
 

  N.º  409    –   21-08-2016                          XXI Dom.  Tempo Comum –    (Ano C)                                                                                   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. 

 

 

 Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

–  Capelistas e Retroseiros: S. Luís, Rei de 
França; S. Mauro; S. Miguel. 

–   Carapuceiros e Fabricantes de peúgas:           

     S.Tiago, o Maior. 
– Carniceiros e talhantes: S. Adriano (devido 

ao seu martírio, pois foi esquartejado); St.º. 
António (por causa do seu porco); St.º. 
Aureliano de Limoges (que era sacerdote 
pagão, sacrificador de animais antes de se 

converter); São Bartolomeu (porque foi 

esfolado); São Lucas (por causa do seu 

atributo, um boi); São Matias (decapitado à 

machada); S. Nicolau; S. Tomás Becket.  
–  Domésticas:  St.ª Marta (que serviu Jesus 

em sua casa); St.ª Zita; St.ª Noitburga. 
–  Eruditos:  S. Jerónimo (tradutor da Bíblia). 
– Filósofos: St.ª Catarina de Alexandria. 
____________________________________________ 

Eutanásia 

 

Eutanásia = a “encurtar a vida”; Dista-
násia = a “distender, a prolongar a vida”. 

Durante algum tempo o Jornal do Leitor 
vai escrever sobre o tema “Eutanásia”, 
publicando a Nota Pastoral do Conselho 
Permanente da Conferência Episcopal 
Portuguesa. 

«Eutanásia: o que está em causa? Con-
tributos para um diálogo sereno e humani-
zador». 

1 – As questões ligadas à legalização 
da eutanásia e do suicídio assistido estão 
em discussão na Assembleia da República 
e na sociedade. Como contributo para este 
debate, que desejamos seja um diálogo 
sereno e humanizador, surge esta Nota 
Pastoral do Conselho Permanente da 
Conferência Episcopal Portuguesa sobre o 
que verdadeiramente está em causa. (1)  
      2 – Por eutanásia, deve entender-se 

«uma acção ou omissão que,  por sua natu- 

reza e nas intenções, provoca a morte com 
o objectivo de eliminar o sofrimento» (2). A 
ela se pode equiparar o suicídio assistido, 
isto é, o ato pelo qual não se causa 
diretamente a morte a outrem, mas se 
presta auxílio para que essa pessoa ponha 
termo à sua própria vida. 
       Distinta da eutanásia é a decisão de 
renunciar à chamada obstinação terapêutica 

(3), ou seja, «a certas intervenções médicas 
já inadequadas à situação real do doente, 
porque não proporcionadas aos resultados 
que se poderiam esperar ou ainda porque 
demasiado gravosas para ele e para a sua 
família» (4). «A renúncia a meios extraordi-
nários ou desproporcionados não equivale 
ao suicídio ou à eutanásia; exprime, antes, 
a aceitação da condição humana perante a 
morte» (5). É, pois, bem diferente matar e 
aceitar a morte: a primeira antecipa esse 
momento, a segunda prolonga-o de forma 
artificialmente inútil e penosa.  

(1) Sugerimos também a leitura da Nota 
Pastoral da Conferência Episcopal 
Portuguesa, «Cuidar da Vida até à Morte». 
Contributo para a reflexão ética sobre o 
morrer, publicada a 12-11-2009, in 
Documentos Pastorais, vol. VII, Lisboa 
2002, 123-131. 

(2) João Paulo II, Carta enciclica “Eavangelium 
Vitae” (25-03-1995), n.65. 

(3) Também designada por “encarniçamento 
médico”. 

(4) João Paulo II, Carta enciclica “Evangelium 
Vitae” 25-03-1995, n.65. 

(5) bidem. 
                           (continua no próximo Jornal...) 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

 

       Afasta de ti aquilo que é o veneno da 
lisonja. Não acredites naqueles que te 
elogiam sem motivo. Prefere escutar uma 
crítica honesta e construtiva, a um galanteio 
vazio. A crítica pode levar-nos a corrigir, 
enquanto que o elogio fácil apenas nos 
ilude. E não há nada de mais frágil que uma 
pessoa iludida a seu próprio respeito. 

 

 
        

 

De Parabéns 
 

Esta semana temos apenas uma 
aniversariante. Trata-se da Leitora da 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira, Glória Neto, que está de 
parabéns, hoje, Domingo, dia 21 de Agosto 
e a quem o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Descobre em cada uma das velas do 
bolo de aniversário um sinal de benção. E 
celebra a abundância da tua vida. 

E tem um Feliz Aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 

 

Um senhor chega ao supermercado e diz: 
– Dê-me uma lata de veneno para matar 

baratas. 
O vendedor pergunta-lhe: 
– Para levar? 
– Nãooo! Se quiser, trago-lhe as baratas! 

______________________ 

 

A filha de 10 anos chega a casa da pesca 
com o pai com a cara toda inchada. 

A mãe fica preocupadíssima: 
– O que é que te aconteceu, filha? 
– Foi um mosquito, mãe... 
– E picou-te? 
– Não foi a tempo... O pai matou-o com o 

remo do barco! 
______________________ 

 

Numa Clínica: 
– Este médico é um génio! Prometeu-      -

me que numa semana estaria a caminhar  a 
pé depois da operação. 

– E conseguiu? 
– Claro que sim! Tive de vender o carro 

para lhe pagar a cirurgia! 
 
 

XXI Dom. Comum 
 

Deus quer a salvação de todos os 
homens. Para os salvar quis precisar 
também de nós. Somos assim convidados a 
colaborar no plano maravilhoso da 
salvação. Escutemos o apelo, que Ele, hoje, 
mais uma vez, nos vai dirigir.  

Ao Domingo reunimos em assembleia 
porque o Senhor nos convida. Hoje, mais 
uma vez nos exorta a que mantenhamos 
bem viva a nossa Fé.  

A vida não termina com a morte. 
Viveremos para sempre. Queremos 
alcançar a salvação eterna junto do Senhor 
que deu a vida para nos salvar. É na Missa 
que actualizamos esse sacrifício redentor.  

Vivamo-la conscientemente.  
___________________________________________ 

Introdução 
 
«Alarga o espaço da tua tenda, estende 

sem medo as lonas que te abrigam, estica 
as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas, 
porque vais aumentar por todos os lados» 
(Is 54, 2-3).  É o convite que o profeta dirige 
a Jerusalém, fechada dentro de uma 
muralha apertada. O tempo do nacionalismo 
mesquinho acabou; abrem-se novos hori-
zontes sem fim: a cidade deve preparar-se 
para acolher todos os povos que a ela 
acorrerão, porque todos, não só Israel, mas 
todos os povos, são herdeiros das bênçãos 
prometidas a Abraão. 

A imagem usada pelo profeta é 
deliciosa, permite-nos contemplar, quase 
visivelmente, toda a humanidade – e não 
apenas os Israelitas –  que caminha em di-
recção ao monte onde está situada 
Jerusalém. Lá, o Senhor preparou «um 
banquete de carnes gordas, saborosas, 
acompanhadas de vinhos velhos e bem 
tratados» (Is 25, 6). 

Com outra imagem da cidade, o autor 
do Apocalipse descreve, nas últimas 
páginas do seu livro, a feliz conclusão da 
difícil história da humanidade. Jerusalém 
«tinha uma grande e alta muralha com doze  
 
 
 
 
 

portas. Ao Oriente havia três portas, ao 
Norte  três  portas,  ao   Sul três portas e 
aoOcidente três portas» (Ap 21, 12-13). A 

imagem é diferente, mas a mensagem é a 
mesma: de onde quer que se chegue, cada 
pessoa encontrará diante de si as portas da 
cidade abertas de par em par, para ser 
acolhida. 
      Mas o caminho para o banquete do 
reino de Deus não é um passeio cómodo. É 
um caminho difícil, e a porta – diz Jesus no 
Evangelho de hoje – é estreita e difícil de 
encontrar. Ora, esta afirmação, não 
contradiz a mensagem optimista e alegre 
dos profetas que anunciam a salvação 
universal. Mas acautela para a ilusão de se 
estar a percorrer a estrada justa, quando, 
pelo contrário, se vai por caminhos que 
afastam da meta. 
      Portanto, chegaremos todos, sim, mas 
atenção... não convém chegar no final do 
banquete, porque pode acontecer a porta 
estar fechada… 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 66, 18-21) 
 
 

Monição:  

 
       O Profeta Isaías, divinamente inspirado, fala-nos 
do Senhor que vem salvar os povos de todas as 
nações da Terra. 

 

Leitura: 

 
       Leitura do Livro de Isaías 
 
       Eis o que diz o Senhor: 18«Eu virei reunir todas as 
nações e todas as línguas, para que venham 
contemplar a minha glória. 19Eu lhes darei um sinal e 
de entre eles enviarei sobreviventes às nações: a 
Társis, a Fut, a Lud, a Mosoc, a Rós, a Tubal e a Javã, 
às ilhas remotas que não ouviram falar de Mim nem 
contemplaram ainda a minha glória, para que anunciem 
a minha glória entre as nações. 20De todas as nações, 
como oferenda ao Senhor, eles hão-de reconduzir 
todos os vossos irmãos, em cavalos, em carros, em 
liteiras, em mulas e em dromedários, até ao meu santo 
monte, em Jerusalém – diz o Senhor – como os filhos 
de Israel trazem a sua oblação em vaso puro ao templo 
do Senhor. 21Também escolherei alguns deles para 
sacerdotes e levitas». 

 
       Palavra do Senhor. 

 

Comentário: 
 

       A leitura é tirada da parte final do último 
capítulo de Isaías. Aqui se anuncia a 
conversão dos gentios e a universalidade da 
salvação, uma perspectiva que sem dúvida 
ultrapassa o tempo em que o escrito 
inspirado recebeu a sua forma definitiva.  

       V.19 «Tarsis». Provavelmente é a 
colónia fenícia de Tartesus no Sul de 
Espanha, perto da foz do rio Guadalquivir. 
Aqui representa o extremo Ocidente. Os 
restantes povos são do Norte de África, Ásia 
Menor e Grécia.  

       V.20 «Em Jerusalém». A profecia   
teve o seu pleno cumprimento na Nova 
Jerusalém que é a Igreja (cf. Gal 4, 25-26; 
Apoc 21, 2). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15) 
 

Monição:  
 

       No mundo há biliões de pessoas que ainda não 
conhecem a Deus. Por isso continua actual o convite 
do Senhor para que levemos a Sua mensagem a toda 
a Terra.  

 

Refrão:  
 

Ide por todo o mundo, 
anunciai a boa nova. 
 
Louvai o Senhor, todas as nações, 
aclamai-O, todos os povos. 
 
É firme a sua misericórdia para connosco, 

           a fidelidade do Senhor permanece para sempre. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Hb 12, 5-7. 11-13) 

 

Monição: 
 

       Afastemos da nossa vida tudo aquilo que não 
agrada ao Senhor. Porque nos ama, quer que sejamos 
perfeitos e santos.  
 

Leitura 
 
       Leitura da Epístola aos Hebreus 

 
       Irmãos: 5Já esquecestes a exortação que vos é 
dirigida, como a filhos que sois: «Meu filho, não despre-
zes a correcção do Senhor nem desanimes quando Ele 

Escala da Semana  –   Leitores  –  21 de Agosto   –  XXI  Domingo do Tempo Comum (Ano C) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Ermelinda Pinh.º - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  Martinho Matos - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  

Avisos Luís Miguel - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  Jorge Moreira - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  

Admonição - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  

1.ª Leitura Graça Coelho Miguel Pacheco Gracinda Nunes Aurora Silva Jacinta Carneiro Salomé Nóbreg Maria Céu Dias Diana Santos 

2.ª Leitura Joaquim Martins Marlene Leal Manuel Bessa Teresa Moreira João Miguel Artur Nóbreg Alex. Reguenga Nelson Gomes 

Oraç.  Fiéis Joaquim Mendes Helena Dias Paulo Neto Pedro Leal Paula Carvalho Sónia Raquel Lurdes Almeida Diana Araújo 

Ação Graças - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Suplente Rui Cardoso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Carla Sousa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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te repreende; porque o Senhor corrige aquele que ama 
e castiga aquele que reconhece como filho». 7É para 
vossa correcção que sofreis. Deus trata-vos como 
filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? 
11Nenhuma correcção, quando se recebe, é 
considerada como motivo de alegria, mas de tristeza. 
Mais tarde, porém, dá àqueles que assim foram 
exercitados um fruto de paz e de justiça. 12Por isso, 
levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos 
vacilantes 13e dirigi os vossos passos por caminhos 
direitos, para que o coxo não se extravie, mas antes 
seja curado. 

 
Palavra do Senhor. 

 

Comentário: 
 

       V.5 «A exortação que vos é dirigida». 
Trata-se duma citação do Livro dos 
Provérbios (Prov 3, 11-12). Esta é uma 
passagem entre muitas que nos fez ver 
como as palavras da Sagrada Escritura se 
dirigem aos fiéis de todos os tempos e 
como, através duma aplicação delas a cada 
situação concreta, se faz a actualização do 
texto antigo fazendo-se assim uma «leitura 
espiritual», a lectio divina da Bíblia (cf. Dei 
Verbum, n.º 25).  
       V.12 «Mãos fatigadas... joelhos vaci-

lantes». Talvez se trate duma imagem 
tirada do pugilato, com que São Paulo já 
gostava de comparar a vida cristã (1 Cor 9, 
26-27).  

       V.13 «Caminhos direitos». Os do 
cumprimento integral da vontade de Deus. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Jo 14, 6) 
 

Monição:  
 

       O Senhor não diz se são muitos ou poucos os que 
se salvam mas aponta a cada um o caminho da 
Salvação.  
 

Refrão:  Aleluia, Aleluia! 
 
     Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor: 
     ninguém vai ao Pai senão por Mim. 
____________________________________________ 

Evangelho (Lc 13, 22-30) 

 
       Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São Lucas 
 
       Naquele tempo, 22Jesus dirigia-Se para Jerusalém 
e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. 
23Alguém Lhe perguntou: «Senhor, são poucos os que 
se salvam?» Ele respondeu: 24«Esforçai-vos por entrar 
pela porta estreita, porque Eu vos digo que muitos 
tentarão entrar sem o conseguir. 25Uma vez que o dono 
da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e 
batereis à porta, dizendo: ‘Abre-nos, senhor’; mas ele 
responder-vos-á: ‘Não sei donde sois’. 26Então 
começareis a dizer: ‘Comemos e bebemos contigo e tu 
ensinaste nas nossas praças’. 27Mas ele responderá: 
‘Repito que não sei donde sois. Afastai-vos de mim, 
todos os que praticais a iniquidade’. 28Aí haverá choro e 
ranger  de  dentes,  quando  virdes  no  reino  de  Deus  
 

Abraão, Isaac e Jacob e todos os Profetas, e vós a 
serdes postos fora. 29Hão-de vir do Oriente e do 
Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no 
reino de Deus. 30Há últimos que serão dos primeiros e 
primeiros que serão dos últimos». 
 

       Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

      V. 23-27 «São poucos os que se 

salvam?»  Era esta uma questão teórica 
que se punha no judaísmo da época, 
havendo duas tendência entre os rabinos: 
uns diziam que todos se salvariam, até o 
rude povo da terra (‘am ha’árets), desde que 
fizessem parte de Israel; outros, de 
tendência rigorista, asseguravam que a 
salvação seria privilégio de poucos: «o 
mundo futuro será consolação para poucos, 
tormento para muitos» (4 Esdras). Jesus 
deliberadamente não responde a uma 
questão teórica, mas aproveita o ensejo 
para transmitir um ensino verdadeiramente 
útil e prático. Por um lado, declara o 
princípio da universalidade da salvação: 
«Hão-de vir do Oriente e do Ocidente, do 
Norte e do Sul» (v. 29). Por outro lado, 
visando talvez as teorias laxistas, esclarece 
que não é suficiente uma justificação de tipo 
comunitário ou sociológico –  «comemos e 
bebemos contigo...» (v. 26) – não basta o 
fazer parte do povo, é preciso lutar, levar 
uma vida exigente consigo mesmo –  
«esforçai-vos por entrar pela porta estreita» 
(v. 24) – sem ter ilusões quanto às 
dificuldades que esperam aquele que quer 
salvar-se.  

       V.28 «Aí», – fora do Reino de Deus – 
«haverá choro», o pranto da máxima 
desdita, fruto dum remorso desesperado e 
inútil, «e ranger de dentes» próprio duma 
raiva cheia de ódio e inveja aos que 
entraram para o banquete do Reino dos 
Céus, quando lhes tinha sido acessível 
alcançar a mesma sorte dos Patriarcas e 
dos Profetas. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pela Igreja santa que vive na nossa Diocese, 
     para que nos chame a contemplar a glória de Deus 
     e esteja atenta aos sinais de vocação entre os mais       
     jovens, 
     oremos, irmãos. 
 
2 – Pelos responsáveis dos estados e dos governos, 
     para que Deus lhes conceda 
     o feliz exercício dos seus mandatos, 
     e a força de assegurarem aos cidadãos 
     o pão do corpo e do espírito, 
     oremos, irmãos. 
 
3 – Pelos fiéis de todas as confissões cristãs, 
     para que vivam a verdade da fé em suas obras 
     e não se fechem nas suas tradições, 
     oremos, irmãos. 
 

 
 

4 – Por aqueles que, nos países dos quatro cantos da       
     terra, 
     são considerados os últimos, para que sejam os          
     primeiros 
     a sentar-se à mesa no reino dos Céus, 
     oremos, irmãos. 
 
5 – Por nós aqui presentes, a quem Deus trata como       
     filhos, 
     e pelos que, entre nós, estão em maior dor ou    
     aflição, 
     para que todos respondamos ao apelo da palavra      
     de Jesus, 
     oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 22 – Virgem Santa Maria Rainha 

Dia 23 – S. Rosa de Lima (Virgem); 

Dia 24 – S. Bartolomeu  (Apóstolo); 
Dia 25 – S. Luís de França; 
           –  S. José de Calasanz (Presbítero); 

Dia 27 –  S. Mónica. 
____________________________________________ 

Quem se salva? 

 
       É na verdade uma questão que nos 
preocupa a todos: a salvação eterna. São 
muitos os que se salvam? No meu caso 
concreto: eu salvar-me-ei? De que me 
adianta ter o mundo nas minhas mãos 
durante a vida terrena se depois vier a 
passar a eternidade longe de Deus?! ...  
       Desde sempre este problema preocupa 
os povos. É assim que, no Evangelho, 
alguém faz a pergunta a Jesus: «Senhor, 
são poucos os que se salvam?».  
       Jesus sabia tudo. Sabia quem ia para o 
inferno, quem ia para o Purgatório, quem ia 
para o Céu... mas preferiu não responder 
directamente, apontando mais uma vez o 
caminho a seguir: «esforçai-vos por entrar 
pela porta estreita...». Naturalmente, ao 
dizer isto, Jesus quis fazer ver que se 
salvam os que não seguem pelo caminho 
fácil do pecado mas cumprem a Sua 
vontade. 
____________________________________________  

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 
 

“Bento III” 

(855 – 858)  

        
       O Papa Bento III foi um modelo de 
virtude: os seus méritos pessoais trouxeram 
grande prestígio à Santa Sé. Empenhou-se 
em fazer observar as leis cristãs do 
casamento e restaurou várias igrejas. 
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“São Nicolau I” 

(858 – 867)  

 
      O pontificado de Nicolau I girou em 
torno de três conceitos: moral rigorosa e 
estrutura hierárquica da Igreja e da Justiça. 
      São Nicolau I conquistou a reputação de 
“O Grande” por ter sido considerado uma 
das mais importantes personalidades ponti-
fícias. Nasceu em Roma, no seio da família 
nobre dos condes de Túsculo. 
      Teodoro, o seu pai, era um oficial 
romano de elevada posição e proporcionou 
ao filho a melhor formação cultural daquela 
época. Notável pela sua religiosidade, 
benebolência e grandes conhecimentos, 
ainda jovem, Nicolau foi nomeado 
subdiácono pelo Papa Sérgio II (844 – 847) 
e diácono por Leão IV (847 – 855). 
      Nicolau mostrou-se  um grande 
conselheiro do Papa Bento III, que instituiu 
com os nobres para que o matrimónio fosse 
respeitado e tentou eximir os mosteiros da 
Lorena do poder abusivo que sobre eles 
exercia Huberto, irmão da imperatríz 

Teutberga, ameaçando-o de excomunhão. 

                                                        (continua...) 

___________________________________________________________ 

Trabalha pela 

salvação dos outros 

 
      É esta a Boa Nova que devemos 
anunciar ao mundo inteiro (salmo de 
meditação, de hoje).  
      Os homens têm de deixar os caminhos 
do vício, da exploração, da injustiça, da 
corrupção, da impureza, de tudo aquilo que 
ofende o Senhor.  
      Os homens têm de deixar-se corrigir dos 
seus defeitos com a ajuda de Deus pois «o 
Senhor corrige aquele que ama» (segunda 
leitura).  
      Os homens têm de viver a ajuda 
fraterna, a justiça social, a honestidade, a 
pureza, o amor de Deus.  
      Com razão, após mostrar o inferno aos 
pastorinhos de Fátima em 13 de Julho de 
1917, Nossa Senhora se mostrou comovida 
ao afirmar: «Vistes o inferno para onde vão 
as almas dos pobres pecadores; para as 
salvar, Deus quer estabelecer no mundo a 
devoção ao Meu Imaculado Coração... ». 
Rezemos, rezemos muito à Virgem Maria 
pela conversão dos pecadores.  
      É Deus quem converte e dá a Fé. 
Ninguém mais do que Ele está interessado 
na salvação de toda a humanidade. Deus 
veio «reunir todas as nações» (primeira 
leitura). Enviou Seu Filho ao mundo para o 
salvar.   E  de  que  maneira  nos  salvou  o  
 

 

judaísmo (e ainda não totalmente conver-
tidos…), cuja figura de proa era Moisés. 
Deste modo, no seu midrash utiliza a 
história de Moisés como pano de fundo 
principal ao nascimento de Jesus, que 
depois durante o evangelho será também 
apresentado como o novo e definitivo 
Moisés. Por isso, comparando as aventuras 
em torno do nascimento de Jesus (Mt 2) 
com as do nascimento de Moisés (Ex 1-2) o 
paralelismo é evidente.  
___________________________________________ 

Trabalhar pela nossa 

salvação 

 
      Depois de escutarmos as Leituras de 
hoje, quem poderá ficar indiferente ao amor 
de Cristo Jesus por nós?!... Quem reflecte a 
sério nestas verdades, é capaz de oferecer 
toda a vida ao Senhor, isolado do mundo, 
num convento.  
      Quem reflecte a sério nestas verdades, 
é capaz de deixar a família, a sua terra, a 
civilização, para servir os outros no meio da 
maior pobreza e miséria.  
      Quem reflecte a sério nestas verdades, 
é capaz de viver em alegria a vida consa-
grada.  
      Quem reflecte a sério nestas verdades, 
é capaz de se santificar na família, imitando 
e invocando a Sagrada Família de Nazaré.  
      Quem reflecte a sério nestas verdades é 
capaz de viver a infância, a juventude, a 
vida adulta, a velhice, duma forma diferente: 
cumprindo a missão confiada pelo Senhor.  
      Vamos tu e eu e nós todos viver como 
Deus quer! A vida assim é bela e autêntica. 
E teremos garantida a Salvação Eterna. 
____________________________________________  

Sabias que... 

“Sinagoga de Cafarnaum” 
 
      Jesus frequentava a sinagoga de 
Cafarnaum. Era conhecida como «a 
Branca» por estar construída com pedras 
desta cor. Como o povo judeu proibia a 
representação  da  imagem  de  Deus  e  da 
pessoa, os seus capitéis apresentavam 
motivos vegetais e materiais: 

– Carro levando a Arca da Aliança, 
símbolo da presença de Javé no meio do 
seu povo; 

–  Estrela de seis pontas; 
– Candelabro de sete braços. A Palavra 

é a luz para o povo; 
– Cacho de uvas. O povo de Israel é a 

«vinha» do Senhor. 
____________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

 

Senhor! Mistério insondável! ... Morreu por 
todos nós, pregado na Cruz, depois de 
injustamente ter sido condenado à morte.  
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

45  –  Evangelhos da infância de Jesus 
 

      Apenas nos evangelhos de Mateus e 
Lucas aparecem o que se chama os 
Evangelhos da Infância, ou seja, as 
narrações referentes ao nascimento e 
primeiros anos de Jesus (são os primeiros 
dois capítulos de ambos os evangelhos).  
      Não são biografias nem crónicas de 
historiadores, e se quisermos lê-los como 
escritos de jornalistas, à procura de rigor 
histórico, o que acontece é que eles 
anulam-se um ao outro, de tão diferentes 
que são. O objectivo dos evangelistas é 
anunciar a Boa Nova de Jesus como aquele 
no qual todas as profecias de Deus 
chegaram à plenitude da revelação e da 
realização. Para tal, utilizam um estilo 
literário comum na literatura bíblica que é o 
midrash, que consiste, em traços largos, na 
construção da história do nascimento de 
alguém à sombra de outros modelos de 
grandes homens de Deus do passado.  
      É pelo facto de Mateus e Lucas 
utilizarem este estilo literário que surgem as 
tão grandes diferenças entre os evangelhos 
da infância de um e de outro, já que os 
modelos do Antigo Testamento nos quais se 
inspiram e os destinatários aos quais se 
dirigem são diferentes. Portanto, ao 
dizermos que os evangelhos da infância não 
são relatos históricos no sentido rigoroso da 
palavra, não significa que sejam fábulas; 
são, isso sim, catequeses para anunciar a 
Boa Nova da “plenitude dos tempos” que 
começa com o nascimento de Jesus, ponto 
de chegada de toda a história bíblica. 
      Unidos no essencial – que é a Boa Nova 
de Jesus como o Messias esperado –, 
divergem os evangelistas nos modos de o 
transmitir. Assim, Mateus, por exemplo, 
narra quatro episódios que não lemos em 
Lucas: a vinda dos reis magos seguindo 
uma estrela, a fuga da Sagrada Família 
para o Egipto, a matança dos inocentes 
decretada por Herodes e o regresso da 
Sagrada Família do Egipto para Nazaré 
depois da morte de Herodes. Ora, Mateus 
escrevia para cristãos recém convertidos do  
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