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 Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (3)  
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. 

_______________________________________________ 
______________________________________ 

________________________ 

 
APRENDER  A  DESAPRENDER 
 

Desaprender o que se sabe é agora 
muito mais importante do que aprender 
coisas (Eduard Punset). 

Um dos conceitos que têm estado mais 
na moda nos últimos anos, é o desaprender. 
Não falta quem afirme que, embora desa-
prender, não seja o contrário de aprender, 
deve conter implícitos na sua definição os 
conceitos de crescimento, abertura de 
mente, enriquecimento, inconformismo, cria-
tividade... 

Por que motivo se fala aqui de 
desaprender, quando o objectivo, é ensinar 
como visitar um doente? Porque, efectiva-
mente, interiorizámos e habituámo-nos, por 
osmose ou através de qualquer outro 
processo, modos de visitar o doente que 
não respondem às suas necessidades nem 
são saudáveis, mas que, ao pretenderam 
aportar um bem, só contribuem para 
aumentar o mal-estar e, às vezes, repetem 
claramente estereótipos que chegam a ser 
ridículos. 

Por exemplo, numa visita a um doente 
de Alzheimer, fará algum sentido perguntar-    
-lhe se sabe quem somos ou se nos 
conhece? O mesmo a um doente com 
graves dificuldades de consciência. Se um 
destes doentes se curasse repentinamente, 
poderia responder-nos: «Esqueceste-te de 
que tenho  Alzheimer?»  ou  «Não percebes  

 

que tenho problemas de consciência? E 
dever-se-á dizer a um doente agonizante: 
«Bem, se não falares, não valerá a pena 
visitar-te.» Também não devemos falar 
sobre temas comuns ou banais, às vezes 
em voz muito alta, no quarto de um doente 
claramente incomodado com as suas dores 
e outros sintomas, que só quer estar muito 
quieto e em silêncio, ou, então, dormitar e 
descansar depois de uma noite mal 
dormida... 

Todos sabemos que os exemplos 
citados não são de outro planeta.  Fazem 
parte do espectro de situações que 
contemplamos ou do nosso modo de nos 
comportarmos nas visitas aos doentes, 
feitas pelas mais variadas razões. 

 
(Continua...) 

____________________________________________ 

A Bíblia 
Uma biblioteca e um livro 

 
A Bíblia é um conjunto de escritos: é 

formada por numerosos livros (73 livros) 
cuja redacção se prolongou durante mais de 
dez séculos. É a memória escrita parcial-
mente comum aos judeus e cristãos. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (38) 
 
Tu devias constar no livro de recordes. Por 
isso, nunca digas que não realizaste nada 
de extraordinário. Se tu te distraísses, terias 
perdido a disputa.  Se desistisses, terias 
morrido. O teu destino era vencer. No início, 
tu eras apenas uma célula. Mas, depois, ela 
dividiu-se e, em poucos dias, desdobrou-se 
em milhões. 

       
  – Continua no Jornal 489 publicação (39) 

___________________________________________________________

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

Aniversário 
 

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

–  Salomé Nóbrega, da Paróquia de 
Eiriz, amanhã, segunda-feira, dia 22; 

– Aurora Silva, da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira, no dia 
seguinte, terça-feira, dia 23 de Janeiro. 

À Aurora e à Salomé, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
___________________________________________ 

Papa Francisco 
(Defeitos de carácter) 

 
Fiquei assombrado e perplexo quando 

perguntei a um desconhecido como estava 
e ele respondeu: «Mal, mas já estou 
habituado.» 

 

(Mensagem de Quaresma  
do Sr. Arcebispo. Em 22/02/2012.) 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

SAUDAÇÕES 
 

No cais de embarque, o chefe da 
estação de combóios, impaciente, tenta 
apressar uma passageira que está de 
partida para férias. 

 – Suba, minha senhora. O combóio vai 
partir! 

 – Mas eu quero despedir-me da minha 
irmã, antes de ir para férias... 

– Suba, suba, que eu despeço-me dela 
por si! 
____________________________________________ 

A Fechar 
A Igreja não deve ocupar-se só dos 

católicos, mas do mundo. 
                                                       (Papa João XXIII) 

III Domingo Comum 
 

A Igreja, mergulhada no Mistério da 
Páscoa do Senhor, renova em cada 
Domingo a possibilidade de redimensionar a 
vida diante do acontecimento de Cristo 
morto e ressuscitado. Este mesmo 
acontecimento deixou de ser um dado 
adquirido pela sociedade, voltando a ser 
novidade e possibilidade.  

Por isto mesmo, a Eucaristia surge, em 
cada semana, como o lugar onde cada 
cristão se coloca diante de Jesus na atitude 
de discípulo, aceitando o desafio à 
conversão e a fixar o olhar no que 
realmente dá sentido ao tempo e à vida. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Jn 3, 1-5.10) 
 
Monição:  
 

A Leitura que vamos escutar, retirada do livro do 
profeta Jonas, relata-nos a missão dada por Deus ao 
profeta. Um olhar apenas literário desta missão do 
profeta Jonas poderá desvalorizar todas as suas 
implicações. Mas, estando atentos à descrição do 
ambiente de Nínive, facilmente poderemos sentir em 
nós o ímpeto a desafios inóspitos que a Nova 
Evangelização nos possibilita e nos solicita também 
nos dias de hoje. 
 
Leitura: 
 

 Leitura da Profecia de Jonas 
 

1A palavra do Senhor foi dirigida a 
Jonas nos seguintes termos: 2«Levanta-      
-te, vai à grande cidade de Nínive e 
apregoa nela a mensagem que Eu te 
direi». 3Jonas levantou-se e foi a Nínive, 
conforme a palavra do Senhor. Nínive era 
uma grande cidade aos olhos de Deus; 
levava três dias a atravessar. 4Jonas 
entrou na cidade, caminhou durante um 
dia e começou a pregar nestes termos: 
«Daqui a quarenta dias, Nínive será 
destruída». 5Os habitantes de Nínive 
acreditaram em Deus, proclamaram um 
jejum e revestiram-se de saco, desde o 
maior ao mais pequeno. 10Quando Deus 
viu as suas obras  e  como se convertiam  
  

do seu mau caminho, desistiu do castigo 
com que os ameaçara e não o executou.   
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Atenção ao nome da terra Nínive. O assento 
agudo encontra-se no primeiro « i ». Respeita 
(obedece) a pontuação. 

De resto, é uma Leitura fácil de proclamar, 
embora necessite sempre de ser treinada. 

 
Comentário: 
 

O pequeno livro de Jonas é uma grande 
parábola em acção para mostrar como Deus 
quer usar de misericórdia para com todo e 
qualquer pecador, mesmo estranho ao povo 
judeu, com a condição de que este se 
arrependa; para grandes males, grandes 
remédios, como é o caso do recurso a 
ameaças, que são uma pedagogia divina: 
«Daqui a quarenta dias, Nínive será 
destruída» (v. 10).  

É deveras curioso, singular e significa-
tivo que um livro situado no cânone dos 
Profetas não registe mais do que esta frase 
da pregação de Jonas. A verdade é que o 
ensinamento da obra não reside em 
palavras pregadas, mas nos factos 
relatados. A grande lição do livro está aqui: 
Deus tem misericórdia de todos os 
pecadores e quer que todos se salvem (cf. 1 
Tim 2, 4), mesmo os mais afastados e 
rebeldes, de quem Nínive, a capital da 
antiga Assíria, ficou como uma figura 
emblemática. Este Jonas faz a figura do 
«filho bom» – mas realmente o mau – da 
parábola do filho pródigo. 

Tudo leva a crer que este livro é uma 
fina sátira contra a personagem central, um 
fictício profeta Jonas, que nada tem a ver 
com a figura histórica do profeta deste nome 
no séc. VIII (cf. 2 Re 14, 25-27). O facto de 
haver uma coincidência no nome – Jonas, 
filho de Amitai – levou a que a tradição 
judaica viesse a colocar a obra no grupo 
dos escritos proféticos. 

 A verdade é que não se considera 
como uma obra histórica, mas sapiencial, 
como já São Jerónimo gostava de imaginar.     

 

O Jonas deste livro inspirado, 
materializa a mentalidade da dita habdaláh 
(«separação»), que se difundiu após a 
reforma de Esdras e Neemias, uma 
mentalidade fechada e hostil a todo o 
estrangeiro. Esta maneira de pensar 
nacionalista e exclusivista é posta a ridículo 
na figura de Jonas; a obra tem, pois, um 
carácter de sátira. Com efeito, na primeira 
parte do livro (Jon 1 – 2) ele nega-se a ir a 
Nínive (não vá ela converter-se!) e na 
segunda (Jon 3 – 4), quando, após a sua 
pregação, a cidade se converte, ele entra 
em furor contra Deus, porque Ele se 
mostrou misericordioso perdoando à cidade 
arrependida. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 24 (25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R. 4a) 

 
Monição:  
 

O anúncio da Fé e a conversão necessária para 
que a mesma Fé aconteça na nossa vida exige, da 
nossa parte, o desejo de ver os caminhos de Deus e 
querer trilhá-los. Com as palavras do salmista, 
deixemo-nos maravilhar com o dom que brota do 
Coração de Deus para o coração do homem. 
  
Refrão: 
 
ENSINAI-ME, SENHOR, OS VOSSOS CAMINHOS. 
  

Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. 
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, 
porque Vós sois Deus, meu Salvador. 
  
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias 
e das vossas graças, que são eternas. 
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência, 
por causa da vossa bondade, Senhor. 
  
O Senhor é bom e recto, 
ensina o caminho aos pecadores. 
Orienta os humildes na justiça 
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. 

____________________________________________ 

Antífonas 

 
Voltai-vos para o Senhor e sereis iluminados, 
O vosso rosto não será confundido. 
 
Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. 
Quem Me segue não anda nas trevas, 
Mas terá a luz da vida. 

Escala da Semana  –   Leitores  –  21 de Janeiro   –   3.º Domingo do Tempo Comum   (Ano B) 

Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Carlos    José Maria Matos    
Avisos Carla Sousa    Glória Martins    
Admonição         
1.ª Leitura Paula Carvalho Solange Sousa Marta Moura Nelson Gomes Jacinta Carneiro Sónia Raquel Helena Martins Adelino Sousa 
2.ª Leitura Joaquim Mendes Jorge David Joana Santos Diana Santos José Meireles Rita Meireles Manuel Bessa Brazinda Fern. 
Oraç.  Fiéis Rosa Matos Raquel Silva 11.º ano catq. Beatriz Nunes Rafaela Costa Salomé Nóbrega Luisa Abreu  Diana Araújo 
Ação Graças         
Suplente Luís Carlos    José Maria Matos    
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2.ª Leitura (1 Cor 7, 29-31) 
 

Monição: 
  

A experiência da Fé requer um olhar atento a 
todos os fenómenos. A Fé não pode estar aprisionada 
a intelectualismos ou a afectividades, mas atenta à 
brevidade com que podemos voltar o nosso rosto para 
Deus, nomeadamente a partir das realidades mais 
habituais da própria vida e das quais podemos estar 
aprisionados.  
  
Leitura: 
 

 Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

29O que tenho a dizer-vos, irmãos, é 
que o tempo é breve. Doravante, os que 
têm esposas procedam como se as não 
tivessem; 30os que choram, como se não 
chorassem; os que andam alegres, como 
se não andassem; os que compram, 
como se não possuíssem; 31os que 
utilizam este mundo, como se realmente 
não o utilizassem. De facto, o cenário 
deste mundo é passageiro. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 

 
A 2.ª frase desta Leitura,  é longa. Impõe-se, 

Leitor, uma boa inspiração e um controlo eficaz 
no débito do ar.       

Cada afirmação é pontuada por um breve 
inciso. Não deixes cair a voz. Farás bem treinar 
em casa, em voz alta. 

De resto, toma atenção a algumas palavras, 
tais como: Doravante / possuíssem / utilizassem /  
e outras. 
 
Comentário: 
 

O Apóstolo, no capítulo 7 da Primeira 
Epístola aos Coríntios, responde à pergunta 
que lhe tinha sido feita sobre a virgindade e 
o celibato. Pensa-se que a pergunta 
provinha de alguns que consideravam as 
relações matrimoniais como algo mau ou 
impróprio para um cristão.  

São Paulo, depois de expor a doutrina 
sobre a legitimidade e indissolubilidade do 
matrimónio (vv. 1-16), recomenda que cada 
um siga a vocação a que foi chamado (vv. 
17-24), passando a fazer a apologia do 
celibato e a dar razões da excelência da 
virgindade (vv. 25-38). Desta parte é que 
são extraídos os 3 versículos da leitura.  

São Paulo tira partido da consideração 
da brevidade desta vida – «o tempo é 
breve!» – para que, na hora de se tomar 
uma decisão, ninguém se deixe levar pelo 
apego às coisas passageiras e efémeras.      

Outras motivações são apresentadas a 
seguir e que pertencem à leitura do próximo 
Domingo. 
 

Aclamação ao Evangelho  

(Mc 1, 15) 
 

Monição:  
 

O tempo é escasso na vida de Jesus, por isso o 
Seu anúncio revela que este mesmo tempo cumpre-se 
em Si e no anúncio que dele brota. Ainda que fosse 
próximo o martírio de São João Baptista, Jesus não se 
amedronta com a missão que o Pai lhe confiara e da 
qual dependia a manifestação do Reino de Deus entre 
os homens. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Está próximo o reino de Deus; 
arrependei-vos e acreditai no Evangelho. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 1, 14-20) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
14Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para 

a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de 
Deus, dizendo: 15«Cumpriu-se o tempo e está próximo 
o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho». 16Caminhando junto ao mar da Galileia, 
viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes 
ao mar, porque eram pescadores. 17Disse-lhes Jesus: 
«Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens». 
18Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O. 19Um 
pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu 
irmão João, que estavam no barco a consertar as 
redes; 20e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai 
Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram 
Jesus. 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Começamos neste Domingo a leitura 
seguida e respigada do Evangelista do “Ano 
B”, São Marcos.  

E tudo começa com o início da 
pregação de Jesus na «Galileia», a zona 
norte da Palestina, politicamente separada 
da Judeia, onde Jesus tinha mais liberdade 
de movimentos para a sua pregação, por 
estar mais ao abrigo da oposição das 
autoridades judaicas de Jerusalém (cf. Jo 4, 
1-3).  

V. 14 – 15 «Depois de João ter sido 
preso», à letra, «entregue». Mais do que 
uma nota cronológica, parece que São 
Marcos visa uma precisão teológica; com 
efeito, abre-se agora uma nova etapa da 
história da salvação. Às promessas de 
salvação vai seguir-se agora o seu 
cumprimento em Jesus – «cumpriu-se o 
tempo» anunciado.  

O v. 15 é como uma espécie de sumário 
ou síntese, diríamos, o «programa», do 
Evangelho de Jesus: o «Reino de Deus» 
está a chegar, e isto exige uma conversão 
interior,  a metánoia,  isto é,  uma renovação  

 

do entendimento e da vontade – 
«arrependei-vos» – e uma atitude de fé – 
«acreditai no Evangelho».  

V. 16 – 20 Embora socialmente Jesus 
apareça a pregar em público como um 
mestre entre tantos outros que então havia, 
Marcos, desde o início, quer deixar bem 
claro que Jesus não é mais um rabi, em 
cuja escola qualquer candidato que o deseje 
se pode inscrever como discípulo, mas que, 
pelo contrario, é Jesus quem escolhe quem 
quer, chamando com autoridade; por isso a 
resposta é pronta, o que merece ser bem 
sublinhado: «e eles deixaram logo…» – 
tudo, as redes, o barco, o pai… – «e 
seguiram Jesus». 
____________________________________________ 

Oração Universal 
(Missa Vespertina) 

 
1 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos,       
            presbíteros e diáconos, 

para que, seguindo o caminho da fé, 
irradiem confiança, alegria e disponibilidade, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos jovens que na nossa Diocese 

sentem o chamamento de Jesus, 
para que escutem a sua voz e O sigam, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Pelos responsáveis das nações em todo o        
            mundo, 

para que descubram no Evangelho de Cristo 
o alicerce firme da justiça e da paz, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelos que se entregam ao serviço dos mais      
            pobres, 

para que o Senhor lhes dê o seu Espírito 
e a perseverança nas dificuldades, 
oremos ao Senhor. 
 

5 – Por nós que participamos nesta celebração, 
      para que tenhamos o desejo de viver na        
           graça de Deus 

e de a ela voltar se a viermos a perder, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
(Missa do Dia) 

 
 
1 – Por todos aqueles que se consagram a Deus, 

para que perseverem fiel e dedicadamente 
no seu santo propósito e decisão, 
oremos, irmãos. 
 

 
2 –  Pelos homens e mulheres do mundo inteiro, 

para que, livres de toda a perturbação, 
possam servir a Deus com total liberdade de     
     espírito, 
oremos, irmãos. 
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3 –  Pelas pessoas idosas 
e por todos os que sofrem a solidão ou a     
     doença, 
para que sejam confortados pela nossa      
     caridade fraterna, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por todos os que partiram deste mundo 

na esperança da ressurreição, 
para que possam contemplar a face de      
     Deus, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pela nossa comunidade paroquial, 

para que, com grande confiança e fortaleza, 
dê testemunho da sua fé e da sua      
     esperança, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

 Agenda  Santoral 
 

Dia 22 – S. Vicente (Diácono e Mártir);  
Dia 24 – S. Francisco de Sales (Bispo e 

Doutor da Igreja);  
Dia 25 – Conversão de São Paulo 

(Apóstolo);  
Dia 26 – S. Timóteo e S. Tito (Bispos);  
Dia 27 – S. Ângela Merici (Virgem).  
____________________________________________ 

Arrependei-vos e acreditai 
 (do Evangelho) 

  
No início do Tempo Comum, logo após 

o tempo de Natal, a Igreja convida os seus 
filhos a fazerem um itinerário verdadeira-
mente fiel ao desenvolvimento bíblico dos 
acontecimentos da vida de Jesus.  

O anúncio do Reino e o convite à 
conversão é o núcleo da mensagem 
evangélica e condição única para fazer 
parte do grupo dos discípulos de Jesus. 
Desta forma, estamos diante de uma 
atitude-dinâmica, a qual entra em choque 
com algum conformismo e inércia que 
invade a atitude e a consciência de muitos 
cristãos que fazem parte das nossas 
comunidades paroquiais.  

O viver como discípulos de Cristo não 
pode partir de pressupostos de metas 
alcançadas ou de dados adquiridos, mas a 
consciência da tensão constante entre a 
conversão e o anúncio. O anúncio só é 
possível se há conversão e a conversão tem 
como base o anúncio. Por isso mesmo, a 
ousadia da fé tem de despertar na vida 
cristã a subtileza própria para anunciar e 
testemunhar a fé numa total unidade de 
vida, livre de discursos programados e de 
militância sociológica, permitindo assim a 
proposta única que é Jesus, presente na 
Igreja pela força dos Sacramentos. 
___________________________________________ 
 

Para contacto : jornal.leitor@portugalmail.pt 
 

próprio Deus. Na verdade, a pregação de 
Jonas chama a atenção para a possibilidade 
da destruição de Nínive, enquanto a 
desobediência e o pecado predominarem os 
costumes e as consciências destes 
habitantes.  

No entanto, partindo da experiência que 
o mundo actual vive, é fácil compreender 
como a ausência de Deus e de valores 
cristãos se tem traduzido na degradação 
dos costumes e na falência de famílias, 
instituições e indivíduos. A crueldade do 
mundo e os submundos que predominam a 
nossa sociedade tornaram-se lugares de 
sofrimento e de desespero, que contribuem 
para a degradação das relações humanas, 
para o aumento de situações de 
delinquência e de violência, bem como para 
a inexistência de horizontes de futuro com 
esperança e de qualidade.  

Quer-se com isto dizer que a destruição 
de Nínive não é consequência da ira de 
Deus, mas da rebeldia dos homens, 
rebeldia essa que é primeiramente a 
renuncia a aceitarem a condição humana e 
a sua dignidade, chegando ao ponto da 
falência de todo o projecto que é possível 
para a humanidade, aos olhos de Deus. A 
cidade de Nínive é uma cidade de 
esperança sempre que a ela se unirem a fé 
como acto de acreditar e de conversão, e a 
caridade, como expressão máxima do 
reconhecimento de Deus e do semelhante 
no essencial da história. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sívia Cardoso 
 –  Venerável  –  

 
Sílvia Cardoso Ferreira da Silva nasceu 

a 26 de Julho de 1882, na Casa da Torre, 
em Paços de Ferreira, e faleceu a 2 de 
Novembro de 1950. Desde muito cedo deu 
mostras da sua dedicação ao próximo. 
Dedicou a sua vida a obras de carácter 
social, ajudando carenciados, desde os 
doentes, os pobres e os marginais e presos, 
e deixou também vários escritos espirituais. 
Ficou conhecida como “Apóstola da 
Caridade”. 

Proveniente de uma família abastada e 
muito católica, Sílvia Cardoso viveu alguns 
anos no Brasil, em criança, tendo 
regressado com sete anos. Esteve noiva de 
um primo, que morreu repentinamente, e 
desde essa altura dedicou a sua vida a 
Deus e ao serviço aos mais necessitados, 
emitindo o voto de castidade perpétua em 
1917. 
 

O Tempo é breve 
(da 2 .ª Leitura) 

  
A noção do Tempo enquanto realidade 

determinante na vida do ser humano é, em 
primeira instância, um lugar de reflexão 
sobre a existência e o seu sentido. A 
vivência plena do tempo, os frutos que dele 
colhemos ou a forma como o vivemos têm 
sido premissas habituais no pensamento do 
homem.  

Da mesma forma, na vida do cristão, o 
tempo é lugar de meditação, não só pelas 
suas dimensões antropológicas, mas 
também porque o Tempo, criado por Deus, 
é o lugar dos acontecimentos salvíficos 
operados pelo mesmo Deus na História, 
nomeadamente a partir da Encarnação de 
Jesus.  

Assim sendo, o tempo eleva o homem 
para o desejo do eterno. Tanto mais se 
torna imperativo este desejo quanto mais se 
procura compreender, à luz da fé e da 
oração, as implicações da Santíssima 
Humanidade de Jesus, onde a eternidade 
entra no tempo para que o tempo 
projectasse o homem na eternidade.       

Saborear a eternidade leva o homem a 
desejar traduzi-la já na temporalidade, onde 
a presença de Deus é possível pela Sua 
acção e pelo nosso esforço de mantermos a 
alma viva e desperta para Deus.  

Manter firme a presença de Deus é 
possibilitar na vida um encontro constante 
com a essência da vida cristã, ou seja, a 
manifestação do amor agradecido e 
retribuído ao Amor que vem ao nosso 
encontro.  

Por estes motivos e compreendendo as 
palavras de São Paulo aos Coríntios, a 
temporalidade tem de ter sabor a Páscoa, a 
morte e ressurreição, a acontecimento 
salvífico de Cristo. Embora vivamos no 
mundo e possamos disfrutar de toda a 
bondade de Deus que nele reside, há que 
não esquecer que o mundo e as vivências 
do mundo experimentadas ao longo do 
tempo das nossas vidas não são fins em si 
mesmos, mas acontecimentos de encontro 
com Deus para manifestar amor e 
rendermo-nos à conversão que o Amor nos 
pede. 
____________________________________________ 

Nínive será destruída 
(da 1 .ª Leitura) 

 
Quando nos é apresentada uma visão 

de devastação ou destruição operada por 
Deus, facilmente há a tentação de conceber 
uma  imagem  maquiavélica  ou  terrífica  do  
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