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 Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 
até ao Papa Francisco) 

 
“Paulo III” 
(1534  –  1549) 

 
(...continuação) 
 

Em 1535, juntamente com Thomas 
Cromwell, fez passar no Parlamento a lei da 
Supremacia que o considerava como 
cabeça suprema da Igreja em Inglaterra e 
lhe atribuiu total autonomia – o anglicanis-
mo. 

A estas deserções da Cristandade 
somou-se ainda a Suíça, onde Calvino 
pregava uma reforma religiosa inspirada no 
humanismo renascentista. 

Em 1536, encarregou cinco prelados e 
quatro cardeais de elaborar um relatório 
sobre os aspectos disciplinares a corrigir no 
seio da Igreja. Designado Consilium de 
emendanda Ecclesia, que serviu de base 
para a emissão de bulas e foi apresentado 
posteriormente num concílio convocado por 
Paulo III, em Trento. 

Foi um Papa interessado e protector das 
artes, tendo mandado efectuar obras 
artísticas ímpares: pediu a Miguel Ângelo 
que prosseguisse os trabalhos da cúpula  
da basílica de São Pedro e a decoração do 
Juízo Final na capela Sistina; e a Sangallo 
encarregou a fortificação da “Cidade 
leonina” e a construção do palácio Farnese, 
que excedeu em magnificência todas as 
outras casas de Roma. Enriqueceu ainda a 
Biblioteca Vaticana. 

Faleceu em Roma, em 10 de Novembro 
de 1549, deixando para traz um pontificado 
marcado por um clima de guerra entre os 
soberanos cristãos e protestantes. Encon-
tra-se sepultado no Vaticano. 

És insubstituível  (54) 
 

Ao longo da formação da personalidade, 
tornamo-nos seres que pensam e que 
podem mudar a sua história, privilégio 
indizível da espécie humana. Somos uma 
espécie inteligente num Universo desconhe-
cido.  

Só não se encanta com a vida quem 
está sofucado por preocupações, atolado 
nas suas atividades e não consegue ver 
para lá da cortina das suas dificuldades. 
____________________________________________ 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (18) 
por José Carlos Bermejo 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

 
Presença Plena 

 
Estou convencido de que, em princípio,  

Deus fez um mundo diferente para cada homem 
 e que é nesse mundo,que está dentro de nós mesmos, 

que deveríamos tentar viver. 
(Marc Brickman) 

 
Não haverá palavra oportuna e 

hospitaleira na visita ao doente se não estiver 
profundamente arraigada na grande chave da 
hospitalidade, que é a escuta. Quantos mais 
exercícios eu faço para supervisionar alunos 
de aconselhamento pedagógico (counselling), 
mais tomo consciência da diferença que há 
em ouvir a “história” que o ajudado traz 
consigo e narra, e o verdadeiro significado que 
tem para a sua biografia pessoal.  

Sentir-se escutado, compreendido no 
mundo dos sentimentos, captado na voltagem 
emocional pessoal, ser visto com os olhos do 
espírito, são frutos da escuta hospitalar. Não é 
possível  escutar  sem se ter aquilo a que hoje  

cada vez mais  se denomina a «presença 
plena». 

Uma das práticas que passaram das 
disciplinas espirituais para a vida atual e 
para o mundo das relações de ajuda e do 
acompanhamento é a da presença plena.      
É uma chave para a visita ao doente. Trata-       
-se de se estar realmente presente, com 
todos os sentidos. É a tradição que melhor 
enfatiza esta atitude. 

(continua...) 
____________________________________________ 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, a Leitora Maria 
do Céu Dias da Paróquia de Figueiró, e a 
Leitora Paula Meireles da Paróquia de 
Eiríz, ambas no mesmo dia, amanhã, 
segunda-feira, dia 11 de Junho.  

O Jornal do Leitor associa-se a esta 
festa e vem desejar à Paula e à Maria do 
Céu, muitas felicidades na sua vida. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Quando a moeda portuguesa era o 
“escudo” e o “euro” ainda não existia.  

 

Em Lisboa, um turista arranha algumas 
palavras de português. Quer ir ao teatro.         
A peça é “Ali Bábá e os 40 Ladrões”.  

Percebendo que era estrangeiro e não 
conhecia o dinheiro, o homem da bilheteira 
cobra-lhe o dobro. Educadamente o turista 
paga  e segue, dizendo:  

– Já verrr um ladrrrão; agorrra vou verrr 
os outrrros trrrinta e nove... 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Na vida só há um modo de ser feliz: 
viver para os outros. 
                                                              (Tolstoi) 

Ser Leitor é... (5) 

 
Ser Leitor é considerar-se o primeiro 

ouvinte da Palavra. 
Uma das funções essenciais do Leitor, 

entre outras, é dar vida a um texto escrito, 
no qual está contida a Palavra de Deus. Isto 
requer uma preparação a vários níveis: 
técnico, linguístico, bíblico… Sim, porque o 
Leitor é o primeiro ouvinte. 

Com efeito, o Leitor que proclama a 
Palavra na comunidade não exerce uma 
função como um carteiro que se limita a 
transmitir mensagens a outros, nada tendo 
a ver com elas. Ao contrário, o Leitor é o 
primeiro destinatário da Palavra que 
proclama aos outros: leu-A, entendeu-A, 
acreditou Nela, rezou-A. Só depois estará 
verdadeiramente apto para a dirigir à 
Assembleia que tem diante de si. Nem mais. 

Compromisso: Esforçar-me por ser um 
bom Leitor. 
____________________________________________ 

X Domingo Comum 
 

Neste X Domingo Comum, celebramos 
também o dia de Portugal, visto estarmos 
no dia 10 de Junho. Esta Pátria, à qual nos 
orgulhamos pertencer, será tanto mais 
estimada e admirada pelos estranhos, 
quanto, cada um de nós, contribuir para a 
sua grandeza, dando passos certos nos 
caminhos da vida. E tal, será uma feliz 
realidade, na medida em que cada um 
souber optar pelo melhor, à luz do 
Evangelho. Eis o motivo porque, mais uma 
vez, nos iremos reunir neste X Domingo 
Comum. 

E porque queremos dar esses passos 
certos da vida, queremos contribuir assim, 
não só para o verdadeiro progresso de 
Portugal, mas também de toda a 
humanidade. Para isso, precisamos de nos 
alimentar com a Palavra de Deus. Só com 
tal sustento, teremos a clarividência e as 
forças necessárias e suficientes para vencer 
os caminhos do erro, pertencer de facto à 
verdadeira  Família  de  Deus,   e  contribuir,  

como bons cidadãos, para o bem estar 
desta Pátria terrena, que todos, com 
certeza, muito estimamos. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Gn 3, 9-15) 
 
Monição:  
 

Deus fez tudo muito bem. O homem, embriagado 
pela sua auto suficiência, cometeu o erro de fazer 
escolhas arbitrárias, afastando-se do Senhor, 
arruinando-se no pecado. Esta derrota não foi 
definitiva, pois Deus, na Sua Bondade infinita, anunciou 
que Alguém, da descendência da mulher, havia de 
esmagar a cabeça da serpente enganadora. 
  
Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

9Depois de Adão ter comido da 
árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-    
-lhe: «Onde estás?». 10Ele respondeu: 
«Ouvi o rumor dos vossos passos no 
jardim e, como estava nu, tive medo e 
escondi-me». 11Disse Deus: «Quem te 
deu a conhecer que estavas nu? Terias 
tu comido dessa árvore, da qual te 
proibira comer?». 12Adão respondeu: «A 
mulher que me destes por companheira 
deu-me do fruto da árvore e eu comi». O 
Senhor 13Deus perguntou à mulher: «Que 
fizeste?» E a mulher respondeu: «A 
serpente enganou-me e eu comi». 14Disse 
então o Senhor Deus à serpente: «Por 
teres feito semelhante coisa, maldita 
sejas entre todos os animais domésticos 
e entre todos os animais selvagens. Hás-   
-de rastejar e comer do pó da terra todos 
os dias da tua vida. 15Estabelecerei 
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e a descendência dela. 
Esta te esmagará a cabeça e tu a 
atingirás no calcanhar». 20O homem deu 
à mulher o nome de «Eva», porque ela foi 
a mãe de todos os viventes. 

 
Palavra do Senhor. 

______________________ 
 

Onde Estás? (Gn 3, 9)  
– Sabes onde estás? Estás no sítio 

certo, ou fora dele?  Sim, onde estás? 
 

Comentário: 

 
AMBIENTE 
 

O relato jahwista de Gn 2,4b-3,24 sobre 
as origens da vida e do pecado (ao qual 
pertence o texto que hoje nos é proposto 
como primeira Leitura) é, de acordo com a 
maioria dos comentadores, um texto do      
séc. X a.C., que deve ter aparecido em Judá 
na época do rei Salomão. Apresenta-se 
num estilo exuberante e vivo e parece ser 
obra de um catequista popular, que ensina 
recorrendo a imagens sugestivas,  coloridas 
e fortes. 
      Não podemos, de forma nenhuma, ver 
neste texto uma reportagem jornalística de 
acontecimentos passados na aurora da 
humanidade. A finalidade do autor não é 
científica ou histórica, mas teológica: mais 
do que ensinar como o mundo e o homem 
apareceram, ele quer dizer-nos que na 
origem da vida e do homem está Jahwéh e 
que na origem do mal e do pecado estão as 
opções erradas do homem. Trata-se, 
portanto, de uma página de catequese. 
      Esta longa reflexão sobre as origens da 
vida e do mal que desfeia o mundo está 
estruturada num esquema tripartido, com 
duas situações claramente opostas e uma 
realidade central que aparece como 
charneira e ao redor da qual giram a 
primeira e a terceira parte… Na primeira 
parte (cf. Gn 2,4b-25), o autor descreve a 
criação do paraíso e do homem; apresenta 
a criação de Deus como um espaço ideal de 
felicidade, onde tudo é bom e o homem vive 
em comunhão total com o criador e com as 
outras criaturas. Na segunda parte (cf. Gn 
3,1-7), o autor descreve o pecado do 
homem e da mulher; mostra como as 
opções erradas do homem introduziram na 
comunhão do homem com Deus e com o 
resto da criação factores de desequilíbrio e 
de morte. Na terceira parte (cf. Gn 3,8-24), o 
autor apresenta o homem e a mulher 
confrontados com o resultado das suas 
opções erradas e as consequências que daí 
advieram, quer para o homem, quer para o 
resto da criação.  

Na perspectiva do catequista jahwista, 
Deus  criou  o  homem  para  a  felicidade…  
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Então, pergunta Ele: como é que hoje 
conhecemos o egoísmo, a injustiça, a 
violência que desfeiam o mundo? A 
resposta é: algures na história humana, o 
homem que Deus criou livre e feliz fez 
escolhas erradas e introduziu na criação 
boa de Deus dinamismos de sofrimento e 
de morte.  

O nosso texto pertence à terceira parte 
do tríptico. As personagens intervenientes 
são Deus (que “passeia no jardim à brisa do 
dia” – vers. 8a), Adão e Eva (que se 
esconderam de Deus por entre o arvoredo 
do jardim – vers. 8b). 

 
MENSAGEM 
 

A nossa Leitura começa com a 
“investigação” de Deus… Antes de proferir a 
sua acusação, Deus – o acusador e juiz – 
investiga, descobre e estabelece os factos. 
Primeira pergunta feita por Deus ao homem: 
“onde estás?” A resposta do homem é já 
uma confissão da sua culpabilidade: “ouvi o 
rumor dos vossos passos no jardim e, como 
estava nu, tive medo e escondi-me” (vers. 9-
10). A vergonha e o medo são sinal de uma 
perturbação interior, de uma ruptura com a 
anterior situação de inocência, de harmonia, 
de serenidade e de paz. Como é que o 
homem chegou a esta situação? Evidente-
mente, desobedecendo a Deus e percorren-
do caminhos contrários àqueles que Deus 
lhe havia proposto. A resposta do homem 
trai, portanto, o seu segredo e a sua culpa. 
         Depois desta constatação, a segunda 
pergunta feita por Deus ao homem é 
meramente retórica: “terias tu comido dessa 
árvore, da qual te proibira de comer?” (vers. 
11). A árvore em causa – a “árvore do 
conhecimento do bem e do mal” – significa 
o orgulho, a auto-suficiência, o prescindir de 
Deus e das suas propostas, o querer decidir 
por si só o que é bem e o que é mal, o pôr-     
-se a si próprio em lugar de Deus, o 
reivindicar autonomia total em relação ao 
criador. A situação do homem, perturbado e 
em ruptura, é já uma resposta clara à 
pergunta de Deus… É evidente que o 
homem “comeu da árvore proibida” – isto é, 
escolheu um caminho de orgulho e de auto-
suficiência em relação a Deus. Daí a 
vergonha e o medo.  

Ao defender-se, o homem acusa a 
mulher e, ao mesmo tempo, acusa 
veladamente o próprio Deus pela situação 
em que está (“a mulher que me deste por 
companheira deu-me do fruto da árvore e 
eu comi” – vers. 12). 

Adão representa essa humanidade 
que, mergulhada no egoísmo e na auto-
suficiência, esqueceu os dons de Deus e vê 
em  Deus  um  adversário;  por outro lado, a  

resposta de Adão mostra, igualmente, uma 
humanidade que quebrou a sua unidade e 
se instalou na cobardia, na falta de 
solidariedade, no ódio. Escolher caminhos 
contrários aos de Deus não pode senão 
conduzir a uma vida de ruptura com Deus e 
com os outros irmãos.  

      Vem, depois, a “defesa” da mulher: 
“a serpente enganou-me e eu comi” (vers. 
13). Entre os povos cananeus, a serpente 
estava ligada aos rituais de fertilidade e de 
fecundidade. Os israelitas deixavam-se 
fascinar por esses cultos e, com frequência, 
abandonavam Jahwéh para seguir os rituais 
religiosos dos cananeus e assegurar, assim, 
a fecundidade dos campos e dos rebanhos. 
Na época em que o autor jahwista escreve, 
a serpente era, pois, o “fruto proibido”, que 
seduzia os crentes e os levava a abandonar 
a Lei de Deus. A “serpente” é, neste 
contexto, um símbolo literário de tudo aquilo 
que afastava os israelitas de Jahwéh. A 
resposta da “mulher” confirma tudo aquilo 
que até agora estava sugerido: é verdade, a 
humanidade que Deus criou prescindiu de 
Deus, ignorou as suas propostas e 
enveredou por outros caminhos. Achou, no 
seu egoísmo e auto-suficiência, que podia 
encontrar a verdadeira vida à margem de 
Deus, prescindindo das propostas de Deus. 
Diante disto, não são precisas mais 
perguntas. Está claramente definida a culpa 
de uma humanidade que pensou poder ser 
feliz em caminhos de egoísmo e de auto-
suficiência, totalmente à margem dos 
caminhos que foram propostos por Deus. 
Que tem Deus a acrescentar? Pouco mais, 
a não ser condenar como falsos e 
enganosos esses cultos e essas tentações 
que seduziam os israelitas e os colocavam 
fora da dinâmica da Aliança e dos 
mandamentos (vers. 14-15). O nosso 
catequista jahwista sabe que a serpente é 
um animal miserável, que passa toda a sua 
existência mordendo o pó da terra. O autor 
vai servir-se deste dado para pintar, 
plasticamente, a condenação radical de 
tudo aquilo que leva os homens a afastar-se 
dos caminhos de Deus e a enveredar por 
caminhos de egoísmo e de auto-suficiência. 
      O que é que significa a inimizade e a 
luta entre a “descendência” da mulher e a 
“descendência” da serpente? Provavelmen-
te, o autor jahwista está, apenas, a dar uma 
explicação etiológica (uma “etiologia” é uma 
tentativa de explicar o porquê de uma 
determinada realidade que o autor conhece 
no seu tempo, a partir de um pretenso 
acontecimento primordial, que seria o 
responsável pela situação actual) para o 
facto de a serpente inspirar horror aos 
humanos e de toda a gente lhe procurar 
“esmagar  a  cabeça”;  mas  a  interpretação 

judaica e cristã viu nestas palavras uma 
profecia messiânica: Deus anuncia que um 
“filho da mulher” (o Messias) acabará com 
as consequências do pecado e inserirá a 
humanidade numa dinâmica de graça. 
Atenção: o autor sagrado não está a falar de 
um pecado cometido nos primórdios da 
humanidade pelo primeiro homem e pela 
primeira mulher; mas está a falar do pecado 
cometido por todos os homens e mulheres 
de todos os tempos… Ele está apenas a 
ensinar que a raiz de todos os males está 
no facto de o homem prescindir de Deus e 
construir o mundo a partir de critérios de 
egoísmo e de auto-suficiência. Não 
conhecemos nós ,tão bem, este quadro? 
ATUALIZAÇÃO 

Um dos mistérios que mais questiona os 
nossos contemporâneos é o mistério do 
mal… Esse mal que vemos, todos os dias, 
tornar sombria e deprimente essa “casa” 
que é o mundo, vem de Deus, ou vem do 
homem? A Palavra de Deus responde: o 
mal nunca vem de Deus… Deus criou-nos 
para a vida e para a felicidade e deu-nos 
todas as condições para imprimirmos à 
nossa existência uma dinâmica de vida, de 
felicidade, de realização plena. 

O mal resulta das nossas escolhas 
erradas, do nosso orgulho, do nosso 
egoísmo e auto-suficiência. Quando o 
homem escolhe viver orgulhosamente só, 
ignorando as propostas de Deus e 
prescindindo do amor, constrói cidades de 
egoísmo, de injustiça, de prepotência, de 
sofrimento, de pecado… Quais os caminhos 
que eu escolho? As propostas de Deus 
fazem sentido e são, para mim, indicações 
seguras para a felicidade, ou prefiro ser eu 
próprio a fazer as minhas escolhas, à 
margem das propostas de Deus? 

O nosso texto deixa também claro que 
prescindir de Deus e caminhar longe d’Ele, 
leva o homem ao confronto e à hostilidade 
com os outros homens e mulheres. Nasce, 
então, a injustiça, a exploração, a violência. 
Os outros homens e mulheres deixam de 
ser irmãos, para passarem a ser ameaças 
ao próprio bem-estar, à própria segurança, 
aos próprios interesses. Como é que eu me 
situo face aos meus irmãos? Como é que 
eu me relaciono com aqueles que são 
diferentes, que invadem o meu espaço e 
interesses, que me questionam e 
interpelam? 

O nosso texto ensina, ainda, que 
prescindir de Deus e dos seus caminhos 
significa construir uma história de inimizade 
com o resto da criação. A natureza deixa de 
ser, então, a casa comum que Deus 
ofereceu a todos os homens como espaço 
de vida e de felicidade,  para  se  tornar algo 
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que eu uso e exploro em meu proveito 
próprio, sem considerar a sua dignidade, 
beleza e grandeza. O que é que a criação 
de Deus significa para mim: algo que eu 
posso explorar de forma egoísta, ou algo 
que Deus ofereceu a todos os homens e 
mulheres e que eu devo respeitar e guardar 
com amor? 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7) 
 

Monição:  
 

O salmo é uma súplica humilde de perdão e 
também um acto de confiança na misericórdia de Deus. 
 
Refrão: 
 
NO SENHOR ESTÁ A MISERICÓRDIA 
E ABUNDANTE REDENÇÃO. 
  
Ou: 
 
 NO SENHOR ESTÁ A MISERICÓRDIA,  
 NO SENHOR ESTÁ A PLENITUDE DA REDENÇÃO. 
  

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor, 
Senhor, escutai a minha voz. 
Estejam os vossos ouvidos atentos 
à voz da minha súplica. 
  
Se tiverdes em conta as nossas faltas, 
Senhor, quem poderá salvar-se? 
Mas em Vós está o perdão, 
para Vos servirmos com reverência. 
  
Eu confio no Senhor, 
a minha alma espera na sua palavra. 
A minha alma espera pelo Senhor 
mais do que as sentinelas pela aurora. 
  
Porque no Senhor está a misericórdia 
e com Ele abundante redenção. 
Ele há-de libertar Israel 
de todas as suas faltas. 

_______________________________________ 

2.ª Leitura  
(2 Cor 4, 13 – 5, 1) 

 
Monição: 
  

São Paulo convida-nos a avivar a nossa fé e a 
nossa esperança, sabendo olhar as limitações e 
agruras da vida com os olhos no céu. 
  
Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Diz a Escritura: «Acreditei; por isso 
falei». Com este mesmo espírito de fé, 
também nós acreditamos, e por isso 
falamos, sabendo que Aquele que 
ressuscitou o Senhor Jesus também  nos 

sua Mãe e seus irmãos que, ficando fora, mandaram-
n'O chamar. A multidão estava sentada em volta d'Ele, 
quando Lhe disseram: «Tua Mãe e teus irmãos estão lá 
fora à tua procura». Mas Jesus respondeu-lhes: 
«Quem é minha Mãe e meus irmãos?» E, olhando para 
aqueles que estavam à sua volta, disse: «Eis minha 
Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus 
esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe». 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Para que os fiéis das nossas Dioceses 
             e comunidades 

acreditem em Jesus ressuscitado 
e falem d’Ele com o desassombro de Paulo, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que os homens reconheçam que Deus  
             é salvador, 

Satanás seja expulso deste mundo  
e os cristãos vivam na esperança do Reino, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que Deus multiplique os frutos da terra,  

dê a todos os homens o pão de cada dia,  
ressuscite os defuntos e os leve para Jesus, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que os pecadores se convertam do pecado,       
       os doentes tenham saúde e alegria  

e as famílias vivam unidas e em paz,  
oremos, irmãos. 
 

5 –  Para que os membros da nossa assembleia de        
            Domingo,  

fazendo sempre a vontade do Pai,  
sejam reconhecidos por Jesus   
como seus irmãos, irmãs e mães,  
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda Santoral   
 

      Dia 11 – S. Barnabé (Apóstolo);          
Dia 13 – Santo António de Lisboa       
                  (Presbítero e Doutor da Igreja;  
                   Padroeiro secundário de Portugal). 
___________________________________ 

 Papa Francisco 
(Pessimismo) 

 

Que nunca nos entreguemos ao 
pessimismo, à amargura que o Diabo nos 
oferece todos os dias. 
 

(Dirigindo-se aos Cardeais, The Vatican Today. 
15-03-2013) 

______________________________________________ 

A m a r 
 

Amar é decidir-se a servir; servir é a 
exigência imperiosa da dinâmica do amor. 
Quando alguém se cansa de servir é porque 
se cansou de amar. Queres continuar a amar, 
a aumentar o teu amor? Então não afrouxes a 
tua atitude de serviço. 
 

há-de ressuscitar com Jesus e nos levará 
convosco para junto d'Ele. Tudo isto é 
por vossa causa, para que uma graça 
mais abundante multiplique as acções de 
graças de um maior número de cristãos 
para glória de Deus. Por isso, não 
desanimamos. Ainda que em nós o 
homem exterior se vá arruinando, o 
homem interior vai-se renovando de dia 
para dia. Porque a ligeira aflição dum 
momento prepara-nos, para além de toda 
e qualquer medida, um peso eterno de 
glória. Não olhamos para as coisas 
visíveis, olhamos para as invisíveis: as 
coisas visíveis são passageiras, ao 
passo que as invisíveis são eternas. Bem 
sabemos que, se esta tenda, que é a 
nossa morada terrestre, for desfeita, 
recebemos nos Céus uma habitação 
eterna, que é obra de Deus e não é feita 
pela mão dos homens. 

 
Palavra do Senhor. 

____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 (Jo 12, 31b-32) 
 
Monição: 
 

Jesus anima-nos a cumprir a vontade de 
Deus. A clamemo-Lo com fé e alegria. 

 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

Chegou a hora em que vai ser expulso 
o príncipe deste mundo, diz o Senhor; 
e quando Eu for levantado da terra, 
atrairei todos a Mim. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 3, 20-35) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 
Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os 

seus discípulos. E de novo acorreu tanta gente, de 
modo que nem sequer podiam comer. Ao saberem 
disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho 
para O deter, pois diziam: «Está fora de Si». Os 
escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: 
«Está possesso de Belzebu», e ainda: «É pelo chefe 
dos demónios que Ele expulsa os demónios». Mas 
Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em 
parábolas: «Como pode Satanás expulsar Satanás? Se 
um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não 
pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida 
contra si mesma, essa casa não pode aguentar-se. 
Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se 
divide, não pode subsistir: está perdido. Ninguém pode 
entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os 
bens, sem primeiro o amarrar: só então poderá 
saquear a casa. Em verdade vos digo: Tudo será 
perdoado aos filhos dos homens: os pecados e 
blasfémias que tiverem proferido; mas quem blasfemar 
contra o Espírito Santo nunca terá perdão: será réu de 
pecado eterno». Referia-Se aos que diziam: «Está 
possesso dum espírito impuro».  Entretanto,  chegaram  
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