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dos a usar o nome de cristãos para o que 
nos convém, mas deixamos Deus de lado, 
quando segui-l’O exige sacrifício. 

Temos muitas provas da amizade do 
Senhor para connosco. Tem-nos concedido 
benefícios que a maior parte das pessoas 
do mundo não recebeu: uma boa família, a 
alegria de sermos cristãos, os mimos da 
Palavra de Deus e dos Sacramentos que 
encontramos na Igreja, etc. 

Por que hesitamos tanto em viver 
generosamente a nossa vocação cristã? 
Somente porque nos deixamos escravizar 
pela cobardia e pela preguiça e temos medo 
ao sacrifício. 

Deus nunca desilude os que procuram 
amá-l’O com sinceridade. 
____________________________________________ 

Deus vem em nosso 

auxílio 
 

As multidões seguiam Jesus com 
entusiasmo. Até se esqueciam de levar que 
comer. Agora encontram-se numa situação 
difícil: estão longe de algum lugar onde 
possam comprar pão e a noite aproxima-se. 

Por falta de fé, – não se lembram de 
que têm com eles o Senhor omnipotente – 
os Apóstolos deixam-se tentar por uma 
solução preguiçosa e irresponsável: “Manda 
embora esta gente!”. 
____________________________________________ 

As fomes do mundo 

de hoje 
 

«Ao cair da tarde, os discípulos 
aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: 
“Este local é deserto e a hora avançada. 
Manda embora toda esta gente, para que vá 
às aldeias comprar alimento”.» 

Talvez não precisemos de sair de casa 
ou  do  nosso ambiente de trabalho para en-  
 
  

 

contrar muitas pessoas com graves 
carências. 

Estamos habituados a reparar só na 
fome corporal e noutras dificuldades 
temporais que as pessoas apresentam, mas 
não damos atenção a outras espécies de 
fome que atormentam muitas pessoas. 

• Há fome de doutrina: A ignorância 
religiosa, mesmo entre os que se dizem 
católicos, é hoje um verdadeiro flagelo. Esta 
ignorância leva muitas pessoas a comungar 
indignamente, a apropriar-se dos bens 
alheios, a viver desonestamente e a atear 
conflitos em famílias inteiras.  

• Fome da graça de Deus. Muitas 
pessoas vivem habitualmente em pecado 
mortal, como se isto fosse a coisa mais 
natural de mundo. 

• Fome de paz, de alegria, de 
optimismo, como consequência do 
abandono do amor de Deus. 

Nem sempre os que nos aparecem 
como ricos o são de verdade na alma. 
Muitos, pela sua vida, são clamorosamente 
indigentes, a pedir a nossa ajuda. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Democracia) 

 

Claro que participar na vida política é 
uma maneira de honrar a democracia. 
 

                                     (Sobre o Céu e a Terra – 2010) 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Uma terra de cereais 
 

Os cereais (trigo e cevada), o vinho, o 
azeite, tâmaras, amêndoas e figos... consti-
tuíam a base da alimentação em Israel. 
Uma boa colheita de trigo e cevada garantia 
a sobrevivência. 

Muitos  dos  trabalhos que os jornaleiros 

faziam eram pagos em géneros 
alimentícios, dando-se ao trabalhador uma 
medida de trigo. As pequenas quantidades 
de grãos para uso familiar, eram 
armazenadas em tulhas. Estes recipientes 
eram depositados no cimo dos telhados 
planos da casa. Israel aprendeu a fabricar o 
pão, o vinho e o azeite com os antigos 
povoadores da Palestina: os cananeus. 
____________________________________________ 

De Parabéns… 
 

No próximo Sábado, dia 12 de Agosto, 
estão de parabéns pelo seu aniversário 
natalício, dois Leitores: 

–  Lurdes Neto, da Paróquia de Eiriz; 
– Pedro Leal, da Paróquia de São 

Pedro de Sanfins de Ferreira. 
À Lurdes e ao Pedro, o Jornal do Leitor 

deseja-vos muitas felicidades. 
___________________________________________ 

H u m o r 
 

UM TURISTA EM PARIS 
 

Um Turista chega a um hotel de luxo em 
Paris. O empregado acompanha-o até ao 
quarto e depois explica-lhe: 

– Quanto às refeições, o pequeno-                  
-almoço é servido das 6 às 11, o almoço 
das 12 às 15, o lanche das 16 às 17 e o 
jantar das 18 às 22. 

– Ei – comenta o turista, confuso – mas 
então quando é que vou ter tempo para 
visitar a cidade? 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Quando os homens não conseguem 
mudar as coisas, mudam as palavras. 

(Jean Jaurès) 
____________________________________________

Visita-nos:   www.paroquiascesf.com 

 
 

XVIII Dom. Comum 
 

Todos andamos perturbados com a 
carência de alimento e com a insuficiência 
de água existentes no mundo. Na realidade, 
é um problema que afecta grande parte da 
humanidade. 

Entretanto é muito fácil uma pessoa 
queixar-se de que as coisas estão mal, e 
apontar com o dedo aqueles que, segundo 
o nosso modo de ver, são os culpados 
desta situação. 

Mais difícil é meter o ombro, dar-se, 
comprometer-se, fazer o esforço possível 
para ajudar a resolver os problemas e, 
sobretudo, não os aumentar, tornando a 
vida pesada aos outros. 

Ora, a Liturgia da Palavra deste 
domingo, leva-nos a reflectir com que 
iguarias procuramos nós satisfazer a nossa 
fome ou em que fonte matamos a nossa 
sede. Procura ainda levar-nos a pensar se 
nos sentimos satisfeitos ou desiludidos com 
o que descobrimos, ou se, pelo contrário, os 
nossos desejos mais profundos não se 
estão a realizar plenamente.  

Afinal, o que falta a cada um de nós, 
para nos saciarmos?  

Procuremos pensar naquilo que 
possuímos e nas graças que devemos dar a 
Deus por tudo isso. E lembremo-nos 
também de pedir perdão pelas incoerências 
quotidianas que realizamos na nossa vida. 

 Neste XVIII Domingo do Tempo 
Comum, o Senhor ensina-nos que deseja 
resolver todos os problemas do mundo, mas 
precisa da nossa ajuda. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Is 55, 1-3) 

 
Monição:  
 

O profeta Isaías convida o Povo de Israel, 
em nome de Deus, a deixar Babilónia – terra da 
escravidão – e a regressar à Terra Santa, à 
liberdade, à nova Jerusalém da justiça, do amor 
e da paz. Deus espera-nos aí, para nos saciar 
definitivamente a fome de felicidade e nos 
oferecer gratuitamente a vida em abundância, a 
alegria sem fim. 
 

 
 

 

 

Leitura: 

 
Leitura do Livro de Isaías 

 
1Eis o que diz o Senhor: «Todos vós 

que tendes sede, vinde à nascente das 
águas. Vós que não tendes dinheiro, 
vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, 
sem dinheiro e sem despesa, vinho e 
leite. 2Porque gastais o vosso dinheiro 
naquilo que não alimenta e o vosso 
trabalho naquilo que não sacia? Se me 
escutais, haveis de comer do melhor e 
saborear pratos deliciosos. 3Prestais-Me 
atenção e vinde a Mim; escutai e a vossa 
alma viverá. Firmarei convosco uma 
aliança eterna, com as graças 
prometidas a David. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é difícil de proclamar. Embora 
tratando-se de uma Leitura relativamente 
pequena, admite e requer do Leitor, muitas 
cesuras. 

Atenção à interrogação que começa logo a 
fazer-se ouvir no início da frase:  Porque (?) ... 
alimenta (?) ... trabalho (?) ,,, sacia ?  

 
Comentário: 
 

A leitura, tirado do final do 2º Isaías, o 
chamado «Livro da consolação» (Is 40 – 55) 
contém um apelo aos exilados que se 
mostram renitentes em regressar à pátria, 
apelo que tem grande actualidade para a 
alma indecisa e apegada a tantas 
solicitações que a afastam do amor de 
Deus: somente a quem tem «sede» de 
Deus e não está desapegado do «dinheiro», 
isto é, dos bens efémeros, (v. 1) é que pode 
participar no «banquete messiânico», 
saboreando os bens da «aliança eterna», da 
graça da salvação (v. 3), simbolizados no 
«vinho e leite» (v. 1) e no «comer do melhor 
e saborear pratos deliciosos» (v. 2). 
____________________________________________ 
 

Saciastes o vosso povo com o pão dos Anjos, 
deste-nos, Senhor, o pão do Céu. 
 
                                            (Antífona da Comunhão) 

  

 

Salmo Responsorial 
Salmo 144 (145), 8-9.15-16.17-18 (R. cf. 16) 

 

Monição:  
 

O salmista canta os louvores do Senhor da 
Aliança pela Sua grandeza, misericórdia e reinado 
prudente e justo. Com a Sua Providência protege os 
mais fracos e alimenta todos os seres vivos e atende 
todos os que O invocam. 

Seja este salmo também para nós uma oração 
confiante. 
 

Refrão:        ABRIS, SENHOR, AS VOSSAS MÃOS 
   E SACIAIS A NOSSA FOME. 

 
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. 
  
Todos têm os olhos postos em Vós 
e a seu tempo lhes dais o alimento. 
Abris as vossas mãos 
e todos saciais generosamente. 
  
O Senhor é justo em todos os seus caminhos 
e perfeito em todas as suas obras. 
O Senhor está perto de quantos O invocam, 
de quantos O invocam em verdade. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Rm 8, 35.37-39) 

 

Monição:  
 

São Paulo canta, na Carta aos fiéis de Roma, um 
hino ao amor de Deus por cada um de nós. É esse 
amor – do qual ninguém consegue afastar-nos – que 
explica porque é que Deus enviou ao mundo o seu 
próprio Filho, a fim de nos convidar para o banquete da 
vida eterna. 
 

Leitura: 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 35Quem poderá separar-nos 
do amor de Cristo? A tribulação, a 
angústia, a perseguição, a fome, a nudez, 
o perigo ou a espada? 37Mas em tudo isto 
somos vencedores, graças Àquele que 
nos amou. 38Na verdade, eu estou certo 
de que nem a morte nem a vida, nem os 
Anjos nem os Principados, nem o 
presente  nem  o  futuro, nem as Potesta-  
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des 39nem a altura nem a profundidade 
nem qualquer outra criatura poderá 
separar-nos do amor de Deus, que se 
manifestou em Cristo Jesus, Nosso 
Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

A segunda frase da Leitura  requer um 
crescendo. Neste caso, o tom, o tom de voz, vai-        
-se elevando até à última palavra. Assim como a 
interrogação desta mesma frase, começa logo na 
primeira palavra: A tribulação(?), a angústia(?), 
etc. 

Também na primeira frase, a interrogação 
começa logo por fazer-se sentir (ouvir) no início: 
Quem(?) ...  

Ter atenção à pronúncia das palavras: 
tribulação / perseguição (não é “preseguição”) / 
Principados (não é “Principiados”) / Potestades 
(não é “Protestades”) / e outras que queiras 
seleccionar. 

 
Comentário: 
 

Neste Domingo acaba de se ler a última 
parte do texto do capítulo 8º de Romanos, 
um capítulo que constitui a parte central de 
todo o ensino doutrinal da epístola – um dos 
mais altos cumes do pensamento paulino –, 
desenvolvendo o tema do amor salvador de 
Deus antes proposto (em 5, 1-11).  

Neste capítulo é posto em relevo todo o 
alcance da nova realidade misteriosa que é 
o «estar em Cristo Jesus», fórmula com que 
se abre a secção (8, 1) e se encerra (8, 39).           

São Paulo, depois de expor a realidade 
da nossa libertação em Cristo e da vida no 
Espírito (vv. 1-11), mostra como o dom do 
Espírito, que nos faz filhos adoptivos de 
Deus, é garantia de salvação universal (vv. 
12-30); nos vv. 31-39, o Apóstolo irrompe 
num impressionante hino, um apaixonado e 
vibrante canto de vitória, em que volta ao 
tema, desenvolvendo-o em duas estrofes 
paralelas (vv. 31-34) e (vv. 35-39, a leitura 
de hoje), com uma argumentação cerrada e 
entusiástica: «se Deus é por nós, quem será 
contra nós?» (v. 31), «criatura alguma 
poderá separar-nos do AMOR-DE-DEUS-QUE-

ESTÁ-EM-CRISTO-JESUS-SENHOR-NOSSO». É 
esta realidade única e sublime – daí que a 
tenhamos ligado e transcrito com 
maiúsculas – que dá firmeza inabalável à 
esperança cristã, uma realidade posta em 
evidência com a pergunta retórica do início 
da 2ª estrofe deste hino (v. 35): «quem 
poderá separar-nos do amor de Cristo?».       

Não deixa de ser interessante a 
especificação enfática de que nem nada 
nem ninguém o poderá conseguir, a saber, 
nenhuma força terrena – «a tribulação, a 
angústia,  a  perseguição,  a  fome, a nudez, 
 

o perigo, ou a espada», isto é, a morte 
violenta (v.35) –, nem nenhuma força 
cósmica, por mais poderosa que seja 
(segundo as crenças populares da época, 
as mais fortes e hostis, mas Paulo não 
pretende especificar-lhes a natureza nem 
documentar a sua existência objectiva), 
como os «anjos, os principados, as 
potestades» (é mais provável tratar-se aqui 
de forças demoníacas ocultas: cfr Ef 6, 12), 
«a altura e a profundidade» (possível alusão 
a estrelas funestas, tanto mais maléficas, 
quanto mais no zénite ou na tangente da 
terra, ou então, segundo outros, umas 
potências malignas a pairar no ar, ou 
actuando nas profundezas da terra). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 4, 4b)   
 

Monição:  
 
As pessoas sofrem com a fome, não apenas de 

pão, mas de muitas outras coisas: justiça, amor, 
alegria, e compreensão. 

Alegremo-nos, porque o Evangelho nos anuncia 
que Deus quer saciar-nos plenamente. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Nem só de pão vive o homem, 
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 
____________________________________________ 

Evangelho (Mt 14, 13-21) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, 13quando Jesus ouviu dizer que 
João Baptista tinha sido morto, retirou-Se num barco 
para um local deserto e afastado. Mas logo que as 
multidões o souberam, deixando as suas cidades, 
seguiram-n’O a pé. 14Ao desembarcar, Jesus viu uma 
grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus 
doentes. 15Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-
se de Jesus e disseram-Lhe: «Este local é deserto e a 
hora avançada. Manda embora toda esta gente, para 
que vá às aldeias comprar alimento». 16Mas Jesus 
respondeu-lhes: «Não precisam de se ir embora; dai-
lhes vós de comer». 17Disseram-Lhe eles: «Não temos 
aqui senão cinco pães e dois peixes». 18Disse Jesus: 
«Trazei-mos cá». 19Ordenou então à multidão que se 
sentasse na relva. Tomou os cinco pães e os dois 
peixes, ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção. 
Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos e os 
discípulos deram-nos à multidão. 20Todos comeram e 
ficaram saciados. E, dos pedaços que sobraram, 
encheram doze cestos. 21Ora, os que comeram eram 
cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e 
crianças. 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

 Nesta passagem, Mateus deixa-nos ver 
os sentimentos mais profundos do coração 
de Cristo, a sua grande dor pela morte cruel 
e injusta de João Baptista,e a sua misericór- 

dia para com todos os que padecem 
necessidade: «cheio de compaixão» pelas 
multidões sofredoras e famintas (vv. 13-14). 

V.13 «Jesus retirou-se…». Nada faz 
supor que se trata de uma retirada 
estratégica ditada pelo medo, mas podemos 
pensar em como o Evangelista quer 
sublinhar a desolação e a tristeza que Jesus 
sente pelo assassinato de João, que 
Herodes Antipas tinha acabado de mandar 
matar (vv. 3-12).  

É interessante notar que o relato da 
multiplicação dos pães revela, em Mateus 
ainda mais do que em Marcos e Lucas, 
afinidades notáveis com os gestos de Jesus 
no relato da instituição da Eucaristia: 
«tomou», «recitou a bênção», «partiu», 
«deu» (cf. Mt 26, 26). Tratava-se de gestos 
bem gravados na tradição apostólica e na 
vida das primitivas comunidades, que desde 
a primeira hora celebravam a Eucaristia (cf. 
1 Cor 11, 23ss; Act 2, 46; 20, 7). Parece que 
a própria celebração da Eucaristia veio a 
fornecer o cliché literário para os seis 
relatos da multiplicação dos pães, que 
temos nos quatro Evangelhos, pois 
aparecem como uma figura da Eucaristia.      

Já a releitura do Evangelista insinua a 
dimensão eucarística do relato da 
multiplicação dos pães, que a tradição cristã 
interpretou como uma figura da Sagrada 
Eucaristia, o autêntico banquete messiânico 
servido pelo próprio Deus ao seu povo, 
segundos os anúncios dos profetas (cf. 1ª 
Leitura). 
____________________________________________ 

 

Oração Universal 

 

 
1 – Pelo Papa Francisco e pelos bispos do         
            mundo inteiro, 

para que saibam incutir nos fiéis a certeza 
de que nada os pode separar do amor de         
      Deus, 
oremos, irmãos. 

 

2 – Pelos governantes de todos os povos, 
para que Deus lhes dirija a mente e o      
      coração 
na luta sem tréguas contra a fome, 
oremos, irmãos. 

 

3 – Pelos homens e mulheres desiludidos da       
            vida, 

para que descubram a força da Boa Nova de         
      Cristo 
e nela encontrem a felicidade, 
oremos, irmãos. 

 

4 – Pelos fiéis que chegaram ao fim da vida, 
para que Deus os guarde na sua graça 
e os receba no seu reino de paz, 
oremos, irmãos. 
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5 –  Por todos nós aqui presentes, 
para que, depois da nossa peregrinação     
      sobre a terra, 
sejamos recebidos nas moradas eternas, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 06 – Transfiguração do Senhor;      
Dia 07 – SS. Sisto II (Papa) e  Companhei-          
                                                ros (Mártires); 

            – S. Caetano (Presbítero);       

Dia 08 – S. Domingos (Presbítero); 

Dia 09 – S. Teresa Benedita da Cruz         
              (Virgem e Mártir; Padroeira da Europa);      
Dia 10 – S. Lourenço (Diácono e Mártir); 

Dia 11 – S. Clara (Virgem); 

Dia 12 – S. Joana Francisca de Chantal                     
                                                       (Religiosa). 

___________________________________ 

Deus convida-nos para a 

Sua mesa 
 

Quando se aproximava a hora da 
libertação dos Hebreus e regresso à sua 
terra, depois de 70 anos de cativeiro na 
Babilónia, muitos deles queriam ficar por ali. 
Preferiam uma falsa segurança onde seria 
difícil conservar a fé no único Deus 
verdadeiro, à aventura de recomeçar a vida 
na sua terra. 

É neste clima que o profeta Isaías       
(1.ª Leitura) anima o seu povo a regressar à 
Terra Santa, para reconstruir o Templo e a 
cidade de Jerusalém e avivar a fé no Deus 
do Sinai. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Agosto, a Igreja 
reza pela seguinte intenção: 
 

Universal: 
 

– Pelos artistas do nosso tempo, para 
que, através das suas obras de arte, ajudem 
todos a descubrirem a beleza da criação. 
____________________________________________ 

Deixemos a terra da 

escravidão 
 

«Eis o que diz o Senhor: “Todos vós que 
tendes sede, vinde à nascente das águas.» 

Também nós somos tentados a ceder 
às falsas seguranças de aliança com o mal. 
Procuramos encontrar a segurança econó-
mica aliando-nos a programas de governo 
que vão contra a nossa consciência.  Esta é 
 
 
 

 

para uma vida indigna do cristão, como se 
toda a Lei de Deus deixasse de obrigar. 

Não temos outro caminho para ser 
felizes, senão dar ao Senhor o primeiro 
lugar a que Ele tem direito na nossa vida. 

Um homem do Cazaquistão gostava de 
pensar e interrogava-se muitas vezes sobre 
Deus e o sentido da vida. Foi dando passos, 
até que se converteu ao catolicismo e 
encontrou a alegria de viver. Assim 
acontece com muitas pessoas nos nossos 
dias. 
____________________________________________ 

 Sepultura dos defuntos 

ou conservação das 

cinzas da cremação (4) 
 

Onde por razõaes de tipo higiénico, 
económico ou social se escolhe a cremação 
escolha que não deve ser contrária à 
vontade explícita ou razoavelmente 
presumível do fiel defunto, a Igreja não vê 
razões doutrinais para impedir tal práxis; 
uma vez que a cremação do cadáver não 
toca o espírito e não impede a omnipotência 
divina de ressuscitar o corpo. Por isso, tal 
facto, não implica uma razão objectiva que 
negue a doutrina cristã sobre a imortalidade 
da alma e da ressurreição dos corpos 
(Cf.Suprema e Sagrada Congregação do Santo Ofício. 
Instrução Piam et  constantem, de 5 de Junho de 1963: 
AAS 56 ‘1964’, 822). 

A Igreja continua a preferir a sepultura 
dos corpos uma vez que assim se evidencia 
uma estima maior pelos defuntos; todavia, a 
cremação não é proibida, “a não ser que 
tenha sido preferida por razões contrárias à 
doutrina cristã” (CDC, can. 1176, §3; cf. CCIO, can. 

876, §3). 

Na ausência de motivações contrárias à 
doutrina cristã, a Igreja, depois da 
celebração das exéquias, acompanha a 
escolha da cremação seguindo as 
respectivas indicações liturgicas e pastorais, 
evitando qualquer tipo de escândalo ou de 
indiferentismo religioso.   (continua ...)  

O Sumo Pontífice Francisco, na Audiência concedida 
ao Cardeal Prefeito, em 18/03/2016, aprovou a 
presente Instrução, decidida na Sessão Ordinária desta 
Congregação em 02/03/2016 e ordenou a sua 
publicação. 
____________________________________________ 

Confiemos no Senhor 
 

«Prestai-Me atenção e vinde a Mim; 
escutai e a vossa alma viverá.» 

Fiar-se de Deus é procurar ouvir o que 
nos diz, acreditar e viver em conformidade 
com isso, e não tapar nesciamente os 
ouvidos e fechar os olhos. 
Temos de reagir contra esta fadiga de 
cristianismo envelhecido.  Estamos habitua- 
 

 
C

o
n
t
i
n

uma das mais perigosas tentações dos 
cristãos de hoje: a aliança com o mal 
menor: «Nós cedemos num ponto da moral 
e eles concedem-nos benefícios tempo-
rais.» 

O pecado e os defeitos não combatidos 
são o nosso exílio e a causa dos nossos 
desânimos. Queremos uma santidade que 
não exija sacrifício. 

Desanimamos de combater o que está 
mal na nossa vida, com a desculpa de que 
já não somos capazes de o fazer, de nos 
convertermos todos os dias. Deixamos cair 
os braços, inventando desculpas para a 
nossa preguiça. 

Assim vivemos escravos dos nossos 
pecados e defeitos, sem esperança da 
libertação. Dizemos: Sou assim! São coisas 
do meu feitio! Já todos sabem que o meu 
feitio é este!” 

Procuramos a compensação para o 
nosso desconsolo interior, tentando, de vez 
em quando dar nas vistas, fazer um 
brilharete que alimente a nossa vaidade.      
Apostamos no parecer e não no ser.        

Deixemos de viver na escravidão. 
____________________________________________ 

És insubstituível (14) 
 

No mundo da emoção, as palavras-            
-chave são “treino” e “educação”. 

Tu precisas de treinar a tua emoção 
para ser feliz. Tu precisas de a educar para 
superar as perdas e as frustrações. Caso 
contrário, a tua emoção nunca será estável, 
nem capaz de contemplar o belo nos 
pequenos acontecimentos da rotina da vida.  

Tu contemplas o belo? 
____________________________________________ 

Procuremos os caminhos 

de Deus 
 

«Vinde e comprai, sem dinheiro e sem 
despesa, vinho e leite. Porque gastais o 
vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o 
vosso trabalho naquilo que não sacia?» 

Deus procura-nos. Nós devemos 
procurá-l’O também, pela oração, pela 
escuta da Palavra da Deus, da emenda da 
nossa vida e na Santíssima Eucaristia. 

Quanto mais anémica está uma pessoa, 
menos apetite costuma ter e não gosta de 
ouvir conselhos que a estimulem a tratar-se. 
É este o estado de espírito de muitos 
cristãos. Aborrecem-se das coisas de Deus. 
Fogem da Missa dominical, eliminaram já a 
oração pessoal e em família, e começam 
agora a sentir dificuldades cada vez maiores 
em viver na graça de Deus. 

A  facilidade  do pecado arrastou muitos  
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