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 Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (4)  
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 
 
(Continuação...) 
 

A proposta de desaprender consiste na 
oportunidade que temos de aprender modos 
adequados, deixando de lado aqueles que 
não se ajustam aos objectivos mais 
genuínos da visita e às necessidades do 
doente nesse momento. Desaprender não 
consistirá em abandonar completamente os 
conhecimentos, mas ampliar a nossa 
bagagem cultural com estilos de maior 
importância ou transcendência para a 
pessoa; é deixarmos abrir a nossa mente a 
novos conhecimentos, antes desconheci-
dos, que nos podem enriquecer enorme-
mente. É deixar de lado conhecimentos, 
atitudes, de esquemas mentais, separando-   
-os de outros novos que agora se mostram 
de maior importância. 

Por isso, desaprender é também 
sinónimo de humildade e implica termos a 
coragem de ser críticos com o valor da 
experiência ou do hábito. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
A Sinagoga 

 

Em Israel só havia um Templo: Jerusa-
lém. Durante o exílio criaram uma instiutui-
ção chamada Sinagoga, que significa 
“assembleia”  de  Israel  reunida  para rezar,  

escutar e aprender a Lei de Deus. Todos os 
judeus maiores de 12 anos tinham direito de 
ler a Escritura e comentá-la na Sinagoga. 

A Bíblia era lida em hebraico clássico. 
Como o povo não conhecia esta língua, o 
Leitor traduziu-a para aramaico e comen-
tava-a ao mesmo tempo.  

Estes comentários, semelhantes às 
nossas homilias, chamavam-se “Tárgum”. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (39) 
 
Na lógica da vida, dividir é aumentar. 

Dividir as conquistas multiplica a felicidade. 
Segue sempre a lógica da vida.  

Tu foste tecido de modo assombrosa-
mente  maravilhoso no ventre da tua mãe. 
Nem todos os computadores do mundo 
juntos, são tão complexos como tu. A 
ciência é uma criança para explicar o 
espetáculo  da vida que pulsa no teu ser. 

Nunca desprezes a vida. 
____________________________________________ 

A Bíblia 
O texto original 

do Antigo Testamento 
 

O Antigo Testamento judaico foi 
primeira e principalmente escrito em 
hebraico. Os manuscritos descobertos em 
Qumran atestam a fixação diversificada do 
texto já anteriormente à era cristã. 
____________________________________________ 

Oração 
 
Dá-nos, Senhor, um olhar como o teu, 

capaz de descobrir a dor; capaz de 
descobrir os lamentos silenciosos de quem 
precisa de ajuda. Quebra a casca que que 
nos isola e nos torna egoístas. 

 

Aniversário 
 

Esta semana está de parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, o Leitor da 
Paróquia de Carvalhosa, Rui Cardoso, no 
próximo Sábado, dia 03 de Fevereiro e a 
quem o Jornal do Leitor endereça votos de 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

NO AVIÃO 
 

Um avião transporta um grupo de 
turistas de Lisboa para Faro. 

Pouco depois de levantar voo, ouve-se 
um estrondo. 

O comandante anuncía: 
– Senhoras e senhores passageiros, 

este é um quadrimotor 756Y. Temos um 
pequeno problema. Falhou um dos motores, 
mas chegaremos sem dificuldade a Faro. 
Só que, em vez de 45 minutos, levaremos 
duas horas.  

Daí a pouco, ouve-se outro estrondo. 
– Senhoras e senhores passageiros, 

parou outro motor, mas não se preocupem, 
está tudo sob controlo. Chegaremos sem 
dificuldade a Faro, mas daqui a três horas. 

A certa altura da viagem, ouve-se um 
terceiro estouro. Os passageiros começam 
a preocupar-se, mas uma vez mais se ouve 
a voz nos altifalantes: 

– Senhoras e senhores passageiros, 
falhou um terceiro motor, mas temos tudo 
sob controlo. Apesar de restar apenas um 
motor, é o suficiente para nos levar sem 
dificuldade até Faro. Infelizmente a chegada 
será atrasada mais uma hora. As nossas 
desculpas pelo incómodo. 

Um passageiro nervosíssimo, diz para o 
do lado: 

– Esperemos que não se avarie o outro 
motor, senão ainda ficamos a voar 
eternamente... 

 

IV Domingo Comum 
 

Vimos mais uma vez ao encontro de 
Jesus, que nos fala na Eucaristia deste 
Domingo. Ele é o Filho de Deus que veio 
habitar entre nós, é Deus connosco e que 
nos anima e guia pelos caminhos da vida. 

O início da vida pública de Jesus é 
marcado pela profissão pública que o 
demónio faz da identidade do Santo de 
Deus. Mas Jesus quer que essa identidade 
permaneça escondida até ao momento por 
Deus escolhido.  

Também nós, que participamos na 
Eucaristia dominical, fazemo-lo com a 
certeza de que Jesus é o Santo de Deus e 
que esta Boa-Nova não deverá agora 
permanecer mais escondida. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dt 18, 15-20) 
 
Monição: 
 

O Senhor enviou os seus mensageiros na pessoa 
dos profetas e sobretudo de Seu Filho. 

Todos temos obrigação de os escutar. 
  
Leitura:  
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 15«O 
Senhor teu Deus fará surgir no meio de 
ti, de entre os teus irmãos, um profeta 
como eu; a ele deveis escutar. 16Foi isto 
mesmo que pediste ao Senhor teu Deus 
no Horeb, no dia da assembleia: 'Não 
ouvirei jamais a voz do Senhor meu 
Deus, nem verei este grande fogo, para 
não morrer'. 17O Senhor disse-me: 'Eles 
têm razão; 18farei surgir para eles, do 
meio dos seus irmãos, um profeta como 
tu. Porei as minhas palavras na sua boca 
e ele lhes dirá tudo o que Eu lhe ordenar. 
19Se alguém não escutar as minhas 
palavras que esse profeta disser em meu 
nome, Eu próprio lhe pedirei contas. 
20Mas se um profeta tiver a ousadia de 
dizer em meu nome o que não lhe 
mandei,  ou  de  falar  em nome de outros  

 

deuses, tal profeta morrerá'». 
 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
  

Não é fácil encontrar o tom justo para a 
proclamação desta Leitura. A estrutura do texto é 
complexa. Na realidade, no texto há apenas uma 
personagem, que é Moisés. Portanto, tomar em 
atenção que criar várias vozes (ou tons de voz) 
leva a falsear o texto, porque é apenas a voz de 
um – “Moisés”. 
 
Comentário: 
 

Estamos perante um texto verdadeira-
mente institucional do profetismo em Israel. 
Moisés não é simplesmente o libertador da 
escravidão do Egipto e o legislador e 
organizador do povo, mas é tido como o 
primeiro e o modelo de todos os profetas 
(cf. Dt 34, 10). O contexto dos vv. 19-22 
deixa ver que profeta tem aqui um sentido 
colectivo; alude-se à permanência do 
carisma profético ao longo da história do 
povo. Mas também se pode incluir aqui o 
próprio Messias, como reconhecia a 
tradição judaica no tempo de Jesus, 
concretamente os manuscritos de Qumrã       
(1 QS 9). O v. 18 é citado textualmente no 
discurso de Pedro no Templo (Act 3, 20-23) 
e em S. João Jesus é chamado «o Profeta» 
(Jo 6, 14; 7, 40; cf. 1, 21.45). Jesus cumpre 
esta profecia de modo eminente.  
____________________________________________ 

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

 
 

Monição:  
 

O salmo convida-nos a escutar a voz do Senhor. 
Ele continua a falar-nos em cada missa. Não podemos 
fechar o nosso coração. 
 
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; 
pois Ele 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 (1 Cor 7, 32-35) 
 
Monição:  
 

São Paulo exalta o caminho da virgindade, que 
permite uma disponibilidade maior para servir ao 
Senhor e aos outros. 
  
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 32Não queria que andásseis 
preocupados. Quem não é casado 
preocupa-se com as coisas do Senhor, 
com o modo de agradar ao Senhor. 33Mas 
aquele que se casou preocupa-se com as 
coisas do mundo, com a maneira de 
agradar à esposa, 34e encontra-se 
dividido. Da mesma forma, a mulher 
solteira e a virgem preocupam-se com os 
interesses do Senhor, para serem santas 
de corpo e espírito. Mas a mulher casada 
preocupa-se com as coisas do mundo, 
com a forma de agradar ao marido. 
35Digo isto no vosso próprio interesse e 
não para vos armar uma cilada. Tenho 
em vista o que mais convém e vos pode 
unir ao Senhor sem desvios. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Aqui, na Segunda Leitura, após a primeira 
frase, segue-se uma enumeração; ressalte-se o 
paralelismo antitético: quem não é casado ... 
aquele que se casou; a mulher solteira ... a 
mulher casada; e a conclusão. Depois, não é 
difícil, desde que se respeite esta estrutura.  

Isola uma ou outra palavra que tenhas 
necessidade de exercitar. 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  28 de Janeiro   –   4.º Domingo do Tempo Comum   (Ano B) 

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

Responsável Glória Martins    Martinho Matos    
Avisos Luís Miguel    Jorge Moreira    
Admonição         
1.ª Leitura Sara Pinto Miguel Pacheco Vera Moura Concei. Andrade Guiomar Rocha Mónica Gonçalves Sónia Ribeiro Sofia Santos 
2.ª Leitura João Miguel Marlene Leal Tiago Bessa Diana Araújo Luís Carlos Assunção Matos Cristóvão Neto Carla Sousa 
Oraç.  Fiéis José Maria Matos Cátia Vanessa  10.º ano catq José Pedro Joaquim Mendes Paula Meireles Lurdes Almeida Júlia Machado 
Ação Graças         
Suplente Glória Martins    Martinho Matos    
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Comentário: 
 
Na continuação do texto do passado 

Domingo, São Paulo continua a fazer a 
apologia do celibato por amor do Senhor.      
Aqui recorre a outro argumento a favor: 
«aquele que se casou… encontra-se 
dividido» (v. 34).  

Mesmo que a pessoa casada ame o 
seu cônjuge por amor de Deus, com um 
amor recto e puro, sem mistura de egoísmo, 
a verdade é que nela se produz uma 
inevitável divisão afectiva, para além do 
facto de não dispor de tanto tempo para 
dedicar só a Deus. São Paulo louva e 
encarece o celibato por amor do Reino, mas 
sem o impor (cfr. vv-25-26.38.40).  

O Magistério da Igreja definiu 
solenemente a superioridade do celibato 
apostólico sobre o matrimónio, mas isto não 
quer dizer que os casados não estejam 
chamados igualmente à santidade, nem que 
não possam vir a ser até mais santos do 
que muitos que vivem o celibato apostólico; 
o que sucede é que estes arrancam de um 
escalão mais elevado rumo à santidade – a 
entrega dum coração indiviso –, embora 
possa suceder que não cheguem tão alto 
como muitos casados podem chegar.       

Convém sublinhar que este 
ensinamento paulino é original e está ao 
arrepio da mentalidade da época, nada 
tendo que ver com o desprezo pelo corpo,  
ou pela mulher, ou pelo matrimónio, próprio 
do maniqueísmo posterior; a mentalidade da 
época era avessa à continência e até à 
castidade em geral; o celibato praticado 
pelo insignificante grupo dos essénios era 
um fenómeno isolado e sem qualquer 
impacto.  

O apreço de Paulo pela santidade do 
matrimónio leva-o a propô-lo como imagem 
da união entre Cristo e a Igreja (cf. 2 Cor 11, 
2; Ef 5, 21-33). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Mt 4, 16) 
 
Monição:  
 

Jesus fala com autoridade porque é o Filho de 
Deus.  Vamos escutá-Lo com fé e alegria. 
 
Refrão:      ALELUIA, ALELUIA! 
  

O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; 
para aqueles que habitavam 
     na sombria região da morte 
uma luz se levantou. 

____________________________________________ 

Dá-nos 
Dá-nos  a  tua  opinião,  para  o  Mail: 

jornal.leitor@portugalmail.pt 
 

Evangelho  (Mc 1, 21-28) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 
 

21Jesus chegou a Cafarnaúm e quando, no sábado 
seguinte, entrou na sinagoga e começou a ensinar, 
22todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os 
ensinava com autoridade e não como os escribas. 
23Encontrava-se na sinagoga um homem com um 
espírito impuro, que começou a gritar: 24«Que tens Tu a 
ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos 
perder? Sei quem Tu és: o Santo de Deus». 25Jesus 
repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai desse homem». 
26O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou 
um forte grito e saiu dele. 27Ficaram todos tão 
admirados, que perguntavam uns aos outros: «Que 
vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, 
que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-
Lhe!» 28E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a 
parte, em toda a região da Galileia. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O final do texto da Leitura evangélica de 
hoje (v. 27) põe em evidência dois aspectos 
notáveis: a autoridade de Jesus e o seu 
poder sobre os demónios. Jesus ensina 
uma «nova doutrina» – é a novidade do 
Evangelho – e «com que autoridade!». Não 
era «como os escribas» (v. 22); de facto, 
estes limitavam-se a repetir as lições que 
procediam da tradição rabínica, a lei oral 
atribuída a Moisés. Jesus não é um 
repetidor, ainda que frequentemente recorra 
aos ensinamentos dos mestres de Israel      
(cf. Strack-Billerbeck), nunca os cita e as 
suas palavras sempre estão iluminadas por 
um espírito novo. Nunca apela para os 
mestres rabínicos e, quando apela para 
Moisés, atreve-se a acrescentar: «Eu, 
porém, digo-vos».  

O outro aspecto é o poder sobre os 
demónios. Que o demónio existe não se 
pode pôr em dúvida. Que as doenças eram 
então atribuídas ao demónio também é 
verdade. Que todas as vezes que Jesus 
cura um endemoninhado, o que faz é 
simplesmente curar algum tipo de doença 
psíquica era o que em 1779 escrevia o 
protestante J. S. Semler e alguns hoje 
repetem, sem que o possam provar. 

 Recentemente a Igreja católica publicou 
o ritual dos exorcismos, onde aparecem 
orações que qualquer pessoa pode rezar 
para se livrar do demónio e onde estão os 
exorcismos propriamente ditos que só se 
podem fazer com autorização da autoridade 
diocesana e só depois de esgotados todos 
os recursos humanos de ciência médica.  

V. 24-25 «Eu sei quem Tu és: o Santo 
de Deus» Não é uma confissão de fé do 
demónio, mas um expediente para captar o 
favor de  Jesus,  que  o  Evangelista  regista  
 

para mostrar quem é Jesus. «Cala-te e sai 
desse homem» é a forma original que Jesus 
emprega para expulsar demónios, ao invés 
dos exorcistas tradicionais, que se serviam 
de várias técnicas complicadas e 
demoradas; a palavra de Jesus encerra um 
poder divino, pois para Deus basta dizer, 
para que se faça o que Ele quer (cf. Gen 1). 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 (Missa Vespertina - Sábado) 

 
1 –   Para que a santa Igreja, difundida por toda a terra, 

ampare, estimule e defenda os profetas 
que o Espírito Santo nela faz surgir, 
oremos irmãos. 
 

2 –   Para que as nações em dificuldade 
recebam a ajuda internacional de que precisam 
e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Para que os diáconos, leitores e catequistas       

dêem testemunho da Palavra que proclamam 
ou ensinam às crianças nos seus grupos, 
oremos, irmãos. 

 
4 –   Para que todos os leprosos do mundo, 

encontrem em Jesus o grande amigo 
e em cada homem um irmão solidário, 
oremos, irmãos. 
 

5 –   Para que os membros da nossa comunidade     
     paroquial 
se preocupem com as coisas do Senhor 
e com o modo de em tudo Lhe agradar, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 (Missa do Dia - Domingo) 

 
1 –  Para que os pastores e os fiéis do povo de Deus 

recebam as riquezas da divina bondade, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que todos os catecúmenos da Igreja 

recebam o dom da fé e da caridade, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Para que os homens que trabalham a terra, 
tenham a alegria de a ver dar frutos abundantes, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Para que quantos invocam com fé a       
      misericórdia divina, 
recebam a clemência de Cristo Salvador, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que os nossos parentes e amigos 

recebam os bens do corpo e da alma que precisam, 
    oremos, irmãos. 
 
6 –  Para que o juíz dos vivos e dos mortos 

dê o descanso eterno às almas dos fiéis defuntos, 
oremos, irmãos.  

____________________________________________ 

Visita-nos em: 
 

paroquiascesf.com 
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Agenda  Santoral 
 

Dia 31 – S. João Bosco (Presbítero);  
Dia 02 – Apresentação do Senhor;  
Dia 03 – S. Brás (Bispo e Mártir); 

  – S. Anscário (Bispo). 
____________________________________________ 

 Santos da nossa Terra 

Sívia Cardoso 
 –  Venerável  –  

 
Levar Jesus às almas e trazer as almas 

a Jesus – era a sua divisa. Cooperar 
incansavelmente na Obra de Deus, toda de 
Amor e Misericórdia – foi a sua missão. 

Faz-se pobre e mendiga, por amor dos 
pobres. Para as crianças vão os primeiros 
cuidados. Procura as almas transviadas a 
exemplo do Bom Pastor.  

A sua vida é Caridade em acção: põe a 
funcionar um hospital, abre uma creche, 
organiza retiros espirituais, funda lares e 
patronatos. Sabe colaborar humildemente 
nas iniciativas dos outros.  

A sua permanente obsessão é salvar as 
almas. Para tanto, vence todos os 
obstáculos; suporta todos os sacrificios, 
com fortaleza indomável; e confia 
plenamente na Providência de Deus. 

Como poucos, sabe tocar os corações. 
Conhece todas as palavras que iluminam, 
redimem e confortam. Só não conhece a 
palavra “impossível”. Quando se lhe 
deparam problemas insolúveis, ou casos 
desesperados, ainda que fique com os 
dedos a sangrar, colhe um ramo de rosas, 
chora para dentro, como quem apela para 
Desígnios insondáveis, e espera. É contar 
com a vitória certa das suas lágrimas. 

No meio da acção mais instante, 
mantém uma permanente união a Deus. 
Recebeu mesmo, em grau extraordinário, o 
dom da mística na acção. 

Deus não quis conceder-lhe uma vida 
longa. Depois duma doença crucificante, 
chama-a a Si, no dia 2 de Novembro de 
1950.  

No dia 27 de Março de 2013 o Papa 
Francisco aprovou o decreto relativo às 
virtudes heróicas de Sílvia Cardoso. Foi o 
primeiro passo para a beatificação 
____________________________________________ 

Ensinava com autoridade 
 

O evangelho de hoje mostra-nos Jesus 
a ensinar na sinagoga de Cafarnaúm. As 
pessoas estavam admiradas com a Sua 
doutrina  e  também  porque  ensinava  com  
 

aO papa Francisco tem lembrado várias 
vezes a realidade do demónio: “Não se 
pode pensar numa vida espiritual, uma vida 
cristã, – dizia – sem resistir às tentações, 
sem lutar contra o diabo, sem vestir esta 
armadura de Deus, que nos dá força e nos 
defende. Mas a esta geração – e a tantas 
outras – fizeram acreditar que o diabo fosse 
um mito, uma figura, uma ideia, a ideia do 
mal. Mas o diabo existe e nós devemos lutar 
contra ele. Di-lo Paulo, não o digo eu! A 
Palavra de Deus di-lo”. (Homilia em Santa 
Marta – 30-10-14, Rádio Vaticano). 
____________________________________________

Agradar ao Senhor 

 
Temos de amar a Jesus na vida de cada 

dia, fiando-nos n’Ele, guardando a Sua 
Palavra, vivendo como filhos de Deus cá na 
terra. Cada um pelo seu caminho.  

Todos são chamados à santidade: 
solteiros e casados, jovens e velhos, sábios 
e ignorantes. Cada um no lugar, na 
profissão, no estado de vida em que Deus o 
colocou. 

Na segunda Leitura São Paulo fala-nos 
do caminho da virgindade, da consagração 
total ao Senhor para viver mais inteiramente 
para Ele, como Nossa Senhora e São José 
e como tantos homens e mulheres de todos 
os tempos. Esse caminho de renúncia ao 
matrimónio permite ao homem ou à mulher 
uma entrega mais completa ao serviço de 
Deus e ao serviço dos outros. 

São Paulo não condena o casamento. 
Também ele (casamento) é caminho de 
santidade. Também os casados têm uma 
missão indispensável na vida da Igreja e do 
mundo. Mas isso não tira a superioridade da 
virgindade no serviço do Senhor. “Aquele 
que dá em casamento a sua filha procede 
bem e aquele que não a dá em casamento 
procede melhor” (1 Cor 7,38). 

Peçamos a Nossa Senhora e a São 
José muitas vocações religiosas e 
sacerdotais para servirem ao Senhor e as 
almas e a fidelidade a essa vocação. 
Peçamos também por todos os que foram 
chamados ao matrimónio para que saibam 
santificar-se na vida de casados, no amor 
generoso um ao outro e aos filhos, servindo 
fielmente a Deus e vivendo a chamada à 
santidade.  
 ___________________________________________ 

Papa Francisco 
(Mediocridade) 

 
A mediocridade é o melhor narcótico 

para escravizar os povos. 
(Homilia do Sr. Arcebispo no Te Deum. 25-05-2004) 

 

autoridade. 
Na primeira Leitura Moisés anunciava 

ao povo de Israel que Deus iria mandar-lhes 
um profeta como ele. O Senhor dar-lhe-ia 
toda a autoridade para falar em Seu nome e 
pediria contas a quem não o escutasse. 
Depois de Moisés Deus foi enviando muitos 
profetas para falarem em Seu nome, 
revelando os mistérios de Deus, anunciando 
a vinda do Messias, convidando o povo a 
arrepender-se dos seus pecados. 

Jesus é esse profeta por excelência, 
anunciado por Moisés, porque é o próprio 
Filho de Deus que veio revelar-nos tudo o 
que o Pai queria que soubéssemos, para 
fazermos parte da Sua família cá na terra e 
um dia vivermos com Ele no Céu para 
sempre.  

A Carta aos Hebreus diz, logo a 
começar: “Deus tendo falado antigamente a 
nossos pais pelos profetas nestes tempos 
que são os últimos falou-nos por Seu Filho, 
a quem conferiu o domínio de todas as 
coisas, tendo também por meio dele criado 
o Universo” (Heb.1,1-2). 

Temos obrigação de escutar a Jesus, de 
guardar a Sua Palavra, de vivê-la em nossa 
vida diária. “Se guardardes a minha palavra 
– disse Ele – sereis verdadeiramente Meus 
discípulos e conhecereis a verdade e a 
verdade vos fará livres” (Jo 8,31-32). A Sua 
Palavra torna-nos verdadeiramente livres, 
senhores de nós mesmos e não seremos 
escravos das nossas más inclinações. 
____________________________________________ 

Cala-te e sai 
 

Temos inimigos a desviar-nos de Jesus: 
as nossas más inclinações, resumidas nos 
sete vícios capitais. Temos a influência dos 
outros para o mal, com os seus maus 
exemplos e seus maus conselhos. Mas 
temos sobretudo os ataques dos demónios, 
que procuram enganar-nos e afastar-nos de 
Deus. 

Jesus tem mais poder que todos eles, 
como ouvíamos no Evangelho. Temos de 
acudir a Jesus para vencer os seus 
enganos, guiados pelos Seus ensinamentos 
e apoiados na Sua graça, que não nos 
faltará se empregarmos os meios.  
São Pedro avisava os primeiros cristãos: 
“Irmãos sede sóbrios e vigiai, porque o 
demónio, o vosso adversário, anda à vossa 
volta como um leão a rugir, procurando a 
quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé “ (1 
Ped.5,8-9). O demónio é uma realidade e 
não um papão para meter medo aos 
meninos. Procura enganar-nos e perder-
nos. Uma vitória muito importante para ele 
foi convencer muitos cristãos que ele não 
existia. Assim ficam à sua mercê. 
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