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Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (1)  
por José Carlos Bermejo 

 
José Carlos Bermejo, é religioso camiliano e 

director do Centro de Humanización de la Salud 
(Tres Cantos, Madrid). É especialista em relação 
de ajuda e tem uma grande experiência em 
pastoral da saúde. 

_______________________________________________ 
______________________________________ 

________________________ 

Quando alguém nos diz: «Quero visitar-        
-te», o nosso primeiro pensamento é 
interrogarmo-nos quando virá, o que 
quererá e porquê. Não será a mesma coisa 
se isso for dito por um desconhecido ou por 
um conhecido (o técnico do gás, um 
comercial, a vizinha do lado, o pároco, um 
primo distante ou um amigo íntimo), porque 
a preparação da visita terá de ser diferente. 

A uns abrimos toda a casa, aos outros 
só parte dela e nem sempre a mesma a 
todos. Aliás, estaremos à defesa com 
alguns e mais ou menos à-vontade com 
outros. 

As antigas casas galegas (na Galiza – 
Espanha) e também era assim no Entre 
Douro e Minho português, tinham uma porta 
dividida em duas partes, uma metade 
superior e outra inferior. Habitualmente, os 
moradores da casa recebiam as pessoas 
abrindo só a parte de cima, não sendo raro 
que se passassem longas horas a con-
versar nesta posição.  Só se abria a porta 
inferior quando havia uma relação de 
intimidade que motivasse uma certeza de 
que as conversas havidas no interior não 
seriam repetidas na rua. Só quando a 
intimidade estivesse assegurada, porque 
seria respeitada. 

Quer dizer: quem acolhe uma visita 
pede – em todos os casos – prudência, 
respeito pela intimidade e pelos limites esta- 

belecidos por ela, para que a imprudência 
ou curiosidade de quem visita não 
provoquem a negação de qualquer visita 
futura ou mesmo de uma despedida 
intempestiva e seca, antes da hora 
esperada. 

Esta prudência e respeito são também 
as chaves de todas as visitas aos doentes. 
Entramos na sua casa (e, muitas vezes sem 
aviso prévio e “sem bater à porta” da sua 
vida) pretendendo entrar em espaços 
existenciais para os quais não nos foi dada 
autorização.  
                                                           Continua... 
____________________________________________ 

És insubstituível  (36) 
 

Vamos continuar a ver as tuas 
peripécias para fecundar o óvulo e tornar-te 
um ser humano. Conhecer os imensos 
perigos que tu correste e as façanhas que 
enfrentaste para estar vivo hoje é fazer um 
workshop de autoestima. 

Sabias que, no início da vida, tu não 
foste apenas o maior alpinista da História, 
mas também o mior nadador do mundo? 

       
  – Continua no Jornal 487 publicação (37) 
 

Oração 
 

 

Senhor, como os Magos do Oriente, 
quero caminhar pela vida seguindo uma 
estrela de paz. 

E descobrir que a força não está na 
violência mas na simplicidade; que a 
grandeza não está nos palácios mas 
sim numa casa humilde; que a 
felicidade não está nas coisas mas sim 
nas pessoas e na amizade. 

Senhor, também eu quero passar por 
esta vida sendo estrela que guia a 
todos para a tua paz. 
 

 

Aniversário 
 

Esta semana estão de parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

–  Dia 13 de Janeiro (Sábado), Isilda 
Santos, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira e, também, Ermelinda 
Pinheiro, da Paróquia de Carvalhosa. 

À Ermelinda e à Isilda, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Antífona da Comunhão 
 

Vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos com presentes adorar o Senhor. 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

VISITA DE ESTUDO 
 

O Joãosinho, o Luisinho e o Nelinho, 
fazem com todos os seus colegas, uma 
visita de estudo a um castelo. A 
determinada altura, o Nelinho diz ao 
anfitrião: 

– Ouvi dizer que o seu castelo é 
assombrado, senhor! 

– Isso é tudo mentira, meu jovem. Vivo 
aqui há mais de trezentos anos e nunca vi 
nenhum fantasma... 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

“A maior pobreza dos povos 
é desconhecer Cristo” 

                                (Sílvia Cardoso, Venerável) 
____________________________________________ 

 

Boa leitura e até para a semana,  
se Deus quiser 

____________________________________________ 

Epifania do Senhor 
 

Outrora os Magos foram ao encontro de 
Jesus. Também nós queremos encontrá-l’O. 
Por isso incluimos na nossa vida e  em cada 
Domingo a participação na Santa Missa. 
Aqui Ele vem ao nosso encontro. 
Recebamo-l’O com Fé e com todo o amor 
do nosso coração 

Acreditamos que a Segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade – o Verbo – encarnou 
para salvar todas as pessoas, sem 
excepção de raça, nação, cor ou idade. 

Por isso este chamamento universal à 
salvação, na Igreja de Jesus Cristo, é 
manifestado – Epifania quer dizer 
manifestação – pela vinda destes homens 
famosos na ciência e nas virtudes humanas 
que visitaram Jesus recém-nascido em 
Belém. 

Então celebramos hoje a Manifestação 
(epifania) do Senhor ao mundo como 
Verdade, Caminho de Salvação e Vida de 
Deus connosco; as Leituras bíblicas 
ajudam-nos e situam-nos em perspectivas 
de universalismo, abertura, diálogo e 
comunicação.  

Daí esta festa da Epifania, da 
manifestação de Jesus a todos os povos da 
terra, representados nos Reis magos. 
Acompanhemo-los em espírito, para 
adorarmos Jesus que Se fez Menino por 
nosso Amor. 

Como eles também nós vamos ao 
encontro de Cristo, presente e escondido na 
Eucaristia.  

Deus toma a iniciativa e propõe-nos que 
colaboremos. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 60, 1-6) 
 
 
 Monição:  
 

O profeta Isaías dirige-se à cidade de 
Jerusalém, destruída e humilhada pelos 
babilónios, para lhe anunciar a restauração que 
lhe trará o Messias. 
 

 

Leitura: 
 

 Leitura do Livro de Isaías 
 
Levanta-te e resplandece, Jerusa-

lém, porque chegou a tua luz e brilha 
sobre ti a glória do Senhor. 2Vê como a 
noite cobre a terra e a escuridão os 
povos. Mas sobre ti levanta-Se o Senhor 
e a sua glória te ilumina. 3As nações 
caminharão à tua luz e os reis ao 
esplendor da tua aurora. 4Olha ao redor e 
vê: todos se reúnem e vêm ao teu 
encontro; os teus filhos vão chegar de 
longe e as tuas filhas são trazidas nos 
braços. 5Quando o vires ficarás radiante, 
palpitará e dilatar-se-á o teu coração, 
pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti 
virão ter as riquezas das nações. 
6Invadir-te-á uma multidão de camelos, 
de dromedários de Madiã e Efá. Virão 
todos os de Sabá; hão-de trazer ouro e 
incenso e proclamarão as glórias do 
Senhor. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Repara na estrutura binária das frases, 
baseadas num certo paralelismo sintético e 
rítmico. Daí se colhe uma preciosa indicação 
para a forma de ler. Aproveita-a e exercita-a. 
Isola alguma frase ou palavra que também devas 
exercitar. 

 
 Comentário: 

 
O texto canta a glória da Jerusalém 

renovada, figura da «Jerusalém nova 
descida do Céu» (cf. Apoc 21, 2.23-24). A 
visão universalista que o poema apresenta 
corresponde à realidade da Igreja, que é 
católica, universal.  

V.3 «As nações caminharão à tua luz, 
e os reis ao esplendor da tua aurora». 
Não há dúvida de que se pode adaptar 
perfeitamente este texto isaiano ao mistério 
hoje celebrado: os «magos» – este texto 
terá contribuído para se lhes chamar «reis» 
–, que seguem a «luz» da estrela, são os 
pioneiros de entre os povos gentios a 
acorrer ao encontro do Messias.  
 

V. 6 – A menção de povos do Oriente – 
«Madiã e Efá» –, dos ricos comerciantes de 
«Sabá», a sul da Arábia (Yémen) e, 
sobretudo, os produtos que trazem – «ouro 
e incenso» – fazem lembrar o que nos relata 
o Evangelho: a vinda dos Magos do Oriente 
que trazem «oiro, incenso e mirra».  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13 (R. cf. 11) 

 
Monição:  
 

Foi assim há dois mil anos. É assim hoje. Sê-lo-à 
com certeza no futuro: os povos de todos os tempos 
virão adorar o Senhor. 
  
Refrão: 
 

VIRÃO ADORAR-VOS, SENHOR, 
TODOS OS POVOS DA TERRA. 
  
Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar 
e a vossa justiça ao filho do rei. 
Ele governará o vosso povo com justiça 
e os vossos pobres com equidade. 
  
Florescerá a justiça nos seus dias 
e uma grande paz até ao fim dos tempos. 
Ele dominará de um ao outro mar, 
do grande rio até aos confins da terra. 
  
Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes, 
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. 
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, 
todos os povos o hão-de servir. 
  
Socorrerá o pobre que pede auxílio 
e o miserável que não tem amparo. 
Terá compaixão dos fracos e dos pobres 
e defenderá a vida dos oprimidos. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (Ef 3, 2-3a.5-6) 

 
Monição:  
 

Jesus Cristo veio salvar todos os homens. Como 
São Paulo anunciemos esta Boa Nova aos que não O 
conhecem e por isso não O amam. 
  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 
 

Irmãos: 2Certamente já ouvistes falar 
da  graça  que  Deus  me confiou a vosso   
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favor: 3apor uma revelação, foi-me dado a 
conhecer o mistério de Cristo. Nas 
gerações passadas, 5ele não foi dado a 
conhecer aos filhos dos homens como 
agora foi revelado pelo Espírito Santo 
aos seus santos apóstolos e profetas: 
6os gentios recebem a mesma herança 
que os judeus, pertencem ao mesmo 
corpo e participam da mesma promessa, 
em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. 
 
Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 

 
A divisão do texto não apresenta dificuldade 

de maior. Importa respeitar com rigor a 
pontuação, controlar a respiração e aplicá-la a 
algumas frases mais longas. Depois, tudo será 
fácil. 
 
Comentário: 
  

Nesta passagem de Efésios, São Paulo 
define em que consiste o «mistério de 
Cristo» (v. 4). Os gentios, que vêm à Igreja, 
estão no mesmo pé de igualdade que os 
judeus procedentes do antigo povo de 
Deus: não há lugar para cristãos de primeira 
e de segunda! O texto original é muito 
expressivo: os gentios vêm a ser «co-
herdeiros» («recebem a mesma herança 
que os judeus», traduz, parafraseando, o 
texto português oficial), «com-corpóreos» 
(isto é, «pertencem ao mesmo Corpo» 
Místico de Cristo, que é a Igreja una), e 
«com-participantes na Promessa» 
(«beneficiam da mesma promessa» de 
salvação). E é este o mistério que também 
se celebra na Festa da Epifania: Cristo 
igualmente Salvador de gentios e judeus. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Mt 2,2) 
 
Monição: 
 

 Como os Magos vamos ao encontro de Jesus. 
Como eles regressemos por outro caminho, o caminho 
que Ele nos aponta.  
 
Refrão:     ALELUIA,  ALELUIA! 
   

Vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorar o Senhor. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 2, 1-12) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 
 

1Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos 
dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém 
uns Magos vindos do Oriente. 2«Onde está – 
perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de 
nascer?  Nós  vimos  a sua estrela no Oriente e viemos  

adorá-l’O». 3Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou 
perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. 
4Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas 
do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o 
Messias. 5Eles responderam: «Em Belém da Judeia, 
porque assim está escrito pelo profeta: 6‘Tu, Belém, 
terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre 
as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um 
chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo’». 7Então 
Herodes mandou chamar secretamente os Magos e 
pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que 
lhes tinha aparecido a estrela. 8Depois enviou-os a 
Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente 
acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-
me, para que também eu vá adorá-l’O». 9Ouvido o rei, 
puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham 
visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o 
lugar onde estava o Menino. 10Ao ver a estrela, 
sentiram grande alegria. 11Entraram na casa, viram o 
Menino com Maria, sua Mãe, e, caindo de joelhos, 
prostraram-se diante d’Ele e adoraram-n’O. Depois, 
abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra. 12E, avisados em sonhos para 
não voltarem à presença de Herodes, regressaram à 
sua terra por outro caminho. 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –   Pelas Igrejas do mundo inteiro, 

para que atendam aos sinais do nossso     
     tempo 
e manifestem a luz de Deus entre as nações, 
oremos, irmãos. 

 
2 –   Pelos continentes e pelos povos em conflito, 

para que os seus responsáveis não se    
     cansem 
de procurar o bem precioso que é paz, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Por aqueles a quem a estrela da fé vai     
             guiando 

até junto de Maria e de José, 
para que aprendam a adorá-l’O e a servi-l’O, 
oremos, irmãos. 

 
4 –   Pelos pobres, pelos doentes e oprimidos, 

e pelos que choram alguém a aquem      
     amavam, 
para que Deus Se lhes revele e conforte, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Por todos nós que acreditamos no mistério       
           de Deus 

que veio ao mundo e Se fez homem, 
para que Ele nos dê a glória prometida, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 08 – Baptismo do Senhor; 
Dia 10 – B. Gonçalo de Amarante (Presbíte);  
Dia 13 – S. Hilário (Bispo e Doutor da Igreja). 
____________________________________________     

Visita-nos, em: 
paroquiascesf.com 

 

Oração da Igreja 
Intenções 

 

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

Pela evangelização:  
– Minorias religiosas na Ásia. 
 

Para que, nos países asiáticos, os 
cristãos, bem como as outras minorias 
religiosas, possam viver a sua fé com toda a 
liberdadde. 
____________________________________________ 

Jesus nasceu em 
Belém 

 

No Antigo Testamento o Povo Eleito 
esperava o Messias (Primeira Leitura). 
Alguns não aguentavam essa ansiedade e 
abandonavam a prática religiosa. Outros 
mantinham-se firmes na esperança.  

E aconteceu que o Senhor veio. Ele que 
é Rei e Senhor de todo o Universo! É 
verdade que não tem uma casa para 
nascer... No entanto Jesus é recebido com 
todo o amor e carinho. Maria e José tinham 
preparado tudo em Belém numa manjedoira 
por não terem lugar na hospedaria (Lc 2, 7).      

Então os anjos cantam em Seu louvor. 
Os pastores levam-Lhe o que fazia falta 
naquelas condições. E mais, muitas mais 
pessoas encetaram a caminhada para 
Jesus. É normal... A notícia do Seu 
nascimento chegou a toda a parte. 

Também os Magos vieram ao Seu 
encontro (Evangelho). Fizeram uma viagem 
difícil e atribulada... Precisam de se 
informar. Há uma estrela que os guia. E lá 
chegam, cansados mas com uma felicidade 
indescritível. Encontrar o Salvador do 
Mundo, oferecer-Lhe os seus presentes, 
Adorá-l’O, que bom, que sublime!... 

Quem de nós não fez ainda esta 
experiência? 
____________________________________________ 

Jesus está sempre 
connosco 

 

Vamos também nós ao encontro de 
Jesus! Não precisamos de fazer como os 
Magos, caminhar até Belém... Nós temo-l’O 
presente na Eucaristia. É o mesmo Jesus, o 
mesmo Salvador que os Magos contem-
plaram.  

Nunca nos cansemos de estar com Ele. 
Recebamo-l’O na Sagrada Comunhão. 
Visitemo-l’O muitas vezes no Sacrário da 
nossa Igreja. 

Depois   não   será   difícil   regressar   a  
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nossas casas por outro caminho. O caminho 
percorrido por São Paulo que, após ter 
encontrado Jesus, Lhe consagrou toda a 
vida no apostolado (segunda Leitura). 

Tão fácil, tão acessível! Porque não 
aproveitamos? 
____________________________________________ 

Jesus é o Salvador do 
Mundo 

 
Procuremos afastar a injustiça, o crime, 

a guerra, o aborto, a pedofilia, a eutanásia, 
o homossexualismo, o pecado... 

A luta pelo respeito da dignidade das 
pessoas, a defesa dos inocentes, a com-
panhia aos desprezados e abandonados, o 
auxílio aos pobres e miseráveis, a ajuda aos 
doentes, a oração pelos que partiram à 
nossa frente, o amor sincero a Deus e ao 
próximo, serão as preocupações constantes 
da nossa vida. Assim o mundo será melhor 
pois a luz de Cristo o iluminará. 

Contemos com a intercessão dos anjos 
e dos santos. Maria Santíssima e São José 
estão connosco para que vivamos agora e 
sempre com o Senhor. 

Assim queiramos. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Inocêncio VIII” 
(1484  - 1492) 

 
(...continuação) 
 

Como pontífice, concluiu a obra de 
pacificação entre os estados católicos, lutou 
convictamente contra o mercado de 
escravos e tentou, sem sucesso, empreen-
der uma cruzada. O Rei de Nápoles entrou 
em guerra com a Santa Sé, sendo 
excomungado em 1485 e vencido em 1492. 

Assistiu à queda do último reduto 
muçulmano na Península Ibérica, em 
Granada (Espanha), e apoiou Cristóvão 
Colombo no descobrimento da América. 

Depois de Inocêncio VIII ter substituido  
Sisto IV, D. João II de Portugal decidiu 
enviar uma embaixada a Roma para 
confirmar a obediência do reino ao novo 
pontífice. Em 1486, através da bula 
Orthodoxae fidei, concedeu indulgências e 
remissão dos pecados aos que ajudassem 
militarmente as expedições portuguesas em 
África. 

Embora tenha deixado um legado 
importante, este Papa foi criticado por diver- 
  
 

A mirra 
 
Os Magos do Oriente ofereceram ao 

Menino Jesus: ouro como Rei, incenso 
como Deus, e mirra como homem...  

A mirra era uma resina aromática que, 
triturada,  forma pequenos grãos de agra-
dável perfume. Misturada com azeite, 
derramava-se sobre os sacerdotes para os 
consagrar a Deus. Com água, era perfume 
para o corpo e as vestes. Misturada com 
vinho, embriagava e acalmava a dor dos 
condenados.  

A mirra, juntamente com o aloés, usava-
-se para ungir os cadáveres, retardando a 
decomposição. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 
Não pares jamais de trabalhar para o 

bem. 
Cada vez que paramos, a nossa alma 

começa a adoecer. Porque a alma inactiva 
“morre” de tédio e cansaço. Portanto, não 
deixes que o teu espírito enfraqueça na 
inacção. 

Vive alegre, contagia e entusiasma 
todos aqueles que vivem em volta de ti. 

E sê feliz. 
____________________________________________  

Coitado do Pai Natal 
 

O Pai Natal, coitado, começou por ser 
inventado, talvez copiado por São Nicolau. 
Nasceu já velho e pançudo, bigodado e 
barbudo... Embarretado, com traje encar-
nado, foi no cinema desenho animado. Vive 
exilado e só perto do Natal è chamado. Vem 
num trenó, que por renas é puxado. De 
presentes carregado. Em todo o mundo é 
cantado, festejado, iluminado, pintado, 
estampado nas revistas, nos jornais. Na Tv 
representado. É por homens imitado, nos 
centros comerciais, nas catedrais do 
consumo. Como ele se vestem os motares e 
ciclistas. 

Em chocolate moldado, no pinheiro do 
Natal dependurado, fica mais perto, mas 
ainda longe do que gostava de ter... 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Políticos) 

 
Por vezes temos de apagar um 

incêndio, mas a vocação do político não é 
ser bombeiro. 

 
(Jornadas Diocesanas da Pastoral Social, 2001). 

sas vezes ao longo da História. 
Quando confrontado pelos padres 

noruegueses, que pediam a permissão de 
celebrar o sacrifício da Missa sem o vinho, 
Inocêncio VIII recusou. Recorde-se que, 
desde os primórdios da religião cristã, o 
vinho sempre foi indispensável na 
celebração da Eucaristia, devido a assumir 
a realidade da transubstanciação do vinho 
no  “Sangue de Cristo”.      

Quando faleceu, a 25 de Julho de 1492, 
deixou Roma sob uma grande anarquia. 

 
“Alexandre VI” 

(1492  - 1503) 
 

Uma das medidas mais marcantes de 
Alexandre VI foi proibir os cardeais de 
deixarem as heranças a quem enten-
dessem, passando assim o Papa a ser o 
próprio herdeiro. 

(continua...) 
____________________________________________ 

Corações sinceros 
 

O Evangelho não especifica se os 
Magos foram “três” e nem cita os seus 
nomes. Vinham do Oriente e eram 
astrólogos. O seu número e nome 
chegaram até nós por meio de textos 
apócrifos: “Evangelho arménio da infância”. 
Eram sacerdotes pagãos que estudavam os 
astros para indagar sobre o futuro. No 
entanto mostram boa vontade, procuram 
sinceramente Jesus e reconhecem-n’O 
como Messias. A sua figura ensinou aos 
primeiros cristãos que a salvação de Jesus 
é para toda a humanidade. 

O texto do Evangelho de hoje  apresen-
ta-nos um forte contraste entre os Magos, 
chegados de longe,  e as autoridades 
judaicas presentes na cidade santa de 
Jerusalém. O rei Herodes, os escribas e 
sacerdotes conhecem as escrituras, sabem 
onde há-de nascer o Messias... mas não se 
dirigem a Belém para adorar o Messias. Só 
esperam uma oportunidade para matar o 
recém-nascido. 

Por sua vez, os Magos do Oriente, não 
conhecem a Escritura, mas perguntam, 
procuram... metem-se ao caminho e são 
capazes de descobrir a salvação de Deus 
na simplicidade de um menino embalado 
por sua mãe. 

Somos capazes de procurar e acolher? 
____________________________________________ 

Antífona de Entrada 
Eis que vem o Senhor soberano. 

A realeza, o poder e o império  
estão nas suas mãos. 
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