos da pessoa de Jesus. 

Depois de ter afirmado, no primeiro 
capítulo, a superioridade de Cristo relativa-
mente a todas as criaturas, incluindo os 
anjos, o autor responde a uma questão: 
Jesus, tão elevado em relação a nós, não 
estará demasiado distante da nossa 
condição, das nossas experiências? 

A esta objecção o autor responde no 
segundo capítulo, do qual é tirado o trecho 
de hoje. 

«Convinha» (v. 10) – explica ele – que o 
Pai escolhesse, para o seu Filho, o caminho 
do sofrimento e da cruz. De facto, Ele desti-
nava-o a ser o chefe que leva os homens à 
glória de Deus. Só um guia que passou por 
todas as experiências humanas, incluindo a 
solidão,  a  traição,  o  abandono  e a morte, 
inspira confiança. 

A última afirmação do trecho é como-
vente: Jesus não se envergonha de chamar 
irmãos aos homens que veio salvar (v. 11). 
Ele sente-se solidário com eles, compre-
ende as suas misérias e fraquezas, porque, 
como se dirá mais à frente na carta, Ele 
aprendeu – por tudo aquilo que sofreu –  
quanto é duro seguir o caminho traçado 
pelo Pai  (Hb 5, 7-9). 
____________________________________________
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acarreta. De facto, o célebre texto do 
Deuteronómio, o único na Thoráh a falar do 
certificado de divórcio (Dt 24, 1-4), quando 
bem lido no original hebraico, de modo 
nenhum quer dizer que Moisés «permitiu 
que se passasse um certificado de 
divórcio», como responderam os fariseus (v. 
4). Como explica Díez Macho, a autorização 
do divórcio de Dt 24, 1 não passa de uma 
simples inclusão na legislação do 
Pentateuco de um costume do meio 
ambiente, mas nem para o canonizar, nem 
para o autorizar, mas sim para lhe pôr 
obstáculo (Sto. Agostinho diz que é mais 
uma desaprovação do que uma aprovação).       

Dt 24 1 é uma tolerância do divórcio 
reinante, pela dureza do coração, como 
justamente Jesus interpretou». O judaísmo 
posterior é que interpretou o texto como 
uma autorização do divórcio, um privilégio 
divino para os maridos israelitas, conside-
rando o final do v. 1 de Dt 24 como um 
preceito («escreva-lhe uma carta de 
repúdio»), quando a verdade é que se 
tratava da consideração de mais uma 
condição («e se lhe escreve uma carta de 
repúdio»); os 3 primeiros vv. devem ser 
lidos como prótase («se…, se…, se…»), 
aparecendo a apódose só no v. 4, com o 
preceito: «(então), o primeiro marido que a 
despediu não a poderá tomar de novo por 
sua mulher» (isso seria indecoroso). 

 Mas o tema central do relato é o do 
Reino de Deus, concretamente, que 
pessoas poderão fazer parte dele: «Só 
aqueles que o reconhecem e o aceitam 
como um dom – como uma criança que 
recebe presentes – é que podem esperar vir 
a fazer parte dele; o reino é para aqueles 
que não fazem reivindicações de poder ou 
de posição social»  E, sem humildade, como 
a da criança que se sente débil e 
insignificante, não é possível entrar no 
Reino de Deus (cf. Mt 18, 3-4; Mc 9, 35-36), 
o que está no pólo oposto da atitude dos 
fariseus, que pensavam poder comprar o 
Reino de Deus com os seus próprios 
méritos. Por outro lado, o relato deixa ver 
como as crianças são tomadas a sério, 
como pessoas, por Jesus – só Marcos 
refere que Ele as abraçou – e como elas 
gostam de se relacionar com Jesus e com o 
Reino. 
___________________________________________________________ 

 Oração Universal 

1 –  Pelos ministros da santa Igreja e pelos fiéis, 
para que sejam testemunhas da ternura de Deus 
que criou o homem à sua imagem, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, 
para que encontrem nas palavras de Jesus 
o apelo à fidelidade no amor, 
oremos, irmãos.  

Aclamação ao Evangelho 

(1 Jo 4, 12) 
 

Monição:  
 

Quando o Evangelho é proclamado, é Cristo que 
passa em nossos caminhos, a anunciar-nos a Boa 
Nova da felicidade eterna.  
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA!  
 

Se nos amamos uns aos outros,  
Deus permanece em nós 
e o seu amor em nós é perfeito. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 10, 2-16) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 2aproximaram-se de Jesus uns 
fariseus para O porem à prova e perguntaram-Lhe: 
«Pode um homem repudiar a sua mulher?» 3Jesus 
disse-lhes: «Que vos ordenou Moisés?» 4Eles 
responderam: «Moisés permitiu que se passasse um 
certificado de divórcio, para se repudiar a mulher». 
5Jesus disse-lhes: «Foi por causa da dureza do vosso 
coração que ele vos deixou essa lei. 6Mas, no princípio 
da criação, 'Deus fê-los homem e mulher. 7Por isso, o 
homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, 
8e os dois serão uma só carne'. Deste modo, já não são 
dois, mas uma só carne. 9Portanto, não separe o 
homem o que Deus uniu». 10Em casa, os discípulos 
interrogaram-n'O de novo sobre este assunto. 11Jesus 
disse-lhes então: «Quem repudiar a sua mulher e casar 
com outra, comete adultério contra a primeira. 12E se a 
mulher repudiar o seu marido e casar com outro, 
comete adultério».13Apresentaram a Jesus umas 
crianças para que Ele lhes tocasse, mas os discípulos 
afastavam-nas. 14Jesus, ao ver isto, indignou-Se e 
disse-lhes: «Deixai vir a Mim as criancinhas, não as 
estorveis: dos que são como elas é o reino de Deus. 
15Em verdade vos digo: Quem não acolher o reino de 
Deus como uma criança, não entrará nele». 16E, 
abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as 
mãos sobre elas.] 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Jesus é posto à prova num tema hoje 
bem actual e que já na sua época era 
debatido entre os rabinos de então: a escola 
rigorista de Xamai só permitia o divórcio em 
casos extremos, como por adultério, ao 
passo que para a escola liberal de Hillel 
bastava qualquer razão banal, como uma 
forte atracção por outra mulher, ou 
simplesmente servir uma comida com 
esturro. Na sua resposta, Jesus não 
pergunta pelas posições dos rabinos, mas 
pela Lei de Moisés na sua forma escrita. No 
entanto, também não estão no horizonte de 
Jesus as modernas questões histórico-          
-literárias, pois neste caso poderia dizer que 
Moisés nunca autorizou o divórcio, apenas o 
considera como um facto real, a exigir 
regulamentação  para minorar os males que  
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