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 Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (19) 
por José Carlos Bermejo 

 
____________________________________________________________________________________________________ _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

 
Presença plena e relação de ajuda 
 

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) 
 

(...continuação)  
 
Não é fácil viver entregue consciente-

mente às ações e experiências quotidianas, 
conduzindo a mente, centrando-a e 
esvaziando-a dos conteúdos ansiosos, das 
expectativas e das apreensões, dos 
preconceitos, das antecipações e das 
ligações ao passado ou a um futuro 
possível. 

Atualmente, esta prática milenária, que 
tem uma forte conexão com a meditação e 
foi traduzida do budismo como mindfulness, 
está a ser ensinada como técnica também 
aos profissionais da ajuda psicológica, 
devendo por isso considerar-se uma chave 
para a visita ao doente. 

Ao interatuar, a presença consciente 
melhora a comunicação e a afetividade, 
porque estamos realmente lá, presentes, 
ouvindo, abertos, vazios de ideias 
preconcebidas e, ao mesmo tempo, fluindo 
com a energia do doente. 

Além disso, é vital incluir no ato de 
estarmos presentes a abertura de coração, 
o sentimento de contribuir com o melhor de 
nós mesmos em cada momento e ligarmo-       
-nos com um sentido de colaboração e de 
serviço próprio da atitude empática. 

No fundo, trata-se, em todo o caso, de 
uma consideração da importância de não 
nos quedarmos meramente nos sintomas 
que o doente apresenta, mas em 
sintonizarmos realmente com o significado 
profundo que eles têm para a pessoa. Mas 
isso requere uma atenção concentrada. 

(continua...) 

____________________________________________ 

Os Papas 

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

 
“Júlio III” 

(1550  –  1555) 
 

Amigo do luxo e homem de maneiras 
rudes, não demonstrou verdadeiro zelo na 
reforma. No entanto, lutou por reconduzir a 
Inglaterra ao catolicismo, estabelecendo 
para o efeito relações com a raínha Maria 
Tudor. 

“Marcelo II” 
(1555  –  1555) 

 
Humanista de renome, amigo da ciência 

e da cultura, era considerado “a imagem 
viva da reforma da Igreja” e uma verdadeira 
esperança para o mundo cristão. Mas 
faleceu a 1 de Maio, 22 dias após ser eleito, 
o que veio a atrasar a reforma. 

 
“Paulo IV” 

(1555  –  1559) 
 

Foi um forte defensor da reforma e 
lutou, juntamente com a Inquisição, contra 
as teses de Lutero, mas praticou o 
nepotismo, beneficiando os seus sobrinhos. 
No entanto, em 1559 afastou-os tomando 
severas medidas de reforma. 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, duas Leitoras da 
Paróquia de Carvalhosa, curiosamente, mãe 
e filha. Mais curioso ainda, é o facto de 
fazerem anos ambas hoje, domingo, dia 17 
de Junho. São elas: 

 Carla Sousa (mãe) e Filipa Morei-
ra (filha). 

O Jornal do Leitor associa-se a esta 
festa e vem desejar à Filipa e à Carla, 
muitas felicidades na vossa vida. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 
Na escola: 
 

– Joãozinho, a quem se deve o Pinhal 
de Leiria? 

– Não me diga, professora, que esse 
pinhal ainda não está pago! 

______________________ 
 

No emprego: 
 

– Chefe, posso saír duas horas antes? 
A minha mulher quer que eu a acompanhe a 
fazer compras. 

– De maneira nenhuima! 
– Obrigado, chefe, eu sabia que podia 

contar consigo!... 
– (?) 

____________________________________________ 

A Fechar 
 

Algumas pessoas nunca cometem o 
mesmo erro duas vezes. Descobrem 
sempre novos erros para cometer. 

                                                  (Mark Twain) 
_______________________________________________________________________ 

Votos de boa leitura e até para a semana 

Ser Leitor é... (6) 

 
Ser Leitor, é tomar consciência da 

importância do ministério que exerce. O 
Leitor deve estar alegre por servir, imbuído 
de uma atitude de convicção e profundo 
respeito. De facto, Deus quer falar ao seu 
povo e o mesmo Deus escolheu este ou 
aquele Leitor como seu porta-voz. 

Além da preparação esmerada, o Leitor 
coloca-se numa atitude de fé. Em várias 
passagens bíblicas, por exemplo, no Livro 
do Profeta Ezequiel capítulo 3, 3 (Capítulo 
3, Versículo 3) e também no Apocalipse, 
capítulo 10, 9 (Capítulo 10, Versículo 9), 
numa linguagem metafórica, mas rica de 
sentido, Deus mandava ao profeta, àquele 
que comunicava a Palavra, que a comesse, 
isto é, que fizesse sua a mensagem, antes 
de a comunicar aos outros. Que a vivesse. 

Na verdade, ler na Assembleia, é um 
importantíssimo acto litúrgico a executar 
com amor e espírito de serviço porque só 
assim a Palavra se torna viva e actual. Aqui 
reside a honra de Leitor, como também a 
sua grande responsabilidade. Se a sua voz 
não ressoa bem, ou não está possuído e 
convicto da Palavra que lê, a mensagem 
não passa. E se tem consciência disso, 
então deverá ceder a leitura a outro Leitor. 

Como se reza na oração de bênção dos 
Leitores: «quando proclamais a Palavra, 
sede vós mesmos, dóceis ouvintes dela, 
conservando-a nos vossos corações e 
levando-a à prática, guiados pelo Espírito 
Santo». Ou seja, antes de proclamar a 
Palavra, o Leitor deve vivê-la. 

O Leitor é, portanto, o primeiro ouvinte e 
vivente da Palavra, e só nesta convicção 
poderá proclamá-la como deve. 
____________________________________________ 

Antífona de Entrada 
 
Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. 
Vós sois o meu refúgio: 
Não me abandoneis, meu Deus, 
meu Salvador. 
                                                    (Sl 26, 7.9) 

 

XI Domingo Comum 
 
A fidelidade à palavra dada está em 

crise no mundo actual. Faz-se uma 
promessa solene de fidelidade ao amor, 
diante de Deus e dos homens, e logo a 
seguir esquece-se o compromisso assumi-
do. Talvez esta seja uma das razões por 
que se multiplicam os divórcios e se encara 
como normal trocar de cônjuge como quem 
muda de fato. 

Esta falta de fidelidade atinge mortal-
mente a família e, em última análise, toda 
uma civilização, porque leva as pessoas a 
desconfiarem de tudo e de todos. 

Fere também gravemente a confiança 
das pessoas em Deus, porque não 
encontram segurança nas Suas promessas. 

Mais uma vez, neste XI Domingo do 
Tempo Comum, o Senhor vem dizer-nos 
que podemos confiar, pois continua fiel à 
Sua aliança de amor connosco para 
sempre. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ez 17, 22-24) 
 

Monição:  
 

O profeta Ezequiel dirige-se ao Povo de Deus, 
exilado na Babilónia, para lhe assegurar que Deus não 
esqueceu a Aliança, nem as promessas que lhe fez no 
passado.  

Apesar destes amargos acontecimentos, dos 
desastres e das crises em que se encontra, Israel deve 
continuar a confiar em Deus que é fiel e que não 
desistirá nunca de oferecer ao seu Povo um futuro de 
tranquilidade, de justiça e de paz sem fim.  
  
Leitura: 
 

Leitura da profecia de Ezequiel 
 

22Eis o que diz o Senhor Deus: «Do 
cimo do grande cedro, dos seus ramos mais 
altos, Eu próprio vou colher um ramo novo, 
vou plantá-lo num monte muito alto. 23Na 
elevada montanha de Israel o hei-de 
plantar. Ele há-de lançar ramos e dar frutos 
e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele 
farão ninho todas as aves, toda a espécie 
de pássaros habitará à sombra dos seus 
ramos.  24E todas as árvores do campo hão-  
 

-de saber que Eu sou o Senhor; abato a 
árvore elevada e elevo a arvore abatida, 
faço que seque a árvore verde e reverdesça 
a árvore seca. Eu, o Senhor, o afirmei e o 
hei-de realizar.» 

 
Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

O Profeta Ezequiel, após a denúncia 
das infidelidades do seu povo sujeito ao 
duro castigo do exílio babilónico, fala agora 
em nome do Senhor Deus, anunciando a 
restauração final do povo exilado, como 
obra do próprio Deus.  

De um simples ramo – outra forma de 
referir o resto de Israel – Ele fará surgir um 
cedro majestoso, a dar frutos, e em cujos 
ramos «farão ninho todas as aves» (v. 23), 
numa visão universalista escatológica, que 
preanuncia a universalidade do Reino de 
Deus, que Jesus descreve na parábola do 
grão de mostarda do Evangelho de hoje. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Salmo 91 (92) 2-3. 13-14. 15-16. (R. cf. 2a) 
 

Monição:  
 

O Espírito Santo coloca em nossos lábios um 
cântico de acção de graças ao Senhor como resposta 
da nossa oração às Suas palavras que despertam em 
nós a confiança em Deus. 

Na verdade, nunca temos razão para estar de pé 
atrás com Deus, porque ama-nos infinitamente e 
procura o nosso maior bem. 
 
Refrão: 
 

É BOM LOUVAR-VOS SENHOR 
  
É bom louvar o Senhor  
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,  
proclamar pela manhã a vossa bondade  
e durante a noite a vossa fidelidade. 
  
O justo florescerá como a palmeira,  
crescerá como o cedro do Líbano;  
plantado na casa do Senhor,  
florescerá nos átrios do nosso Deus. 
  
Mesmo na velhice dará o seu fruto,     
cheio de seiva e de vigor,  
para proclamar que o Senhor é justo:  
n'Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade. 
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Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa                             Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Carlos    Diana Pinto    
Avisos Carla Sousa  Gracinda Nunes  Gisela Meireles  Helena Martins  
Admonição         
1.ª Leitura Fernanda Costa Raquel Silva Gracinda Nunes Pedro Sousa Fernanda Olinda Rita Meireles Helena Martins Pedro Leal 
2.ª Leitura José Maria Matos Solange Sousa Joana Santos Glória Neto Joaquim Mendes Salomé Nóbreg Manuel Leão Aurora Silva 
Oraç.  Fiéis Sara Pinto Jorge David Vera Neto Justina Carneiro João Miguel Sónia Raquel Susana Moreira Teresa Moreira 
Ação Graças         
Suplente Luís Carlos    Diana Pinto    
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2.ª Leitura (2 Cor 5, 6-10) 
 
Monição:  
 

Na segunda Carta aos fiéis de Corinto, São Paulo 
ensina-nos que a vida na terra, marcada pela limitação 
e pela rápida passagem, deve ser vivida como uma 
peregrinação ao encontro de Deus, da vida definitiva 
do Céu.  

Como cristãos, devemos estar conscientes de que 
o Reino de Deus, embora já presente na nossa vida 
terrena, só alcançará a sua plenitude no fim dos 
tempos, quando todos os homens e mulheres se 
sentarem à mesa de Deus e receberem d’Ele a vida 
que não tem fim.  
  
Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Coríntios 

 
Meus irmãos: 6Nós estamos sempre 

cheios de confiança, sabendo que, 
enquanto habitarmos neste corpo, vivemos 
como que exilados, longe do Senhor, 7pois 
caminhamos pela fé e não vemos 
claramente. 8E, com a mesma confiança, 
preferíamos exilar-nos do corpo, para 
habitarmos junto do Senhor. 9Por isso nos 
empenhamos em Lhe ser agradáveis, quer 
continuemos a habitar no corpo, quer 
tenhamos de afastar-nos dele. 10Todos nós 
devemos aparecer a descoberto perante o 
tribunal de Cristo, a fim de cada qual 
receber a sua paga, pelas obras feitas 
durante a vida corporal, conforme as tiver 
praticado, boas ou más.  

 
Palavra do Senhor. 

 
Comentário: 
 

Na primeira parte da 2.ª Carta aos 
Coríntios (cap. 1 a 7), São Paulo, depois de 
fazer a sua defesa perante as acusações 
dos adversários, faz a apologia do seu 
ministério apostólico; e, no meio de 
tribulações sem conta (4, 7-12), é a fé em 
Jesus ressuscitado e a esperança no Céu 
que o leva a não desfalecer (4, 13 – 5, 10).      
O desejo de se «exilar do corpo», isto é, de 
deixar esta vida terrena, «para habitar junto 
do Senhor» no Céu (v. 8) leva-o ao 
empenho em lutar por Lhe agradar (v. 9).      
E não deixa de aproveitar a ocasião para 
expor aos fiéis uma verdade de fé 
fundamental que nos responsabiliza, a 
saber, que todos havemos de ser julgados 
por Deus no fim desta vida. É a este mesmo 
«tribunal de Cristo» (v. 10) que se refere o 
nº 1022 do Catecismo da Igreja Católica: 
«Cada homem recebe, na sua alma imortal, 
a retribuição eterna logo depois da sua 
morte, num juízo particular que põe a sua 
vida  na  referência  de  Cristo,  quer através  

duma purificação, quer para entrar 
imediatamente na felicidade do Céu, quer 
para se condenar imediatamente para 
sempre». Chamamos a atenção para o 
modelo antropológico grego que São Paulo 
aqui adopta; como bom comunicador, 
costuma lançar mão da linguagem que mais 
se presta a ser bem compreendido pelos 
destinatários. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 
Monição: 
 

O nosso coração é o campo em que o Senhor 
quer lançar a semente da Sua doutrina, para que 
produza frutos de amor. 

Abramos de par em par o nosso coração, e 
acolhamos esta semente divina que nos torna felizes 
nesta vida e na que há-de vir. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  
A semente é a Palavra de Deus,  
     Cristo é o semeador; 
todo aquele que O encontra,  
     encontra a vida eterna. 
____________________________________________ 

Evangelho (Mc 4, 26-34) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Crristo 

segundo São Marcos 
 
Naquele tempo, 26dizia Jesus às multidões: «O 

Reino de Deus é como um homem que lançou a 
semente à terra. 27Dorme e levanta-se, de noite e de 
dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele 
saber como. 28A terra produz por si, primeiro o pé, 
depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. 29E, 
mal o trigo o permite, logo ele mete a foice; a seara 
está pronta. 30Jesus dizia também: «A que havemos de 
comparar o Reino de Deus? Em que parábola o 
havemos de apresentar? 31É como o grão de mostarda 
que, ao ser semeado no terreno, é a menor de todas as 
sementes que há na terra. 32Mas, depois de semeado, 
começa a crescer, torna-se a maior de todas as plantas 
da horta e deita ramos tão grandes que as aves do céu 
vêm abrigar-se à sua sombra.» 33Jesus pregava-lhes a 
palavra Deus com muitas parábolas destas, conforme 
eram capazes entender. 34E não lhes falava senão por 
meio de parábolas, e, em particular, tudo explicava aos 
discípulos. 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Após a interrupção com o tempo da 
Quaresma e da Páscoa, retomamos hoje a 
sequência da leitura do evangelista do ano, 
São Marcos, com duas parábolas do Reino 
de Deus no final do cap. 4, a saber, a do 
germinar e crescer da semente e a do grão 
de mostarda. A primeira (vv. 26-29) é uma 
das poucas passagens exclusivas de São 
Marcos; ela apresenta o processo do 
desenvolvimento da semente, deveras 
misterioso  sobretudo  para  os antigos, pois  

tudo acontece sem que o semeador saiba 
como e sem que ele intervenha de qualquer 
modo: «Dorme e levanta-se, de noite e de 
dia, enquanto a semente germina e cresce, 
sem ele saber como» (v. 27). O Reino de 
Deus cresce não pela virtude, preocupação 
ou mérito do pregador, mas pela sua 
energia interna, pela força da graça de Deus 
que actua onde, como e quando quer. São 
Paulo dirá aos Coríntios, ufanos em grupos 
à volta dos diversos pregadores do 
Evangelho: «Eu plantei, Apolo regou, mas 
foi Deus quem deu o crescimento. Assim, 
nem o que planta nem o que rega é alguma 
coisa, mas só Deus, que faz crescer» (1 Cor 
3, 6-7). Também se pode fazer uma leitura 
espiritual (lectio divina) da parábola 
aplicando-a à acção da graça na alma: 
Deus faz que brotem dentro de nós, sem 
sabermos como, santas inspirações, boas 
resoluções, fidelidade, maior entrega… Ele 
realiza em nós e à nossa volta aquilo que 
nem sequer podíamos sonhar, desde que 
lancemos a semente e não estorvemos a 
obra de Deus. 

V. 30-32 – A pergunta retórica com que 
a parábola do grão de mostarda é 
introduzida – «a que havemos de comparar 
o Reino de Deus? – é um recurso bem 
semítico destinado a atrair a atenção dos 
ouvintes. O grão de mostarda era a 
semente mais pequena então conhecida, 
que pode em pouco tempo vir a dar uma 
planta de cerca de três metros. Esta 
parábola põe em evidência a desproporção 
entre a insignificância dos começos do 
Reino de Deus e a sua vasta e rápida 
expansão. O livro de Actos dos Apóstolos 
sublinha constantemente o crescimento 
progressivo da Igreja; por sua vez, em São 
Lucas, Jesus anima-nos a não temer a 
insignificância dos começos: «Não temais, 
pequenino rebanho, porque aprouve ao 
vosso Pai dar-vos o Reino» (Lc 12, 32).  
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pelo Papa Francisco, que preside a toda a Igreja, 

pela nossa Conferência Episcopal 
e pela coragem de todos os bispos e presbíteros, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos cristãos que perderam a fé, 

pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, 
e pelos crentes de todas as religiões, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pela semente lançada à terra por Jesus, 

pelo crescimento da fé na Igreja de hoje 
e por todas as missões e missionários, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Por aqueles que perderam a esperança, 

pelos que foram injustamente condenados 
e pelos que vivem no exílio, longe da pátria, 
oremos ao Senhor. 
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5 –  Pela nossa assembleia celebrante, 
por toda a comunidade (de Carv...Eir...Fig...Sanf.) 
e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 19 – S. Romualdo  (Abade);  
Dia 20 – B. Sancha e B. Mafalda  (Virgens) e  
              B. Teresa (Religiosa); 
Dia 21 – S. Luís Gonzaga (Religioso); 
Dia 22 – S. Paulino de Nola (Bispo); 
           – S. João Fisher (Bispo) e  
                             S. Tomás More (Mártires). 
____________________________________________ 

Deus nunca nos falta 
 

«Eis o que diz o Senhor Deus: «Do cimo 
do cedro frondoso, dos seus ramos mais 
altos, Eu próprio arrancarei um ramo novo e 
vou plantá-lo num monte muito alto.» 

Perante a situação do mundo, caímos 
facilmente no pessimismo, e usamos uma 
linguagem negativa, como se Deus tivesse 
desistido de salvar o mundo, depois de ter 
investido nele todo o Seu Sangue. 

O desânimo, depois de ter começado 
uma obra e quando as coisas não correm 
bem, é propriedade dos homens, mas não 
de Deus. Ele amam-nos e não desiste de 
nos salvar até ao último momento da nossa 
vida na terra. 

Este pessimismo, com o desânimo e 
abandono da luta que se lhe segue, é mais 
uma das armas do demónio. Quando 
desanimamos de lutar, deixamos de lhe dar 
trabalho, porque depomos as armas. 

Não nos deixemos enganar pelas 
aparências, por isto que parece a vitória 
definitiva do mal, com tantos crimes e 
aparente recompensa dos que os cometem. 
Desde o princípio da Igreja, os cristãos 
viverem sempre em ambientes como este. 
Com oração e perseverança, tornaram-se 
fermento de um mundo novo. 

O único problema é que deixamos 
apagar o fogo do amor de Deus em nossos 
corações e é preciso reacendê-lo, soprar a 
cinza da tibieza e da rotina. 

Estamos, de facto, entusiasmados por 
Cristo e agradecemos ao Senhor a nossa 
vocação cristã? Aqui está o núcleo de todo 
o problema em que estamos metidos. 
____________________________________________ 

Deus surpreende-nos 
com o melhor 

 
«Na excelsa montanha de Israel o 

plantarei e ele lançará ramos e dará frutos e 
tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão 
ninho todas as aves, toda a espécie de pás- 

 

a aplicar o remédio necessário. 
É para os nossos dias a promessa de 

Jesus: «Digo-vos isto para terdes paz em 
Mim; no mundo tereis aflições, mas tende 
confiança! Eu venci o mundo.» (Jo 16, 33). 

Ele já nos tinha prevenido de que a 
nossa tristeza se havia de converter em 
alegria, quando os que lutam contra Deus 
estavam já cantar vitória. 
____________________________________________ 

Lancemos a semente 
à terra 

 
 «Naquele tempo, disse Jesus à 

multidão: «O reino de Deus é como um 
homem que lançou a semente à terra.» 

Lançar a semente à terra é um gesto 
insignificante, aparentemente disparado, 
porque lançamos o grão ao solo em vez de 
o comer. 

Deus toma conta da semente no seio da 
terra e fá-la crescer e frutificar, sem que nos 
apercebamos disso. No entanto, este gesto 
simples do semeador é a condição – nem 
sequer é a causa – do germinar da 
semente. Não somos nós que convertemos 
as pessoas. É tudo obra do Espírito Santo. 

Mas há um pequeno contributo que 
devemos dar, porque o Senhor faz 
depender dele a abundância do fruto. 

Se os pais querem que os filhos sejam 
bons, agradáveis a Deus, devem ser 
diligentes em educá-los, e não ficar à 
espera de que eles, espontaneamente, 
sejam virtuosos. Se não lançarmos a 
semente à terra, o campo não dará cereal. 
Cobre-se antes de ervas daninhas de silvas 
por entre as quais rastejarão animais 
repelentes. 

É Deus quem faz crescer as almas, sem 
que talvez nos apercebamos disso, mas 
espera que façamos a nossa parte. 
Os meios são: fomentar as virtudes 
humanas nos filhos – a fortaleza, a 
laboriosidade, a veracidade, a alegria e 
optimismo —, cuidar da sua instrução 
religiosa – oração em família, matriculá-los 
na catequese paroquial —, e procurar-lhes 
ambientes bons por meio dos encontros 
entre famílias, enquanto são pequenos, 
porque depois já escolherão por sua conta. 

O que se diz da educação dos filhos 
vale para todo o bem que quisermos 
alcançar. É indispensável lançar a semente 
à terra. 
____________________________________________ 

Antífona da Comunhão 
Pai santo, guarda no teu nome os que Me 
deste, para que sejam em nós confirmados 
na unidade, diz o Senhor.       (Jo 17,11) 

 

saros habitará à sombra dos seus ramos.» 
Deus gosta de nos dar surpresas que 

nos enchem de alegria, como o pai que 
guarda um brinquedo que vai fazer saltar de 
alegria o filho pequenino. 

Quando toda a gente pensava que tudo 
tinha acabado com a morte de Cristo na 
Cruz, somos surpreendidos com a Sua 
Ressurreição gloriosa. 

A força incrível do Império Romano 
ameaça não deixar crescer a Igreja, 
dizimando-a com inúmeros mártires, até que 
no ano 313, com a paz dada à Igreja por 
Constantino Magno se descobre que o 
mundo é cristão! 

Que se passará um dia na China e 
noutros países submetidos brutalmente ao 
comunismo, quando este “inverno” passar? 
O nosso Deus não perde batalhas... mas 
não as vence ao nosso modo e de acordo 
com o nosso gosto triunfalista e vaidoso. 

Falamos tudo como se tudo dependesse 
de nós e confiamos no Senhor como se 
tudo só dependesse d’Ele. 

Estas certezas não devem alimentar a 
nossa preguiça e atavismo, mas hão-de dar-
-nos ânimo para não nos deixarmos vencer 
pelas más aparências deste mundo. 
____________________________________________ 

Confiemos no Amor 

de Deus 
 
«E todas as árvores do campo hão-de 

saber que Eu sou o Senhor; humilho a 
árvore elevada e elevo a árvore modesta, 
faço secar a árvore verde e reverdeço a 
árvore seca.» 

Alicercemo-nos na confiança de que o 
Senhor continua a amar-nos, e ama a cada 
uma das pessoas como se ela fosse a 
única, na vastidão do universo. 

Continuemos a rezar pelas pessoas e a 
viver generosamente a nossa vocação 
cristã, com a certeza de que depois da noite 
vem o dia. 

“Aguardamos em jubilosa esperança a 
última vinda de Cristo Salvador.” Entretanto, 
não nos entregaremos ao sono nem a 
lamentações estéreis, mas continuaremos a 
viver em plenitude a nossa vida. 

Esta confiança há-de levar-nos a 
procurar  a  santidade no lugar onde nos 
encontramos, na oração e no cumprimento 
fiel dos nossos deveres laborais, familiares 
e de estado. 

Cuidemos a nossa linguagem, eliminan-
do das nossas conversas todo o tom 
pessimista sobre a situação moral e cristã 
do mundo. A lamentar não remediamos 
coisa alguma. A visão objectiva do estado 
das  coisas só interessa enquanto nos ajuda  
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