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 Gotas de Orvalho 

 
Sê aquilo que desejas ser. Não dês 

importância aquilo que os outros dizem. Tu 
também és filho de Deus e, como tal, tens 
direito à tua liberdade. Não desanimes 
diante dos impedimentos e das dores da 
vida. Gere a tua vida com sã liberdade. Mas 
está ciente de que tu, e só únicamente tu, 
terás de prestar contas dos teus actos. 
Portanto, procura sempre conduzir a tua 
vida por caminhos de rectidão, preferindo 
palmilhar estradas que te levam a Deus. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Igreja) 
 

Se, ao longo da História, a religião 
conheceu uma tão grande evolução, porque 
não havemos de pensar que, no futuro, 
saberá também adequar-se à cultura do seu 
tempo? 

                         (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________ 

Abrir Portas 
 

As portas parecem mais bonitas quando 
estão abertas do que quando estão 
fechadas. Que o teu coração seja uma porta 
aberta de par em par para todos os homens; 
não o feches a ninguém. Pode ser que 
alguém tenha acabado de te atirar uma 
pedra: a pedra de uma calúnia, de um 
desdém, de um desprezo... Quando lhe 
apertares a mão, se o fizeres com 
sinceridade e com amor, estarás a abrir-lhe 
a tua porta, essa porta que ele inconsciente-
mente quis apedrejar. Quando sorrires de 
verdade, sem fingimento, a quem falou mal 
de ti, em vez de te vingares, estás a abrir a 
tua  porta  para que entre por ela  quem não 
 

soube ser justo nem caritativo. Desta forma 
farás com que, a começar por ti, todos nos 
tornemos um pouco melhores, todos 
abramos mais as portas do nosso coração. 
Quando os homens não esconderem no 
coração falsidade nem hipocrisia, então, e 
só então, o mundo ficará melhor. 
 

“Em todas as coisas apresentarmo-nos 
como ministros de Deus... pela castidade, 
pela ciência, pela paciência, pela bondade, 
pelo Espírito Santo, por uma caridade não 
fingida” (2 Cor 6, 4-6). 

O fingimento, a falta de sinceridade, 
está totalmente em oposição ao Evangelho, 
ao testemunho que, como apóstolo de 
Cristo, deves dar. Se o mundo de hoje 
procura e exige autenticidade, como não a 
há-de exigir aqueles que se dizem 
seguidores, e até apóstolos de Cristo? 
____________________________________________ 

Não é a Roupa que 

faz o Homem 
 

Gandhi, cognominado Mahatma (alma 
grande), foi um filósofo e um político hindu. 
Nasceu em Porbandar, em 1869 e morreu 
em Nova Deli, em 1948, assassinado por 
um fanático hindu. 

Gandhi usava como vestuário um pano 
para se cobrir, identificando-se assim com 
as pessoas mais pobres da Índia. 

Certo dia chegou vestido desta maneira 
a uma festa dada pelo Governador inglês e 
para a qual tinha sido convidado. Quando 
chegou, os criados não o deixaram entrar. 

Voltou para casa e enviou um pacote ao 
Governador através dum mensageiro. O 
pacote continha um fato completo. 

Intrigado com a encomenda, o Gover-
nador ligou-lhe para casa e perguntou-lhe 
qual o significado do embrulho. 

Gandhi respondeu: 

–  Fui convidado para a  sua  festa  mas 

não me permitiram entrar, por causa da 
minha roupa. Se é a roupa que vale, então 
resolvi enviar-lhe o meu fato. 
____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

Esta semana encontram-se de para-
béns, pelos seus aniversários natalícios, os 
seguintes Leitores: 

Amanhã, dia 9 de Novembro, o Leitor 
Joaquim Martins, da Paróquia de Carva-
lhosa; 

Na Quarta-feira, dia 11 de Novembro, a 
Leitora Diana Santos, da Paróquia  de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira. 

O Jornal do Leitor deseja à Diana e ao 
Joaquim, muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz  Aniversário 
 

Arranja um ritual próprio para assinalar 
o teu aniversário todos os anos; por 
exemplo, diz uma oração especial, lê um 
poema especial, ouve uma música especial. 
À medida que os anos vão passando 
descobre como o sentido dessa oração, 
desse poema ou dessa música nudou e 
calou mais fundo dentro de ti. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 

´ 

Na escola: 
– Além de professor, sou o vosso 

companheiro mais velho e, como tal, posso 
ajudar-vos porque ando cá há mais tempo. 

– Desculpe – interrompeu o André – o 
mais velho sou eu, porque a minha mãe diz 
que nasci antes do tempo! 
____________________________________________ 

A Fechar    Por vezes é necessário        

             guardar segredo para se ser ouvido. 
 

 

Tempo Comum 
 

Normalmente, somos pouco ousados 
nas decisões, especialmente quando elas 
põem em causa os nossos interesses e 
bens. Actuamos com prudência, pesando 
antes os prós e os contras, e só depois 
fazemos a nossa opção. 

Mas a fé dá-nos a audácia para uma 
decisão que os prudentes mundanos julgam 
arriscada, porque nos fortalece a garantia 
de que Deus nunca nos falta. 

Toda a Liturgia da Palavra deste 
Domingo nos fala da confiança que 
havemos de ter, quando o Senhor nos pede 
generosidade. 

Acontece que a mensagem cristã traz-      
-nos esse convite estimulante: ver as 
pessoas e as coisas, a partir da situação em 
que se encontram e dar-lhes o justo valor. É 
o gesto da viúva pobre que Jesus aprecia e 
a censura dirigida aos escribas pela 
presunção. É a partilha abnegada e confian-
te da viúva de Sarepta com Elias. É a 
entrega de Cristo pela felicidade de todos. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Quanto vale o Reino dos Céus? 
Na Bíblia são frequentes as exortações 

à esmola: «O justo dá tudo sem nada 
reservar» (Pr, 21, 26); «Reparte o teu pão 
com os famintos e as tuas vestes com os 
nus. Tudo quanto te sobejar, dá-o de 
esmola, e não fiques com os olhos postos 
no que tiveres dado» (Tb 4, 16). 

Se há um preço a pagar para entrar no 
Reino dos Céus, a quanto ascende? Será 
suficiente dar algo como esmola?  

Numa célebre homilia,  o papa Gregório 
Magno (590-614) trata o tema e dá a 
resposta: «O Reino de Deus não tem preço; 
vale tudo aquilo que se possui»; depois 
ilustra a sua afirmação com alguns 
exemplos tirados do Evangelho.  

No caso de Zaqueu, a entrada no Reino 
dos Céus foi paga com a metade dos bens 
que possuía, porque a outra metade servira- 

  
 

 
 
 
 

 

-lhe para restituir o quádruplo àqueles que 
defraudara (Lc 19, 8). 
      No caso de Pedro e André, o Reino dos 
Céus valeu as redes e o barco, porque os 
dois irmãos não tinham mais nada (Mt 4, 20) 
A viúva comprou-o por muito menos: duas 
moedinhas apenas  - Lc 21, 2  (vamos lê-lo 
hoje, mas no Evangelho de Marcos). 

Há até quem entre oferecendo apenas 
um copo de água fresca (Mt 10, 42). 

O preço a pagar é fácil de determinar: o 
reino de Deus vale tudo aquilo que se 
possui, por muito ou pouco que seja. 

–  O reino de Deus é um tesouro que 
não tem preço, para obtê-lo é preciso dar 
tudo. 
_______________________________________ 

1.ª Leitura (1 Rs 17, 10-16) 

 
Monição:  
 

Uma mulher viúva de Sarepta, apesar da sua 
pobreza e necessidade, mostra-se disponível para 
acolher os apelos, os desafios e os dons de Deus. 
Sacrifica a escassa reserva de alimento que 
conservava para o seu filho e para si, e alimenta o 
profeta. 

O Senhor recompensa os que O amam. A história 
dessa viúva que reparte com o profeta os poucos 
alimentos que tem, garante-nos que a generosidade, a 
partilha e a solidariedade não empobrecem, mas são 
geradoras de vida e de vida em abundância. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 
Naqueles dias, 10o profeta Elias pôs-se a caminho 

e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, 
encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e 
disse-lhe: «Por favor, traz-me uma bilha de água para 
eu beber». 11Quando ela ia a buscar a água, Elias 
chamou-a e disse: «Por favor, traz-me também um 
pedaço de pão». 12Mas ela respondeu: «Tão certo 
como estar vivo o Senhor, teu Deus, eu não tenho pão 
cozido, mas somente um punhado de farinha na panela 
e um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar dois 
cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para 
mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a 
morte». 13Elias disse-lhe: «Não temas; volta e faz como 
disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo 
aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. 
14Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: 'Não se 
esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a 
almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor 
mandar chuva sobre a face da terra'». 15A mulher foi e 
fez como Elias lhe mandara; e comeram ele, ela e seu  

 

filho. 16Desde aquele dia, nem a panela da farinha se 
esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, como 
o Senhor prometera pela boca de Elias. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 1.ª leitura não é difícil. Atenção às 
vozes (narrador, Elias, viúva), sem teatralidade, 
mas com expressividade adequada. Cuidado 
com algumas palavras e o modo como as 
pronuncías: Sarepta, almotolia, esperaremos, 
pãozinho, esvaziará, e outras. 

 

Comentário: 
 

Os Cananeus, na terra de quem se 
instalaram os Israelitas, adoravam Baal, o 
senhor (deus) da chuva, da fertilidade e da 
fecundidade. A sua mítica sede era o monte 
Safon que, com o cume sempre coberto por 
nuvens escuras, se destaca no céu de 
Ugarit; as suas armas eram os relâmpagos 
e os ventos que provocam os furacões que 
abatem os cedros do Líbano, abalam as 
florestas e fazem tremer o Hermon (SI 29, 5).  

      O fio condutor de todos os livros do 
Antigo Testamento é representado pela luta 
do Senhor, o Deus ciumento dos Israelitas, 
contra Baal, o campeão da ordem cósmica 
adorado por todos os povos do antigo Médio 
Oriente (digamos que na Bíblia, “Baal” 
representa todos os falsos deuseus). 
      No tempo do profeta Elias, Israel, 
seduzido pela rainha Jezabel, tinha abando-
nado a fé de seus pais e dobrado os joelhos 
a Baal, convencido que dele haveria de 
obter chuvas abundantes e colheitas 
copiosas. Mas eis que chegam, segundo a 
promessa feita pelo profeta Elias, três anos 
de seca, carestia e pestilência. Como 
sempre acontece, o ídolo seduzira, e agora 
desiludia. 
      Perante a ausência de chuva e as 
calamidades consequentes, o rei Acab 
(marido de Jezabel) convocou os seus 
videntes e encarregou-os de identificar os 
responsáveis. Não foi preciso recorrer às 
práticas de adivinhação, o culpado foi 
imediatamente encontrado: «Foi Elias, o 
profeta do Senhor – garantiram os adivinhos 
da  corte  –  quem  provocou  o  desdém  de  

Baal». 
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      Acab mandou procurá-lo e dar-lhe a 
morte. 

É neste ponto da história de Elias que 
se insere o episódio narrado na leitura de 
hoje. 

Para fugir à ira do rei, o profeta fugiu. 
Dirigiu-se em direcção à costa da Fenícia e 
chegou a Sarepta, uma cidade situada a 
uma dezena de quilómetros a sul de Sídon, 
conhecida pela produção de púrpura. À 
porta da cidade encontrou uma pobre viúva 
que recolhia lenha para cozinhar, para si e 
para o seu filho, o último punhado de farinha 
que lhe restava.      

Intuindo a sua condição desesperada, 
Elias não teve a coragem de lhe pedir mais 
que um pouco de água; todavia, enquanto a 
mulher se afastava, suplicou-lhe: «Traz-me 
também um pedaço de pão!» Sabia que era 
tudo o que ela tinha, porém ousou pedir-lho 
e acrescentou: «Assim fala o Senhor, Deus 
de Israel: Não se esgotará a panela da 
farinha, nem se esgotará a almotolia do 
azeite, até ao dia em que o Senhor mandará 
chuva sobre a face da terra» (v. 14). 
      A viúva confiou no profeta, ofereceu-lhe 
o que lhe tinha sido pedido e Deus 
abençoou a sua generosidade; proporcio-
nou-lhe o alimento para ela e para o filho 
enquanto durou a seca. 

Deste relato comovente transparece a 
simpatia do Senhor e do autor sagrado por 
esta mulher pobre e sem protecção. 
      Para todos os povos antigos, a riqueza, 
o sucesso e o bem-estar era considerados 
bênçãos dos deuses, enquanto que em 
Israel  compreendeu-se,  desde  bem  cedo, 
que o Senhor dirigia o seu olhar de amor 
para os mais fracos, os estrangeiros, os 
órfãos e as viúvas. Estes, não tendo nada 
nem ninguém com que contar, entregavam- 
-se a Deus e, na sua indigência (miséria e 
pobreza) eram capazes de oferecer não só 
parte do que possuíam, não só o supérfluo 
mas tudo, também o que lhes era 
indispensável para a vida. 

A viúva de Sarepta, uma pessoa pagã 
que ainda não adorava o Senhor mas o 
conhecia apenas como «o Deus de Elias», 
comportou-se como uma autêntica israelita. 
Pertencia, sem que se desse conta, ao 
«povo pobre e humilde que procura refúgio 
no nome do Senhor» (Sf 3, 12); realizava o 
ideal do israelita piedoso que os salmistas 
proclamam bem-aventurado: «Feliz o 
homem que confia no Senhor, pois nada 
falta aos que o temem. Os ricos empo-
brecem e passam fome, mas aos que 
procuram o Senhor nenhum bem há-de 
faltar» (SI 34, 9-11). 
___________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. 1 ou Aleluia) 
 

Monição:  
 

A Liturgia convida-nos a entoar um salmo no qual 
nos exorta a confiar no Senhor porque Ele coloca a 
Sua omnipotência ao serviço do Seu Amor para 
connosco. 

Façamos dele a nossa oração e procuremos viver 
na prática o que o texto sagrado nos propõe. 
  

Refrão:         Ó MINHA ALMA, LOUVA O SENHOR. 
  

Ou:                ALELUIA. 

  
O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
dá pão aos que têm fome 
e a liberdade aos cativos. 
  
O Senhor ilumina os olhos do cego, 
o Senhor levanta os abatidos, 
o Senhor ama os justos. 
  
O Senhor protege os peregrinos, 
ampara o órfão e a viúva 
e entrava o caminho aos pecadores. 
 
O Senhor reina eternamente; 
o teu Deus, ó Sião, 
é rei por todas as gerações. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (Hb 9, 24-28) 

 

Monição:  
 

O autor da Carta aos hebreus propõe-nos o 
exemplo de Cristo, o sumo-sacerdote que entregou a 
sua vida em favor de todos nós. Ele mostrou-nos, com 
o seu sacrifício, qual é a medida do dom perfeito que 
Deus quer e que espera de cada um dos seus filhos.  

Mais do que dinheiro ou outros bens materiais, 
Deus espera de nós o dom da nossa vida, da nossa 
vontade que se abandona ao serviço do Seu projecto 
de salvação para os homens e para o mundo.  
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

24Cristo não entrou num santuário feito por mãos 
humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio Céu, 
para Se apresentar agora na presença de Deus em 
nosso favor. 25E não entrou para Se oferecer muitas 
vezes, como o sumo sacerdote que entra cada ano no 
Santuário, com sangue alheio; 26nesse caso, Cristo 
deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do 
mundo. Mas Ele manifestou-Se uma só vez, na 
plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo 
sacrifício de Si mesmo. 27E, como está determinado 
que os homens morram uma só vez e a seguir haja o 
julgamento, 28assim também Cristo, depois de Se ter 
oferecido uma só vez para tomar sobre Si os pecados 
da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparência 
do pecado, para dar a salvação àqueles que O 
esperam. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta é bem mais difícil que a primeira leitura. 
Exige um especial esforço de compreensão para 
ser possível uma correcta divisão do texto.  Mas, 

 

também, alguma técnica respiratória para 
algumas frases longas, “como o sumo 
sacerdote...alheio;”, e sobretudo, “...depois de 
Se... multidão”. Breves respirações, sem deixar 
cair a voz, pode ser um recurso que deves usar. 
 
Comentário: 

 
Hoje em dia continua-se tranquilamente 

a falar de sacerdotes para indicar os 
presbíteros, para referir os ministros da 
Eucaristia e da Reconciliação; mas o 
Concílio teve o pudor de não o fazer: 
reservou o termo sacerdote, como faz todo 
o Novo Testamento, a Cristo e ao povo de 
Deus, unido a Cristo na oferta de sacrifícios 
espirituais agradáveis ao Pai. 

O trecho de hoje indica duas razões 
pelas quais Jesus é o único verdadeiro 
sacerdote. 

Os sacerdotes antigos ofereciam os 
seus holocaustos num templo material, feito 
de pedras, enquanto Jesus desempenha o 
seu ministério no Céu, num santuário que 
não é construído por mãos humanas (v. 24).      

Há ainda a considerar que o sacerdócio 
da antiga Aliança tinha como objectivo 
purificar o povo das suas culpas. Para 
cancelar os pecados, o sumo sacerdote 
entrava todos os anos na parte mais sa-
grada do templo e aí derramava sangue de 
animais. Repetia todos os anos o mesmo 
ritual, que nunca era eficaz, não obtinha a 
remissão do pecado. As pessoas continua-
vam a ser más e a precisar de expiação. 

Jesus, pelo contrário, ofereceu um único 
sacrifício, perfeito; não derramou o sangue 
de animais, mas deu o seu próprio sangue 
e, com o seu gesto de amor, venceu para 
sempre o pecado (v. 25-27). 

Quando Ele aparecer de novo não virá 
para repetir um sacrifício, mas para tomar 
consigo as pessoas que o seu sacrifício 
único libertou de toda a culpa. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 5, 3) 
 
 

Monição:  
 

Diante de Deus somos, muitas vezes, calculistas e 
tímidos nas decisões que implicam generosidade para 
com Ele. 

O Evangelho anima-nos a confiar inteiramente no 
Senhor que nunca desampara os Seus amigos.  

Agradeçamos a alegria que nos dá esta mensa-
gem de salvação e aclamemos o Evangelho que enche 
de luz a nossa vida. 
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

  
Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 
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Evangelho (Mt 12, 38-48) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 38Jesus ensinava a multidão, 
dizendo: «Acautelai-vos dos escribas, que gostam de 
exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas 
praças, 39de ocupar os primeiros assentos nas 
sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. 
40Devoram as casas das viúvas com pretexto de 
fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença 
mais severa».  

41Jesus sentou-Se em frente da arca do tesouro a 
observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. 
Muitos ricos deitavam quantias avultadas. 42Veio uma 
pobre viúva e deitou duas pequenas moedas, isto é, 
um quadrante. 43Jesus chamou os discípulos e disse-        
-lhes: «Em verdade vos digo: Esta pobre viúva deitou 
na caixa mais do que todos os outros. 44Eles deitaram 
do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, 
ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para 
viver». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
  

 
O texto de hoje na sua forma longa põe 

em contraste a ostentação e a ganância dos 
escribas (v. 38-40) com a generosidade 
duma anónima pobre viúva (v. 42).  

V.41 «Arca do tesouro». No Templo 
reconstruído por Herodes, o Grande, os 
cofres das ofertas ficavam no átrio das 
mulheres para onde se entrava do adro dos 
gentios através da Porta Formosa. Havia na 
parede 13 frestas por onde eram deposita-
das as ofertas, segundo os diversos 
destinos, sendo uma delas para as esmolas 
de devoção voluntária. Como era um 
sacerdote a colocar as esmolas na devida 
fresta era fácil observar quanto dava cada 
pessoa.  

V.42 «Duas pequenas moedas», o 
texto original diz que eram dois leptos, o 
nome grego da moeda mais pequena; São 
Marcos, que escreve para cristãos de 
Roma, dá imediatamente o seu valor 
cambial em moeda romana: aquelas duas 
moedas perfaziam «um quadrante» (3 
gramas de bronze). Como também São 
Lucas, ele acentua a extraordinária 
generosidade da viúva ao dizer que dá duas 
moedas, pois bem podia ter dado só uma, 
mas deu as duas; «ofereceu tudo o que 
tinha, tudo o que possuía para viver»!  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 

 
1 –  Pela Igreja que recebeu como missão 

o encargo de se preocupar com os mais pobres 
como fez Jesus Cristo, o Salvador, 
oremos, irmãos. 

 
 

–  13. Pecado de David com Betsabé, 
da qual haveria de nascer o descendente, 
Salomão… 

2Sm 11-12 
Sl 51 

 

–  14. Últimas palavras de David… 
2Sm 22-23 

 

–  15. Salomão sucede a David no trono 
de Jerusalém, constrói e inaugura o palácio 
do Rei e o Templo de Jerusalém… 

1Rs 1 
1Rs 7-8 

 

–  16. Roboão, filho de Salomão, origina 
a divisão do Reino de David em dois 
Reinos, vizinhos e adversários: Reino de 
Israel (norte) e Reino de Judá (sul)… 

1Rs 12 
 

–  17. No ano 722 a.C. a Assíria entra 
no Reino do Norte e leva-o para a 
deportação. É a destruição do Reino e o fim 
da monarquia. Metade do Povo de Deus já 
está de novo sob a opressão de povos 
estrangeiros… 

2Rs 17 
 

–  18. Mas também Judá foi invadido e 
deportado para o estrangeiro, desta vez 
pelo império da Babilónio, no ano 587 a.C… 

2Rs 24 
 

–  19. Depois do desterro (que durou 
cerca de 70 anos) o Povo volta de novo 
para a Palestina, e tem que reconstruir 
tudo… 

Esd 1  -   (regresso do exílio) 
Esd 3-5  -   (reconstrução do 

Templo) 
Ne 3  -   (reconstrução das 

muralhas da cidade) 
Ne 7-13 - (recenseamento do povo 

e reorganização social, legal e religiosa) 
 

–  20.  Aqui surge um período longo de 
alguma paz, até ao século II a.C., quando 
os Selêucidas (um povo de cultura grega, os 
fiéis a Alexandre Magno) se tornaram numa 
força imperial agressiva e opressora para 
estes pequenos reinos. Os livros dos 
Macabeus – seguidores de Judas Macabeu 
– apresentam vários modelos de fidelidade 
heróica a Deus nesta altura da nova 
opressão… 

1Mac 1 
1Mac 2, 49-70 
2Mac 7 

____________________________________________ 

 
“Quando planeamos para a posteri-

dade, devemos lembrar-nos que a virtude 
não é hereditária” 
 

                                                (Thomas Paine) 
 

 

 

2 –  Pelos países mais pobres deste mundo, 
pelos responsáveis da política e da economia 
e pelos que pensam na fome dos outros, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelas viúvas pobres, pelos órfãos e mendigos, 

por aqueles a quem falta o necessário 
e pelos que dão tudo o que possuem, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos que lutam contra a miséria e a injustiça, 

pelos que tomam iniciativas contra a fome 
e pelos que se abrem à verdadeira caridade, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por aqueles que em nossa casa estão doentes 

e pelos que à semelhança de Jesus 
estendem a mão aos oprimidos e aflitos, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      
Dia 09 – Dedicação da Basílica de Latrão 
Dia 10 – S. Leão Magno (Papa e Doutor  Igreja); 

Dia 11 – S. Martinho de Tours (Bispo); 

Dia 12 – S. Josafat (Bispo e Mártir); 

Dia 13 – Santa Maria no Sábado. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

29. Pistas de leitura para os Livros Históricos 
 

Para uma leitura temática destes Livros 

 

– 6. Os israelitas pedem um Rei a 
Samuel, para terem quem os governe como 
as outras nações… 

1Sm 8 
 

– 7. Unção de Saúl, primeiro Rei de 
Israel… 

1Sm 9-10 
 

–  8. A Impaciência de Saúl, que faz 
com que seja rejeitado por Deus como Rei 
do seu povo. Porque Saúl não soube confiar 
e esperar… 

1Sm 13, 8-14 
1Sm 15, 10-11 

 

– 9.  Escolha e Unção de David, 
“homem segundo o coração de Deus”… 

1Sm 16, 1-13 
 

– 10.  Morte de Saúl… 
1Sm 31 

 

– 11.  Finalmente, das Doze tribos 
forma-se verdadeiramente um só povo, 
unificado em torno de David… 

2Sm 5-6 
 

– 12. Deus promete a David um templo 
e uma descendência eterna; nasce a 
Esperança Messiânica… 

2Sm 7, 1-16 
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