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 alcançada na caminhada das comunidades 
que celebravam e viviam a experiência de 
Cristo ressuscitado no Corpo vivo que era a 
Igreja, manifesta-se também muito 
claramente na diferença de linguagem entre 
o Jesus que fala nos sinópticos e o que fala 
em João. Enquanto os sinópticos são muito 
ricos em relatos, em João superabundam os 
diálogos longos e profundos.  
      Nos sinópticos, o centro do anúncio de 
Jesus era o Reino de Deus, sobre o qual 
contava parábolas para tornar clara a nova 
relação de Deus com os homens, revelada 
bondade, perdão e salvação. 
 ____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Bento IV” 

(900 - 903)  

      Nascido em Roma, quando subiu ao 
trono pontifício foi chamado a coroar o 
imperador Luis III, o Cego. Ter-se-á 
empenhado na luta contra a corrupção que 
minava o clero de Roma. 
 

“Leão V” 

(903)  

Há poucos registos da vida de Leão V, 
que foi eleito numa altura em que diversas 
facções disputavam a sede pontifícia. Logo 
um mes depois da sua eleição foi deposto 
pelo padre Cristóvão, que o prendeu, 
tomando o seu lugar em Setembro. 

 

“Sérgio III” 

(904 - 911)  

Romano,conseguiu depor o antipapa 
Cristóvão, com o apoio dos seus 
conterrâneos romanos, conseguindo, assim, 
colocá-lo na prisão. Uma das suas obras 
mais reconhecidas foi o restauro da basílica 
de Latrão. 

Eutanásia 

(...continuação do Jornal  414) 
 

      6 – Por outro lado, nunca é absoluta-
mente seguro que se respeite a vontade 
autêntica de uma pessoa que pede a 
eutanásia. Nunca pode haver a garantia 
absoluta de que o pedido de eutanásia é 
verdadeiramente livre, inequívoco e irrever-
sível. 
      Muitas vezes, traduz um estado de 
espírito momentâneo, que pode ser 
superado, ou é fruto de estados depressivos 
passíveis de tratamento, ou será expressão 
de uma vontade de viver de outro modo 
(sem o sofrimento, a solidão ou a falta de 
amor experimentados), ou um grito de 
desespero de quem se sente abandonado e 
quer chamar a atenção dos outros. Mas não 
será a manifestação de uma autêntica 
vontade de morrer. É, pois, uma linguagem 
alternativa de quem pede socorro e 
proximidade afectiva. A dúvida há-de 
subsistir sempre, sendo que a decisão de 
suprimir uma vida é a mais absolutamente 
irreversível de qualquer das decisões. 

                                                                  (Continua...) 
 

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

      Sê atencioso e compreensivo. Quantas 
vezes a pessoa que vem falar contigo traz 
problemas recônditos, escondidos na alma! 
Mantem-te sereno. Conserva o equilíbrio, 
quando alguém se apresenta perturbado. 
Sê atencioso e compreensivo, porque o 
mundo está repleto de enfermos, e tu tens 
saúde moral.  
____________________________________________ 

Visita-nos em: 
www.paroquiascesf.com 

                   

 

De Parabéns 
 

      Estão de parabéns, esta semana, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 
      – Dia 2 de Outubro, hoje, Domingo, a 

Leitora Isabel Matos, da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira; 
      – Dia 3 de Outubro, amanhã, segunda-

feira, a Leitora Beatriz Nunes, da mesma 
Paróquia de Sanfins; 
      – Dia 6 de Outubro, quinta-feira, a 

Leitora Ana Isabel, da Paróquia de Eiriz; 
      – Dia 7 de Outubro, sexta-feira, a Leitora 

Cristina Ferreira, da Paróquia de Figueiró. 
      À Isabel, à Beatriz, à Cristina e à Ana 
Isabel, o Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

      Abre o álbum do teu coração e saboreia 
os momentos especiais aí contidos.  
      A memória permite acarinhar os 
momentos do passado. 
      E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 

 

A loira e o taxi 
  
       Uma loira visita uma grande cidade e, 
pela primeira vez na sua vida, tem de 
apanhar um taxi. Para evitar surpresas 
desagradáveis, antes de entrar pergunta 
quanto custa. 
      – Depende do tempo – responde o 
motorista. 
      A loira pensa por um bocado, levanta os 
olhos para o céu e diz: 
      – Digamos que se mantém enevoado, 

mas não vai chover... 

XXVII Dom. Comum 
 

      Jesus está presente na Eucaristia. Está 
vivo no meio de nós. Reza connosco. Fala-      
-nos. Oferece-Se por nós. E dá-Se a nós na 
comunhão. Avivemos, pois, a nossa fé e o 
nosso amor a Ele.  
      Peçamos ainda à Virgem Maria e a 
todos os anjos e santos, também, para que 
saibamos tratá-lo bem. 
     O Deus Pai misericordioso criou o céu e 
a terra e cumulou de bens todos os homens; 
tendo estes pecado, Deus enviou, na 
plenitude dos tempos, o seu Filho Unigénito, 
Jesus Cristo Nosso Senhor, nascido da 
Virgem Maria, para nos libertar do pecado e 
da morte; e para que a salvação chegasse a 
todos os homens, de todos os tempos, 
Jesus fundou a sua Igreja sobre os Doze 
Apóstolos, que enviou a todos os confins da 
terra a anunciar e a comunicar essa 
salvação, através da Palavra e dos 
Sacramentos.  
      Esta Igreja é a nova Vinha do Senhor; 
Jesus é a Cepa e nós somos os ramos. 
Deus espera de nós muitos frutos. 
____________________________________________

Introdução 

 

Na Bíblia nunca é dito que Abraão 
entrou num santuário para rezar, e, no 
entanto, ele não só é considerado o pai dos 
crentes, mas também o modelo da pessoa 
que reza. Se para rezar é preciso acreditar, 
para acreditar é preciso rezar.  
      Toda a sua vida foi marcada pela 
oração: nunca  tomou  uma iniciativa senão 
depois de ter ouvido a palavra do Senhor, 
nunca deu um passo sem ter recebido do 
seu Deus a indicação do caminho a seguir.   

A sua história está marcada por um 
constante diálogo com o Senhor. Vejamos: «O   
Senhor disse a Abraão: “vai...” e então 
Abraão partiu» (Gn 12, 1-4) ; « 0  Senhor 
disse a Abraão numa visão... Abraão 
respondeu: Que me dareis, Senhor?» (Gn 
15, 1.2), «O Senhor apareceu a Abraão 
junto dos carvalhos de Mambré... e ele 
prostrou-se por terra» (Gn 18, 1-3);  
 
 

«Deus pôs Abraão à prova...Ele respon-

deu: Aqui estou!» (Gn 22, 1) 
Ora, este diálogo alimentou a fé de 

Abraão, dispô-lo a acolher a vontade de 
Deus, fez com que acreditasse no seu amor 
não obstante as aparências contrárias. 

Também muitos acontecimentos da 
nossa vida são enigmáticos, incompre-
ensíveis, ilógicos e parecem dar razão a 
quem duvida que Deus esteja presente e 
acompanhe a nossa história. 

Nestes momentos, a nossa fé é posta à 
prova e seria espontâneo gritar ao Senhor e 
implorar-lhe: «Escuta a nossa voz, entende 
o nosso lamento.» 

Ele escuta sempre a nossa voz, o que é 
difícil é que nós escutemos a sua. 

«Faz com que escutemos, Senhor, a tua 
voz» – é a invocação que lhe devemos 
dirigir. 

Abre o nosso coração, ajuda-nos a 
renunciar às nossas expectativas, às 
nossas seguranças, aos nossos projectos e 
faz com que possamos acolher os teus. 

É esta a fé que salva. 
       Por isso, faz com que escutemos, 
Senhor, a tua voz. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Hab 1, 2-3; 2, 2-4) 

 

Monição:  
 
       O profeta Habacuc queixa-se a Deus, que parece 
surdo aos seus apelos. Ouçamos a resposta do 
Senhor. Ele não deixa de escutar os Seus amigos.  
 

Leitura: 
 
       Leitura da Profecia de Habacuc 
 
          1,2«Até quando, Senhor, chamarei por Vós e não 
Me ouvis? Até quando clamarei contra a violência e 
não me enviais a salvação? 3Porque me deixais ver a 
iniquidade e contemplar a injustiça? Diante de mim 
está a opressão e a violência, levantam-se contendas e 
reina a discórdia?» 2,2O Senhor respondeu-me: «Põe 
por escrito esta visão e grava-as em tábuas com toda a 
clareza, de modo que a possam ler facilmente. 
3Embora esta visão só se realize na devida altura, ela 
há-de cumprir-se com certeza e não falhará. Se parece 
demorar, deves esperá-la, porque ela há-de vir e não 
tardará. 4Vede como sucumbe aquele que não tem 
alma recta; mas o justo viverá pela sua fidelidade». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 
      A Leitura tem claramente duas partes que a 
tua voz, leitor deve ajudar a distinguir. Na 
primeira parte, ritmada por três interrogações e 
um lamento, é o profeta que interpela e se 
queixa. Atenção porque o 4º ponto de 
interrogação – em ("discórdia?") – está errado e 
deves substitui-lo por um ponto final, seguido de 
uma pausa mais longa.  
      Depois, na segunda parte, o próprio Deus dá 
a resposta. O ponto culminante da leitura 
coincide com a frase final ("Vede...") que pede 
uma proclamação mais solene e pausada. 
      Para conseguires um bom trabalho, 
necessitas de treino de preparação, que não 
deves evitar. Exercita também uma ou outra 
palavra  que notes mais dificuldade. 
 

Comentário: 
 

      A leitura está escolhida em função do 
Evangelho, que fala da fé. A pequenina obra 
do profeta contemporâneo de Jeremias 
(séc. VII-VI) começa por duas queixas a que 
o Senhor responde. No texto temos a 
primeira queixa (1, 2-3) e a segunda 
resposta (2, 2-4), em que sobressai o apelo 
à fé: Deus não deixa de ouvir os seus 
amigos que Lhe pedem socorro; pode 
tardar, mas «há-de cumprir-se com 
certeza», «na devida altura» a obra divina 
da salvação (2, 3), a tal ponto que só vacila 
«aquele que não tem alma recta»; com 
efeito, o justo é da fé que tira a coragem 
para superar todas as dificuldades que 
venham a desabar sobre ele, por isso 
mesmo é que ele viverá; por outro lado, 
também se pode entender o texto no 
sentido de que a fidelidade à aliança é 
garantia de vida para o justo. São Paulo, em 
Rom 1, 17, faz uma actualização deste 
texto, utilizando-o como mote para a sua 
longa e profunda exposição sobre a 
«justificação», isto é, sobre a acção divina 
pela qual o próprio Deus justifica, isto é, 
torna justo, salva, o homem pecador: trata-     
-se duma iniciativa gratuita da parte de 
Deus, que não é fruto daquilo que o homem 
possa fazer cumprindo uma série de 
requisitos legais da Lei de Moisés; a 
primeira condição essencial para o homem 
se  salvar,  viver  a  vida  divina,  é,  pela  fé,  
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acolher confiado e agradecido o dom de 
Deus, que lhe vem por Cristo, e ser-lhe fiel.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R.8) 

 

Monição:  
 
      O salmo 94 anima-nos a escutar a voz de Deus e a 
abrir-Lhe o nosso coração. Vamos dizer ao Senhor que 
queremos escutá-Lo e guardar a Sua Palavra.  
  

Refrão: 
 
                SE HOJE OUVIRDES A VOZ DO SENHOR, 
                NÃO FECHEIS OS VOSSOS CORAÇÕES. 
  
     Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
     aclamemos a Deus, nosso Salvador. 
     Vamos à sua presença e dêmos graças, 
     ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 
  
     Vinde, prostremo-nos em terra, 
     adoremos o Senhor que nos criou. 
     O Senhor é o nosso Deus 
     e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. 
  
     Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 
     «Não endureçais os vossos corações, 
     como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, 
     onde vossos pais Me tentaram e provocaram, 
     apesar de terem visto as minhas obras». 
____________________________________________

2.ª Leitura 
(2 Tim 1, 6-8.13-14) 

 
Monição:  
 
       São Paulo anima a Timóteo a reavivar a graça do 
seu sacerdócio e a encher-se da fortaleza de Deus.  
  

Leitura: 
 
       Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Paulo a Timóteo. 
 
       Caríssimo: 6Exorto-te a que reanimes o dom de 
Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. 
7Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de 
fortaleza, de caridade e moderação. 8Não te 
envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor, 
nem te envergonhes de mim, seu prisioneiro. Mas sofre 
comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. 
13Toma como norma as sãs palavras que me ouviste, 
segundo a fé e a caridade que temos em Jesus Cristo. 
14Guarda a boa doutrina que nos foi confiada, com o 
auxílio do Espírito Santo, que habita em nós. 
 
Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Nesta Leitura, importa que encontres, Leitor, 

o tom da exortação que corresponde a este 
texto, através de leve, sim, mas claro também, 
destaque dos verbos no imperativo, ritmando a 
leitura. 
      Presta atenção às palavras: Exorto-te / 
reanimes / imposição / timidez / e outras. 
 

 

Comentário: 

 
      Começamos hoje, até ao XXX Domingo 
Comum “ano C”, a ter como 2ª Leitura uns 
respigos da 2ª Carta a Timóteo, a última das 
chamadas Cartas Pastorais, uma carta tão 
cheia de alusões pessoais, que são um forte 
sinal de autenticidade, apesar das muitas 
objecções contrárias.  
      Escrevendo do segundo cativeiro 
romano, pelo ano 67, São Paulo exorta o 
seu fiel colaborador (Timóteo) a perseverar 
incansavelmente no ministério da pregação 
e na defesa da sã doutrina, prevenindo das 
ameaças que se avizinham para a fé recta.  
      V.6 «Reanimes o dom que recebeste 
pela imposição das minhas mãos». O rito 
da imposição das mãos tem aqui, como em 
1 Tim 4, 14, o sentido de comunicação do 
ministério apostólico; o dom corresponde à 
graça do Sacramento da Ordem (segundo o 
ensino de Trento: cf. DS 959), que se pode 
reactivar com a oração e o sacrifício na 
correspondência às exigências da vocação 
(versículos seguintes). Como então, ainda 
hoje pertence ao sinal sacramental da 
Ordem a imposição das mãos do Bispo. 

      V.14 «Guarda a boa doutrina que nos 
foi confiada» (à letra: «guarda o bom 
depósito»). Bom, isto é, precioso e 
autêntico, um depósito, que são as palavras 
sãs segundo a fé (v. 13). A Revelação 
divina é um depósito sagrado confiado à 
Igreja e que ela tem de guardar e transmitir 
íntegro (cf. Dei Verbum, n.º 7 e 10); é assim 
que em 1 Tim 6, 20 é dirigido ao grande 
colaborador de Paulo o veemente apelo 
final, «guarda o depósito», uma expressão 
de sabor jurídico (parathêkê), para designar 
uma coisa confiada à guarda duma pessoa 
de confiança, com a obrigação de lha 
guardar, sem deixar que se estrague ou 
altere.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(1 Ped 1, 25)  

 

Monição:  
 
       Ouçamos com atenção a palavra de Jesus. Ele 
convida-nos a avivar a nossa fé e a nossa humildade.  
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

 
            A palavra do Senhor permanece eternamente. 
            Esta é a palavra que vos foi anunciada 
____________________________________________ 
 

     «É com a fé que o homem se 
abre para a salvação que lhe vem 
de Deus.» 
 
                                 (João Paulo II, Praça São Pedro,  
                                                 7 de Outubro de 2001) 

  

 
  

 

  Evangelho (Lc 17, 5-10) 

 
      Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São Lucas 
 

         5Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: 
«Aumenta a nossa fé». 6O Senhor respondeu: «Se 
tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta 
amoreira: ‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’, e ela 
obedecer-vos-ia. 7Quem de vós, tendo um servo a 
lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele volta do 
campo: ‘Vem depressa sentar-te à mesa’? 8Não lhe 
dirá antes: ‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me 
servires, até que eu tenha comido e bebido. Depois 
comerás e beberás tu. 9Terá de agradecer ao servo por 
lhe ter feito o que mandou? 10Assim também vós, 
quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, 
dizei: ‘Somos inúteis servos: fizemos o que devíamos 
fazer’». 
 
        Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 

 
      O texto de hoje pertence à última parte 
(Lc 16, 1 – 19, 27) dos ensinamentos de 
Jesus na grande viagem para Jerusalém; 
recolhe relatos diversos e de forma bastante 
dispersa, muitos deles exclusivos de Lucas. 

      V.6 «Diríeis a esta amoreira». Em Mt 
17, 20 e Mc 11, 23, lê-se: a este monte, não 
deverá, porém, tratar-se duma suavização 
da arrojada forma de falar de Jesus, mas 
antes podemos pensar numa outra 
expressão paralela usada pelo Senhor. 
Notar como, diversamente dos outros 
Sinópticos, São Lucas, na sua narração, 
frequentemente designa Jesus como «o 
Senhor», ainda antes da ressurreição.  

      V.7-10 Esta expressiva lição de 
humildade é exclusiva de Lucas. «Um 
servo...»: embora não se tratasse de um 
escravo à maneira romana, mas de um 
servo à maneira hebraica, não deixava de 
ser um criado para todo o serviço: lavar, 
cozinhar e servir à mesa, etc... Assim 
devemos nós estar dispostos a executar 
todo e qualquer serviço por Deus, Nosso 
Senhor – «o Amo» (ou Patrão, como 
gostava de lhe chamar o Beato D. Manuel 
González) – com ânimo humilde e 
agradecido, pois não fazemos qualquer 
favor a Deus – servos inúteis –. Ele é que 
nos faz o máximo favor de nos admitir a 
servi-lo; e este é o primeiro dever duma 
criatura relativamente ao seu Criador. 
____________________________________________  

Visita-nos na Net 
___________________________________________________________ 

Oração Universal 

 

1 – Pela Igreja Santa de Deus, 
      para que anuncie a fé que leva à salvação 
      e revele aos homens os mistérios do Reino, 
      oremos ao Senhor. 
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2 – Por aqueles que receberam o Espírito Santo, 
      o Dom de Deus que foi dado aos Apóstolos, 
      para que dêem bom testemunho de Jesus, 
      oremos ao Senhor. 
 
3 – Pelos justos que clamam ao Senhor 
      contra toda a violência e opressão, 
      para que a sua voz seja escutada, 
      oremos ao Senhor. 
 
4 – Pelos homens e mulheres do mundo inteiro 
      que não são respeitados na sua dignidade, 
      para que encontrem quem defenda os seus      
      direitos, 
      oremos ao Senhor. 
 
5 – Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, 
      para que em cada professor tenham um mestre 
      e nos pais os seus maiores amigos, 
      oremos ao Senhor. 
 
6 – Pelos membros da nossa assembleia de oração, 
      para que sirvam a Deus com alegria, 
      em casa, no trabalho e em toda a parte, 
      oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 04 – S. Francisco de Assis; 

Dia 06 – S. Bruno (Presbítero);  

Dia 07 – Nossa Senhora do Rosário. 
____________________________________________ 

Até quando 

chamarei por vós? 
 

 

      Na primeira leitura de hoje o profeta 
Habacuc queixa-se ao Senhor que os seus 
clamores não são ouvidos por Ele. Muitas 
vezes nos pode acontecer o mesmo a nós. 
Parece-nos que rezamos e não somos 
escutados. Mas não é assim. Deus 
responde ao profeta: na altura própria Ele 
realizará os seus pedidos.  
      Vale a pena animar-nos na oração e nas 
súplicas ao Senhor. Ele prometeu escutar-      
-nos sempre: «tudo o que pedirdes ao Pai 
em Meu nome Ele vo-lo concederá» (Jo 15, 
17). E insistiu: «Pedi e recebereis» (Mt 7, 7). 
      Nossa Senhora veio lembrá-lo em 
Fátima, há 99 anos, animando-nos a rezar, 
ao recitar o rosário, a oração dos simples e 
dos humildes. Ela apoia-nos em nossos 
pedidos a Jesus e guia-nos na oração, 
como a mãe que ensina os seus filhos 
pequenitos. 
      Ela é também o modelo da oração. Ao 
ler as páginas do Evangelho, vemos em 
poucas palavras o Seu exemplo maravi-
lhoso: «Maria conservava todas estas 
coisas, meditando-as em Seu coração» – 
diz S. Lucas (Lc 2, 19). Abriu o Seu coração 
em acção de graças e louvor a Deus em 
casa de Isabel (Cf. Lc I, 47). Pediu com fé e 
simplicidade a Seu Filho, alcançando de 
Jesus,  em  Caná,  o  primeiro milagre e a fé  
 
 
 

 

 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Outubro, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que os jornalistas, no desem-
penho da sua profissão, sejam sempre 
animados pelo respeito, pela verdade e por 
um forte sentido ético. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que a Jornada Missionária 
Mundial renove em todas as comunidades 
cristãs a alegria e a responsabilidade de 
anunciar o Evangelho. 
________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

46  –  Jesus no Evangelho de João 
 
(continuação...) 
 

      É o primeiro escrito do Novo Testamen-
to a chegar realmente à preexistência do 
Filho Eterno de Deus, à consciência de que 
Deus, sendo Um, a sua unidade não é 
individual, mas comunitária: Pai, Filho e 
Espírito Santo. Por isto, é também o 
primeiro a tocar a maravilha da Encarnação, 
ou seja, o Filho Eterno de Deus a revelar e 
realizar a vontade do Pai “na carne” 
(humanamente) de Jesus, e a dar “a toda a 
carne” (a toda a humanidade) o Espírito 
Santo que faz de nós filhos de Deus (Jo 1, 
12-13). 
      Enquanto que nos sinópticos e nas 
cartas de Paulo “filho de Deus” significa 
Messias, o ungido por Deus e entronizado à 
Sua direita no momento da Sua 
ressurreição, em João, Cristo é o Filho 
Unigénito do Pai, não chamado Filho de 
Deus para significar “homem ungido 
Messias”, mas Eterno como Ele e com Ele 
que, por amor e iniciativa gratuita do Pai, 
“fez-se homem e veio habitar connosco” (Jo 
1, 14) para fazer de nós filhos de Deus-Pai 
pelo poder do Espírito Santo (Jo 1,12), 
passando a ser, Ele que era o Filho 
Unigénito (único), por fidelidade ao Pai e 
pelo amor que nos tem, Filho Primogénito 
(primeiro de muitos irmãos). 
     Esta profundidade do evangelho de João 
 

para os discípulos (Cf. Jo 2, 1-11).  
      Foi com Ela que os Apóstolos 
prepararam na oração a vinda do Paráclito   
( Cf. Act 1, 14)  
      Temos de rezar mais e melhor. Tantos 
cristãos fazem à pressa umas breves 
orações. Muitas famílias descuidam a 
oração no lar. Crianças e jovens não 
chegam a desenvolver hábitos de oração e, 
por isso, as suas vidas são vazias e, muitas 
vezes, desorientadas, sem defesas para o 
ambiente de paganismo à sua volta.  
      Dizia o Santo Cura de Ars: «Todos os 
santos começaram a sua conversão pela 
oração e por ela perseveraram; e todos os 
condenados se perderam pela negligência 
na oração. Digo, pois, que a oração nos é 
absolutamente necessária para perseverar»  
(São João Maria Vianey, Sermão sobre a 
perseverança) 
      Aproveitemos o mês do rosário (Outu-
bro) para criar hábitos de oração, para rezar 
melhor o nosso terço diário, não só dizendo 
com mais atenção aquelas palavras tão 
belas, ensinadas por Deus, mas meditando 
também os mistérios, a vida de Jesus e Sua 
mãe. 
      Rezemos com confiança e perseve-
rança. No Evangelho Jesus diz-nos que se 
tivermos fé faremos milagres. Santa Mónica 
andou dezoito anos a pedir a conversão do 
filho. Parecia que Deus não a escutava, 
mas Ele queria dar-lhe mais, muito mais do 
que ela pedia. E seu filho Agostinho veio a 
ser um bom cristão, como pedia sua mãe, 
mas também um grande bispo , um grande 
santo e um grande doutor da Igreja.  
      Se rezássemos mais e com mais fé não 
haveria tantos males no mundo. Acabaria o 
terrorismo e a guerra, o paganismo não 
alastraria em tantos países ricos e menos 
ricos, apodrecidos pelo dinheiro e pelo 
materialismo. Rezemos à Virgem, que em 
Fátima Se chamou a Si própria a Senhora 
do Rosário. Aprendamos com Ela a rezar, 
como os meninos com Sua mãe.  
      Ela leva-nos a Jesus, ensina-nos a unir-
nos a Ele na Eucaristia, a mais importante 
de todas as orações. Aqui o Seu Filho reza 
connosco. Mais ainda, oferece-se como no 
Calvário em sacrifício. Para adorar, para 
louvar, para agradecer, para pedir perdão 
pelos nossos pecados, para alcançar-nos 
todas as graças que necessitamos. Ano da 
Misericórdia. Aprendamos a viver a 
Misericórdia e a viver melhor o mistério 
eucarístico, fonte e cume de toda a vida 
cristã. 
____________________________________________ 

 

«Se tivésseis fé como um grão de 
mostarda, diríeis a esta amoreira:  

‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’,  
e ela obedecer-vos-ia. (Lc 17, 6) 
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