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Uma Mensagem de 
esperança 

 
Aproximamo-nos do final do ano 

liturgico. Com o Advento iniciaremos um 
novo ano. O Evangelho deste Domingo é 
um apelo de Jesus aos seus discípulos para 
que, nos momentos difíceis porque têm de 
passar, sejam fiéis e estejam sempre 
vigilantes e unidos. As primeiras comuni-
dades cristãs querem afirmar que o amor de 
Deus e os valores positivos da vida são 
mais fortes que o medo, a guerra e as 
perseguições. 

A parábola da figueira é um apelo à 
confiança. Esta árvore tinha para o povo de 
Israel conotações especiais. Era uma das 
árvores da Terra Prometida. “Sentar-se 
debaixo da figueira” significava que havia 
paz e bem-estar para todos. À sombra da 
figueira se sentavam os rabinos para 
explicar a Palavra de Deus às pessoas.  Até 
o facto de as figueiras de Israel darem duas 
colheitas de figos (uma na Primavera e 
outra no final do Verão) fazia desta árvore 
símbolo de alimentação durante todo o 
Verão. 

Paz, bem-estar, escuta da Palavra de 
Deus... serão os sinais do futuro. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
Figueira 
 

Árvore bíblica de profundo significado 
para o povo de Israel. Símbolo da prospe-
ridade. 
      Quando Moisés mandou exploradores à 
Terra Prometida, ficaram admirados com a 
abundância de figueiras. Os figos eram um 
excelente alimento para o povo que foi 
comparado à Palavra de Deus. Os figos, 
amassados   com   farinha,   formavam   um       
 

nutritivo “pão de figo” que durava muito 
tempo. Os figos secos eram alimento nas 
viagens longas. 
      Beftagé era uma cidade cujo nome 
significava “casa dos figos”. 
____________________________________________ 

 

Oração 
 

Senhor da vida e do amor, que não 
acabe a solidariedade. Que cada dia haja 
mais pessoas capazes de abrir o 
coração, de compadecer-se de quem 
sofre, de abrir as mãos para a ajuda. 
      Senhor, que os meus pés não se 
cansem de percorrer o caminho que leva 
à casa da dor, para levantar os que 
sofrem, para enxugar as suas lágrimas, 
com o lenço da esperança e curar as 
feridas do seu coração. 
      Senhor da vida e do amor. 

Papa Francisco 
(Cardeais) 

 
O cardinalato é um serviço, não é um 

prémio para nos gabarmos. 
                               (Vatican Insider 24-02-2013) 

____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 
     Deus guia-te, dando-te orientação para a 
tua vida.  

Precisas é de estar atento para ouvir a 
Sua voz, interpreta-Lo através das circuns-
tâncias que cercam a tua vida.  

Procura meditar silenciosamente ouvin-
do o voz de Deus que te guia, e jamais  O 
abandones. 
____________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 
 

De Parabéns 
 

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

Da Paróquia de Figueiró: 

– Elisabete Dias, hoje, Domingo, dia 
18 de Novembro; 

– Manuel Bessa, amanhã, segunda-        
-feira dia 19 de Novembro. 

Da Paróquia de Carvalhosa: 

– Joaquim Mendes, no dia seguinte, 
terça-feira, dia 20 de Novembro. 

O Jornal do Leitor, vem desejar à 
Elisabete, ao Manuel e ao Joaquim Mendes, 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 
O Presidente da Câmara está a dar uma 

ordem ao secretário: 
– Por favor, convoca uma reunião para 

sexta-feira. 
 – Senhor presidente – pergunta   o 

secretário – sexta-feira é com “x” ou  
com “s” ? 
 – Hum... Marca para segunda-feira. 

___________++++++__________ 
 

Num restaurante, uma senhora chama o 
empregado e reclama: 

– Este frango não se pode comer! Está 
mal passado! 

O empregado: 
 – Como é que sabe? Nem sequer 

provou! 
 – Não precisei! O frango comeu a 

minha salada toda! 
____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 

Comunicado 
 

Esta é a penúltima Edição do Jornal, 
apresentada aos leitores, em suporte de 
papel. 

De facto, como temos vindo a anunciar, 
neste espaço, aos leitores, 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... (28) 

 
Ser Leitor é, interessar-se contínua-

mente, por algumas questões práticas. 
Se vais ler nesta celebração, deves 

procurar chegar mais cedo à sacristia, ou 
sala própria, não só para que o responsável 
se certifique da tua presença, mas também 
para reveres a Leitura que vais proclamar. 
Chama-se a isto fazer a preparação próxima 
que é tão necessária e tão proveitosa para o 
Leitor. 

Se não estás escalado para este dia, 
deves igualmente passar, certificando-te 
junto do responsável, se há necessidade de 
substituir algum Leitor ausente ou atrasado. 
Aí entrarás tu. 

Na medida da tua disponibilidade, deves 
vir sempre às reuniões de preparação, 
chamadas de “preparação remota” que, em 
muitas Paróquias são semanais, e não 
deves  faltar,  especialmente  quando  estás  

escalado para o fim de semana próximo. 
Lembra-te, Leitor, que no presbitério, no 

decorrer da Eucaristia, existem – deixemos 
passar a expressão – três “palcos” activos, 
em funcionamento, um de cada vez, em 
separado. São eles: o Ambão, a Mesa do 
Altar e a Cadeira da Presidência. Quando 
estás na assembleia, deves virar-te 
levemente para aquele “palco” em cuja 
actividade está a decorrer a celebração, 
pois não faz sentido ficares virado para a 
Cadeira da Presidência, quando a 
celebração está a decorrer, por exemplo, no 
Ambão. 
Finalmente, recorda que o serviço de Leitor 
é um serviço muito nobre, na medida em 
que o Leitor é aquele que empresta a sua 
boca a Deus, para que através dela, Deus 
fale à assembleia reunida. Ora, já dá para 
perceberes que o serviço de Leitor é de 
uma responsabilidade tão grande, pois a 
palavra de Deus não passa pela boca que é 
mentirosa, que é falsa, que é maldizente, 
que é suja, que diz palavrão. Portanto, 
muito cuidado com o nosso comportamento. 
Em números anteriores, já se referia: «O 
leitor não pode  esquecer  que,  chegado ao 
ambão e antes de abrir a boca, já falou, 
segundo aquilo que ele próprio é, ou mostra 
ser, pelo que em função disso será ou não 
escutado pela assembleia. E isto é de uma 
responsa-bilidade muito grande de cada um 
nós.  
___________________________________ 

XXXIII  Dom. Comum 

 
A liturgia da Palavra deste XXXIII 

Domingo do Tempo Comum, apresenta-nos 
textos chamados apocalípticos que, se 
forem interpretados à letra, nos podem levar 
a pensar que se referem ao fim do mundo. 

A forma apocalíptica é uma linguagem 
que foi muito utilizada no tempo de Jesus, 
bem como anteriormente, e cujos 
ensinamentos eram transmitidos em forma 
de imagens misteriosas. 

Estes livros foram escritos em tempos 
históricos muito difíceis quando o povo se 
interrogava como e quando acabaria o 
sofrimento por que estava a passar. 

 

Chegou, de facto, o fim do mundo, mas 
não se identifica com a destruição da terra, 
da humanidade ou dos seres materiais, mas 
sim com a vinda do Reino de Deus. As 
palavras de esperança que neles estão 
contidas continuam a ser válidas para todos 
nós sempre que temos situações seme-
lhantes às daqueles tempos e lembram-nos 
que a nossa vida neste mundo é uma breve 
passagem que prepara a entrada definitiva 
no Reino. 

De facto, a nossa vida desenrola-se em 
duas etapas: uma na terra, durante alguns 
anos; e outra na eternidade, definitiva e 
para sempre. 
A primeira é o tempo de escolha livre do 
futuro, do merecimento ganho pelas boas 
obras, e termina com a morte. A segunda 
desenrola-se na eternidade e pode ter dois 
ambientes incompatíveis, de acordo com a 
escolha feita na terra: a felicidade eterna no 
Céu, na comunhão com a Santíssima 
Trindade, com Nossa Senhora, com os 
Anjos e os santos do Paraíso; ou a 
participação na existência cheia de ódio, 
dores e infelicidade, sem qualquer espécie 
de comunhão,  participando  do  castigo dos 
demónios. 

Desta escolha séria e definitiva, sem 
possibilidade de voltar atrás, que não 
podemos evitar, nos fala a Liturgia da 
Palavra deste Domingo.  
___________________________________________ 

1.ª Leitura (Dn 12, 1-3) 
 
Monição:  
 

O profeta Daniel anuncia aos judeus perseguidos 
e desanimados a chegada iminente do tempo da 
intervenção libertadora de Deus para salvar o Povo fiel.  
É esta a esperança que nos deve sustentar na terra, 
pois somos chamados a permanecer fiéis a Deus, 
apesar das perseguições e da prova a que somos 
submetidos. A nossa constância e fidelidade serão 
recompensadas com a vida eterna. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Daniel 
 

1Naquele tempo, surgirá Miguel, o 
grande chefe dos Anjos, que protege os 
filhos  do  teu  povo.  Será  um  tempo  de  
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angústia, como não terá havido até 
então, desde que existem nações. Mas 
nesse tempo, virá a salvação para o teu 
povo, para aqueles que estiverem 
inscritos no livro de Deus. 2Muitos dos 
que dormem no pó da terra acordarão, 
uns para a vida eterna, outros para a 
vergonha e o horror eterno. 3Os sábios 
resplandecerão como a luz do 
firmamento e os que tiverem ensinado a 
muitos o caminho da justiça brilharão 
como estrelas por toda a eternidade. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Tanto a 1.ª como a 2.ª Leitura não são 
difíceis. Cuide-se, sobretudo, a articulação. Para 
tal, nos exercícios preparatórios, não receies 
exagerar as consoantes. Atenção a algumas 
palavras, como: protege / angústia / inscritos / 
vergonha / horror / resplandecerão / e outras. 
 
Comentário: 
 

O texto, seleccionado em função do 
discurso escatológico do Evangelho, é 
tirado da segunda parte  do  livro  de  Daniel   
(7, 1 – 12, 13), que consta de quatro visões. 
Estamos no desenlace final das guerras que 
se seguem à última visão: após a derrota de 
Antíoco IV Epífanes, «então chegará o fim e 
não haverá ninguém que lhe preste auxílio» 
(11, 45). A partir da «angústia» das guerras 
da época, o autor, à maneira do estilo 
apocalíptico, leva-nos a dar o salto para os 
tempos finais e decisivos, dos quais a 
situação presente não é mais do que um 
prenúncio e um prelúdio: a salvação final 
virá de Deus, trazida pela mediação de 
Miguel, o anjo protector do povo de Israel, 
«o grande chefe dos Anjos», uma figura que 
também aparece em Dan 10, 13.20-21 e em 
Apoc 12, 7-9; o seu nome hebreu, «mi-ka-
El», significa «quem como Deus?»; de 
patrono do antigo povo de Deus, passou a 
patrono da Igreja, o novo Israel de Deus, 
que lhe presta especial culto.  

A salvação aparece como reservada 
«para aqueles que estiverem inscritos no 
livro de Deus», isto é, para aqueles que 
permaneceram fiéis a Deus. A imagem do 
livro da vida é corrente no Antigo 
Testamento, donde passa para o Novo; se 
fosse hoje, teríamos a imagem da base de 
dados. O autor sagrado situa-nos numa 
perspectiva nova, que representa um 
grande avanço relativamente à pregação 
dos profetas, que, ao falarem de 
ressurreição, visavam uma ressurreição 
colectiva do povo, a sua restauração (cf. Is 
26, 19; Ez 37); o Livro 2.º dos Macabeus 
também fala duma ressurreição individual, 
que não é a pura imortalidade helénica, mas  
 

limita-se a referi-la ao caso dos mártires (2 
Mac 7, 9-14.29; 12, 43-44). Dan 12, 2 fala 
de uma ressurreição com duas sortes 
opostas e definitivas: para «uns será para a 
vida eterna», para outros será «para a 
vergonha e o horror eterno» (cf. Jo 5, 29; Mt 
25, 34.41.46).  
 ___________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 15 (16), 5.8.9-10.11 (R. 1) 

 
Monição: 
 

 O salmo responsorial convida-nos a não temer as 
dificuldades e as provas, porque Deus é o nosso 
refúgio, e convida-nos a que nos dirijamos ao Senhor 
com filial confiança. 

É com este estado de espírito que também nós o 
cantamos. 
  
Refrão: 
 

DEFENDEI-ME, SENHOR: 
VÓS SOIS O MEU REFÚGIO. 
  

Ou: 
 

GUARDAI-ME, SENHOR, 
 PORQUE ESPEREI EM VÓS. 
  
Senhor, porção da minha herança  
      e do meu cálice, 
está nas vossas mãos o meu destino. 
O Senhor está sempre na minha presença, 
com Ele a meu lado não vacilarei. 
  
Por isso o meu coração se alegra  
      e a minha alma exulta 
e até o meu corpo descansa tranquilo. 
Vós não abandonareis a minha alma  
      na mansão dos mortos, 
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. 
  
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, 
alegria plena em vossa presença, 
delícias eternas à vossa direita. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Heb 10, 10-14.18) 

 
Monição:  
 

Jesus veio ao mundo para realizar o projecto de 
Deus sobre cada um de nós, libertando-nos do pecado 
e conduzindo-nos à vida eternal. 

Com a sua vida e testemunho, o Mestre ensinou-        
-nos a vencer o egoísmo e o pecado e a fazer da nossa 
vida um dom de amor a Deus e aos irmãos.  

É este o caminho do mundo novo rumo à vida 
definitiva que a Igreja nos anima a seguir.  
  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 
11Todo o sacerdote da antiga aliança se 
apresenta cada dia para exercer o seu 
ministério e oferecer muitas vezes os 
mesmos sacrifícios, que nunca poderão 
perdoar os pecados. 12Cristo, ao 
contrário, tendo oferecido pelos pecados  
 

um único sacrifício, sentou-Se para 
sempre à direita de Deus, 13esperando 
desde então que os seus inimigos sejam 
postos como escabelo dos seus pés. 
14Porque, com uma única oblação, Ele 
tornou perfeitos para sempre os que Ele 
santifica. 15Onde há remissão dos 
pecados, já não há necessidade de 
oblação pelo pecado. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
 

O texto é extraído da 1.ª parte do 
capítulo 10 de Hebreus, onde se faz uma 
recapitulação do discurso sobre o 
sacerdócio de Cristo, em concreto, no que 
diz respeito à perfeição e eficácia do seu 
sacrifício (vv. 1-18).  

V. 11-14 «Cristo, ao contrário, (...) 
sentou-se para sempre». Esta expressão 
procede do Salmo 110 (109), 1; e o gesto 
de sentado aparece em contraposição com 
o gesto dos sacerdotes da Antiga Lei, que, 
de pé, «cada dia», oficiavam no Templo, 
denunciando assim a sua própria insufici-
ência. Mas Cristo, consumada a sua obra 
salvadora de uma vez para sempre, «tendo 
oferecido pelos pecados um único 
sacrifício», pôde sentar-se como quem já 
cumpriu a sua missão, aguardando que os 
frutos do seu sacrifício cheguem a todos e 
que os seus inimigos, que resistem a 
beneficiar da Redenção, sejam definiti-
vamente sepultados no seu próprio fracasso 
(notar como são os inimigos a cair vencidos 
sob os pés de Cristo, não é Ele a 
desencadear um ataque avassalador). A 
superioridade e perfeição do sacerdócio de 
Cristo – sacerdote eterno – está patente em 
não precisar de oferecer muitas vezes os 
mesmos sacrifícios rituais (v. 11); assim, 
«tornou perfeitos para sempre os que Ele 
santifica» (v. 14).  

V. 18 – A exposição doutrinal fecha-se 
com uma frase que diz tudo: «Onde há 
remissão dos pecados, já não há 
necessidade de oblação pelo pecado», isto 
é, caducou o culto levítico. É em vão que 
alguns se apoiaram aqui, como os 
protestantes, para negar o carácter 
sacrificial da Santa Missa, pois esta não é 
algo que se soma ao sacrifício da Cruz, 
constituindo mais outro sacrifício; ela é um 
sacrifício relativo, que torna presente e 
aplica o mesmo e único sacrifício do 
Calvário. Com efeito, como ensina São João 
Paulo II, «este sacrifício é tão decisivo para 
a salvação do género humano que Jesus 
realizou-o e só voltou ao Pai depois de nos 
ter deixado o meio para dele participarmos 
como se tivéssemos estado presentes»  
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Aclamação ao Evangelho 

(Lc 21, 36) 
 

Monição: 
 

É muito fácil deixarmo-nos adormecer, embalados 
com um certo conforto que a vida nos oferece. 

O Evangelho ressoa em nosso coração como uma 
trombeta que nos desperta para que não paremos nem 
nos deixemos desorientar nesta viagem para o Céu.  

Aclamemo-lo com o canto pascal do aleluia. 
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

Vigiai e orai em todo o tempo, 
para poderdes comparecer  
      diante do Filho do homem. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 13, 24-32) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

24«Naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol 
escurecerá e a lua não dará a sua claridade; 25as 
estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus 
serão abaladas. 26Então, hão-de ver o Filho do homem 
vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. 27Ele 
mandará os Anjos, para reunir os seus eleitos dos 
quatro pontos cardeais, da extremidade da terra à 
extremidade do céu. 28Aprendei a parábola da figueira: 
quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, 
sabeis que o Verão está próximo. 29Assim também, 
quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o 
Filho do homem está perto, está mesmo à porta. 30Em 
verdade vos digo: Não passará esta geração sem que 
tudo isto aconteça. 31Passará o céu e a terra, mas as 
minhas palavras não passarão. 32Quanto a esse dia e a 
essa hora, ninguém os conhece: nem os Anjos do Céu, 
nem o Filho; só o Pai». 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 21 – Apresentação de Nossa Senhora      
Dia 22 – S. Cecília Virgem e Mártir); 
Dia 23 – S. Clemente I (Papa e Mártir);       
           – S. Columbano (Abade). 
Dia 24 – SS. André Dung-Lac (Presbítero) e         
              Companheiros (Mártires). 
____________________________________________ 

 És insubstituível  (70) 
 

Mas o tempo passou e hoje é provável 
que tu não estejas tão apaixonado pela 
vida. As dificuldades surgiram, a fadiga 
bateu-te à porta, o medo roubou-te a paz e 
a ansiedade assaltou-te a alegria. As tuas 
actividades sociais, a conta bancária e as 
tensões profissionais entulharam a tua 
emoção. Os teus sorrisos já não são 
espontâneos nem frequentes. 
 

“Santos” da nossa região 

Padre Américo 
 
(...continuação) 
 

Está actualmente “em andamento” o 
processo de Beatificação e Canonização do 
servo de Deus Américo Monteiro de Aguiar. 
E certamente que muitos dirão que Padre 
Américo “já [está] canonizado no coração do 
povo como santo dos pobres...”. Não 
obstante, na sua Nota Pastoral Obra da Rua 
e Padre António Baptista dos Santos (24 de 
Março de 2017), o saudoso D. António 
Francisco dos Santos foi claro no seu 
propósito: “Pertence-nos implorar de Deus a 
sua beatificação e canonização para que a 
sua presença e a sua benção se afirmem 
mais claramente em nós, e na sua vida e 
missão encontremos um exemplo a seguir.      

Assim, neste Ano Pastoral em que 
somos exortados a nos deixarmos mover 
pelo amor de Deus (estávamos em 2017), 
parece-nos que o exemplo do Padre 
Américo  merece ser tido em máxima conta, 
pois ele é testemunha fiel e radical do tal 
amor que “tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta” e que “jamais passará” (cfr. 1 Cor 
13, 7-8): esse “amor-em-acto-contínuo” que 
a verdadeira caridade, cristã e fraterna, 
enforma e sustenta.  

Talvez passe por aqui a “imitação” mais 
plena da beatitude-santidade que nele dize-
mos (querer) reconhecer. 

                                        (Concluído).  
____________________________________________ 

A Bíblia 
A  restauração do 

grande Israel:                
a Dinastia dos 

Asmonianos 
 

Aproveitando os conflitos internos em 
Jerusalém, os Selêucidas da Síria decretam 
a perseguição sistemática dos Judeus. Uma 
família de sacerdotes organiza a revolta. É 
esta a origem do reino asmoniano. 
____________________________________________

Penúltimo Jornal 
 
Este é o penúltimo Jornal impresso 

em papel. Os futuros serão apresentados 
no sistema “Online”.   

                                                   (A Direcção) 

Oração Universal 
 

1 –  Pelo nosso Bispo Manuel, pelos presbíteros e      
             diáconos, 

para que anunciem com grande sabedoria 
que este mundo é passageiro, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pela humanidade, para que se renove na justiça, 

pelos seus chefes, para que descubram a sua       
      fragilidade, 
e por todos os homens, para que caminhem para       
      a plenitude da vida, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos fiéis, para que Cristo os santifique, 

pelos que sofrem, para que Ele os alivie, 
e pelos que esperam novos céus e nova terra, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Por nós próprios e pelos cristãos que, em  
             cada  igreja, 

se reúnem hoje na esperança da vinda do Senhor, 
para que Ele lhes dê um dia o seu reino, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, 

para que os seus nomes estejam inscritos no Céu 
e eles despertem para a vida eterna, 
oremos, irmãos. 

 ____________________________________________ 

Os Papas 

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

 
“Clemente XIII”  

(1758  –  1769) 
 
...Continuação: 
 

Outra das questões que marcaram o 
seu pontificado foi a sua luta contra os 
governos sob influência das novas ideias 
iluministas. Devido à luta contra o 
iluminismo, obras como Émile, de 
Rousseau, e Exposition de la Doctrine 
Chrétienne, de Mésenguy, foram 
condenadas pelo Index. 

No ano de 1759, foi emitida a bula Cum 
primum, que aconselhava a pobreza e a 
oração em detrimento do comércio e da 
indústria praticada pelos clérigos. 

A 7 de Janeiro de 1765 o Papa 
Clemente XIII publicou a bula Apostolicam 
pascendi, na qual elogiava e defendia a 
Companhia de Jesus e a sua actividade. 

Clemente XIII interveio também de 
várias formas na crise dos Jesuítas 
franceses. 

Esta foi uma das grandes batalhas de 
Clemente XIII durante o seu pontificado, que 
tantas amarguras e humilhações lhe trouxe. 

 
                                             Continua... 
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