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 ria” denominada “Tenda de Zebedeu”. Os 
cristãos do séc. IV construiram sobre ela 
uma ermida que foi ampliada pelos 
cruzados. 
____________________________________________ 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (30) 
por José Carlos Bermejo 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 
 

A chave da escuta 
 

 
Uma vez, uma aluna de curso de escuta 

do Centro de Humanización de la Salud 
contou-me: «Fazemos oficinas de escuta. 
Quando me perguntam o que é a escuta, eu 
respondo: o fogo, a roda. Uma das invenções 
mais importantes do homem para transformar 
o mundo fazendo milagres. Tem tanto poder 
que só se descobre experimentando-a: tanto 
faz que seja escutando ou ser-se escutado.» 

 
Digno de admiração 
 
(... continuação) 

 
Digno de admiração é o efeito da escuta 

para aquele rapaz que fracassava tanto no 
colégio: «Sabes o que acontece com um 
trolha que cai do andaime?», perguntou-lhe 
Marta. «Que pode quebrar a espinha», 
respondeu ele. «E quando quebraste a 
espinha?», disse-lhe esta mulher que faz 
milagres «entrando em poços com a 
escuta». «Quando os meus pais se separa-
ram», respondeu o rapaz; e começou a 
narrar uma longa história de sofrimento. 
Mais um milagre que gerou uma mudança 
radical no rendimento escolar. 

Marta conta que estas pessoas estavam 
mortas e ressuscitaram. Não tem receio de 
o afirmar com estas palavras. Com a escuta  
 

e os seus momentos mágicos produzem-se 
estas ressurreições maravilhosas. Creio 
nelas.  

Esta é a natureza da escuta necessária 
como chave para visitar o doente. 
____________________________________________ 

 

Oração 
 

Senhor, livra-nos das barreiras que 
colocamos à nossa volta. Livra-nos do 
muro silencioso do desprezo e da 
indiferença. 
      Dá-nos força para destruir as barrei-
ras que às vezes levantamos nas nossas 
famílias. 
      Dá-nos coragem para derrubar os 
muros que construímos entre companhei-
ros e companheiras. Ajuda a humanidade 
inteira para que pratique a justiça. 
      Não nos deixes cair na tentação do 
orgulho e do desprezo. 
      Obrigado, Senhor, pela tua ajuda. 

 

Papa Francisco 
(Ser  Pai ou Mãe) 

 
Sem estas três atitudes (ternura, 

esperança, paciência) não se pode respeitar 
a vida e o crescimento da criança que vai 
nascer. 

(Dia da Criança Por Nascer. 25-03-2004) 
____________________________________________ 

Pensamento 
 

Amizade? Desaparece quando o que é 
amado cai na desgraça ou quando o que 
ama se torna poderoso. 

                                                 (Chateaubriand) 
___________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

De Parabéns 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, três Leitores, 
assim distribuidos:  

Da Paróquia de Carvalhosa: 

– Glória Martins, amanhã, segunda-        
-feira, dia 22 de Outubro. 

Da Paróquia de Figueiró: 

– Miguel Fonseca, hoje, Domingo, dia 
21 de Outubro;  

– Fernando Neto, na próxima sexta-
feira, dia 26 de Outubro. 

O Jornal do Leitor, vem desejar à 
Lolinha, ao Fernando e ao Miguel, muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

A Rosália querendo fazer ciumes à 
amiga: 

– Olha, sabias que o teu namorado 
antes de ser teu foi meu? 

– Bem, ele disse-me que tinha cometido 
algumas asneiras, só não me disse quais... 

__________++++++____________ 
 
Duas amigas estão à conversa. 
Uma pergunta: 
– O que é uma hipoteca? 
A outra responde muito confiante: 
– Ora! É uma discoteca para 

hipopótamos. 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Os militares contam demasiado com a 
força e os políticos contam demasiado com 
a habilidade. 
                                                 (Michel Tournier) 

Comunicado 
 

Conforme temos vindo a comunicar, o 
Jornal do Leitor, a pensar também no 
gravíssimo problema que é a degradação 
do ambiente, quer ajudar a colaborar na sua 
recuperação. Afinal, trata-se de preservar 
aquele que é o habitat de todos nós. 

 Assim, a partir do I Domingo do 
Advento, do Ano ‘C.’, a que corresponde a 
Edição n.º 533, este Jornal passará a ser 
apresentado aos leitores, no sistema 
“Online”, sendo que o poderão imprimir, 
sempre que o quizerem fazer. 

Localização (sait) para consultar ou 
imprimir: 

www.paroquiascesf.com 
www.paroquiadecarvalhosa.com 
www.paroquiadeeiriz.com 
www.paroquiadesanfins.com 

____________________________________________ 

Ser Leitor é... (24) 

 
Ser Leitor, é também convencermo-nos 

que, durante a Leitura, temos de nos fazer 
compreender completamente. 

Deves evitar apagar-te  a cada frase ou, 
mais ainda, próximo do fim do texto, onde 
mostras sinais de cansaço. Há Leitores que 
iniciam a Leitura cheios de força (bom 
volume de voz), a meio da Leitura já 
enfraqueceram (médio volume de voz) e 
chegam ao fim da Leitura já mesmo 
fraquinhos (pouco volume de voz). Ora, não 
deve ser assim. A leitura exige de ti uma 
continuidade de volume da voz, excepto nos 
pontos que exigem variação , consoante o 
contexto. De resto, não deves baixar o tom 
de voz, nem nos finais de frase, nem na 
terça ou quarta parte do fim da Leitura. É 
isto que se pede, Leitor. 

Isto é de uma importância tal, que vais 
permitir, Leitor, que nos repitámos: as 
últimas sílabas de cada frase têm que se 
ouvir tão bem como todas as restantes. 
Infelizmente, a (má) tendência do Leitor é 
para  nestas  sílabas  baixar  o  tom  de voz,  

tornando-as ininteligíveis (ninguém as 
consegue entender nem compreender). 
Igualmente, também, o final da Leitura tem 
que se ouvir tão bem como o seu início.  

Depois, Leitor, deves procurar ter boa 
pronúncia. Deves vocalizar bem. Deves 
remarcar cada sílaba, mover os lábios e a 
boca, para não atropelares a leitura. E 
deves fazê-lo sem afectação (sem vaidade), 
nem teatro, mas recordar-te que estás 
“actuando em público”, e que o público tem 
que captar, entender e compreender tudo, e 
tudo muito bem. E uma actuação em público 
é distinta de uma conversa na rua, não 
esqueças isto. 

 Finalmente deves evitar o tom cantante 
(o choradinho), falsamente atractivo, que é 
enfadonho (incomoda ouvir); Por outro lado, 
o tom teatral faz de cortina a Deus.             

A Eucaristia é muito séria. Portanto, 
sejamos responsáveis, porque a nossa 
responsabilidade no ambão, é muito grande 
também. 
____________________________________________ 

XXIX  Dom. Comum 

 
Quando os dias se tornam mais 

pequenos, quando o frio e a chuva fazem 
sentir a sua presença incómoda, reduzimos 
as nossas actividades, mas sonhamos com 
a primavera em que tudo será diferente. 
Entretanto, estávamos convencidos de que 
as árvores continuavam, neste espaço de 
tempo, a prepará-la. 

Durante os últimos anos, depois do 
Concílio, reinou o inverno sobre o espaço 
da Igreja. As vocações sacerdotais, 
religiosas e missionárias diminuíram signifi-
cativamente. A família atravessou uma 
grande crise, flagelada com divórcios, 
experiências de amor livre e união de facto, 
redução brutal da natalidade e conflitos 
entre as gerações. 

Neste Dia Mundial das Missões, o Santo 
Padre diz-nos que é tempo de sonhar com a 
Primavera da Igreja e do mundo e anima-            
-nos a ter esperança. Por isso, a Santa 
Igreja convida-nos a espevitar o nosso ardor 
missionário, sentindo a urgência de 
trabalhar para que todos conheçam e amem  

 

a Cristo. 
Na verdade, este Dia Mundial das 

Missões é também dia da esperança. E se o 
Papa nos convida a rezar, é porque vale a 
pena fazê-lo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 53, 10-11) 

 
Monição:  
 

O profeta Isaías fala-nos de Cristo sofredor que 
viria redimir o mundo, não com demonstrações de 
poder, mas com a humilhação e o sofrimento. 

Assim se constrói o triunfo da Igreja, nestes dias 
de renovação do mundo que aguardamos, por uma 
nova evangelização. 
  
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

10Aprouve ao Senhor esmagar o seu 
Servo pelo sofrimento. Mas, se oferecer a 
sua vida como vítima de expiação, terá 
uma descendência duradoira,  viverá lon-  
gos dias, e a obra do Senhor prosperará 
em suas mãos. 11Terminados os 
sofrimentos, verá a luz e ficará saciado. 
Pela sua sabedoria, o Justo, meu Servo, 
justificará a muitos e tomará sobre si as 
suas iniquidades. 
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta leitura não é própriamente difícil. 
Entretanto, temos referido, várias vezes, que a 
pontuação escrita nem sempre corresponde à 
pontuação oral. Impõe-se sempre um esforço de 
compreensão do texto e a busca da conveniente 
expressão oral.  Por exemplo, no caso concreto 
desta Leitura,  não se faz a vírgula  na palavra 
"Mas" (na 2.ª frase) e, contudo, respeitam-se as 
restantes vírgulas da frase e do texto; porém, na 
última frase, faz-se a primeira vírgula, omitem-se 
as duas seguintes e faz-se pontuação em 
‘muitos’. 

Exercitar as palavras: Aprouve / 
descendência / prosperará / iniquidades (lê-se o 
“u”) / e outras palavras. 
 
Comentário: 
  

Temos apenas dois versículos do IV, ao  
 

Escala da Semana  –   Leitores  – 21 de Outubro de 2018   –   XXIX  Domingo Comum  –   (Ano B) 

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

Responsável Rosa Matos    Alexandra Brito    
Avisos Jacinta Carneiro  Marta Moura  Jorge Moreira  Helena Martins  
Admonição         
1.ª Leitura Paula Carvalho Ana Rita Marta Moura Isabel Matos Carla Sousa Ana Isabel Helena Martins Conceição Andra 
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Oraç.  Fiéis Joaquim Mendes Carla Cunha Leonor Ribeiro  Eulália Gonçal Filipa Moreira Joana Gomes Susana Moreira Elsa Ferreira 
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canto dos Poemas do Servo de Yahwéh (Is 
52, 13 – 53, 12); de todos os quatro é o 
mais impressionante, o mais comentado e o 
mais meditado no cristianismo. Surpreende 
vivamente o leitor o facto de se apresentar o 
triunfo e glorificação do servo sofredor, 
precisamente por meio do seu sofrimento e 
humilhação; mais ainda, ele assume as 
nossas dores e misérias com o fim de as 
curar, a chamada «expiação vicária», uma 
concepção teológica deveras original. As 
tentativas de identificação deste «servo» 
passaram por várias fases. O judaísmo 
alexandrino viu nele o povo de Israel 
sofrendo as tribulações da diáspora, mas 
alentado pela esperança da sua exaltação, 
ao passo que o judaísmo palestino via na 
sua glorificação o futuro messias, mas os 
sofrimentos eram referidos ao castigo dos 
gentios; em Qumrã o texto era aplicado ao 
Mestre da Justiça, o provável fundador da 
seita. A interpretação cristã é unânime em 
reconhecer neste servo de Yahwéh a Jesus 
na sua dolorosa Paixão,  Morte e Ressurrei- 
ção pela salvação de todos.  

O texto é-nos proposto neste Domingo 
em função do Evangelho: «o Filho do 
Homem veio para servir e dar a vida pela 
salvação de todos» (Mc 10, 45).  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 32 (33), 4-5.18-19.20.21 (R. 22) 

 
Monição: 
 

 A Liturgia da Palavra propõe-nos cantar um salmo 
de louvor e de súplica ao Altíssimo que nos chama a 
participar nas suas maravilhas. Ao mesmo tempo, é um 
hino cheio de confiança na Sua bondade. 
Façamos dele a nossa resposta à Leitura que para nós 
acaba de ser proclamada. 
  
Refrão: 
 

DESÇA SOBRE NÓS A VOSSA MISERICÓRDIA,       
PORQUE EM VÓS ESPERAMOS, SENHOR. 
  
A palavra do Senhor é recta, 
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a rectidão: 
a terra está cheia da bondade do Senhor. 
 
Os olhos do Senhor estão voltados para os que  
       O temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome. 
 
A nossa alma espera o Senhor: 
Ele é o nosso amparo e protector. 
Venha sobre nós a vossa bondade, 
porque em Vós esperamos, Senhor. 

 ____________________________________________ 

Quem entre vós quiser tornar-se 
grande, será vosso servo, e quem quiser 
entre vós ser o primeiro, será escravo de 
todos.                                    Mc 10, 43-44) 
 

  2.ª Leitura  (Hb 4, 14-16) 
 
Monição:  
 

O autor da Carta aos Hebreus anima-nos a que 
nos aproximemos, com toda a confiança, do trono da 
graça – do nosso Deus – com a certeza de 
alcançaremos a Sua misericórdia. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 14Tendo nós um sumo 
sacerdote que penetrou os Céus, Jesus, 
Filho de Deus, permaneçamos firmes na 
profissão da nossa fé. 15Na verdade, nós 
não temos um sumo sacerdote incapaz 
de se compadecer das nossas fraquezas. 
Pelo contrário, Ele mesmo foi provado 
em tudo, à nossa semelhança, excepto 
no pecado. 15Vamos, portanto, cheios de 
confiança ao trono da graça, a fim de 
alcançarmos misericórdia e obtermos a 
graça de um auxílio oportuno. 
 

Palavra do Senhor. 
 
  Recomendação aos Leitores: 
  

Esta Leitura não oferece dificuldades de 
maior.  

Atenção a algumas palavras, tais como: 
permaneçamos / compadecer / fraquezas / 
provado / excepto (o “p” é mudo, não se lê) / 
alcançarmos / misericórdia / obtermos / oportuno. 
 
Comentário: 
 

O autor, depois de já ter proclamado a 
superioridade de Cristo sobre os Anjos (1, 5 
– 2, 18) e sobre Moisés (3, 1 – 4, 11), 
começa agora a expor que Ele – Sumo 
Sacerdote da Nova Aliança – é superior aos 
sacerdotes da antiga. Já tinha apresentado 
este sumo sacerdote da nossa fé como 
sendo «digno de crédito» (3, 1.6), o que nos 
estimula a que «permaneçamos firmes na fé 
que professamos» (v. 14); agora passa a 
apresentar outra sua qualidade, «a 
misericórdia», que nos inspira a máxima 
confiança.  Com efeito, Jesus, ao contrário 
do sumo sacerdote da Lei antiga, que era 
uma figura distante e separada dos 
pecadores (recordem-se as exigências do 
Levítico: Lv 21); Jesus é «capaz de se 
compadecer das nossas fraquezas», porque 
Ele mesmo «foi provado em tudo como nós, 
excepto no pecado» (cf. 1ª leitura do IV 
Canto do Servo de Yahwéh).  

V. 14 «Que penetrou os Céus». Jesus 
– o novo Josué (o nome hebraico é o 
mesmo: «Yehoxúa‘») segundo a referência 
do v. 8 – já penetrou no descanso da nova 
terra prometida, os Céus, tendo-nos deixado 
 

aberta a entrada, que atingiremos, se não 
formos infiéis como os antigos israelitas (daí 
o apelo a conservar a fé, com firmeza). Por 
outro lado, o texto sugere uma referência ao 
Yom-Kipur, ou Dia da Expiação, em que o 
sumo sacerdote penetrava no Santo dos 
Santos (imagem dos Céus) através dos dois 
véus do santuário, a fim de expiar os 
pecados do povo.  

V. 16 «Trono da graça». Esta expres-
são parece inspirada no «trono da glória» 
de que se fala no A. T. (1 Sam 2, 8; Is 22, 
23; Jer 14, 21; 17, 12; Sir 47, 11), o que terá 
influenciado a variante de dois códices da 
Vulgata, que registam thronum gloriæ. É 
interessante notar que, segundo os rabinos, 
Deus tinha dois tronos: o da justiça e o da 
misericórdia. O trono de Jesus, de que se 
falou em 1, 8, já não aparece como o trono 
de justiça do Salmo 45, 7 ali citado, mas é o 
da misericórdia, o «trono da graça», a que 
podemos recorrer «cheios de confiança». 
____________________________________________ 

 Aclamação ao Evangelho 

(Mc 10, 45) 
 
Monição: 
 

O Senhor ensina-nos que a vida de serviço aos 
outros é o caminho da verdadeira felicidade.  

Alegremo-nos com esta revelação e aclamemos o 
Evangelho que a proclama para nossa alegria.  
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

O Filho do homem veio para servir 
e dar a vida pela redenção de todos. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 10, 35-45) 
 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Naquele tempo, 35Tiago e João, filhos de Zebedeu, 

aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: «Mestre, 
nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir». 
36Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?» 
37Eles responderam: «Concede-nos que, na tua glória, 
nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda». 
38Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis 
beber o cálice que Eu vou beber e receber o baptismo 
com que Eu vou ser baptizado?» 39Eles responderam-
Lhe: «Podemos». Então Jesus disse-lhes: «Bebereis o 
cálice que Eu vou beber e sereis baptizados com o 
baptismo com que Eu vou ser baptizado. 40Mas sentar-
se à minha direita ou à minha esquerda não Me 
pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem 
está reservado». 41Os outros dez, ouvindo isto, 
começaram a indignar-se contra Tiago e João.  
42Jesus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que os que 
são considerados como chefes das nações exercem 
domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre 
elas o seu poder. 43Não deve ser assim entre vós: 
quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso 
servo, 44e quem quiser entre vós ser o primeiro, será 
escravo de todos; 45porque o Filho do homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a vida pela 
redenção de todos».          – Palavra da Salvação. 
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Oração Universal 
 
1 –  Pelos ministros da santa Igreja e pelos fiéis, 

para que sejam testemunhas da ternura de Deus 
que criou o homem à sua imagem, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, 

para que encontrem nas palavras de Jesus 
o apelo à fidelidade no amor, 
oremos, irmãos.  
 

3 –  Pelos lares que perseveram na unidade, 
para que sejam um sinal do amor de Deus 
que os santifica e Lhes revela o seu mistério, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos lares já separados ou desfeitos 

e pelas pessoas que voltaram a casar, 
       para que encontrem quem os ajude e compreenda, 

oremos, irmãos. 
 
5 –  Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, 

para que o estudo, a cultura e a ciência 
lhes abram o coração à voz de Deus, 
oremos, irmãos. 

 
6 –  Pelas crianças que sofrem a separação dos pais 
       e por todas as que têm uma família, 
     para que ponham a sua esperança em Jesus Cristo, 

oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 22 – S. João Paulo II (Papa);       
Dia 23 – S. João de Capistrano (Presbítero); 
Dia 24 – S. António Maria Claret (Bispo); 
Dia 27 – B. Gonçalo de Lagos (Presbítero). 
____________________________________________ 

És insubstituível  (67) 
 

Tu já viveste um grande romance na tua 
vida? Não digas que não! Tu viveste o maior 
romance da História e foste correspondido. 
O teu romance era genético, instintivo e 
incontrolável. Nem Hollywood realizou um 
romance tão dramático como o teu. 
Quando? Tu eras o Romeu-espermato-
zoide, profundamente solitário e apaixonado 
pela Julieta-óvulo. 
____________________________________________ 

Os Papas 

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

 
“Inocêncio XIII” 

(1721  –  1724) 
 

Durante o seu pontificado demonstrou 
ser um Papa energético. Confirmou a bula 
Unigenitus contra os jansenistas, mas por 
influência da côrte francesa não foi rigoroso 
com estes franceses considerados hereges. 
 

A Bíblia 
O exílio na Babilónia e 

o seu significado 
histórico 

 

A deportação para a Babilónia não 
deixa de ser um acontecimento ambíguo. 
Alguns exilados entendem-se como ruptura 
que apela ao regresso das suas origens 
sagradas. Para a grande maioria, porém, 
constitui a preparação da Diáspora. 
____________________________________________ 

Servir os outros e 
evitar a ambição 

 
O Evangelho de Mateus também narra 

este episódio, e acusa a mãe de João e 
Tiago como responsável do pedido, talvez 
para evitar que aqueles dois apóstolos 
aparecessem como egoístas. Mas Marcos 
acusa-os directamente de tão desmedida 
ambição.  

Jesus percebeu que dois apóstolos 
andam muito interessados em ocupar 
cargos de poder no futuro Reino, e que esta 
ambição gera mal-estar nos outros dez... A 
mensagem de Jesus é clara: contrapõe a 
organização da sociedade do seu tempo 
com a organização da Igreja. Quer que haja 
nas comunidades cristãs, uma profunda 
alteração de valores: os que mandam terão 
como missão o servir.  A comunidade cristã 
que se organiza como se organiza o estado 
civil, não responde à ideia de Jesus.  

Os cristãos com alguma responsabilida-  
de devem estar orientando, servindo, 
acolhendo, animando, colaborando, sugerin-
do... «O Filho do Homem não veio para ser 
servido, mas para servir». Quem compro-
mete a sua vida com este estilo cede todo o 
poder, mas adquire essa profunda 
autoridade moral que têm as pessoas boas. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
João e Tiago, apóstolos 
 

Os evangelhos oferecem vários dados 
sobre os apóstolos João e Tiago. Cita-se o 
nome de seu pai: Zebedeu. Também o seu 
apelido: Boanerges (filhos do trovão). Esta 
família dedicava-se à pesca e tinha contra-
tado vários jornaleiros para os trabalhos da 
salga; forma habitual de conservar o 
pescado na antiguidade.  
      Desde os tempos remotos na cidade de 
Jerusalém existia uma espécie de “pescada- 
 

“Bento XIII” 
(1724  –  1730) 

 
Implementou várias reformas, moderou 

o luxo dos cardeais e regulou a vida 
eclesiástica. A título de curiosidade, 
destaque para a proibição do uso de 
perucas e barbas, muito em voga na altura.  

Em 1725 celebrou o Jubileu com 
piedade e alegria.  

 
“Clemente XII” 

(1730  –  1740) 
 

Melhor administrador do que Bento XIII, 
a quem sucedeu, reordenou as finanças e 
embelezou a cidade de Roma (iniciou a 
construção da fonte de Trevi e da fachada 
da basílica São João de Latrão). 
____________________________________________ 

“Santos” da nossa região 

Padre Américo 
 
(...continuação) 
 

Depois, e já como Padre da Rua, torna-       
-se colunista semanal n’O Correio de 
Coimbra, desde o ano de 1932, primeiro sob 
o título “Sopa dos Pobres”, depois “Obra da 
Rua” (mudança que exprime a evolução dos 
contextos e horizontes da sua acção). Na 
década de 40 escreve no semanário           
A Ordem, da diocese do Porto, e a 5 de 
Março de 1944 funda o jornal O Gaiato que 
“passou a ser a porta aberta pela qual os de 
longe foram entrando e vendo e 
conhecendo e amando” a Obra da Rua.      

Posteriormente, esses milhares de 
artigos de que é autor foram sendo compi-
lados, antes e depois da sua morte,  em 17 
volumes que constituiem, ainda hoje,  uma 
das principais “fontes” para o conhecimento 
do seu pensamento. Assim, os títulos 
desses volumes correspondem, grosso 
modo, aos títulos da coluna de jornal onde 
os textos haviam sido originalmente 
publicados: Cantinho dos Rapazes, Corres-
pondência dos Leitores, De como eu fui..., 
Doutrina (3 volumes). Isto é a Casa do 
Gaiato (2 volumes). Notas da Quinzena, O 
Barredo, Obra da Rua, Ovo de Colombo, 
Pão dos Pobres (4 volumes) e Viagens.        

Esta será porventura, a “outra dimen-
são” da sua “obra” a merecer um maior 
relevo e estudo, pois nela se encontrarão as 
razões, os fundamentos e as circunstâncias 
em que toda a outra – a “Obra da Rua” – se 
ergueu e compreende. 
 

                                                     Continua... 
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