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Os Papas 
(De São Pedro ao Papa Francisco) 

“São Clemente”   

(88 – 97) 
 

Introduziu os parâmetros litúrgicos e o 
uso da palavra Amén. 

 

Como é comum em alguns notáveis da 
mesma época, também a história da vida e 
da morte de São Clemente nos surge com 
contornos relativamente pouco claros, 
misturando-se por vezes a lenda com a 
realidade. 

Habitualmente chamado de Clemente 
romano (para se distinguir do alexandrino), 
crê-se que São Clemente tenha nascido nas 
proximidades do monte Célio, em Roma. 

Entre os aspectos menos conclusivos 
relativos a São Clemente, surgem indica-
ções de que descenderia da própria família 
imperial romana. Há quem considere que 
seria o célebre Tito Flávio Clemente, que foi 
cônsul no ano 95 e era primo de Domiciano. 
Contudo, o mais provável é que tenha sido 
um antigo escravo, ou filho de um, de uma 
família imperial, a quem foi concedida a 
liberdade. Tudo indica ainda que as suas 
ascendências fossem judaicas. Lighfoot, 
Funk, Nestle, entre outros, justificam mesmo 
a sua origem judaica com o facto de São 
Clemente usar continuamente o Antigo 
Testamento. 

É mesmo provável, segundo Orígenes, 
que se trate do mesmo Clemente que São 
Paulo cita como seu colaborador numa das 
suas cartas (Fl 4,3).  

Homem piedoso, sábio, pacífico e 
destemido defensor da fé são habitualmente 
as características que lhe são atribuídos. 

Santo Irineu de Lião refere São 
Clemente como contemporâneo dos 
apóstolos, tendo sido testemunha  das suas 

pregações e dos seus ensinamentos. 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

33. A importância da fidelidade 
dos Profetas  (cont.) 

 
 

Mas os descendentes de Acaz, embora 
nem todos tão maus como ele, também não 
foram sinal para o povo de que Deus podia 
contar com eles para realizar a promessa 
feita a David e instaurar o Seu Shalom.        

Entretanto, durante os anos 724-721 
a.C., pouco tempo passado sobre a morte 
de Acaz, o reino do Norte, Israel, é invadido 
pela Assíria e o seu povo levado para o 
exílio (2 Rs 17, 9-12). O rei de Judá que 
sucedera a Acaz era Ezequias que, dez 
anos depois de ver a Assíria invadir e 
deportar o vizinho reino de Israel, vê 
novamente os seus exércitos, mas desta 
vez a invadir todas as cidades de Judá. 
Ezequias manda delegados ao rei da 
Assíria, pedindo-lhe que parasse com a 
invasão, e prometendo em troca da 
“liberdade” do reino tudo o que quisesse. 
Senaquerib, rei da Assíria, impôs um 
pesado imposto ao reino de Judá, e 
Ezequias teve que pagar-lhe com toda a 
prata e ouro que conseguiu recolher no 
templo e no tesouro do palácio real. Até o 
revestimento de ouro, que ele mesmo tinha 
mandado aplicar nas portas do templo, teve 
que retirar para entregar à Assíria (2 Rs 18, 
13-16). E, deste modo, Ezequias lá ia 
conseguindo que o reino “sobrevivesse” 
debaixo das garras da grande potência 
dominadora do tempo.  

Mas um reino tão pequeno não podia 
resistir por muito tempo… 
____________________________________________ 
 

Faz-nos a tua crítica, dá-nos a tua opinião, 
para: jornal.leitor@portugalmail.pt 

De Parabéns 
 

Esta semana registamos apenas uma 
festa de aniversário natalício. Assim, 
encontra-se de parabéns a Leitora da 
Paróquia de Eiríz, Helena Dias, amanhã, 
dia 25 de Janeiro.  

Entretanto, o Jornal do Leitor deve um 
pedido de desculpas à Leitora Graça 
Coelho, por ausência de publicação do seu 
aniversário que ocorreu a 14 de Janeiro. 

A Dr.ª Graça Coelho, retomou este ano 
o serviço de Leitor na Paróquia de 
Carvalhosa, depois de o ter interrompido 
durante uma curta temporada. 

À Gracinha, como carinhosamente a 
tratamos, e também à Helena, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Se te sentires desanimada por não 
obteres as respostas que precisas, mesmo 
assim procura manter a paz. 

A vida não é um «puzzle» para resolver, 
mas um mistério para descobrir.  

Reflecte cada uma das perguntas e 
continua a procurar com amor. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Na maternidade, um sujeito, espera 
impaciente, no corredor, o nascimento do 
primeiro filho. Finalmente a enfermeira traz-         
-lhe dois lindos bebés. O pai nervosíssimo, 
pergunta: 

– O que é isto?!  É para escolher?... 
____________________________________________

A Fechar 

Senhor, que saibamos partilhar a dor, 
abraçados à Tua Cruz. 

 

  
 
 

III Domingo Comum 
 
A celebração deste Domingo coloca a 

nossa atenção na escuta da Palavra de 
Deus. Ela faz parte essencial da Eucaristia 
e da celebração do encontro de Deus com o 
seu povo. 

Todos devem estar voltados para a 
Palavra que deve ser proclamada com 
todos os meios, atitudes, gestos, fé. Assim 
se tornará Palavra acolhida, guardada e 
feita vida. 

Fixemos o nosso olhar em Cristo que 
nos oferece a Palavra, que a interpreta e a 
cumpre, e no-la propõe para a vida. 

A Palavra de Deus e o seu anúncio está 
profundamente unida à conversão. Ela 
constrói a nossa vida, qual alicerce seguro. 
Ela nos convida e conduz à conversão. Ela 
faz-nos descobrir as perspectivas de Deus. 
Ela nos leva ao compromisso com Deus e 
com a Igreja, Corpo de Cristo. 

Estamos ainda a iniciar o tempo comum 
e é hoje que começamos a leitura continua-
da de trechos seleccionados do Evangelho 
segundo São Lucas. Disponhamo-nos a ler 
e a escutar a palavra da salvação, como se 
fôssemos os primeiros ouvintes de Jesus, 
despidos de preconceitos, sabendo que, 
passados tantos anos (já lá vão 2000 anos),  
o Evangelho encerra uma novidade que 
nunca se esgota. 
____________________________________________  

Introdução 

 
O Deus de Israel fala e tudo é criado (SI 

33, 9). Os ídolos dos pagãos, pelo contrário, 
têm boca, mas não falam (SI 115, 5). Por 
este motivo são incapazes de socorrer, de 
proteger, de realizar prodígios. 

As palavras do homem podem ser 
palavras vazias (Job 16, 3); a palavra de 
Deus é, pelo contrário, sempre viva e eficaz 
(Hb 4,12). É como a chuva e a neve que 
descem do céu e não voltam para lá sem 
terem regado a terra, a terem tornado fértil e 
sem fazer germinar as sementes (Is 55, 10). 
      Não age de uma forma mágica, todavia  
 
 

 

 

está  dotada  de  uma energia  irresistível e, 
quando  cai  num  terreno  fértil,  quando  é 
acolhida com fé, produz efeitos extraordi-
nários. «Felizes, os que escutam a Palavra 
de Deus e a põem em prática» (Lc 11, 28). 

O  lugar  privilegiado  para ouvir é o en-  
contro comunitário (na Missa). 

No «dia do Senhor», o Ressuscitado 
dirige a sua palavra à comunidade reunida. 
O cristão que não sente a necessidade 
interior de se unir aos irmãos para escutar 
com eles a voz do Mestre pode estar certo 
disto: há qualquer coisa que compromete a 
sua relação com Cristo. 

Já nos primeiros séculos repetia-se com 
insistência a advertência: «Não queirais 
antepor à palavra de Deus as necessidades 
da vossa vida temporal, mas no dia de 
domingo, pondo de lado tudo o resto, correi 
à igreja. De facto, que justificação poderá 
apresentar a Deus quem não se junta neste 
dia em assembleia a escutar a palavra da 
salvação?»  

Se entre os fiéis se infiltraram o desin-
teresse, a indiferença, a indolência na 
participação às assembleias dominicais, isto 
não deve ser imputado apenas aos leigos. 
Certas homilias improvisadas, pobres de 
conteúdos espirituais, aborrecidas e, às 
vezes, até mesmo deprimentes, têm 
também a sua quota-parte de responsabi-
lidade.  

As leituras de hoje são para todos um 
convite à reflexão e à revisão da própria 
relação com a palavra de Deus. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
(Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

 
Monição:  
 

Que nos esforcemos por ter uma atitude de 
respeito, atenção, acolhimento, veneração, gratidão e 
compromisso com a Palavra de Deus. 

E como a comunidade de Israel escutou a 
proclamação da Lei de Moisés feita por Esdras, escute-
mos nós também o que o Senhor tem para nos dizer. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Neemias 
 

Naqueles dias, o  sacerdote Esdras trouxe o  

     

  

 

Livro da Lei perante a assembleia de homens e 
mulheres e todos os que eram capazes de 
compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. 
3Desde a aurora até ao meio dia, fez a Leitura do Livro, 
no largo situado diante da Porta das Águas, diante dos 
homens e mulheres e todos os que eram capazes de 
compreender. Todo o povo ouvia atentamente a Leitura 
do Livro da Lei. 4aO escriba Esdras estava de pé num 
estrado de madeira feito de propósito. Estando assim 
em plano superior a todo o povo, 5Esdras abriu o Livro 
à vista de todos; e quando o abriu, todos se 
levantaram. 6Então Esdras bendisse o Senhor, o 
grande Deus, e todos responderam, erguendo as 
mãos: «Amen! Amen!». E prostrando-se de rosto por 
terra, adoraram o Senhor. 8Os levitas liam, clara e 
distintamente, o Livro da Lei de Deus e explicavam o 
seu sentido, de maneira que se pudesse compreender 
a leitura. 9Então o governador Neemias, o sacerdote e 
escriba Esdras, bem como os levitas, que ensinavam o 
povo, disseram a todo o povo: «Hoje é um dia 
consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos 
entristeçais nem choreis». – Porque todo o povo 
chorava, ao escutar as palavras da Lei –. 10Depois 
Neemias acrescentou: «Ide para vossas casas, comei 
uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com 
aqueles que não têm nada preparado. Hoje é um dia 
consagrado a nosso Senhor; portanto, não vos 
entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa 
fortaleza». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura realça a importância da leitura, 
não de qualquer maneira (mas clara e 
distintamente); do lugar donde ela é feita, não 
em qualquer local (mas do ambão); não por um 
folhêto ou revista (mas pelo Livro), bem como a 
dinâmica da proclamação viva da Palavra a que 
deves, leitor, estar atento, para que consigas.  

No Evangelho de hoje, é o próprio Jesus que 
se apresenta como o paradigma do Leitor, ou 
seja: de pé, à vista de todos, toma o Livro da 
Escritura e proclama a Palavra. E esta procla-
mação é acontecimento eficaz, sacramental, 
realiza o que diz, porque termina, dizendo: 
"cumpriu-se hoje, nos vossos ouvidos, esta 
passagem da Escritura".  

Nesta 1.ª Leitura, estamos perante uma 
narrativa viva que pede que se façam ressaltar 
as vozes: narrador, povo, Neemias. 

Ter atenção a uma ou outra palavra, como: 
Esdras / Porta das Águas (não é porta das 
águias) / escriba / propósito (não é prepósito) / 
prostrando-se / bendisse / distintamente (não é 
destintamente) / sacerdote (não é seçardote) / 
entristeçais. 
____________________________________________ 
 

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 
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Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Martinho Matos    Rui Cardoso    

Avisos Carla Sousa    Glória Martins    

Admonição         

1.ª Leitura Ermelinda Pinh.º Rosa Armamda Vera Moura Conceição Andrade Fernanda Costa Joana Gomes M.ª Céu Dias Pedro Leal 

2.ª Leitura Luis Miguel Marta Pinheiro Manuel Bessa Diana Santos João Miguel Ana Isabel Fernando Santos Aurora Silva 

Oraç.  Fiéis Filomena Mendes Lúcia Gomes (Catequese) Carla Sousa Jorge Moreira Lurdes Neto Lurdes Almeida Teresa Moreira 

Ação Graças         

Suplente Jacinta Carneiro    Maria Guiomar    
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Comentário 

 
Estamos num dos momentos mais 

expressivos da vida do povo eleito, após o 
desterro de Babilónia, uma das pedras 
miliárias da sua história: marca a recons-
trução da vida da nação, a instauração 
oficial do judaísmo propriamente dito, em 
que o acento já não se põe tanto no 
Templo, mas na Lei, por isso a sua leitura 
não aparece feita no lugar sagrado, mas 
«no largo situado diante da Porta das 
Águas» (v. 3).  

V.2 –  «Esdras», o grande organizador 
do Povo de Deus após o desterro, em pleno 
séc. V a.C., como comunidade judaica, uma 
fraternidade religiosa, uma verdadeira 
«igreja» estruturada na Lei de Moisés.       
«O primeiro dia sétimo mês», isto é, do 
mês correspondente a Setembro-Outubro, 
chamado «Tisri»; este dia correspondia ao 
início dos sete dias da festa dos 
Tabernáculos (parece que coincidia com a 
festa do Ano Novo), que o capítulo 9 deixa 
ver como anterior à festa da Expiação, um 
artifício para mostrar como a leitura da Lei 
levou à penitência, ligada ao Yôm Kippur       
( Lv 23, 26-32). 

V.9 – «Todo o povo chorava», 
naturalmente, ao tomar consciência bem 
clara de que tinha quebrantado a Lei, 
merecendo os castigos nela cominados 
(infligidos). De qualquer modo, a contrição 
não devia impedir a alegria, antes pelo 
contrário, pois era a ocasião asada (asas 
que são oportunidade para se libertarem do 
mal) para uma solene renovação da aliança 
(capítulo 10). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 18 B (19), 8.9.10.15 (R. Jo 6, 63c) 
 
 

Monição:  
 

A Palavra do Senhor é a mais bela oração. Ela 
irradia a beleza da presença de Deus na vida dos 
crentes. 
 
 

Refrão:         AS VOSSAS PALAVRAS, SENHOR, 
                       SÃO ESPÍRITO E VIDA. 
 

A lei do Senhor é perfeita, 
ela reconforta a alma; 
as ordens do Senhor são firmes, 
dão sabedoria aos simples. 
 
Os preceitos do Senhor são rectos 
e alegram o coração; 
Os mandamentos do Senhor são claros 
e iluminam os olhos. 
 
O temor do Senhor é puro 
e permanece eternamente; 
os juízos do Senhor são verdadeiros, 
todos eles são rectos. 

 
 
 

Aceitai as palavras da minha boca 
e os pensamentos do meu coração 
estejam na vossa presença: 
Vós, Senhor, sois o meu amparo e redentor. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura (1 Cor 12, 12-30) 

 

Monição:  
 

A Palavra de Deus leva-me a ver a Igreja como 
um mistério de amor, unidade na diversidade, 
compromisso ordenado de todos.  

Assim serei um cristão que vê para além da 
fragilidade do visível, do externo e do temporal. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 12Assim como o corpo é um só e tem 
muitos membros, e todos os membros do corpo, 
apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim 
sucede também em Cristo. 13Na verdade, todos nós – 
judeus e gregos, escravos e homens livres – fomos 
baptizados num só Espírito para constituirmos um só 
corpo e a todos nos foi dado a beber um só Espírito. 
14De facto, o corpo não é constituído por um só 
membro, mas por muitos. 

 15Se o pé dissesse: «Uma vez que não sou mão, 
não pertenço ao corpo», nem por isso deixaria de fazer 
parte do corpo. 16E se a orelha dissesse: «Uma vez que 
não sou olho, não pertenço ao corpo», nem por isso 
deixaria de fazer parte do corpo. 17Se o corpo inteiro 
fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse 
ouvido, onde estaria o olfacto? 18Mas Deus dispôs no 
corpo cada um dos membros, segundo a sua vontade. 
19Se todo ele fosse um só membro, que seria do corpo? 
20Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. 21O 
olho não pode dizer à mão: «Não preciso de ti»; nem a 
cabeça dizer aos pés: «Não preciso de vós». 22Pelo 
contrário, os membros do corpo que parecem mais 
fracos são os mais necessários; 23os que nos parecem 
menos honrosos cuidamo-los com maior consideração; 
e os nossos membros menos decorosos são tratados 
com maior decência: 24os que são mais decorosos não 
precisam de tais cuidados. Deus organizou o corpo, 
dispensando maior consideração ao que dela precisa, 
25para que não haja divisão no corpo e os membros 
tenham a mesma solicitude uns com os outros. 26Deste 
modo, se um membro sofre, todos os membros sofrem 
com ele; se um membro é honrado, todos os membros 
se alegram com ele. 

27Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada 
um por sua parte.  

28Assim, Deus estabeleceu na Igreja em primeiro 
lugar apóstolos, em segundo profetas, em terceiro 
doutores. Vêm a seguir os dons dos milagres, das 
curas, da assistência, de governar, de falar diversas 
línguas. 29Serão todos apóstolos? Todos profetas? 
Todos doutores? Todos farão milagres? 30Todos terão 
o poder de curar? Todos falarão línguas? Terão todos 
o dom de as interpretar? 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor, podes até optar pela leitura “Fórmula 
breve”, mas nem por isso foges à dificuldade da 
leitura. Precisas de uma boa técnica respiratória 
para fazer uma frase, como esta "Assim como o 
corpo...-...-...constituem um só corpo". Lembra-te 
que a regra da leitura não é da escrita. Ou pelo 
menos nem sempre. A leitura tem a sua própria 
pontuação. E esta também. Portanto, se fores 
capaz de a fazer bem, farás uma boa Leitura, 
garantidamente. 

 Comentário: 
 

Continuamos hoje a leitura do domingo 
anterior, fazendo a apologia da unidade da 
Igreja dentro da legítima diversidade.  

V.12 – «Assim como o corpo...». A 
comparação não é original, mas da literatura 
profana. São Paulo adapta-a maravilhosa-
mete à Igreja, concebida como um corpo 
onde não pode haver rivalidades e divisão: 
«Vós sois Corpo de Cristo» (v. 27). Já está 
aqui latente a doutrina do Corpo Místico 
explanada em Colossenses e Efésios. No 
entanto, ainda não se considera de facto a 
Igreja universal, o Corpo de Cristo (com 
artigo); apenas se considera que os cristãos 
de Corinto são um organismo – «corpo» 
(sem artigo!) – dependente de Cristo e com 
a mesma vida de Cristo (v. 27).  

V.13 – «E a todos nos foi dado beber 
um único Espírito». Os exegetas, tendo 
em conta que no versículo anterior já se 
tinha falado do Baptismo, pensam que pode 
haver aqui uma referência ao Sacramento 
da Confirmação, pois que então estes 
Sacramentos se costumavam receber juntos 
(Act 19, 5-61).  

V.27 – «Seus membros, cada um por 
sua parte». A Vulgata diz: «membros uns 
dos outros», devido a uma confusão de 
palavras gregas: «melos» (membro) por 
«meros» (parte).  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Lc 4, 18) 

 

Monição:  
 

Fixemos o nosso olhar em Jesus. Ele é a Palavra 
bela e santa que Deus Pai e o Espírito pronunciam. 
Que cada um O acolha com amor e com uma vida de 
compromisso com o seu projecto. 

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
  

O Senhor enviou-me  
a anunciar a boa nova aos pobres, 
a proclamar aos cativos a redenção. 

____________________________________________ 

Evangelho 
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

1Já que muitos empreenderam narrar os factos 
que se realizaram entre nós, 2como no-los transmitiram 
os que, desde o início, foram testemunhas oculares e 
ministros da palavra, 3também eu resolvi, depois de ter 
investigado cuidadosamente tudo desde as origens, 
escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, 4para que tenhas 
conhecimento seguro do que te foi ensinado.  
14Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia, com a força 
do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a 
região. 15Ensinava nas sinagogas e era elogiado por 
todos. 16Foi então a Nazaré, onde Se tinha criado.  
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Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um 
sábado e levantou-Se para fazer a leitura. 
17Entregaram-Lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o 
livro, encontrou a passagem em que estava escrito: 
18«O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me 
ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me 
enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista 
aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos 19e a 
proclamar o ano da graça do Senhor». 20Depois 
enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-Se. 
Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. 
21Começou então a dizer-lhes: «Cumpriu-se hoje 
mesmo esta passagem da Escritura que acabais de 
ouvir». 
 

Palavra da Salvação 
 

Comentário: 
 

V.1 – «Muitos». Referência à grande 
diversidade de escritores, em que se devem 
incluir os escritos inspirados. canónicos.  

«Factos que se realizaram entre nós». 
O Evangelho transmite-nos factos realmente 
acontecidos e muito próximos, daquela 
mesma época, por isso diz: «entre nós».  

V.2 – «Como no-los transmitiram...». 
São Lucas não é um discípulo directo de 
Cristo, mas conhece com verdade os 
acontecimentos que vai referir através de 
testemunhas do máximo valor, por um lado, 
«testemunhas oculares» e, por outro, 
«ministros da palavra», isto é, do 
Evangelho. Entre as testemunhas oculares, 
como fonte de informação de Lucas, devem-
-se pôr os Apóstolos e, com toda a 
probabilidade, a SSª Virgem, as Santas 
Mulheres, os «irmãos de Jesus» (familiares 
próximos) e outras pessoas que conviveram 
com Ele.  

V.3 – «Também eu resolvi… escrevê-      
-las». Isto em nada contradiz a acção de 
Deus ao inspirar São Lucas, uma vez que 
Ele pode influir na inteligência e na vontade 
do homem, mesmo sem que este dê conta 
desse influxo.  

V.3-4 – «Depois de ter investigado 
cuidadosamente tudo desde as origens». 
S. Lucas não é um, mero «evangelista» que 
se preocupe só com transmitir uma 
mensagem, ele tem uma preocupação 
cuidadosa de tudo investigar desde o início 
e com um fim muito concreto, a saber, que o 
leitor possa «ter um conhecimento seguro 
do que lhe foi ensinado».  

«Ilustre Teófilo». O adjectivo faz supor 
que se trata de um cristão de elevada 
condição, a pessoa a quem Lucas dedica os 
seus dois livros. O título de «ilustre» ou 
«excelentíssimo» usava-se para a nobreza 
romana e para pessoas com altos cargos na 
administração do Estado.  

V.4, 14 – É aqui que começa S. Lucas a 
narrar o ministério de Jesus com a pregação 
na Galileia. «Com a força do Espírito», o 
mesmo é dizer que com a força e poder 
divino  que  estavam  em Jesus, dada a sua  

rial era uma espécie de utopia – não está 
suficientemente documentada a sua prática 
na história de Israel – que simboliza e 
prefigura a libertação espiritual e redenção 
trazida pelo Messias. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1.  Pela Igreja Católica e por todas as comunidades       
     separadas,  

 para que tenham verdadeiro desejo de unidade 
 e respeitem as riquezas espirituais umas das outras, 
 oremos ao Senhor. 

  
2.  Pela nossa Pátria e por todas as nações, 

 para que progridam na paz e na justiça, 
 em liberdade, respeito mútuo e concórdia, 
 oremos ao Senhor. 

  
3.  Por aqueles que anunciam o Evangelho, 

 para que o Espírito os ensine a falar como Jesus, 
 ao explicar a Palavra na sinagoga de Nazaré, 
 oremos ao Senhor. 

  
4.  Por todos os que sofrem e desanimam, 

 para que Deus venha em sua ajuda, 
 e os confirme na esperança e na alegria, 
 oremos  ao Senhor. 

 
5.  Por todos nós aqui reunidos no Senhor, 

 para que hoje se cumpra também em nós, 
 a passagem da Escritura que escutamos, 
 oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

(Outra opção. O Presidente escolherá)  
 

 
1 –  Pela santa Igreja de Deus, 

para que o Senhor a ampare e defenda, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos pastores da Igreja  e por todos os cristãos, 

para que trabalhem com alegria pelo Evangelho, 
oremos, irmãos 

 
3 –  Pelos povos de toda a terra, 

para que reine entre eles a concórdia e a paz, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por todos os que sofrem no corpo ou na alma, 

para que a solidariedade dos cristãos os ajude e       
conforte, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por nós mesmos e pela nossa comunidade        
       paroquial, 
       para que o Senhor nos receba como oblação          
       perfeita, 
       oremos, irmãos.  
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 25 – Conversão de São Paulo 
Dia 26 – S. Timóteo e S. Tito (Bispos) 

Dia 27 – S. Ângela Merici (Virgem) 

Dia 28 – S. Tomás de Aquino (Presbítero e           

                   Doutor da Igreja) 

Dia 30 – Santa Maria no Sábado 
 
 

 

natureza divina. Há em S. Lucas, uma 
constante referência ao Espírito Santo, que 
é um «leitmotiv» desta obra e de Actos. 
Com efeito, estamos nos tempos 
messiânicos, e Jesus é o Messias e, como 
tal, portador do «Espírito do Senhor» (v. 18).  

V.16-21 – «Foi então a Nazaré». Não 
se sabe se S. Lucas, nesta passagem, narra 
a mesma visita à sua terra natal contada 
pelos outros evangelistas (Mt 13, 54-58; Mc 
6, 1-6), ou se outra, ou se funde duas visitas 
num único relato. De qualquer modo, ao 
apresentá-la logo no início da vida pública, 
não teve em vista uma simples ordem 
cronológica, mas sim uma ordem lógica, 
melhor dito, teológica, com o intuito de 
começar por fazer ver que Jesus é o 
Messias sobre quem repousa o Espírito 
Santo, segundo o oráculo de Isaías (Is 61, 
1-2). «Cumpriu-se hoje mesmo esta 
passagem da Escritura» (v. 21) equivale a 
dizer «Eu sou esse pregoeiro de boas 
notícias aos pobres».   

V.18 – «O Espirito… me ungiu». A 
unção no A. T. era para pessoas que tinham 
uma missão especial dada por Deus: o rei 
(1 Sam 9, 16; 2 Sam 5, 1-13), o sacerdote 
(Ex 29, 7; 40, 15), o profeta (para este, pode 
ser em sentido simbólico: Is 61, 1; Ez 16, 9), 
sendo assim o messias davídico o ungido 
por excelência.  

«Os pobres», aparecem explicitados 
pelo paralelismo da segunda parte do v. 18: 
«os cativos, os cegos, os oprimidos». Trata-
se duma noção desenhada na pregação dos 
profetas (Sam 2, 3), fortemente 
espiritualizada que é retomada por Jesus 
(Mt 5, 3; 18, 9-14). Jesus não se dirige a 
uma determinada classe ou condição social, 
mas sobretudo àqueles que têm uma 
determinada atitude religiosa de indigência, 
humildade e abertura perante Deus, própria 
de quem confia na sua misericórdia, e não 
nos méritos ou recursos pessoais. Com 
efeito, o sentido desta passagem não se 
esgota na preocupação de Jesus pelos 
«pobres», que são os «presos», os 
«cegos», os «oprimidos», no sentido de 
miséria física, pois Jesus, podendo fazê-lo, 
não curou todos os doentes, nem resolveu 
todos os problemas de miséria. Jesus e a 
sua Igreja preocupam-se pelos necessita-
dos, mas a sua missão não se reduz à 
beneficência e promoção humana, nem 
sequer se pode centrar nela; o seu objectivo 
é a redenção da miséria do pecado, causa 
de todos os males, é a libertação da 
escravidão do demónio e da morte eterna.  

V.19 – «Um ano favorável». Alusão 
clara ao ano jubilar judaico de 50 em 50 
anos (Lv 25, 8-10), em que ficavam libertos 
os homens e as terras que por necessidade 

tinham sido vendidos. Esta libertação mate- 
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