
 

  N.º  357  –  11-10-2015            XXVIII Dom. Tempo Comum  –   Ano B                                                                                        Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular,  das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

 textos para serem recitados! Muitos deles 
eram sempre acompanhados de danças, 
palmas, gritos de festa! E nós hoje 
queremos recitá-los sentados em cadeiras 
de pernas cruzadas e rosto sem vida… 

Nasceram na vida, da vida e para a 
vida! Não são reflexões teóricas nem 
orações para aprender de cor. Querer fazê-     
-lo assim é tão estranho como agora 
pegarmos num livro de cânticos e usá-lo 
como devocionário, lendo e relendo cada 
texto como se fosse uma recitação a fazer. 
Há textos que nascem para serem 
cantados, e os salmos são desses por 
excelência. 

Os livros de cânticos que encontramos 
nos bancos das nossas igrejas são recolhas 
de cânticos conhecidos, e dá-se-lhes uma 
certa divisão temática. Assim, há os cânti-
cos de entrada para a Eucaristia, para o 
ofertório, comunhão, etc. Depois, há por 
tempos litúrgicos: cânticos de Quaresma, de 
Páscoa, de Natal… Pois na recolha de 150 
salmos que temos na bíblia existe a mesma 
divisão. Há salmos para as peregrinações 
(Sl 120-144), outros para serem cantados 
durante a ceia pascal, os salmos de “Hallel” 
(Sl 105-107. 111-118. 135-136. 146-150); 
salmos de súplica (Sl 5-7. 13. 17. 22. 25. 
etc.), de acção de graças (Sl 9-10. 30. 32. 
34. etc.); salmos reais, que exaltavam a 
figura do rei messiânico (Sl 2. 18. 20. 21. 
etc.), salmos didácticos, que desenvolvem 
um tema, que pode ser sobre a história do 
povo (Sl 78. 105. etc.), os rituais do templo 
(Sl 15. 134. etc.) ou serem uma exortação 
profética (Sl 14. 50. etc.). 

A vida também se diz a cantar, e por 
isso havia salmos para todo o tipo de 
ocasiões, mergulhando cada momento que 
se estava a viver na fé e na pertença ao 
Deus da Aliança. E porque a vida não é 
linear, há salmos para todos os gostos… Há 
salmos que brotaram de corações exultan-
tes de alegria por verem o templo de 
Jerusalém ao fundo do horizonte  depois de  

 

dias inteiros de peregrinação, ou de 
experiências profundas de intimidade com 
Deus, de confiança, de ternura. Há também 
os que confidenciam a Deus a dor interior 
de se sentir infiel à Sua vontade e o desejo 
de experimentar o perdão. Outros, porém, 
destilam raiva e desejos de vingança, que 
nós hoje dificilmente entendemos como 
fazendo parte dos textos da Bíblia. 
____________________________________________ 

Jornal Juvenil 
 

Evangelho: 

 
Vende o que tens e segue-Me 
 

   Então Jesus, fitando nele o olhar, sentiu 
afeição por ele e respondeu-lhe: “falta-te 
uma coisa: vai vender o que tens, dá-os aos 
pobres e terás um tesouro no céu. Vem 
depois e segue-Me”. Mas ele, de semblante 
anuviado com estas palavras, retirou-se 
entristecido, pois tinha muitos bens. 
                                                

                (Mc 10, 17-30) 

 

Comentário: 
 

Austeridade 
 

O diálogo entre Jesus e o homem rico é 
um dos mais serenos dos evangelhos. 
Jesus propõe ao jovem os mandamentos da 
Lei de Deus que se referem ao próximo.  
Depois mostra-lhe um horizonte mais 
amplo: desprender-se da riqueza e integrar-
-se na comunidade dos seus discípulos.  

Repara que Jesus não pedia aos seus dis-
cípulos uma pobreza ao estilo de João 
Baptista. Pedro continuava a possuir casa e 
barco; João e Tiago continuaram a ser 
pescadores proprietários.  

Ou seja, ser cristão implica pôr em comum 
os próprios bens e praticar a solidariedade 
com os necessitados: “dar mais a quem 
possui menos”.   

 

Quer dizer, a austeridade voluntária é 
um gesto efectivo de solidariedade numa 
cultura de desperdícios pouco respeitadora 
dos pobres e do meio. 

Então, escuta atento as Leituras deste 
Domingo, porque elas levam-nos a uma 
sabedoria que potencia o “ser pessoa” 
sobre o “ter coisas”. 

 
Sabias que… 
 

Classes sociais 

      No tempo de Jesus existiam classes 
sociais divididas segundo a riqueza. A mais 
elevada correspondia aos reis e seus 
parentes. Gozavam de uma vida luxuosa e 
refinada no palácio. 
      Embora a Lei de Moisés tivesse meca-
nismos para que não se acumulassem as 
terras em poucas mãos, cresceram grandes 
proprietários de terras. Possuir muitas terras 
e gado era o sinal mais comum de riqueza.  
      Proliferaram os cobradores de impostos; 
usurários que acumulavam dinheiro. Contro-
lavam todas as fronteiras e exigiam mais de 
50% (mais de metade) da produção agrícola 
e gado de camponeses. 
 

Oração 
      

Senhor Jesus, Tu és luz no meu 
caminho, és o salvador que eu espero. 
      Creio em Ti, Senhor Jesus. És a defesa 
da minha vida. Uma coisa Te peço, Senhor: 
ter-Te sempre como amigo. 
      Espero em ti, Senhor Jesus. Dá-me um 
coração firme e cheio de coragem para 
seguir-Te. És o Salvador, em Ti confio. 
      Que ao longo deste dia não me perca 
em lugares obscuros. Que brilhe em mim a 
luz da tua alegria. 
 

Despedida 
 

      O teu “Jornalito” despede-se de ti até à 
próxima semana. 

 
 
 
 
 

Tempo Comum 
 

Os textos litúrgicos deste Domingo 
convidam-nos a reflectir sobre as escolhas 
que fazemos. É preciso, por vezes, 
renunciar a certos valores perecíveis, a fim 
de adquirir os valores eternos. A riqueza é 
um valor terreno, caduco; a Sabedoria 
possui um brilho que não se extingue, 
permanece eternamente.  

Comparando riqueza e Sabedoria, o 
Autor sagrado considera «a riqueza como 
nada. Todo o ouro, à vista dela, não passa 
de um pouco de areia e a prata é 
considerada como lodo». 

Deus concede a vida para ser passada 
com liberdade e responsabilidade. As 
actuações e ensinamentos de Jesus 
oferecem-nos os caminhos do verdadeiro 
sentido da existência e das opções. Deus 
concede a vida para ser passada com 
liberdade e responsabilidade. As actuações 
e ensinamentos de Jesus oferecem-nos os 
caminhos do verdadeiro sentido da 
existência e das opções. Importa conhecê-
los. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Deixa os bens e terás o bem. 
      Escolhido como árbitro da disputa 
musical entre a flauta de Pã (deus dos 
pastores Gregos) e a lira de Apolo (deus 
grego, filho de Zeus), o rei Midas (Rei da 
Frígia, ano 675 a.C.) atribuíra a vitória ao 
primeiro. Só um ingénuo, alguém com a 
sensibilidade musical de um “burro”, podia 
ousar um tal juízo. Cresceram-lhe orelhas 
de burro e tornou-se o símbolo da pessoa 
sem critério. Um dia Dionísio (deus Grego, 
da vegetação, da vinha e do vinho) reco-
nhecido por um favor que recebera, 
permitiu-lhe que manifestasse um desejo, 
prometendo que lho concederia. Midas, sem 
reflectir e guiado pela sua proverbial 
estultícia, pediu que se transformasse em 
ouro, tudo o que ele tocasse; assim 
aconteceu, mas a partir daquele momento 
nunca mais conseguiu comer e beber. 
 
 
 
 
 

Olha, leitor: só se ri destes mitos quem 
não se dá conta que eles espelham a nossa 
realidade e denunciam escolhas insensatas 
que são também nossas. 

Somos  nós  que,  entre  o  som  da  lira, 
símbolo da harmonia, do equilíbrio das 
paixões, da moderação, e a melodia da 
flauta, instrumento de sedução e estímulo 
aos excessos, preferimos a segunda. 
      A avidez insaciável do ouro, a corrida ao 
jackpot do Euromilhões, a ambição pelos 
bens, a idolatria do dinheiro são motivo de 
preocupação, inquietação e desassossego, 
não deixam respirar e tornam a vida 
impossível, mas continuam a ser considera-
dos objectivos pelos quais achamos que 
vale a pena viver. Tudo o que se toca –          
a profissão, a pesquisa científica, as 
amizades, a família e, por vezes a própria 
religião – é apreciado... se produz ouro 
(dinheiro, riqueza). Esta é também a nossa 
insensatez, leitor. 
      A sabedoria do «Homem das orelhas de 
burro», era como a consideravam os sábios 
da antiguidade; a do «insensato», é como 
foi definida por Jesus a sabedoria da 
pessoa que faz da acumulação de bens a 
finalidade da própria existência  (Lc 12, 20). 
      –  Não quero apostar a vida nos bens, 
mas no Bem. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Sab 7, 7-11) 

 

Monição:  
 

O Autor sagrado apresenta-nos um hino à 
sabedoria. O texto convida-nos a adquirir a verdadeira 
sabedoria e a prescindir dos valores efémeros que não 
realizam o homem. O verdadeiro sábio pode afirmar 
«Com a Sabedoria me vieram todos os bens e, pelas 
suas mãos, riquezas inumeráveis». 

 
Leitura: 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

7Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a 
mim o espírito de sabedoria. 8Preferi-a aos ceptros e 
aos tronos e, em sua comparação, considerei a riqueza 
como nada. 9Não a equiparei à pedra mais preciosa, 
pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco 
de areia e, comparada com ela, a prata é considerada 
como lodo. 10Amei-a mais do que a saúde e a beleza e 
decidi  tê-la  como  luz,  porque  o  seu brilho jamais se  
 

 

extingue. 11Com ela me vieram todos os bens e, pelas 
suas mãos, riquezas inumeráveis. 
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 1.ª Leitura tem uma nítida estrutura 
poética que recorre ao paralelismo. Na 
proclamação da leitura deves ter isso, na devida 
conta: faz breves pausas em "... sabedoria... 
nada... lodo.. extingue... inumeráveis". 

 
Comentário: 
 

       A inteligência, a capacidade de descobrir 
os mistérios da ciência e da técnica, a 
riqueza, a saúde, a beleza, o poder, podem 
ser herdados dos pais. A sabedoria não. A 
sabedoria que leva a fazer escolhas 
sensatas e permite a plenitude da vida não 
vem dos homens, mas do Céu, é um dom 
de Deus. 
      Salomão descreve desta forma a sua 
origem: «Sou um homem mortal como todos 
os homens, no ventre de uma mãe fui feito 
carne, fui ganhando corpo no sangue, a par- 
tir do sémen do homem e do prazer 
conjugal. Ao nascer respirei o ar comum e, 
como todos, a primeira coisa que fiz foi 
chorar» (Sb 7, 1-3). 
      Salomão era uma criança extraordinária. 
Desde pequeno revelou qualidades excep-
cionais, mas faltava-lhe a qualidade mais 
importante, a que nenhum ser humano pode 
dar: a sabedoria. A leitura de hoje explica 
como a obteve: «Implorei e ela veio a mim» 
(v. 7). 

É uma referência ao célebre sonho no 
alto do monte Guibeon, onde o Senhor 
apareceu a Salomão em sonhos, durante a 
noite, e lhe disse: «Pede! Que posso eu dar-
-te?» Salomão respondeu: «Eu não passo 
de um jovem inexperiente que não sabe 
ainda como governar. Concede ao teu servo 
um coração cheio de entendimento para go-
vernar o teu povo, para discernir entre o 
bem e o mal» (1 Rs 3, 4-15). 
      A instrução, a cultura, a erudição são 
fornecidas pelos professores e educadores, 
a capacidade de discernir o que é bem e o 
que é mal só pode ser obtida pela oração, 
pelo encontro com Deus no monte onde Ele  
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se revela. Se ficamos em baixo, se não 
elevamos o coração a Deus através da 
atenção à sua palavra, ficamos condicio-
nados pelos pensamentos humanos, 
privados da prudência (v. 7). 

Na segunda parte do trecho (v. 8-10), 
Salomão faz o elogio da sabedoria divina 
que lhe foi concedida pelo Céu e, 
comparando-a com as criaturas mais 
fascinantes, conclui: tudo aquilo que os 
homens apreciam, gemas, ouro, prata, é 
considerado nada em sua comparação       
(v. 8), é apenas um punhado de areia e lodo 
(v. 9); a saúde, a beleza física (cantada por 
todo um livro da Bíblia, o Cânticos dos 
Cânticos) a posse de reinos, ceptros e 
tronos não merecem ser comparados com 
ela (v. 9-10). Nem mesmo a luz, a mais 
esplêndida das criaturas, aguenta a 
comparação; é que a sabedoria «é mais 
radiante que o Sol, supera todas as 
constelações e, comparada com a luz, sai 
vencedora» (Sb 7, 29). 
      E agora, leitor, já estás a pensar: mas 
será mesmo necessário, para escolher a 
sabedoria, renunciar a tudo aquilo que é 
belo na criação? 

Olha, leitor: o autor do livro da 
Sabedoria não mostra desprezo pelos bens. 
Portanto... 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 89 (90), 12-13.14-15.16-17 (R. 14) 

  
Monição:  
 

O salmo de hoje recorda-nos a brevidade da vida 
humana. «Mil anos diante e Vós são como uma vigília 
da noite. Ensinai-nos, Senhor a contar os nossos dias!» 
(v.4.12) Foi escolhido para refrão o versículo 14. Os 
crentes louvam a Deus, neste Domingo, cantando: 
«Enchei-nos da vossa misericórdia! Será ela a nossa 
alegria!» 
 

Refrão: 
 

SACIAI-NOS, SENHOR, COM A VOSSA BONDADE 
E EXULTAREMOS DE ALEGRIA. 

 

Ou: 
 

ENCHEI-NOS DA VOSSA MISERICÓRDIA: 
SERÁ ELA A NOSSA ALEGRIA. 

 
Ensinai-nos a contar os nossos dias, 
para chegarmos à sabedoria do coração. 
Voltai, Senhor! Até quando? 
Tende piedade dos vossos servos. 
  
Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade, 
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. 
Compensai em alegria os dias de aflição, 
os anos em que sentimos a desgraça. 
 
Manifestai a vossa obra aos vossos servos 
e aos seus filhos a vossa majestade. 
Desça sobre nós a graça do Senhor. 
Confirmai em nosso favor a obra das nossas mãos. 

2ª  Leitura (Hb 4, 12-13) 

 

Monição:  
 

O Autor da carta aos Hebreus convida-nos a 
escutar a Palavra de Deus, «viva e eficaz». Uma vez 
acolhida no nosso coração, esta Palavra ilumina-nos 
para sabermos apreciar rectamente todas asa coisas. 
Assim podemos «discernir os pensamentos e intenções 
do coração». 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

12A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante 
que uma espada de dois gumes: ela penetra até ao 
ponto de divisão da alma e do espírito, das articulações 
e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e 
intenções do coração. 13Não há criatura que possa fugir 
à sua presença: tudo está patente e descoberto a seus 
olhos. É a ela que devemos prestar contas. 
 

Palavra da Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Esta é do mesmo género da 1.ª Leitura. 

Deves fazer breves incisos em: "...eficaz... 
gumes... medulas... coração... presença... 
olhos..." 

 
Comentário 

 

      As tagarelices (bisbilhotices) não produ-
zem nada, não transformam o coração do 
ser humano. A palavra de Deus é completa-
mente diferente e o autor do trecho de hoje 
elenca (enumera) as suas características. 

Esta é viva e eficaz. Depois que sai da 
boca do Senhor, produz sempre algum 
efeito, porque possui em si a vida e a força 
de Deus. O profeta Isaías compara-a à 
chuva que nunca cai inutilmente e não volta 
ao céu sem ter fecundado a terra (Is 55, 10-
11). 

Se as nossas comunidades permane-
cem sempre as mesmas, se a vida das 
nossas famílias não melhora, isso depende 
do facto de a palavra que os pregadores, 
catequistas e pais anunciam não ser nem 
viva nem eficaz; não é palavra de Deus, 
mas apenas sabedoria dos homens. 
      Depois, é mais cortante e penetrante 
que uma espada afiada; é dura e inflexível, 
não se deixa dobrar pelos ventos das novas 
doutrinas e penetra inexorável (com 
rectidão) no mais íntimo de quem a ouve. 
Não é uma pena que acaricia nem uma 
muleta onde se pode apoiar para caminhar 
quem se encontra numa situação de 
paralisia espiritual. 

Por fim, é juiz de qualquer acção. A 
palavra que deixa a pessoa parada e 
tranquila, que não perturba, que permite a 
convivência com hábitos negativos, 
caprichos, animosidades (inimizades e mal-  

 
 

-querenças) e ressentimentos, não é pala-
vra de Deus. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 5,3) 
 

Monição:  
 

A palavra de Deus, Revelação divina e ensina-
mentos da Igreja, devem inquietar-nos e encher-nos de 
alegria. 
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
 

Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 10, 17-30) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 17ia Jesus pôr-Se a caminho, 
quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou 
diante d'Ele e Lhe perguntou: «Bom Mestre, que hei-de 
fazer para alcançar a vida eterna?» 18Jesus respondeu: 
«Porque Me chamas bom? Ninguém é bom senão 
Deus. 19Tu sabes os mandamentos: 'Não mates; não 
cometas adultério; não roubes; não levantes falso 
testemunho; não cometas fraudes; honra pai e mãe'». 
20O homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso tenho eu 
cumprido desde a juventude». 21Jesus olhou para ele 
com simpatia e respondeu: «Falta-te uma coisa: vai 
vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás 
um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me». 
22Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante 
e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. 23Então 
Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: «Como 
será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de 
Deus!» 24Os discípulos ficaram admirados com estas 
palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: «Meus 
filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! 25É mais 
fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do 
que um rico entrar no reino de Deus». 26Eles 
admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: 
«Quem pode então salvar-se?» 27Fitando neles os 
olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, 
mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível». 
28Pedro começou a dizer-Lhe: «Vê como nós deixámos 
tudo para Te seguir». 29Jesus respondeu: «Em verdade 
vos digo: Todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, 
irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por 
causa do Evangelho, 30receberá cem vezes mais, já 
neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e 
terras, juntamente com perseguições, e, no mundo 
futuro, a vida eterna». 
 
Palavra da Salvação 
 

Comentário: 
 

O protagonista desta cena é alguém 
«muito rico», que era jovem (Mt 19, 22) e 
pessoa importante (Lc 18, 18), humanamen-
te vistas as coisas, alguém que deveria ser 
aproveitado para uma grande empresa, 
como era o Reino de Deus. O episódio 
mostra que o Reino não só não consiste em 
bens materiais, como também exige o 
desprendimento deles. O diálogo entre Jesus 
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e o jovem é profundo, como profundo, 
exigente e amável é o olhar de Jesus, que 
Marcos refere por três vezes (v 21.23.27). O 
próprio jovem começa por pôr a questão 
mais profunda, a que ninguém se pode 
esquivar, a da salvação: «que hei-de fazer 
para alcançar a vida eterna?» (v.17). O 
jovem cumpria os mandamentos, mas não 
passava além duma aurea mediocritas. 
Para ser apto para o Reino de Deus, não 
bastava cumprir; faltava-lhe uma coisa (v. 
21): a entrega, a generosidade, a alegria 
profunda de dar e de se dar sem pôr 
condições. A cena do jovem que se retirou 
triste oferece uma ocasião para Jesus voltar 
a expor a doutrina da pobreza evangélica e 
do desprendimento. Mas não se limita a 
insistir (v 23.24) no perigo das riquezas para 
se ser bom, à maneira dum sábio grego: «é 
impossível que um homem extraordinaria-
mente bom seja extraordinariamente rico» 
(Platão, Leis, V, 12); Jesus fala da impossi-
bilidade de entrar no Reino de Deus, o que 
deixa os discípulos assombrados (v 24.26). 
No entanto, atalha: «a Deus tudo é possí-
vel» (v. 27), pois Ele pode conceder a graça 
de uma pessoa usar bem as riquezas, ou 
mesmo até de renunciar radicalmente aos 
bens terrenos. A cena termina com as 
garantias para os primeiros discípulos que 
deixaram tudo e seguiram Jesus, umas 
garantias válidas para todos em todos os 
tempos (v 28-30). Notar como em Marcos 
as promessas de felicidade e bem-                 
-aventurança incluem as perseguições por 
causa de Jesus e do Evangelho (v. 29; cf. 
Mt 5, 10-12).  

V.25 «É mais fácil entrar um camelo 
pelo fundo duma agulha…». Note-se 
como Jesus, falando de coisas sérias, o faz 
com bom humor, pondo os seus ouvintes a 
sorrir ao imaginarem a divertida cena de um 
camelo nas suas repetidas tentativas de 
passar por um lugar por onde não podia 
caber.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
 
1 –   Para que a Igreja, suas comunidades e              
        movimentos, 

dêem testemunho do Senhor que se fez pobre, 
e encontrem n’Ele a única riqueza, 
oremos, irmãos. 
 

2 –   Para que surjam muitos homens e mulheres 
que considerem a riqueza como nada 
e se deixem apaixonar pela riqueza evangélica, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Para que Deus faça com que muitos jovens, 

deixem pais, irmãos, terras e tudo mais, 
por causa de Jesus e do Evangelho, 
oremos, irmãos. 
 

 
 

  
 
 

Deus, todos vivem na Terra, jardim de 
Deus, e formam a única Espécie Humana, 
composta de muitas famílias, com as suas 
tradições, culturas e religiões. 

                            Leonardo Boff (Teólogo e Filósofo) 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

28 –  SALMOS 

 
E, por fim, um conjunto de textos muito 

diferentes: os Salmos. Não é um texto, mas 
um conjunto de 150 textos. E, acima de 
tudo, não são como todos os outros escritos 
para serem lidos ou proclamados, mas sim 
cantados! Os salmos são cânticos. O livro 
dos Salmos era para os judeus o que hoje 
são para nós os livros de cânticos que se 
editam em alguns sítios para animar as 
celebrações e cantar a fé. Aliás, Salmo, em 
hebraico, diz-se Mismôr, que é um tipo de 
canções, aquilo a que nós chamamos de 
cânticos.  

Muitos salmos têm, logo ao início, os 
instrumentos com que devem ser acompa-
nhados e a forma de serem cantados, assim 
como muitos também fazem referência “ao 
director do coro” (por exemplo: Sl 13; 2; 8). 
O salmo 150 dá-nos a lista da maior parte 
dos instrumentos que eram usados para 
acompanhar o canto dos salmos.  

Muitas vezes, no templo de Jerusalém, 
o salmo era iniciado pelo “director do coro” e 
depois sustentado por este, composto de 
salmistas que faziam parte dos que estavam 
durante longos períodos ao serviço do 
templo, enquanto o povo ia repetindo 
refrães como “porque o Seu Amor é eterno!” 
(Sl 136), ou então, mais simples, os salmos 
eram acompanhados pelo povo com “Amen! 
Aleluia!” (Sl 106, 48).  

Por vezes também, para facilitar a 
participação de toda a gente, escrevia-se 
um poema que encaixasse numa melodia já 
conhecida por toda a gente, como se vê, por 
exemplo, nos salmos 56, 57, 22: “Pela 
melodia A corça da aurora”. Mostra que 
existia no reportório popular do povo de 
Israel uma música que se chamava “A corça 
da aurora” que toda a gente sabia, à qual se 
aplicavam letras para cantar no templo ou 
nas peregrinações. Era como se hoje, para 
que toda a gente pudesse cantar, alguém 
escrevesse um poema sobre a fé que 
encaixasse como letra da melodia “As 
pombinhas da Cat’rina”. 

Vemos assim que os salmos não são 
textos mortos, cansativos, maçudos, como 
tantas vezes fazemos deles… Na tradição 
da Igreja têm sido muito usados, mas quase 
sempre se esquece que são cantigas, e não  
 

4 – Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, 
       experimentem que ela é viva e eficaz 

e a ponham em prática nas suas vidas, 
oremos, irmãos. 

 
5 –   Para que os membros da nossa assembleia 

creiam que a Deus tudo é possível, 
e que Ele é um Pai que Se preocupa com os       
filhos, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 14 –  S. Calisto I (Papa e Mártir);        
Dia 15 –  S. Teresa de Jesus (Virgem e      

                   Doutora da Igreja); 

Dia 16 – S. Hedwiges (Religiosa);  

  – S. Margarida Maria de Alacoque           
     (Virgem); 

Dia 17 – S. Inácio de Antioquia (Bispo e      

                 Mártir). 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Promessas de Deus) 
 

Não promete riqueza nem poder, mas 
sim o cuidado e a maior segurança que é 
possível encontrar: «Refugiar-se-á no nome 
do Senhor». Promete a sua intimidade. O 
seu calor de Pai, o seu acolhimento pleno 
de ternura e compreensão. 

(Homilia do Sr. Arcebispo pronunciada na Catedral 
Metropolitana pelos falecidos da discoteca ao cumprir-     
-se o 1.º mês  sobre os acontecimentos. 30/01/2005). 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

 

Alguns são mais lentos, outros são mais 
rápidos na caminhada. Não queiras exigir 
dos outros aquilo que nem sempre conse-
gues fazer. Tem compreensão pelos erros 
do teu próximo e  aguarda que também ele 
possa escalar aos poucos a montanha 
íngreme da virtude. 

Ninguém pode tornar-se santo da noite 
para o dia. Tem paciência com os compa-
nheiros da tua jornada terrena. 
____________________________________________ 

As  religiões  e  o 

terrorismo 

 
(...Continuação do Jornal n.º 356)  
 

Os onze primeiros capítulos do Génesis 
encerram uma grande lição. Neles não se 
fala de Israel como povo escolhido. Refere-      
-se a todos os povos da Terra, como sendo 
povos de Deus. Sobre eles paira o arco-íris 
da aliança divina. Esta mensagem recorda-       
-nos, ainda hoje, que todos os povos, com 
as suas religiões  e tradições,  são povos de  
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