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 Eutanásia 

(...continuação do Jornal anterior) 
 

3 – De forma sintética, podemos dizer 
que subjacente à legalização da eutanásia e 
do suicídio assistido está a pretensão de 
redefinir tomadas de consciência éticas e 
jurídicas ancestrais relativas ao respeito e à 
sacralidade da vida humana. Pretende-se 
que o mandamento de que nunca é lícito 
matar uma pessoa humana inocente (“Não 
matarás”) seja substituido por um outro, que 
só torna ilícito o ato de matar quando o 
visado quer viver. Consequentemente, 
intenta-se que a norma segundo a qual a 
vida humana é sempre merecedora de 
proteção, porque um bem em si mesma e 
porque dotada de dignidade em qualquer 
circunstância, seja substituída por um outro 
critério, segundo o qual a dignidade e o 
valor da vida humana podem variar e 
podem perder-se. Ora, na nossa conceção, 
isto é inaceitável. 

                           (continua no próximo Jornal...) 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

–  Floristas e Floricultores: S. Fiacre (que era 

jardineiro); St.ª Rosa de Lima; St.ª Doroteia; 
St.ª Inês. 

– Fogueteiros e fabricantes de fogos-de-     

    artifício: St.ª Bárbara. 
– Força Aérea Portuguesa: N.ª S.ª do Carmo 

(Padroeira). 

–  Fotógrafos:  St.ª Verónica (que fixou a Face        

    de Cristo numa toalha). 

– Vendedores de frutas:  S. Cristóvão;  
   S. Leonardo. 
– Fundidores: St.º Elói; S. Bernardo de 
Hildesheim (que mandou fundir portas de bronze e 

um candelabro pascal para a sua catedral). 

– Fundidores de sinos: St.ª Ágata; St.ª 
Bártbara e S. Teodulo de Sion. 
 

Sabias que… 
 

Fariseus 

Os fariseus chamavam-se originaria-
mente «perushim» (separados). A seita teve 
a sua origem por volta do ano 70 a.C.. 
Pretendiam separar-se da ignorância 
religiosa do povo através de um profundo 
conhecimento da Lei. Ainda que fossem 
pessoas religiosas que cumpriam com 
honradez as centenas de mandamentos que 
tinham recompilado, tinham um defeito: o 
orgulho. Os fariseus depreciavam os 
chamados «amme-há´ares» (gente da 
terra), que desconheciam em profundidade 
a Lei de Deus.  

No tempo de Jesus havia uns 6.000 
fariseus. Eram muito influentes e respeita-
dos. 
____________________________________________ 

Oração 

Senhor, ensina-me a tua humildade 
para que eu aprenda a pedir com 
delicadeza e simplicidade. 

Senhor, ensina-me as tuas palavras 
para que eu seja correcto e amável com 
todos. 

Senhor, ensina-me a tua paz para que 
eu transforme a violência em gestos de 
afecto. 

Senhor, ensina-me a tua misericórdia 
para que eu aprenda a perdoar. 

Senhor, ensina-me a olhar para que eu 
descubra a bondade que há nos outros. 
____________________________________________ 

Os amadores sentam-se e esperam 
por inspiração. 

Os restantes simplesmente levantam-
-se e vão trabalhar. 

____________________________________________ 

Jornal do Leitor, o teu jornal. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

De Parabéns 
 

Esta semana encontram-se de parabéns 
pelo seu aniversário natalício, o Leitor da 

Paróquia de Carvalhosa, Luís Miguel, hoje, 
Domingo, dia 28 de Agosto, e a Leitora da 

Paróquia de Figueiró, Madalena Bessa, 
amanhã, Segunda-feira, dia 29 de Agosto. 

À Madalena e ao Luís Miguel, o Jornal 
do Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Mesmo que fiques sozinho, celebra na 
solidão. 

A paz de voltar ao interior de ti mesmo é 
um maravilhoso presente de anos. Vive esta 
feliz experiência. 

E tem um Feliz Aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 

 

Na Escola, a professora para o 
Joãosinho: 

– Conjuga o verbo caminhar no 
presente do indicativo. 

– Eu... caminho, tu... caminhas, ele... 
caminha... 

– Mais depressa! 
– Eu corro, tu corres, ele corre... 

______________________ 
 

Filha, vê lá se te portas bem, porque 
nasce-me um cabelo branco por cada 
asneira que fazes. 

– Oh, pai, então tu devias ser terrível! 
Olha como está a avó! 
____________________________________________ 

A Fechar 

Na plenitude da felicidade 
cada dia é uma vida inteira. (Johann Goethe) 

 
 

XXII Dom. Comum 

 
Na liturgia deste domingo vamos 

confrontar-nos com o valor da humildade e 
da simplicidade. Estas duas virtudes 
tornam-nos semelhantes a Cristo, que veio 
para servir e não para ser servido. 

A disponibilidade constante para com os 
outros é que nos transmite a alegria interior 
da imagem e semelhança com Deus, num 
novo modo de encarar a prática religiosa em 
alegria e festa. 

Mas nem sempre assumimos uma 
atitude de humildade e simplicidade no 
serviço aos últimos, aos mais pobres, 
àqueles que não têm quem os acolha. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

    Sim, é possível experimentar a alegria de 
Deus! 
    Estamos numa casa de campo da alta 
burguesia de urna grande cidade do terceiro 
mundo, uma daquelas metrópoles onde a 
miséria é acompanhada pelo desperdício 
mais descarado. 

No final da festa pelo vigésimo 
aniversário da filha – estudante universitária 
brilhante – os pais ordenam aos dois empre-
gados domésticos que arrumem a sala. 

Eis a surpresa: nas mesas está ainda 
uma enorme quantidade de carne, arroz, 
batatas fritas, tortas, bolinhos. 

–   Que fazemos com tudo isto? –  
pergunta embaraçado o marido. A esposa, 
que está a levar para a cozinha um tabuleiro 
cheio de copos para lavar, pára um instante, 
surpreendida, e depois, como quem se dá 
conta com atraso do erro cometido, diz: 
Convidámos as pessoas erradas. Convidá-
mos gente que não tinha fome. 

Pois é: temos medo de deixar que se 
aproxime de nós quem tem fome, tememos 
que nos possa empobrecer. E, no entanto, a 
festa da nossa vida poderia concluir-se com 
uma desilusão: encontrarmo-nos ainda com 
aqueles  bens  que o Senhor nos tinha dado 
para  que  com  eles  pudéssemos «matar a 

 

 
 
 
 
 
 

fome» aos seus pobres. 
«Felizes os convidados para o banquete 

das núpcias do Cordeiro!» –  exclama o anjo 
do Apocalipse (Ap 19,9). Mas naquela festa 
só poderá participar quem se privou de tudo 
para o dar a quem tinha fome. 

Fica no ar uma pergunta: sabemos por 
que é que o pobre bate à nossa porta? 
       –  O pobre bate à nossa porta para nos 
oferecer a oportunidade de experimentar a 
alegria de Deus. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Sir 3, 19-21.30-31) 
 

Monição:  
 

        O autor sagrado aconselha, nesta leitura, a 
mansidão e a humildade. Segundo ele, é por estas 
virtudes sagradas que o homem conquista os corações 
e goza de aceitação junto de Deus. 

 

Leitura: 
 
        Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 
        19Filho, em todas as tuas obras procede com 
humildade e serás mais estimado do que o homem 
generoso. 20Quanto mais importante fores, mais deves 
humilhar-te e encontrarás graça diante do Senhor. 
21Porque é grande o poder do Senhor e os humildes 
cantam a sua glória. 30A desgraça do soberbo não tem 
cura, porque a árvore da maldade criou nele raízes. 31O 
coração do sábio compreende as máximas do sábio e 
o ouvido atento alegra-se com a sabedoria. 

 
        Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 
 

A leitura contém versículos respigados 
do capítulo 3 do Sirácida, ou Eclesiástico 
(na designação cristã), que são uma 
apologia da virtude da humildade, passando 
à frente aquelas passagens que poderiam 
ser hoje mal entendidos, como o desejo de 
querer sempre saber mais, apresentado isto 
como um «perigo», e «quem amam o perigo 
nele perecerá» (v. 25). 
____________________________________________ 

Não perdes nada, se te consideras 
inferior a todos, 

mas prejudicas-te muito se te 
considerares superior a um só que 

seja» 
 

Salmo Responsorial 

Sl 67 (68), 4-7ab.10-11 (R. cf. 11b) 
 

Monição:  
 

        O salmo 67, que iremos recitar, exalta a bondade 
do Senhor que se manifesta na vida dos pequenos e 
dos simples. Nele, decerto encontraremos pistas para 
podermos reflectir sobre os sentimentos a que fomos 
estimulados pela leitura anterior. 

 

Refrão:  
 

Na vossa bondade, Senhor, 
preparastes uma casa para o pobre. 
 
Os justos alegram-se na presença de Deus, 
exultam e transbordam de alegria. 
Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome; 
o seu nome é Senhor: exultai na sua presença. 
 
Pai dos órfãos e defensor das viúvas, 
é Deus na sua morada santa. 
Aos abandonados Deus prepara uma casa, 
conduz os cativos à liberdade. 
 
Derramastes, ó Deus, uma chuva de bênçãos, 
restaurastes a vossa herança enfraquecida. 
A vossa grei estabeleceu-se numa terra 
que a vossa bondade, ó Deus, preparara ao 

oprimido. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  
(Hb 12, 18-19.22-24a) 

 

Monição:  
 

        Deus manifestou-Se, em Jesus Cristo, a todos os 
homens de uma forma acessível. Daí que nos 
possamos dirigir directamente a Ele sem os temores 
manifestados pelo povo no Antigo Testamento. É este 
o teor da leitura de São Paulo aos Hebreus, que iremos 
escutar. 

 

Leitura: 
 

        Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

        Irmãos: 18Vós não vos aproximastes de uma 
realidade sensível, como os israelitas no monte Sinai: o 
fogo ardente, a nuvem escura, as trevas densas ou a 
tempestade, 19o som da trombeta e aquela voz tão 
retumbante que os ouvintes suplicaram que não lhes 
falasse mais. 22Vós aproximastes-vos do monte Sião, 
da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, de muitos 
milhares de Anjos em reunião festiva, 23de uma 
assembleia de primogénitos inscritos no Céu, de Deus, 
juiz do universo, dos espíritos dos justos que atingiram 
a perfeição 24ae de Jesus, mediador da nova aliança. 
 

Palavra do Senhor. 
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Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Rui Cardoso - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  Jacinta Carneiro - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  

Avisos Glória Martins - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  José Meireles - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  

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

1.ª Leitura Ermelinda Pinh.º Catarina Torres Vera Neto Ricardo Brito Maria Guiomar Assunç. Matos Luisa Abreu Manuel Pereira 

2.ª Leitura Martinho Matos Sónia Raquel Cristóvão Neto Isabel Matos Joaquim Mendes Mónica Gonç. Miguel Fonseca Elsa Ferreira 

Oraç.  Fiéis Carla Sousa Raquel Silva Gracinda Nunes Eulália Gonç. Joaquim Martins Paula Meireles Madalena Bessa Bárbara Brito 

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

Suplente Graça Coelho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jorge Moreira - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Comentário: 
 

       Nesta impressionante passagem da 
epístola, o hagiógrafo põe em vivo contraste 
a Antiga e a Nova Aliança, simbolizada nos 
dois montes em que foram seladas: «o 
Monte Sinai» e o «Monte Sião»; este era o 
monte onde assentava o templo de 
Jerusalém, monte que se tornou o símbolo 
do novo e definitivo lugar de encontro com 
Deus, ao mesmo tempo firme e glorioso: a 
«Jerusalém celeste», que é a Igreja (cf. Gal 
4, 25-26; Apoc 21, 2), a qual aqui engloba 
tanto os que já triunfam no Céu, como os 
que ainda militam na terra, considerados 
como um todo, por assim dizer. A Antiga 
Aliança é marcada pelo temor e pela 
majestade esmagadora de Deus (v. 18-19); 
a Nova Aliança pela proximidade de Deus e 
intimidade com Ele, com os «Anjos» (v. 22), 
os Santos do Céu («os justos que atingiram 
a perfeição» – v. 23) e sobretudo com o 
próprio «Jesus, mediador da Nova Aliança», 
juntamente com os restantes cristãos que 
ainda militam na terra, provavelmente aqui 
designados por «uma assembleia de 
primogénitos inscritos no Céu» (v. 23). 
Assim poderia traduzir-se à letra, «uma 
Igreja – ekklesía – de primogénitos»; a 
designação de «primogénitos» correspondia 
à situação privilegiada dos cristãos, pois 
então os primogénitos gozavam de direitos 
especiais, sobretudo relativamente à 
herança. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Mt 11, 29ab) 
 
Monição:  
 
        Não nos devemos contentar em enunciar os 
princípios da pedagogia de Jesus, mas buscar com 
solicitude a sua aplicação concreta na nossa vida 
procurando, realmente, ser mansos e humildes de 
coração. 
 

Refrão:   Aleluia, Aleluia! 
 

Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Senhor, 
e aprendei de Mim,  
que sou manso e humilde de coração. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 14, 1.7-14) 

 
        Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 

 

        Naquele tempo, 1Jesus entrou, a um sábado, em 
casa de um dos principais fariseus para tomar uma 
refeição. 7Todos O observavam. Ao notar como os 
convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus 
disse-lhes esta parábola: 8«Quando fores convidado 
para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. 
Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais 
importante do que tu; 9então, aquele que vos convidou 
a ambos, terá que te dizer: ‘Dá o lugar a este’; e ficarás  

 
 
 

 
 
 
 

depois envergonhado, se tiveres de ocupar o último 
lugar. 10Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te 
no último lugar; e quando vier aquele que te convidou, 
dirá: ‘Amigo, sobe mais para cima’; ficarás então 
honrado aos olhos dos outros convidados. 11Quem se 
exalta será humilhado e quem se humilha será 
exaltado». 12Jesus disse ainda a quem O tinha 
convidado: «Quando ofereceres um almoço ou um 
jantar, não convides os teus amigos nem os teus 
irmãos, nem os teus parentes nem os teus vizinhos 
ricos, não seja que eles por sua vez te convidem e 
assim serás retribuído. 13Mas quando ofereceres um 
banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e 
os cegos; 14e serás feliz por eles não terem com que 
retribuir-te: ser-te-á retribuído na ressurreição dos 
justos. 
        Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

       V.7-11 Com esta parábola, Jesus não 
se limita a encarecer simplesmente uma 
atitude a ter no momento de escolher o 
lugar à mesa de um banquete, mas, acima 
de tudo, o que pretende com este exemplo 
é dar uma lição de humildade, válida para 
sempre, pois «quem se humilha será 
exaltado» (v. 11); entenda-se por Deus, de 
acordo com o costume judaico seguido por 
Jesus, que evitou deliberadamente pronun-
ciar o nome de Deus (o chamado passivum 
divinum). 
       V.10 «Aquele que te convidou dirá». 
Tradução muito livre do original, com o fim 
de tornar menos chocante a leitura: «para 
que te diga». De facto, se o convidado 
escolhesse o último lugar com a secreta 
intenção de vir a ser «honrado aos olhos 
dos outros convidados», não estaria a viver 
a humildade, mas sim um refinado orgulho. 
Ora sucede que aqui a intenção expressa 
no texto não é a do convidado, mas sim a 
de Jesus que dá o conselho. A tradução 
litúrgica facilita uma correcta interpretação. 
Um belo comentário a este ensinamento de 
Jesus podem ser as palavras da Imitação 
de Cristo: «Deseja que não te conheçam e 
te reputem por nada... Não perdes nada, se 
te consideras inferior a todos, mas 
prejudicas-te muito se te considerares 
superior a um só que seja» (I, 2.7). 

       V.12-14 Jesus não quer dizer que se 
podem convidar só aqueles que não nos 
possam retribuir. Nesta maneira tão taxativa 
de falar, tão característica de Jesus, à 
maneira semítica para produzir impacto e 
chamar a atenção, o Senhor quer ensinar-     
-nos que não devemos andar atrás de 
compensações humanas, mas daquilo que 
merece a aprovação e recompensa de Deus 
no Céu, aqui designado por «ressurreição 
dos justos» (que os maus também 
ressuscitam consta doutras passagens, 
como Jo 5, 29; Act 24, 15…). 
____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

 

  Oração Universal 

 
1 – Para que a Igreja santa de Deus 
      tenha a sabedoria de ensinar os homens que hoje 
      como Jesus o fazia em suas parábolas, 
      oremos, irmãos. 
 

2 – Para que os responsáveis do País, a qualquer nível   
      se preocupem com os cidadãos mais esquecidos 
      e se coloquem sem descanso ao seus serviço, 
      oremos, irmãos. 
 

3 – Para que as viúvas, os órfãos e os pobres,  
      os humilhados, os prisioneiros e os desterrados, 
      sintam que a Boa Nova do Reino é para eles, 
      oremos, irmãos. 
 

4 – Para que todos os religiosos e religiosas 
      sirvam a Deus de coração sincero, 
      em total fidelidade aos seus votos, 
      oremos, irmãos. 
 

5 – Para que os membros da nossa assembleia 
      sintam que estão na presença do Deus vivo 
      e de Jesus, o Senhor Ressuscitado, 
      oremos, irmãos.  
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 29 – Martírio de São João Baptista 

Dia 03 – São Gregório Magno  
               (Papa e Doutor da Igreja; 
____________________________________________ 

Banquete do Reino 
 

       Geralmente, na Bíblia, o Reino de Deus 
é comparado a um banquete. E é neste 
contexto que, muito frequentemente 
encontramos Jesus: participando da festa 
que as pessoas fazem, conversando, 
ensinando, rindo. É este o sinal de que Ele 
é o «Emanuel», o «Deus-connosco». É o 
Deus que desce para o meio dos homens, 
que come com eles, que participa dos seus 
jogos e os quer ver alegres, serenos e 
felizes. 
        Ora, em Israel é dada muita impor-
tância à hierarquia, sendo os lugares à 
mesa distribuídos com muita atenção: no 
meio ficam as pessoas de respeito, ao lado 
delas, o dono da casa, só depois os outros 
convidados por ordem de idade. Todavia, 
como Jesus notou durante a refeição para 
que recebera convite, havia sempre aqueles 
que queriam sobressair e se enfiavam nos 
lugares que não lhes eram devidos. Por tal 
motivo Jesus conta a parábola que ouvimos 
ler, limitando-se a recordar um provérbio 
conhecido de todos os israelitas. Mas, não 
sendo novas as palavras, novo é o 
ensinamento que Jesus lhes quer transmitir. 
       Recordando os lugares que no seu 
tempo eram destinados à «gente de bem» 
insiste que devem ceder o lugar a outras 
pessoas:  aos  pobres,  aos  aleijados,  aos  
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coxos, aos cegos. Nota que é preciso dar 
início a um banquete novo. Um banquete 
em que os excluídos, os rejeitados por 
todos, se tornam os primeiros convidados, 
aqueles a quem se reservam os lugares de 
honra.  

Estes, na nossa sociedade actual, são o 
símbolo dos que caminham sem a luz do 
Evangelho e, por isso, tropeçam, caem, 
magoam-se e magoam os outros. São 
aqueles que levam uma vida irregular, os 
que fracassaram... 

Que lugar lhes reservamos nós, nas 
nossas comunidades? No nosso meio de 
trabalho, nas nossas relações sociais? Qual 
o apoio concreto que lhes damos? 
Ajudámo-los ou criticamos, repreendemos, 
ameaçamos, humilhamos? Teremos de nos 
lembrar, pelo menos de vez em quando, 
que a festa do banquete do Reino foi 
realizada para eles!... 

Devemos amar o pobre não pela 
recompensa, por um lugar no paraíso, que 
nos é oferecido gratuitamente, mas porque 
Jesus nos fez compreender que é 
maravilhoso amar como Deus ama. Quando 
amamos com gratuidade, com humildade e 
simplicidade, sem exaltação pelos dons que 
conseguimos distribuir, recebemos o maior 
de todos os prémios: tornámo-nos seme-
lhantes ao Pai que está nos céus, 
experimentamos a Sua própria alegria. 
____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Nicolau I” 

(858 – 867)  

 

(... continuação)  

 

Tratando-se de alguém que tinha 
acumulado experiência muito considerável 
como conselheiro de alguns dos papas que 
o antecederam, a escolha de Nicolau para 
Sumo Pontífice foi um processo natural. 
Após a morte de Bento III, em 858, o 
imperador romano Luis II dirigiu-se à cidade 
para influir na eleição de Nicolau. A 24 de 
Abril de 858 era assim eleito Papa por 
unanimidade, ficando registado na História 
com o nome de Nicolau I. 

Para seu conselheiro, o novo Papa 
chamou um bibliotecário da Igreja romana, 
de nome Anastácio – que fora outrora 
antipapa rival de Bento III – dada a cultura 
grega que este possuia. 

O pontificado de Nicolau I girou em 
torno de três conceitos, sobre os quais 
desenvolveu grandes esforços para que se 
implementassem: moral rigorosa e estrutura 
 

plenitude da Lei e o dom da Nova Aliança. 
Ao escrever para judeus, Mateus coloca 

como protagonista do evangelho da 
infância, não Maria, mas sim José, já que a 
mulher na cultura judaica era especialmente 
subestimada, não servindo sequer de 
testemunha em tribunal. Além disso, 
colocando José como interlocutor do anjo, 
vinca a descendência davídica de Jesus da 
qual o Messias era esperado (Mt 1, 20). 
Apresentando-o como “o Esperado” 
realizador das promessas, vai encami-
nhando Jesus ao longo do evangelho pelo 
trilho de algumas profecias mais 
significativas do Antigo Testamento.  

No evangelho da infância, as duas mais 
importantes são a que se refere ao anúncio 
de Isaías sobre o Emanuel (Mt 1, 22-23) e a 
significada no episódio dos reis magos: 
“Levanta-te e resplandece, Jerusalém, que 
está a chegar a tua luz! A glória do Senhor 
amanhece sobre ti! Olha: as trevas cobrem 
a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre 
ti amanhecerá o Senhor! (…) Serás invadida 
por uma multidão de camelos, pelos 
dromedários de Madian e de Efá. De Sabá 
virão todos trazendo ouro e incenso, e 
proclamando os louvores do Senhor…” (Is 
60, 1-6; Sl 72, 1 0 ss). 

                                             (continua...) 
____________________________________________ 

Cristo conduz-nos à 

alegria e à festa 
 

Somente seguindo os passos do 
Mestre, assumindo uma atitude de amor ao 
irmão, acolhemos realmente o Reino de 
Deus e a verdadeira religião da alegria e da 
festa. Ou será que na nossa maneira de 
encarar a religião ainda se mantém em nós 
«o terror do fogo ardente, das trevas densas 
e o som da trombeta do Deus distante», 
representado no Antigo Testamento? 

Em Cristo descobre-se o verdadeiro 
rosto de Deus amigo dos homens, como 
nos diz São Paulo, na segunda Leitura. Por 
esse motivo sabemos que nos podemos 
dirigir directamente a Deus nosso Pai, sem 
qualquer sombra de receio para participar-
mos da alegria e da festa no banquete para 
que todos fomos convidados. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Sê o mesmo, dentro e fora de tua casa, 
de teu lar. O lar é a sociedade em miniatura; 
a sociedade é o lar ampliado. Num e noutra, 
sê o mesmo: firme na tua palavra, seguro 
no teu pensamento, honesto nos teus atos, 
calmo e confiante em ti mesmo. É o homem.  
 
 
 

 

hierárquica da Igreja e da Justiça. 

                                                     (continua...)  

___________________________________________________________ 

Disponibilidade 

para os irmãos 
 

Os dons que Deus nos deu foram-nos 
concedidos para que, à nossa volta, os 
doemos aos irmãos. Por isso, a primeira 
leitura nos diz que humilde é aquele que, 
estando consciente dos próprios dons e 
qualidades, se põe ao serviço solidário e 
disponível aos outros, como quem está 
sempre pronto a receber ordens dos 
superiores. Na humildade e simplicidade se 
constroem relações de solidariedade que 
nos transmitem felicidade e põem termo ao 
egoísmo, à competitividade e à ostentação. 

Como construímos nós as nossas 
comunidades? Não será que entre nós, os 
que são mais dotados materialmente ou 
mais preparados intelectualmente, querem 
elevar-se acima dos outros? Ou então, não 
existirão os que tendo qualidades as 
querem ocultar, para não terem que ser 
chamados a servir os demais? O que 
significa para nós ser mansos e humildes 
como Jesus? 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

45  –  Evangelhos da infância de Jesus 
 
(continuação...) 

 
Como outrora o faraó mandara matar 

todos os bebés varões, matança da qual 
escapara Moisés por especial protecção 
divina, assim ao nascimento de Jesus 
também Herodes mandou matar todos os 
bebés varões, nova matança da qual Jesus 
escapou por especial protecção divina que 
avisou José num sonho. Assim como 
Moisés tem as suas raízes no Egipto, 
também Jesus Cristo lá passa os primeiros 
tempos da sua vida. Assim como depois da 
morte do faraó Moisés volta ao Egipto para 
de lá trazer o seu povo até à Terra 
Prometida e à fidelidade à Aliança do Sinai, 
do mesmo modo Cristo, depois da morte de 
Herodes, regressa do Egipto para vir 
proclamar ao seu povo, uns anos depois, a  
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