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A Hora de Jesus é a Hora do começo da 
Nova Humanidade: de humanos a humano-     
-divinos, por Amor gratuito do Pai que 
sonhou, do Filho que o revelou e realizou 
em Jesus, e do Espírito Santo que 
incessantemente anima esta dinâmica. 
____________________________________________ 

Eutanásia 

(...continuação do Jornal  417) 

 
9 – Não se elimina o sofrimento com a 

morte: com a morte elimina-se a vida da 
pessoa que sofre. O sofrimento pode ser 
eliminado ou debelado com os cuidados 
paliativos, não com a morte. E hoje, as 
técnicas analgésicas conseguem preservar 
de um sofrimento físico intolerável. Desta 
forma, pode afirmar-se que a eutanásia é 
uma forma fácil e ilusória de encarar o 
sofrimento, o qual só se enfrenta verdadei-
ramente através da medicina paleativa e do 
amor concreto para com quem sofre. 

Como afirma Bento XVI, «a grandeza da 
humanidade determina-se essencialmente 
na relação com o sofrimento e com quem 
sofre» (Carta enciclica Spe Salvi 30/11/2007, n. 38).  

Para além do círculo afetivo dos seus 
familiares e amigos, a dignidade de quem 
sofre reclama o cuidado médico propor-
cionado, mesmo que os atos terapêuticos e 
os analgésicos possam, pelo efeito 
secundário inerente a muitos deles, 
contribuir para algum encurtamento da vida. 
Neste caso, não se trata de eutanásia, pois 
o objetivo não é dar a morte, mas preservar 
a dignidade humana e a «santidade de 
vida», minimizando o sofrimento e criando 
as condições para a «qualidade de vida» 
possível. 
                                                   (Continua...) 

 

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 
____________________________________________ 

Visita-nos 
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Missa com crianças (2) 

 
Uma celebração com crianças é uma 

celebração. Uma celebração litúrgica não 
é uma lição, nem uma festa infantil, nem 
uma representação. Deus comunica-nos o 
seu amor: é essa a ação de Deus para 
connosco. Nós louvamos a Deus: é essa a 
nossa ação para com Deus. 
 

 (Secretariado Diocesano de Litúrgia) 
____________________________________________ 

Mudança da hora 

(hora de Inverno) 
 

No próximo fim de semana, na noite de 
Sábado dia 29 para Domingo dia 30 de 
Outubro, a hora passa para a hora de 
Inverno, devendo os relógios atrasarem 60 
minutos (uma hora) 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Templo de Jerusalém 

O Templo de Jerusalém era um 
conjunto de pátios e edifícios que ocupavam 
500 X 300 metros. 

Nele ofereciam-se sacrifícios a Javé, 
que consistiam em imolar um cordeiro ou 
novilho, que era queimado total ou 
parcialmente.  

Vários eram os produtos que não 
podiam faltar: água abundante para lavar as 
vítimas; sal para aplicar às peles e facilitar a 
sua posterior curtição; lenha para alimentar 
o fogo dos sacrifícios… e muito incenso 
para mitigar o mau odor. 

Os desperdícios eram despejados no 
vale Gehenna, onde, de dia e de noite, ardia 
sempre o fogo que consumia o lixo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De Parabéns 
 

      Estão de parabéns, esta semana, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 
      – Dia 26 de Outubro, quarta-feira, o 

Leitor Fernando Neto, da Paróquia de 
Figueiró; 
      – Dia 29 de Outubro, Sábado, o Leitor 

Artur Nóbrega, da Paróquia de Eiriz. 
      Ao Artur e ao Fernando o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Deixa que a passagem do tempo te 
lembre que deves viver a vida apaixonada-
mente e com sentido. 

Lança-te no infinito de cada momento. 
E tem um feliz aniversário. 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

“PAIXÃO” 
 

      Na praia, está uma senhora muito 
bonita. Passa um homem, olha para ela, 
pára e pergunta: 
      – A senhora acredita no amor à primeira 
vista, ou tenho de passar outra vez? 

______________________ 
 

“MEIO DE TRANSPORTE” 
 

      Ao saír do cinema, duas pulgas olham 
em volta e uma delas pergunta: 
      – Vamos a pé para casa ou tomamos 
um cão? 
____________________________________________

A Fechar 
 

Sente a alegria de perdoar 

e saber-te perdoado. 

XXX Dom. Comum 
 

      Na sociedade em que vivemos preva-
lece cada vez mais sobre a justiça, a cor 
politica, o grupo social em que uma pessoa 
se integra ou o poder estabelecido, de tal 
modo que, muitas vezes, nesta vida, a 
verdade fica por esclarecer, e a justiça não 
se faz. Há uma clamorosa acepção de 
pessoas, quando se trata de tornar claros os 
direitos e os deveres, defender a virtude do 
vício, ou a justiça da injustiça. 
      Este ambiente doentio leva-nos ao 
desânimo e somos tentados a deixar de 
combater por uma vida limpa aos olhos de 
Deus.  
      Na Liturgia deste 30.º Domingo do 
Tempo Comum o Senhor vem dizer-nos que 
n’Ele encontramos sempre a verdade das 
coisas, porque o nosso Deus não Se deixa 
comprar por qualquer interesse dos 
homens. 
      Porque a vida de cada um de nós, há-de 
ser uma caminhada para o Céu. É ali que 
nos espera o prémio da vitória.  
      Mas, para o alcançarmos, temos de 
lutar. Uma luta dentro de nós. É o bom 
combate da fé, de que fala São Paulo na 
Segunda Leitura de hoje. 
      Na Eucaristia, renovamos o nosso 
empenho por ser santos e enchemo-nos da 
força de Cristo. 
  Ainda e neste domingo é o chamado 
«Domingo das Missões». Recorda-nos uma 
face fundamental da nossa fé – a dimensão 
missionária – nascida do mandato de Jesus 
aos Apóstolos: «Ide por todo o mundo e 
pregai o Evangelho a toda a criatura» (Mc, 
16.15). 
      É uma celebração muito estimada do 
povo português, que vamos viver com 
especial empenho também neste «Ano da 
Misericórdia». 
____________________________________________ 

Introdução 

 

      Um dia, algumas mães apresentaram a 
Jesus as suas crianças para que Ele lhes 
pegasse e as acariciasse (Mc 10,13).  
 

 
 

 

 

Os discípulos, que julgam inconveniente 
este excesso de familiaridade, mandam-nas 
embora de forma brusca e Jesus reage: 
«Aos que são como elas – declara – 
pertence o Reino de Deus.» 

O episódio é referido pelos três 
sinópticos (três primeiros Evangelhos: 
S.Meteus, S.Marcos e S.Lucas), mas com 
uma leve e significativa variação. Enquanto 
Marcos e Mateus falam de crianças, Lucas 
diz que a Jesus foram apresentados alguns 
recém-nascidos (Lc 18, 15). 
      Se as crianças podem ter feito qualquer 
coisa de amoroso, podem ter, de qualquer 
modo, «merecido» o amor dos pais; os re-
cém-nascidos são aqueles que não fizeram 
absolutamente nada, são a imagem de 
quem só consegue receber, gratuitamente. 

Os recém-nascidos são indicados por 
Jesus como modelo da atitude a assumir 
para com Deus. Eles estão nos antípodas 
(inversas) do fariseu que se pode vangloriar 
com orgulho do bem que fez. 

      Não pode entrar no Reino de Deus  –  
diz Jesus –  quem não se torna como um 
recém-nascido, quem não se dá conta de 
dever sempre e tudo a quem lhe deu e 
continua a dar a vida. 

No momento em que se pensa poder 
atribuir a si mesmo alguma boa obra, já não 
se é recém-nascido e o resultado é a auto-
exclusão do Reino de Deus. «Que tens tu – 
pergunta Paulo – que não hajas recebido? 
E, se o recebeste, por que te glorias, como 
se não o tivesses recebido?» (I Cor 4, 7). 

      É.. o “recém-nascido” é o modelo do 
cristão. Porque aos pequenos, Tu 
reservaste, Senhor, o dom do Reino dos 
Céus. 
________________________________________ 

1.ª Leitura  
(Sir 35, 15b-17.20-22a) 

 

 
Monição:  
 
        Deus é justo. A sua maneira de agir é muito 
diferente da nossa. Nós, amiúde, somos causa de 
desigualdades. Ele escuta o clamor dos pobres e as 
queixas dos oprimidos, e compromete-Se com eles. 

 

 

Leitura: 
 
        Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 
            15bO Senhor é um juiz que não faz acepção de 
pessoas. 16Não favorece ninguém em prejuízo do pobre 
e atende a prece do oprimido. 17Não despreza a súplica 
do órfão nem os gemidos da viúva. 20Quem adora a 
Deus será bem acolhido e a sua prece sobe até às 
nuvens. 21A oração do humilde atravessa as nuvens e 
não descansa enquanto não chega ao seu destino. 
22aNão desiste, até que o Altíssimo o atenda, para 
estabelecer o direito dos justos e fazer justiça. 
 
        Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A leitura deste texto de Ben-Sirá não é difícil. 
Respeite-se o paralelismo, tão ao gosto da 
poética bíblica e tão favorável a conservar de cor  
os ensinamentos sapienciais.  
       Exercita as palavras: acepão (O “p” não se 
lê. Lê “aceção” / prece / oprimido / despreza / 
súplica  /  órfão / gemidos  / prece / descansa  /  
Altíssimo / e outras. 
 
Comentário: 

  

       A leitura é tirada do corpo do livro de 
Ben Sirac (2 - 43), uma longa amálgama de 
conselhos morais e sábias sentenças. Neste 
trecho, ao mesmo tempo que se fala das 
boas disposições de Deus para quem o 
invoca, põe em evidência, ao mesmo 
tempo, as condições de uma boa oração: 
humildade, confiança e perseverança. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.17-18.19.23 (R. 7a) 

 

Monição:  
 

Motivos de louvor e de acção de graças a render a 
Deus não faltam, porque o Senhor escuta a voz dos 
justos, pobres e daqueles que têm o coração 
atribulado. 

 
Refrão:  
 

O POBRE CLAMOU  
E O SENHOR OUVIU A SUA VOZ. 

 

Ou:  
 

O SENHOR OUVIU O CLAMOR DO  POBRE 
, 
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A toda a hora bendirei o Senhor, 
o seu louvor estará sempre na minha boca. 
A minha alma gloria-se no Senhor, 
escutem e alegrem-se os humildes. 
  
A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, 
para apagar da terra a sua memória. 
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, 
livrou-os de todas as angústias. 
  
O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado 
e salva os de ânimo abatido. 
O Senhor defende a vida dos seus servos, 
não serão castigados os que n’Ele confiam. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  (2 Tim 4,6-8.16-18) 
 

Monição:  
 

A segunda leitura testemunha que vale a pena 
gastar a vida na evangelização. Deus premiará o 
sacrifício feito por sua causa. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 6Eu já estou oferecido em libação e o 
tempo da minha partida está iminente. 7Combati o bom 
combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. 8E 
agora já me está preparada a coroa da justiça, que o 
Senhor, justo juiz, me há-de dar naquele dia; e não só 
a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com 
amor a sua vinda. 16Na minha primeira defesa, ninguém 
esteve a meu lado: todos me abandonaram. Queira 
Deus que esta falta não lhes seja imputada. 17O Senhor 
esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu 
intermédio, a mensagem do Evangelho fosse 
plenamente proclamada e todas as nações a ouvissem; 
e eu fui libertado da boca do leão. 18O Senhor me 
livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino 
celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amen. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
  

Exercita as palavras: libação / iminente / 
abandonaram / imputada / intermédio / 
plenamente / e outras.  

 
Comentário: 

 
Temos hoje a parte final da 2ª Carta a 

Timóteo, em que se refere ao seu iminente 
martírio. 

V.6 «Eu já estou oferecido em 

libação», isto é, «estou a chegar ao 
momento de derramar o meu sangue em 
sacrifício». A expressão deve entender-se à 
luz do costume pagão de fazer libações 
(sacrifícios que consistiam no derrama-
mento ritual de líquidos em honra da 
divindade), por ocasião da morte de alguém. 
Com esta maneira de falar, São Paulo quer 
dizer que já chegou a hora da sua morte. 
Pode significar também que a sua morte 
violenta – com derramamento de sangue 
por Cristo e em união com Ele – tem um 
certo  carácter  sacrificial,  por  se  tratar  de  

  

 
 

 
 

uma imolação em honra de Deus. 
«O tempo da minha partida (à letra: o 

desprender das amarras, isto é, a morte) 
está iminente». Estamos seguramente no 
ano 67, ano do martírio do Apóstolo. 

V. 7-8 –  «Combate… carreira…    
coroa…»: mais uma vez aparece a bela 
maneira paulina de apresentar a vida cristã 
como um desporto sobrenatural, através 
das imagens duma luta, duma corrida e da 
coroa a ser atribuída por um árbitro; este é 
Deus, que contempla a competição e atribui 
o prémio. Era costume honrar os 
vencedores dos certames com coroas 
tecidas de agulhas de pinheiros, ou de 
folhas de louro ou oliveira; a coroa também 
podia, como hoje, pertencer às honras 
fúnebres. Esta imagem da coroa já 
designava então a vida eterna na bem-         
-aventurança do Céu, como prémio de uma 
vida santa; é dita uma «coroa de justiça», 
por ser atribuída a quem praticou a justiça, 
ou obras justas, isto é, de acordo com a 
vontade de Deus. Mas a ideia de retribuição 
devida aos méritos também fica patente no 
texto, pois o prémio é dado por aquele que 
é o «justo juiz»: Deus remunerador, perante 
quem todos teremos de prestar contas, 
«naquele dia», o da «sua vinda», à letra, o 
da a sua manifestação (epifáneia), «com 
efeito, todos havemos de comparecer 
perante o tribunal de Cristo, a fim de que 
cada um receba conforme aquilo que fez de 
bem ou de mal, enquanto estava no corpo» 
(2 Cor 5, 10).  

V.17 «E todos as nações a 

ouvissem». Esta tradução não é a seguida 
habitualmente pelos comentadores, pois 
não parece que haja aqui uma referência à 
pregação da «mensagem do Evangelho» (o 
texto original fala simplesmente de 
pregação, sem mais: kêrygma), mas antes a 
um testemunho dado provavelmente no 
julgamento público, ouvido «por todos os 
gentios» (e não por «todas as nações», 
como diz a actual tradução bíblica revista), 
um testemunho de tal modo convincente, 
que levou ao adiamento da sentença: e eu 
fui libertado da boca do leão, isto é, da 
morte (cf. Salm 21 (22), 22). 
 __________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(2 Cor 5, 19)  
 

Monição:  
 

A parábola do Evangelho ensina-nos que a 
humildade e a sinceridade são os grandes valores da 
pessoa que é verdadeiramente religiosa.  

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 

  
Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo 
e confiou-nos a palavra da reconciliação. 

  

 

  Evangelho (Lc 18, 9-14) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 
9Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola 

para alguns que se consideravam justos e 
desprezavam os outros: 10«Dois homens subiram ao 
templo para orar; um era fariseu e o outro publicano. 
11O fariseu, de pé, orava assim: ‘Meu Deus, dou-Vos 
graças por não ser como os outros homens, que são 
ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. 
12Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de 
todos os meus rendimentos’. 13O publicano ficou a 
distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao 
Céu; mas batia no peito e dizia: ‘Meu Deus, tende 
compaixão de mim, que sou pecador’. 14Eu vos digo 
que este desceu justificado para sua casa e o outro 
não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado 
e quem se humilha será exaltado». 

 
Palavra da Salvação. 
 

A parábola do fariseu e do publicano, 
exclusiva de Lucas, é uma forma de Jesus 
ensinar a humildade, a atitude fundamental 
com que o homem tem de se apresentar 
diante de Deus para ser atendido. 

V.11 «Meu Deus, dou-Vos graças». 
Temos um exemplo da «oração dos 
hipócritas» (Mt 6, 5). O que o fariseu faz não 
é propriamente rezar, mas gabar-se; não 
dialoga com Deus, fala consigo. Ele também 
tem pecados, mas a sua soberba não o 
deixa ter a hombridade de os reconhecer; 
para ele, os maus são os outros, com quem 
se compara – «não sou como este publica-
no» –; sente-se com autoridade para julgar 
e condena os outros. Apoia-se nas suas 
pretensas boas obras e, ao não se apoiar 
na misericórdia de Deus, sai do templo em 
pecado. Justifica-se a sim mesmo e sai por 
justificar, pois só Deus pode tornar o 
homem justo. Ele agradece a Deus, mas, no 
fundo, o que ele pensa é que Deus é quem 
lhe deve estar agradecido!  

V.14 Pelo contrário, a oração humilde 
do pecador, que reconhece sinceramente as 
suas culpas e se arrepende, comove o 
coração de Deus: «Eu vos digo que este 
desceu justificado para sua casa».  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –   Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, 

pelos diáconos e fiéis, 
para que se entreguem, com ardor e sem      
descanso, 
ao serviço do Deus vivo e da sua Palavra, 
oremos ao Senhor. 
 

 
2 –   Pelos povos onde a guerra parece não ter fim 

e pelas famílias onde já não há amor, 
para que Deus lhes renove a esperança, 
oremos ao Senhor. 
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3 –   Pelos pobres, os explorados e os órfãos 
e por aqueles que a sociedade põe de lado, 
para que encontre quem os acolhe e os ame, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –   Pelos homens e mulheres não violentos, 

para que Deus seja a sua força 
nos combates que tiverem de travar, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –   Pela nossa assembleia dominicana, 

para que a Palavra que nela escutámos 
nos leve a falar e a viver como Jesus, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 24 – S. António Maria Claret (Bispo); 
Dia 27 – B. Gonçalo de Lagos (Presbítero);  

Dia 28 – S. Simão e S. Judas (Apóstolos), 

____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Marinho II” 

(942 – 946)  

 

Também conhecido como Marino II ou 
Martinho III, pouco ou nada se sabe do seu 
pontificado, embora existam elementos que 
permitam perceber que dedicou atenção 
aos mosteiros e à disciplina monástica. 
 

 “Agapito II” 

(946 – 955)  

 

Oriundo de Roma, continuou a ter que 
lidar com o poder de Alberico II, embora 
tenha conseguido demarcar-se dele o 
suficiente para ser reconhecida a sua 
autoridade papal. 

 

“João XII” 

(955 – 963)  

 

Filho de Alberico II, foi eleito com apenas 
18 anos. Tendo mudado de facção política, 
foi acusado de sacrilégio, adultério e 
assassínio. Otão elegeu um novo Papa, 
Leão VIII.  

Algum tempo depois, João XII 
conseguiu voltar ao seu posto e 
excomungar Leão VIII. 

 

“Leão VIII” 

(963 – 965)  

 
João XII veio a morrer em circunstân-

cias misteriosas, o que abriu novamente as 
portas a Leão VIII. Este não era um Papa do 
agrado dos romanos,  que  se apressaram a 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

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

 
–  “VIDA” 
 

Quando lemos “vida” em João, é neste 
contexto da pessoa animada pelo Espírito 
Santo em comunhão filial com o Pai e 
fraternal com o Filho. No texto original, em 
grego, João usa duas palavras para dizer 
“vida”: Bios, que significa existência, vida 
exterior que adoece, envelhece e morre; e 
Zoê, que significa vida interior, a caminho 
da plenitude. Disse Jesus: “Eu vim para que 
todos tenham vida (zoê) e a tenham em 
abundância” (Jo 10, 10).  

Esta vida em abundância é o Espírito 
Santo, dom de Cristo Ressuscitado, a 
própria Vida de Deus, como que o Seu 
sangue que passa a correr nas nossas 
veias interiores e nos conduz à Plenitude, 
que é a Vida Eterna: “Eu dou-lhes a Vida 
Eterna! (Jo 10, 28). 
 

–   “HORA” 
 

Este dom da Vida Nova fica ao nosso 
alcance, por dádiva de Amor, no momento 
da Hora de Jesus (Jo 7, 39).  

O que significa a Hora em João? É o 
momento da morte-ressurreição de Jesus. 
Em João é sinónimo dizer “a Hora” de 
Jesus, “a glorificação” de Jesus ou a “morte-
ressurreição” de Jesus. É a plenitude da 
vida de Jesus, “voltar ao seio do Pai” (Jo 1, 
18), e a plenitude do dom. No início do 
relato do lava-pés, “sabendo bem Jesus que 
tinha chegado a sua Hora de passagem 
deste mundo para o Pai, ele, que amara os 
seus que estavam no mundo, amou-os até 
ao fim” (Jo 13, 1). E qual é este fim? Qual é 
o grande acontecimento da Hora de Jesus?  

Do alto da cruz, o sinal visível e 
doloroso da sua Hora, “disse Jesus: ‘Tudo 
está consumado’. E, inclinando a cabeça, 
entregou o Espírito” (Jo 19, 30). Não diz 
simplesmente “Jesus morreu!”. Diz que 
Jesus “entregou o Espírito”. No momento da 
sua morte-ressurreição, a sua Hora, Jesus 
entra nas coordenadas interiores da Vida 
Eterna e difunde o Espírito nas “veias 
espirituais” da humanidade que havia sido já 
assumida na Encarnação.  

 

eleger Bento V, situação que desagradou a 
Otão, que restabeleceu de novo a ordem 
em Roma e na cadeira pontifícia, 
condenando Bento V ao degredo. 
____________________________________________ 

Considerar-se justo 

 
A parábola do fariseu e do publicano é 

uma das mais conhecidas. O evangelista 
sublinha que Jesus a expôs «para algumas 
pessoas que se consideravam justas e 
menosprezavam as demais». 

Na verdade, alguns fariseus julgavam-
-se superiores pelo facto de cumprirem a 
letra dos mandamentos. Isto fazia-os envai-
decer, vangloriar-se e comparar-se com os 
outros, o que é um sintoma de espírito 
distorcido. 

Jesus não quer que aconteça isto na 
Igreja. Pelo contrário, considera que é 
fundamental reconhecer-se pecador, 
simples, acolhedor dos outros, com respeito 
e amor. Por isso, esta parábola é uma 
enérgica chamada de atenção para que 
nenhum cristão caia na tentação do fariseu. 

É hipocrisia fingir bondade e cortesia 
diante de Deus. É desagradável encontrar-     
-se com uma pessoa soberba e auto-           
-suficiente! O fariseu apresenta a Deus o 
mostruário de todas as suas mercês e de 
todos os seus méritos, enchendo-Lhe os 
ouvidos com o seu historial. Inchado de 
soberba, diz tudo, critica os outros, escuta-        
-se a si próprio e considera-se superior a 
todos. Deus não gosta deste género de 
oração e não a aprova. Desqualifica o 
fariseu. Realmente, a vaidade e o orgulho 
tomam ridículas as pessoas. Incensar-se 
diante de Deus é uma palhaçada. Os santos 
sempre se caracterizaram por serem 
extremamente humildes. 

Pelo contrário, o publicano mal abre a 
boca. Reconhece sinceramente a sua 
debilidade e diz somente: «Sou pecador» 
Sente necessidade do perdão divino, não 
julga os outros e confia na misericórdia de 
Deus. 

Realmente, cada um reza como vive. 
O fariseu fá-lo de maneira altiva e 
prepotente, idolatrando o “seu eu” e 
louvaminhando-se. Não pede nada porque 
está repleto de soberba. Como se Deus não 
soubesse o que cada um tem dentro!  

Oxalá que nenhum de nós reze assim, 
porque não será ouvido. 
____________________________________________ 

 

Senhor, afasta de mim o orgulho 
que me convence ser o melhor 
e me faz desprezar os outros. 
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