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 ira de Deus, e é sob essa luz que vai a 
literatura apocalíptica falar do Dia do Senhor 
como dia em que a Sua ira destruiria e 
purificaria pelo fogo: “Aproxima-se o Dia do 
Senhor! Ele está próximo! Diante dele, um 
fogo devorador, atrás dele, uma chama 
abrasiva” (Jl 2, 1-3). 

E o Dia da Ira não era anunciado 
apenas para os opressores estrangeiros, 
mas também como Dia de Deus para o 
povo, dia em que tiraria vingança da sua 
infidelidade e separaria os justos dos 
rebeldes, pelo fogo purificando uns e 
destruindo outros: “Ele é como o fogo do 
fundidor e como a barrela das lavadeiras. 
Ele sentar-se-á como fundidor e purificador. 
Purificará os filhos de Levi e os refinará 
como se refinam o ouro e a prata” (Mal 3, 2-3). 

____________________________________________ 

Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

“São Ponciano”   

(230 – 235) 

 

Nascido em Roma, o seu pontificado 
também ficou marcado pelas divergências 
com Hipólito. Com este, porém, dá-se um 
volte face nesta situação, uma vez que quer 
o Papa, quer Hipólito, vieram a ser exilados 
nas minas na Sardenha. 

 

 “Santo Antero”   

(235 – 236) 

 
Nascido na Grécia, ocupou o Trono de 

São Pedro apenas por dois meses, pois 
veio a ser decapitado durante uma perse-
guição ordenada pelo imperador Maxi-
miano. Ordenou que fossem compilados os 
escritos relativos aos primeiros mártires e as 
actas oficiais da Igreja. 

 
 

 “São Fabiano”   

(236 – 250) 

 
Nascido em Roma, a sua história ficou 

desde logo marcada pela eleição. Reunida a 
assembleia, uma pomba branca desceu do 
céu e pousou na cabeça do futuro Papa, 
que foi imediatamente eleito. Dividiu Roma 
em sete diáconos. 

 

 “São Cornélio”   

(251 – 253) 

 
Originário da mais alta aristocracia 

romana, enfrentou grandes dificuldades 
levantadas por Novaciano, que se procla-
mou anti-papa e provocou um cisma. 
Convocou dois concílios. Mas o resultado 
deste conflito foi o seu exílio. 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 
– Aviadores: S. Cristóvão (porque proteje de 

acidentes mortais); N.ª S.ª do Loreto (por 
causa da Sua Casa, transportada miraculosa-

mente pelos ares de Nazaré até ao Loreto); St.ª 
Francisca Romamna (cujo Anjo da Guarda era 
tão luminoso que lhe iluminava o caminho de 
noite, como se fora uma lanterna). 
–  Calçado, Fabricantes e negociantes de –  

S. Tiago, o Maior; S. Renato. 
–  Caldeireiros – S. Guido (que tem por atributo 

um caldeirão de óleo a ferver); S. Mauro; S. 
Fiacre. 
– Canteiros e trabalhadores de pedreiras: S.tº 
Estevão (que foi lapidado); S.Marino de 
Rimini; S. Roque (trocadilho com o seu nome); 

St.ª Bárbara (porque os pedreiros usam 

explosivos no seu trabalho nas pedreiras); St.º 
Ambrósio; S. Brás; S. Castor de Coblença; 
S. Cláudio; S. Marino; S. Reinaldo de 
Dortmund; S. Silvestre; S. Tomé, apóstolo. 
 
 

De Parabéns 
 

Esta semana estão de parabéns os 
seguintes Leitores: 

Dia 28 de Fevereiro – Hoje, Domingo, a 
Leitora Albertina Matos, da Paróquia de 
Figueiró;  

Dia 2 de Março – Quarta-feira, o Leitor 
Gonçalo Lopes, da Paróquia de Eiriz; 

Dia 3 de Março – Quinta-feira, a Leitora 
Elsa Ferreira, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira. 

Muitas felicidades para a Albertina, para 
a Eva e para o Gonçalo, são os desejos do 
Jornal do Leitor. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Se te sentes frustrado e incapaz de 
mudar as situações que escapam à tua 
vontade, confia no Poder de Deus que pode 
resolver o que tu não podes. 

Reza frequentemente durante o dia: 
«Senhor que eu... Senhor que Tu... Senhor, 
faz com que... Etc.»  

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

– Seguiu o meu conselho e dormiu de 
janela aberta? – pergunta o médico. 

– Segui – responde o paciente. 
– E a asma desapareceu? 

– Não, mas o relógio, a televisão, o 
telemóvel e a carteira sumiram. 
____________________________________________ 

A Fechar 

 

Quando ouvires os aplausos do triunfo, 
que ressoem aos teus ouvidos os risos que 
provocaste com o teu fracasso. 
  

III Dom. da Quaresma 
 

Em todo o coração humano se acoberta 
uma ânsia incontida e uma espera confiante 
de vida melhor.  

Consciente ou inconscientemente, todos 
querem e procuram a felicidade. Será que 
alguém pode alimentar a esperança de a 
conseguir neste mundo?  

Na utópica hipótese de alguém usufruir 
na vida tudo o que humana e socialmente 
deseje, poderia ser plenamente feliz?  

Em espírito de fé e com profunda 
humildade, oiçamos a resposta do Senhor, 
através da mensagem das Leituras deste 
Domingo. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

«Assim não se pode fazer nada, todos 
se aproveitam, todos enganam, os abusos 
são sistemáticos, insuportáveis, e para 
mais, não se vislumbra nenhuma perspe-
ctiva nova.» Ouvimos muitas vezes este tipo 
de lamentações Cada vez mais ouvimos 
isto. 

Queixar-se é fácil, mais difícil é propor 
soluções. Condenar as violações do direito, 
redigir comunicados oficiais, proclamar a 
própria indignação pode trazer algum 
benefício, mas a maior parte das vezes as 
denúncias, em particular quando se redu-
zem a gestos formais e a declarações 
diplomáticas, permanecem letra morta. 

Perante a injustiça há quem se deixe 
levar por uma irritação incontível, pelo 
ressentimento, pelo frenesim da vingança e 
chegue a ter gestos irreflectidos. O recurso 
à violência nunca deu resultados positivos, 
antes pelo contrário, sempre provocou 
problemas, muitas vezes irreparáveis. 

A outra escolha possível: o desinte-
resse. É a opção de quem se fecha no seu 
pequeno mundo, evita envolver-se, até 
mesmo só do ponto de vista emotivo, nos 
dramas do outro, a não ser que os 
acontecimentos políticos tenham repercus-
sões na sua vida pessoal ou familiar. 

Que fazer?  A realidade social,  política,  

 

 

 

 

económica  do mundo interpela-nos, porque 
observamo-la  de  fora  como  espectadores 
inertes. Mas como intervir? 

Há um só modo correcto: sugere-o, 
hoje, a Palavra de Deus. 
       “Bom e piedoso é o Senhor. Ele liberta 
de todas as culpas e cura todas as doenças. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ex 3, 1-8a.13-15) 
 

Monição:  
 

O Povo de Israel experimenta o cansaço e a 
tentação no seu caminhar pelo deserto. Apesar da 
forma impertinente com que o povo se queixa, Deus 
socorre-o de forma extraordinária.  

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Naqueles dias, 1Moisés apascentava o rebanho de 
Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o 
rebanho para além do deserto, chegou ao monte de 
Deus, o Horeb. 2Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor 
numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés 
olhou para a sarça, que estava a arder, e viu que a 
sarça não se consumia. 3Então disse Moisés: «Vou 
aproximar-me, para ver tão assombroso espectáculo: 
por que motivo não se consome a sarça?» 4O Senhor 
viu que ele se aproximava para ver. Então Deus 
chamou-o do meio da sarça: «Moisés, Moisés!» Ele 
respondeu: «Aqui estou!» 5Continuou o Senhor: «Não 
te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque 
o lugar que pisas é terra sagrada». 6E acrescentou: 
«Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de 
Isaac e Deus de Jacob». Então Moisés cobriu o rosto, 
com receio de olhar para Deus. 7Disse-lhe o Senhor: 
«Eu vi a situação miserável do meu povo no Egipto; 
escutei o seu clamor provocado pelos opressores. 
Conheço, pois, as suas angústias. 8Desci para o 
libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país 
para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e 
mel». Moisés disse a Deus: 13»Vou procurar os filhos de 
Israel e dizer-lhes: ‘O Deus de vossos pais enviou-me a 
vós’. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que 
hei-de responder-lhes?» 14Disse Deus a Moisés: «Eu 
sou ‘Aquele que sou’». E prosseguiu: «Assim falarás 
aos filhos de Israel: O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-
me a vós». 15Deus disse ainda a Moisés: «Assim 
falarás aos filhos de Israel: ‘O Senhor, Deus de vossos 
pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, 
enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, 
assim Me invocareis de geração em geração’». 

 

Palavra do Senhor. 
______________ 
 

Visita-nos:   www.paroquiascesf.com 

Contacta-nos:   jornal.leitor@portugalmail.pt 

 
  
 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura propõe-nos um diálogo vivo entre 
Deus e Moisés. Utiliza, leitor, as “três vozes”: a 
de Narradôr, de Moisés e de Deus. Faz uma 
leitura “musicada”, evitando caír no monocórdio 
(leitura enfadonha, não “musicada). Evita 
também a leitura do “choradinho”. 

Está atento a palavras e expressões difíceis, 
tais como: apascentava / Jetro / Madiã / Horeb / 
sarça / assombroso / Isaac / Jacob / angústias / e 
outras.  

 
Comentário: 
 

Moisés encontrava-se numa situação de 
fugitivo do faraó e refugiado junto de Jetro, 
sacerdote de Madiã, tendo casado com 
umas das suas filhas, Séfora. «Madiã» era 
um reduto de tribos nómadas madianitas, 
situado a sudeste do golfo de Akabá (Eilat), 
mas parece mais lógico que Jetro vivesse 
nalgum oásis da península do Sinai. «O 
Monte de Deus, o Horeb», na tradição 
javista habitualmente chamado Sinai, é a 
montanha de Deus, porque Deus aqui se 
revela (Ex 19). A sua localização é muito 
discutida, mas a antiga tradição identificou-o 
com o djebel Musa (montanha de Moisés: 
2.224 metros). 

V.2 – «O Anjo do Senhor numa chama 
ardente». É por vezes uma forma de 
designar o próprio Deus, enquanto se 
manifesta ao homem (Gn 16, 7.13). É uma 
forma de se exprimir deveras estranha para 
a nossa mentalidade: designar a Deus com 
o nome do seu mensageiro! Mas não 
haverá no fundo uma concepção exacta de 
que nesta vida a criatura não pode ver a 
Deus? Daí a ideia tão frequente na Bíblia de 
que não se pode ver a Deus sem morrer 
(Gn 16, 13; 32, 31; Ex 33, 20; Jz 6, 22.23; 
13, 21-22). Por isso Moisés cobriu o rosto 
(v. 6). No entanto, a existência dos anjos 
consta claramente de outras passagens da 
Sag. Escritura. Note-se que o fogo, chama 
ardente, como elemento menos material, 
tornou-se um símbolo da santidade divina, 
da sua transcendência. 

V.5 – «Tira as sandálias». Atitude de 
respeito prescrita para os sacerdotes judeus 
poderem entrar no santuário e que ainda 
hoje  adoptam  os  árabes  para  entrar num  
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lugar sagrado.  
V.14 – «Eu sou ‘Aquele que sou’... 

O que se chama ‘Eu sou’ enviou-me». Em 
hebraico «Eu sou» diz-se ’ehyéh. Uma 
forma muito discutida do verbo, mista e 
arcaica, na terceira pessoa, dá yahwéh, que 
é a forma que aparece no v. 15, traduzida 
habitualmente por «Senhor», segundo a 
tradução grega (Kyrios) adoptada pelos LXX  
(Setenta) e também preferida pelas 
traduções modernas que assim evitam ferir 
a sensibilidade judaica; de facto, os judeus, 
por respeito, nunca pronunciam o nome de 
Yahwéh, mas dizem Adonai (Senhor).  

Também se discute qual o sentido do 
nome com que Deus se autodesigna: 1) – 

Uns entendem: Eu sou Aquele que faz 
existir (dá o ser), isto é, Eu sou o Criador, 
uma interpretação pouco provável, pois o 
verbo hebraico correspondente (hayáh) não 
se usa na conjugação chamada hifil (a 
forma causativa). 2) – Outros traduzem: 

«Eu serei o que sou», significando assim a 
imutabilidade e eternidade divina, mas, 
ainda que o imperfeito hebraico se possa 
traduzir tanto pelo presente como pelo 
futuro, não parece legítimo que na mesma 
frase se use diversa tradução para a mesma 
forma verbal. 3) –  Outros preferem uma 

tradução: «Eu sou porque sou», isto é, em 
Mim está toda a razão da minha existência, 
traduzindo o pronome relativo «que» (’axer) 
não como pronome, mas como conjunção 
causal, uma coisa pouco frequente. 4) –  

Finalmente, temos aqueles que traduzem: 
«Eu sou Aquele que sou» (tradução mais 
habitual), ainda que haja divergências na 
interpretação; assim: a) –  uns entendem: 
Eu sou um ser inefável, indefinível através 
de qualquer nome, tendo em conta a 
mentalidade segundo a qual conhecer o 
nome duma divindade implicava um domínio 
mágico sobre ela: Deus, com esta maneira 
de falar, subtraía-se a dar o seu nome, 
revelando assim a sua transcendência (esta 
opinião não se coaduna bem com o 
contexto: v. 15); b) – outros entendem: Eu 
sou Aquele que sou, em contraste com os 
deuses pagãos que não são, não têm 
existência real, pois «Eu sou, e serei 
contigo» (v.12) para defender, guiar, 
proteger e salvar o meu povo. c) – e 
também há quem entenda Eu sou Aquele 
que sou significando Aquele a quem 
compete a existência sem quaisquer 
restrições, realidade que a filosofia e a 
teologia vêm a explicitar dizendo que Deus 
é o ser necessário e absoluto, o ser a cuja 
essência pertence a existência, interpreta-
ção esta que, embora se coadune com a 
tradução grega dos Setenta (LXX), Eu sou 
Aquele que existe, corresponde mais à 
reflexão filosófico-teológica do que à menta- 

 
 

lidade semítica. 
A pronúncia do nome divino Jeová não 

é correcta e procede do século XVI, quando 
os estudiosos leram as consoante do 
tetragrama divino, YHWH (4 consoantes) 
com as vogais do nome Adonai. Com efeito, 
quando, a partir do séc. VI d.C. os 
massoretas colocaram os sinais vocálicos 
no texto hebraico (que se escrevia só com 
consoantes), tiveram o cuidado de não 
colocar no nome de Yahwéh as suas vogais 
próprias, a fim de que um leitor distraído 
não pronunciasse o inefável nome divino, 
mas lesse Adonai. Note-se que o nome de 
Jesus (Yehoxúa) é teofórico, entrando na 
sua composição o nome Yahwéh: Yahwéh-
salva. É por isso que, quando os cristãos 
invocam a Jesus, estão a utilizar e a 
santificar o nome de Yahwéh, e também é 
por isso que só no nome (na pessoa) de 
Jesus está a salvação (Act 4, 12). Por outro 
lado, Jesus nunca se dirige a Deus com o 
nome de Yahwéh, ou o seu correspondente 
Senhor, mas com o nome que indica a 
distinção pessoal, Pai. Seria absurdo e 
ridículo pensar que, para alguém se salvar, 
tenha de usar o nome de Yahwéh no trato 
com Deus; Jesus, que veio para nos salvar, 
não impôs a obrigação de usarmos o nome 
de Yahwéh, como condição de salvação e a 
Igreja que continua a missão de Jesus 
nunca urgiu tal tratamento para Deus.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 102 (103), 1-4.6-8.11(R. 8a) 
 

Monição:  
 

Ninguém neste mundo pode ter a certeza absoluta 
da salvação. Mas, a fé nos diz que se nos esforçarmos 
por ouvir e seguir a voz de Deus, Ele usará connosco 
da Sua Misericórdia Salvadora.  

 

Refrão:  
 

O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 
 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e não esqueças nenhum dos seus benefícios. 
 
Ele perdoa todos os teus pecados 
e cura as tuas enfermidades. 
Salva da morte a tua vida 
e coroa-te de graça e misericórdia. 
 
O Senhor faz justiça 
e defende o direito de todos os oprimidos. 
Revelou a Moisés os seus caminhos 
e aos filhos de Israel os seus prodígios. 
 
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
Como a distância da terra aos céus, 
assim é grande a sua misericórdia para os que O      
temem. 
 

 
 
 

2ª  Leitura 
(l Cor 10,1-6.10-17) 

 
Monição:  

 
A esperança cristã apoia-se na obra redentora de 

Cristo que manifesta o Seu amor por nós, e na infusão 
do Espírito Santo que recebemos no Baptismo.  

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Coríntios 

 
Irmãos: 1Não quero que ignoreis que os nossos 

pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram 
todos através do mar e na nuvem e no mar, 
2receberam todos o baptismo de Moisés. 3Todos 
comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam 
a mesma bebida espiritual. 4Bebiam de um rochedo 
espiritual que os acompanhava: esse rochedo era 
Cristo. 5Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois 
caíram mortos no deserto. 6Esses factos aconteceram 
para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o 
mal, como eles cobiçaram. 10Não murmureis, como 
alguns deles murmuraram, tendo perecido às mãos do 
Anjo exterminador. 11Tudo isto lhes sucedia para servir 
de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que 
chegámos ao fim dos tempos. 12Portanto, quem julga 
estar de pé tome cuidado para não cair. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta leitura tem alguma dificuldade, pelo que 
requer a devida preparação.  

Faz uma leitura continuada –  óbviamente 
obedecendo à pontuação –  até “pois caíram 
mortos no deserto”. Dá um espaço de 2 tempos 
(2 segundos) e retoma logo a leitura em “Esses 
factos aconteceram...” até “cobiçaram” e volta a 
dar mais 2 tempos. Finalmente “desliga” a leitura 
em “Tudo isto lhes sucedia...”. 

Exercita muito bem a leitura. 
 

Comentário: 
 

A leitura é tirada daquela parte da carta 
onde Paulo procura dar resposta a um 
problema prático que então ali se punha: se 
era lícito ou não comer as carnes que, 
depois de terem sido oferecidas num templo 
pagão a um ídolo, eram vendidas na praça, 
os chamados idolótitos. O Apóstolo, depois 
de ter explicado os princípios gerais, a 
saber, que se podiam comer, pois os ídolos 
não são nada (8, 1-6), adverte que era 
preciso ter em conta aqueles irmãos, fracos 
e timoratos, que se pudessem vir a 
escandalizar com isso (8, 7-13), e passa a 
ilustrar a doutrina exposta, primeiro, com o 
seu exemplo de renunciar a direitos para 
bem dos fiéis (9, 1-27), depois, com as 
lições da história de Israel (10, 1-13): apesar 
de os israelitas na peregrinação do deserto 
terem sido favorecidos com tantos 
prodígios, «a maioria dele não agradou a 
Deus»  e  pereceu  (v.5).  E isto é uma lição  
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para todos nós, que não venhamos a 
arvorar-nos em fortes, pois também 
podemos vir a ser infiéis ao Senhor e a 
«cair» (v. 12). Os exegetas têm posto em 
relevo a actualidade de S. Paulo que, 
mesmo quando trata de assuntos 
ocasionais, que não nos dizem respeito, 
como neste caso, pois sempre apela para 
princípios válidos para todos os tempos e 
lugares.  

V.2 – «Na nuvem e no mar 
receberam todos o baptismo de Moisés», 
isto é, foram vinculados a Moisés aqueles 
antigos judeus pelo facto de, sob a sua 
chefia, se terem salvo com travessia das 
águas do «Mar» Vermelho e com a 
«nuvem» (sinal da presença protectora 
Deus). E isto a tal ponto que ficaram a 
constituir o que Actos 7, 38 chama a «igreja 
do deserto». Tudo isto era a figura, ou 
exemplo (v. 6.11) dos cristãos, baptizados 
em Cristo e formando o novo e definitivo 
povo eleito, que é a Igreja.  

V.3 – «Alimento espiritual». O maná 
é chamado espiritual, pelo carácter 
sobrenatural de que se revestia a sua 
abundância e por ser também uma figura da 
SS. Eucaristia. A «bebida espiritual», a água 
do Êxodo, também é espiritual por 
milagrosa e pelo seu significado espiritual: 
uma figura do Espírito que Cristo dá aos 
crentes (cf. Jo 4, 10; 7, 37-39; 16, 7; 20, 22).  

V.4 – «O rochedo espiritual que os 

acompanhava».   Parece que S. Paulo se 
soube aproveitar duma tradição rabínica 
que consta da Tosefta, segundo a qual a 
pedra da qual brotou água (Ex 17, 6) 
acompanhava os israelitas na sua 
peregrinação no deserto. Como os mestres 
rabinos costumavam identificar este 
rochedo com Yahwéh (cf. Ex 17, 6), a 
«Rocha de Israel» (Salm 18(17), 3), S. 
Paulo, para quem «esse rochedo era 
Cristo», insinua não só a preexistência de 
Cristo, mas também a sua divindade, a sua 
identificação com Yahwéh.  

V.5 – «Caíram mortos». Cf. Nm 14; 
26, 65-65.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 4, 17) 
 
Monição:  

 
A Samaritana que vai buscar água material para 

beber. o Senhor oferece-lhe algo muito mais valioso: a 
graça da salvação que é como uma nascente a jorrar 
para a vida eterna.  

A água do deserto é figura da água viva prometida 
por Jesus à Samaritana. A esperança cristã é uma 
certeza. porque já possuímos a nascente da água viva 

 

Refrão:   Louvor e Glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. 
 

 
 

V. 6-9 – Com a parábola (exclusiva de 
São Lucas) da figueira sem frutos, o Senhor 
pretende ensinar que é urgente que nos 
convertamos: Deus é paciente na sua 
misericórdia (Pe 3, 9; Ez 33, 11; Jl 2, 13; 
Sab 11, 23), mas não podemos adiar o 
arrependimento para uma hora que pode já 
ser tardia. É urgente que dêmos frutos de 
santidade, pondo de lado a preguiça e o 
comodismo que tornam a vida inútil e estéril; 
Deus não deixa impune a falta de 
correspondência à cava e ao adubo da sua 
graça: «mandá-la-ás cortar». 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, 

como falou a Moisés, na sarça ardente, 
para que proclame com alegria a Boa Nova, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelas vítimas de todas as violências, 

da opressão, da fome e dos maus tratos, 
para que sejam ouvidas pelo Senhor  
que faz justiça, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma, 

se arrependem e convertem ao Senhor, 
para que aprendam a perdoar e a ser bons, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos doentes e por todos os que sofrem 

e pelos que não têm ninguém que os escute, 
para que vivam unidos à paixão do Salvador 
oremos, irmãos. 
 

5 –  Por todos os que o Senhor aqui reuniu, 
para que nos faça chegar um dia junto d’Ele 
e nos sacie dos bens da sua casa, 
oremos irmãos. 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

34. - Deus destrói o pecado, não o pecador  
 

 Uma das expressões fundamentais da 
mentalidade apocalíptica do Antigo 
Testamento é o Dia do Senhor, ou Dia da 
Ira do Senhor. Marcava uma definitiva 
intervenção de Deus na história do Seu 
povo desvalido.  

Como vimos, os profetas entendiam os 
exílios e os sofrimentos como castigo justo 
de Deus ao Seu povo infiel à Aliança. Os 
acontecimentos eram sempre interpretados 
dentro do esquema retribuição-castigo: ao 
justo, bênção; ao ímpio, maldição. É 
exactamente dentro deste esquema que 
dois acontecimentos são narrados na Bíblia 
como modelo para o futuro: o dilúvio (Gn 6, 
5-7) e a destruição de Sodoma, a cidade 
pecadora, pelo fogo (Gn 19, 13). Estes 
relatos bíblicos tornaram-se o paradigma da  
 

 
 

 
 

Ou:         Aleluia! Aleluia! 

 
Arrependei-vos, diz o Senhor; 
está próximo o reino dos Céus. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 13, 1-9) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

1Naquele tempo, vieram contar a Jesus que 
Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, 
juntamente com o das vítimas que imolavam. 2Jesus 
respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal 
castigo, esses galileus eram mais pecadores do que 
todos os outros galileus? 3Eu digo-vos que não. E se 
não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo 
modo. 4E aqueles dezoito homens, que a torre de Siloé, 
ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais 
culpados do que todos os outros habitantes de 
Jerusalém? 5Eu digo-vos que não. E se não vos 
arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante». 
6Jesus disse então a seguinte parábola: «Certo homem 
tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar 
os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. 
7Disse então ao vinhateiro: ‘Há três anos que venho 
procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves 
cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a 
terra?’ 8Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-
-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-    
-lhe em volta e deitar-lhe adubo. 9Talvez venha a dar 
frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo 
ano». 
 

Palavra da Salvação- 
 

Comentário: 
 

Jesus contraria a opinião corrente de 
então e de hoje, que atribui todas as 
desgraças a um castigo de Deus; Ele antes 
quer que se vejam como um aviso de Deus, 
por isso aproveita estes acontecimentos 
para fazer um forte apelo à conversão. 

V.1 – «Pilatos mandara derramar o 

sangue...» Facto apenas conhecido por 
São Lucas, mas que estava de acordo com 
o carácter violento e repressivo do 
procurador romano. Um acto semelhante, o 
mandar matar uns samaritanos por ocasião 
duma peregrinação ao Monte Garizim, no 
ano 35, foi a ocasião para os judeus 
conseguirem do imperador destituição de 
Pilatos, segundo conta Flávio Josefo  
(Antiquitates, XVIII). 

V.4 – «A torre de Siloé, ao cair...» 
Facto também só conhecido por este relato. 
Siloé é o nome duma piscina a Sueste de 
Jerusalém, na parte interior da muralha que 
naquele sítio teria provavelmente algum 
torreão que então caiu.  

V.5 – «Eu digo-vos que não». Deus 
nem sempre castiga nesta vida os mais 
culpados. As calamidades e os males que 
nos sobrevêm podem ser uma prova a que 
Deus nos sujeita, uma ocasião de 
expiarmos os nossos pecados e uma 
chamada à conversão: «se não vos 
converterdes…» 
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