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Ser Leitor é...(36) 

 
...É também conhecer os Textos sobre o 

Leitor litúrgico nos documentos da Igreja a partir 
do Vaticano II. 

3 –  O Evangelho da Paixão (25-03-1965) 
 

O leitor leigo pode mesmo ser 
chamado, na falta de ministros ordenados, 
a proclamar uma parte do Evangelho da 
Paixão do Senhor, no Domingo de Ramos 
e na Sexta-Feira da Paixão do Senhor. 
 

     «Na falta de um, dois ou três diáconos 
ou presbíteros, o Evangelho da Paixão e 
da Morte do Senhor pode ser proclamado 
por outros clérigos, ou mesmo por leigos, 
vestidos porém com vestes litúrgicas». 
 

(Secretariado Nacional da Liturgia) 
__________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

Sagrada Família 
 

Foi no quadro comum duma família 
humana, que se realizou o mistério da 
Encarnação, pelo qual Deus feito Homem, 
habita entre os homens. É por isso que, 
neste clima de Natal, a Igreja honra esta 
Família de obscuro artista de aldeia, em 
cujo seio decorrem os anos íntimos e 
silenciosos da infância e da juventude de 
Jesus, e que se tornou modelo de toda a 
família e de toda a sociedade. 

Nos nossos dias, passa a família por 
transformações profundas, que lhe 
alteram o rosto que estávamos habituados 
a contemplar. Contudo, a comunidade 
familiar, nascida da instituição divina que 
é o matrimónio, mantém todo o seu valor. 
A experiência dos países onde se levou 
ao máximo a socialização e os estudos de 
psicanálise, mostram a importância 
decisiva da família para a vida de todo o 
homem. 
     Nesta família tão santa, quer pelas 
pessoas que a integram, quer pela sua 
singular missão, quer ainda pelo seu 
género de vida, têm todas as famílias 
cristãs um modelo perfeito de amor, de 
união e paz. Seguindo-o, os cristãos 
«superando as dificuldades, proverão às 
necessidades e vantagens da família, de 
acordo com os novos tempos» (GS. 52). E 
a vida familiar, assim iluminada e 
protegida, continuará a modelar os 
homens à imagem de Cristo e a 
encaminhá-los para a família do céu. 
__________________________________________ 
 

Agressões à Família 

Os Meios de Comunicação Social 
apresentam-nos hoje muitos modelos 
negativos da família: o divórcio e o amor 
livre; a mentalidade anti-natalista e o 
aborto; o conflito de gerações e o 
desamor para com os idosos. 

A tudo isto contrapõe a nossa Mãe, a 
santa Igreja, um modelo de família válido 
para todos os tempos, lugares e 
mentalidades: a Sagrada Família de 
Nazaré. 

É uma família normal, com 
dificuldades na luta pela vida, e até 
perseguida, pelo que serve perfeitamente 
de modelo. Só ela correspondeu 
inteiramente aos desígnios de Deus sobre 
esta instituição de direito natural. 

Iluminados pela Palavra de Deus, 
contemplemos hoje este modelo de todas 
as famílias, para o podermos imitar. 
__________________________________________ 
 

introdução 
 

«Os filhos são um dom de Deus para 
o mundo, e são de todos.» Esta é uma 
frase que por vezes provoca o ciúme das 
mães, ciúme este sintomático de um amor 
possessivo pelo filho cada vez mais único, 
hiper-protegido, hiper-defendido. 

A família é o lugar privilegiado da 
formação e da educação, mas não é o 
único. Há uma comunidade onde o filho 
deve ser integrado para que este cresça, 
amadureça, encontre os irmãos e  apren-
da  no  acolhimento,  a disponibilidade 
gratuita, a colaboração, a tolerância, o 
perdão. 

Restringir os horizontes, retirar-se 
satisfeitos no pequeno mundo dos afectos 
e dos interesses, fechar-se dentro de 
fronteiras apertadas que ignoram a 
fraternidade universal, é uma perigosa 
idolatria da instituição familiar. 

A família que Deus quer é aberta, é 
uma etapa em direcção à meta final, é um 
trampolim de onde projectar-se na família 
do Pai celeste. 

O momento da separação pode ser 
doloroso – disso tiveram experiência Maria 
e José quando foram deixados por Jesus 
– e pode ser interpretado como rejeição e 
exclusão. Na verdade, é um salto em 
direcção à vida. 

Por isso, diremos: Os filhos são um 
dom que tu dás ao mundo, Senhor. Não 
os recusamos e não os retemos. 

__________________________________________ 

Leitor:  envia-nos as tuas sugestões      

            e as tuas críticas, para      
                     jornal.leitor@portugalmail.pt 

N.º  539  –   Ano IX   –   30-12-2018  

Sagrada Família  –  Ano C 
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1.ª Leitura  
(Sir 3, 3-7.14-17a) 

 

Monição:  
 

O Senhor, tornando mais explícito o quarto 
Mandamento da Lei Deus, fala-nos dos deveres 
para com os pais. Sublinha especialmente o valor 
expiatório que encerra o cumprimento destes 
deveres. 

  
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 

3Deus quis honrar os pais nos 
filhos e firmou sobre eles a autoridade 
da mãe. 4Quem honra seu pai obtém o 
perdão dos pecados 5e acumula um 
tesouro quem honra sua mãe. 6Quem 
honra o pai encontrará alegria nos seus 
filhos e será atendido na sua oração. 
7Quem honra seu pai terá longa vida, e 
quem lhe obedece será o conforto de 
sua mãe. 14Filho, ampara a velhice do 
teu pai e não o desgostes durante a sua 
vida. 15Se a sua mente enfraquece, sê 
indulgente para com ele e não o 
desprezes, tu que estás no vigor da 
vida, 16porque a tua caridade para com 
teu pai nunca será esquecida 17ae 
converter-se-á em desconto dos teus 
pecados. 
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não é difícil de proclamar. 
Fazer divisões do texto nos versículos 4 

(Quem honra seu pai... ) e versículo 14 (Filho 
ampara a velhice... ).  

Ler pausadamente, respeitando o ritmo 
binário das frases. Será ele o melhor guia para 
proclamar este texto. 

Não correr, nem deixar cair a voz em cada 
ponto final. 

Exercitar algumas palavras, tais como: 
desgostes / enfraquece / indulgente / 
desprezes / converter-se-á / e outras que 
entendas necessário. 
 

Comentário: 
 

O livro de Ben Sirá é um livro do 
Antigo Testamento que contém muitos 
conselhos, bons e úteis, para as mais 
variadas situações da vida. Ensina como 
comportar-se com os amigos, com os 
hóspedes, com as mulheres, como 
administrar o dinheiro, que relacionamento 
manter com os chefes, com os servos, 
com os discípulos... Uma boa parte do 
livro é dedicada à vida familiar, aos 
deveres do marido e da esposa, às 
obrigações dos filhos para com os pais e 

vice-versa. Pode-se com utilidade ler 
alguns versículos saborosos, por exemplo 
em Sir 30, 1-13 e 42, 9-14, mesmo se 
alguns ensinamentos que aí se encontram 
já não possam ser aplicados à letra, até 
porque, certos métodos educativos, ali 
expressos, estão, sem dúvida, obsoletos. 

O autor – um tal Ben Sirá, de onde 
vem o nome do livro – é um sapiente 
rabino que viveu no ano de 200 a.C, 
estudioso das Escrituras, da qual 
assimilou a mensagem e da qual retira 
conselhos úteis para todos. 

No tempo de Jesus, o livro de Ben 
Sirá – mesmo não fazendo parte dos 
livros santos de Israel – era usado pelos 
mestres para educar os jovens. Também 
os cristãos o apreciaram sempre, de tal 
modo que, depois dos Salmos, foi o livro 
mais lido de todo o Antigo Testamento. O 
próprio nome com que era conhecido no 
passado, Eclesiástico, significa «livro para 
ser lido nas Igrejas». 

O trecho da leitura de hoje fala dos 
deveres dos filhos para com os pais. 
Vamos introduzi-lo chamando a atenção 
para o primeiro versículo (que não consta 
da leitura de hoje) porque nos permite 
colher a identidade do autor, um pai de 
família preocupado em ensinar aos 
próprios filhos o caminho da vida: «Ouvi, 
filhos, os conselhos do vosso pai, 
procedei em conformidade, para serdes 
salvos» (Sir 3, 1). 

Importa perceber que, a palavra 
salvar, na Bíblia, significa «colocar em 
lugar amplo, espaçoso». É o contrário de 
tornar escravo, limitar. É que, instruído 
pela experiência acumulada ao longo dos 
anos, Ben Sirá sabe que os jovens correm 
o perigo de se fecharem nos seus 
projectos, de pensarem apenas em si 
mesmos. Assim, por uma aspiração mal 
entendida à completa independência, 
podem cair na imitação mais enganadora, 
a do egoísmo. Há um modo para os salvar 
da mesquinhez de coração: educá-los 
para o reconhecimento, torná-los atentos 
às necessidades dos outros, sobretudo às 
necessidades daqueles de quem rece-
beram a vida. «Honra o teu pai de todo o 
teu coração, não esqueças os gemidos da 
tua mãe. Lembra-te de que foram eles que 
te geraram» (Sir 7,  27-28). 

Na primeira parte da leitura, Ben Sirá 
resume com o termo honrar o compor-
tamento que os filhos devem ter para com 
os pais. Chega a repetir cinco vezes este 
verbo e aplica-o indistintamente quer ao 
pai quer à mãe. Num mundo onde a 
mulher era ainda discriminada e consi-
derada inferior ao homem, esta é uma 
grande novidade! Não se trata de uma 
novidade absoluta porque Ben Sirá 
herdou-a dos livros santos do seu povo. 

De facto, o primeiro mandamento que 
aparece depois dos que dizem respeito a 
Deus é: «Honra teu pai e tua mãe» (Ex 
20, 12;  Dt 5, 16). 

O primeiro significado do verbo 
honrar, o mais óbvio e imediato, é o de 
criar honra. Aos filhos é pedido que 
conduzam uma vida boa, íntegra, 
correcta, de modo que os pais se possam 
sentir orgulhosos deles. 

O segundo dever dos filhos expresso 
pelo verbo honrar é o de os assistir 
economicamente quando se encontram 
em necessidade. No tempo de Ben Sirá 
os velhos não recebiam a reforma (como 
os velhos de agora) e, depois de uma vida 
de trabalho e sacrifícios, eram por vezes 
obrigados a viver com necessidades 
humilhantes. Ora, nenhum filho deveria 
suportar a situação de ver os pais em tais 
condições. 

Há por fim um terceiro significado do 
verbo honrar. Na língua hebraica quer 
dizer: ter peso. Os pais devem ser 
honrados continuando a dar-lhes o peso 
que merecem. É uma experiência dramá-
tica para as pessoas idosas darem-se 
conta de que as suas palavras, os seus 
conselhos, as suas recomendações, os 
seus gestos de afecto não têm peso 
nenhum, já não contam para nada, porque 
já ninguém lhes liga, ninguém ou ouve. 

A Deus agrada muito o amor dos 
filhos para com os pais. Isto vê-se 
claramente nas promessas de bênção 
feitas a quem cuida do pai e da mãe. Ben 
Sirá enumera cinco: 

O amor para com os pais – diz ele –  
expia os pecados. Isto não significa que 
Deus reduz o débito que se tem para com 
Ele na proporção dos serviços prestados 
aos pais (seria pouco). Prestar cuidados 
aos pais, dedicar-lhes afecto e carinho é 
uma oportunidade que não se deve deixar 
escapar: amadurece, ajuda a descobrir os 
verdadeiros valores da vida, desapega de 
tudo aquilo que é passageiro, afasta do 
pecado. 

O amor aos pais acumula tesouros 
diante de Deus. Diante dos homens leva 
talvez a perder muitas oportunidades para 
nos impormos, termos sucesso na vida, 
acumularmos bens neste mundo. Mas a 
avaliação que importa considerar não é a 
dos homens, mas a que o Senhor faz no 
final da vida. 

Quem honra os pais será por sua vez 
honrado pelos filhos. Sábias palavras! Os 
filhos –  sabemo-lo –  aprendem mais com 
os olhos do que com as orelhas. Ele vêem 
(e não esquecem) o comportamento dos 
seus pais para com os avós. As atenções 
para com os filhos podem ser também 
manifestações de amor possessivo, mas 
aquelas para com os avós (sobretudo 
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quando necessitam de tudo) nunca podem 
ser mal entendidas, são uma incompará-
vel lição de vida. 

A oração de quem honra os pais será 
atendida. O amor para com os pais produz 
uma sensibilidade interior que aproxima 
de Deus. Quando falta este amor a 
relação com o Senhor torna-se uma 
formalidade, uma prática religiosa fria e 
sem coração que a Deus não interessa. 

Por fim, quem honra os pais terá uma 
longa vida. Só muito tarde (no II século 
a.C), se começou a acreditar numa vida 
para além da morte em Israel. Antes 
pensava-se apenas nesta vida terrena, 
pelo que o maior bem era morrer como 
Abraão «feliz, numa idade avançada» (Gn 
25, 8). Não podia faltar a promessa desta 
bênção para quem cuida dos próprios pais 
(Dt 5, 16; Êx 20, 12). 

Depois, na segunda parte da leitura, é 
sugerido o comportamento a ter para com 
os pais idosos. Pode acontecer que 
enfraqueçam não só fisicamente, mas 
também mentalmente. Cuidar de quem 
perdeu a memória, de quem repete 
sempre as mesmas frases aborrecidas e, 
por vezes, ofensivas, é muito difícil, e, no 
entanto, é esse o momento de manifestar 
plenamente o nosso afecto. 

Entretanto, verificámos que a leitura 
fala só dos deveres dos filhos e é 
compreensível... Ben Sirá é um velho. 
Com muita razão, naturalmente, os filhos 
gostariam que fosse dirigida uma palavra 
também aos pais porque – como sabemos 
– nem sempre são exemplares. Então 
interrogamo-nos: devem também ser 
«honrados»? 

Ora bem: o amor verdadeiro é sempre 
gratuito e incondicional. Não se ama uma 
pessoa porque é boa, mas faz-se com que 
ela se torne boa, amando-a. E se isto é 
válido para todos, é válido, sobretudo para 
os pais. Amá-los não significa encorajar-    
-lhes os defeitos e os limites, satisfazer-       
-lhes os caprichos, mas compreendê-los e 
ajudá-los. Não se «honram» os pais, se 
não se procurar fazer com que eles 
superem certos comportamentos gros-
seiros, certas atitudes antipáticas, certos 
modos de falar pouco corteses. 

E quando se criam situações irreme-
diáveis... então não resta senão a 
paciência. 

__________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1) 

 
  

Monição:  
 

O salmo que a liturgia escolheu para hoje 
celebra a felicidade do homem fiel que ama a 

Deus e observa os Seus caminhos. Deus 
concede os Seus favores aos que procuram 
fazer a Sua vontade. 
  

Refrão:        
 
FELIZES OS QUE ESPERAM NO SENHOR, 
E SEGUEM OS SEUS CAMINHOS. 

  

Ou:               
 
DITOSOS OS QUE TEMEM O SENHOR, 
DITOSOS OS QUE SEGUEM OS SEUS 
CAMINHOS. 
 

Feliz de ti, que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 
serás feliz e tudo te correrá bem. 
 

Tua esposa será como videira fecunda 
no íntimo do teu lar; 
teus filhos serão como ramos de oliveira 
ao redor da tua mesa. 
 

Assim será abençoado o homem que teme o    
       Senhor. 
De Sião te abençoe o Senhor: 
vejas a prosperidade de Jerusalém 
todos os dias da tua vida. 
__________________________________________ 
 

2.ª Leitura (Col 3, 12-21) 

 

Monição:  
 

São Paulo ensina que a vida de família deve 
estar orientada por um conjunto de virtudes: a 
misericórdia, a bondade, a humildade, a doçura e 
a compreensão. 

A grande força que deve alimentá-la há-de 
ser o amor de Deus. 

  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses 
 

Irmãos: 12Como eleitos de Deus, 
santos e predilectos, revesti-vos de 
sentimentos de misericórdia, de 
bondade, humildade, mansidão e 
paciência. 13Suportai-vos uns aos 
outros e perdoai-vos mutuamente, se 
algum tiver razão de queixa contra 
outro. Tal como o Senhor vos perdoou, 
assim deveis fazer vós também. 
14Acima de tudo, revesti-vos da 
caridade, que é o vínculo da perfeição. 
15Reine em vossos corações a paz de 
Cristo, à qual fostes chamados para 
formar um só corpo. E vivei em acção 
de graças. 16Habite em vós com 
abundância a palavra de Cristo, para 
vos instruirdes e aconselhardes uns 
aos outros com toda a sabedoria; e 
com salmos, hinos e cânticos 
inspirados, cantai de todo o coração a 
Deus a vossa gratidão. 17E tudo o que 

fizerdes, por palavras ou por obras, 
seja tudo em nome do Senhor Jesus, 
dando graças, por Ele, a Deus Pai. 
18Esposas, sede submissas aos vossos 
maridos, como convém no Senhor. 
19Maridos, amai as vossas esposas e 
não as trateis com aspereza. 20Filhos, 
obedecei em tudo a vossos pais, 
porque isto agrada ao Senhor. 21Pais, 
não exaspereis os vossos filhos, para 
que não caiam em desânimo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 

 

As frases, carregadas de apostos (de 
acrescentados) e adjectivação, tornam-se um 
pouco longas e difíceis. Lê-as sem pressa e 
faz as cesuras necessárias (corte, pausa), 
particularmente, nas enumerações, sem deixar 
cair o tom de voz. 

Faz a divisão do texto no versículo 18 
(Esposas, sede...). 
       Esta leitura, não sendo difícil de todo (não 
há leituras fáceis), deves, porém, exercitar as 
palavras mais difíceis, tais como: predidectos 
(o “c” é mudo, não se pronuncia) / misericórdia 
/ vínculo / instruirdes / aconselhardes / 
submissas / aspereza / exaspereis / e outras. 
 

Comentário: 
 

A roupa é muito importante: 
diferencia-nos dos animais que andam 
nus e é o prolongamento do nosso corpo. 
Revela os nossos gostos e os nossos 
sentimentos, mostra se estamos alegres 
ou estamos de luto, se é um dia de feriado 
ou de trabalho. Não pode ser imposto, 
porque cada pessoa tem o direito de 
escolher a imagem que deseja dar de si 
próprio. 

Na linguagem bíblica, a roupa é o 
símbolo das obras que manifestam 
externamente as disposições interiores, 
ou seja, as escolhas do coração. 

O cristão que no Baptismo ressuscitou 
com Cristo para uma vida nova, não pode 
continuar a vestir a roupa velha. «Deveis, 
no que toca à conduta de outrora, despir-       
-vos do homem velho, corrompido por 
desejos enganadores; que vos deveis 
renovar pela transformação do Espírito 
que anima a vossa mente» (Ef 4, 22-24) – 
recomenda Paulo que utiliza noutras 
ocasiões a mesma imagem: «Revesti-vos 
de Jesus Cristo» (Rm13, 14), «revestistes-   
-vos de Cristo» (Gl 3, 27). Retoma-a 
também na carta aos Colossenses: 
«Revestistes-vos do homem novo» (Cl 3, 
10) e, nos versículos seguintes, desen-
volve-a. É a leitura de hoje. 

Na primeira parte enumera as 
características da roupa do cristão: 
«Revesti-vos de sentimentos de miseri-
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córdia, de bondade, humildade, mansidão 
e paciência. Suportai-vos uns aos outros e 
perdoai-vos mutuamente.» Reparemos 
nos tecidos com que é feita: são sete e 
todos de grande valor, praticamente 
impossíveis de encontrar nas nossas 
vidas. 

Mas não está completa ainda a 
descrição da roupa do cristão. É ne-
cessário também revestir-se com um 
vínculo que dê um toque de elegância a 
tudo o resto: a caridade. Esta não se 
reduz a um vago sentimento, mas 
manifesta-se por uma atitude constante de 
serviço ao irmão, na disponibilidade a 
sacrificar-se por ele. 

E atenção porque esta roupa não está 
reservada apenas a alguns. Todos os cris-
tãos a devem vestir, é igual para todos, 
homens e mulheres, sacerdotes, freiras e 
leigos; deve ser usada noite e dia, não é 
possível despi-la. 

Depois na parte central da leitura, são 
indicados alguns meios para manter ou 
construir a harmonia entre os membros da 
família. 

«Habite em vós com abundância a 
palavra de Cristo». É o convite a meditar 
juntos sobre o Evangelho. A família que, 
com regularidade, consegue encontrar um 
momento para dedicar à leitura de uma 
página do Evangelho, constrói sólidas 
bases para se encontrar sempre de 
acordo e fazer opções iluminadas. 

«Para vos instruirdes e aconselhares 
uns aos outros». Quando há o acordo 
acerca dos valores fundamentais – acordo 
criado pela escolha da palavra de Cristo 
como ponto de referência – é possível 
instaurar um diálogo construtivo. Os 
conselhos e as observações não são 
interpretados como intromissões indevi-
das, como ingerências naquilo que não 
nos diz respeito, mas como manifestações 
de carinho afectuoso para com a pessoa 
que se ama. 

«E com salmos, hinos e cânticos 
inspirados, cantai de todo o coração». 
Quantos pormenores, quantos estratage-
mas pomos em acção para fazer com que 
nas nossas famílias reine a confiança 
recíproca, o acordo, a concórdia. Paulo 
sugere o seu: a oração em família. 
Simples e eficaz! 

Depois, na terceira parte da leitura, 
Paulo aplica a lei do amor aos 
relacionamentos entre os membros da 
família cristã. Diz antes de mais às 
mulheres que devem ser submissas para 
com os seus maridos, e depois 
recomenda a estes que amem as suas 
mulheres. 

Normalmente às mulheres não agrada 
nada esta linguagem de Paulo, e 
perguntam por que motivo ele não diz 

também aos maridos: «Sede submissos 
às vossas mulheres.» Estes teriam muita 
necessidade deste conselho. Fazem 
muitas vezes aquilo que querem, e ai de 
quem lhes pedir uma explicação. 

Na verdade, é preciso reconhecer que 
as mulheres têm boas razões para se 
lamentarem. Porém, é preciso entender 
aquilo que Paulo pretende realmente 
afirmar. É verdade que não usa para os 
maridos a palavra servir, mas utiliza outra 
que significa exactamente a mesma coisa 
– diria até – exige muito mais: amar. Para 
um cristão, «amar» não significa talvez 
«tornar-se servo»? O Mestre deu aos 
seus discípulos, homens e mulheres, a 
norma que deve orientar os compor-
tamentos: «Quem no meio de vós quiser 
ser o primeiro, seja vosso servo. Também 
o Filho do Homem não veio para ser 
servido, mas para servir» (Mt 20, 27-28). 
Numa palavra, Paulo pede aos maridos 
que sejam servos (escravos) das suas 
esposas! 

Finalmente, no versículo conclusivo, 
Paulo recomenda aos filhos a obediência, 
mas, ao contrário de Ben Sirá, tem uma 
palavra também para os pais: estejam 
atentos para não cair no autoritarismo que 
não educa, mas cria rigidez, desconfiança 
e exaspera os filhos. 

__________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 
Col 3, 15a.16a 

 

Monição: 
 

Aclamemos o Senhor que se humilhou no 
silêncio duma família para nos ensinar e resgatar. 
Cantemos aleluia. 
 

Refrão: 
 

  ALELUIA, ALELUIA!  
 
  Reine em vossos corações a paz de Cristo, 
  habite em vós a sua palavra. 

__________________________________________ 

Evangelho  (Lc 2, 41-52) 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

41Os pais de Jesus iam todos os anos a 
Jerusalém, pela festa da Páscoa. 42Quando Ele 
fez doze anos, subiram até lá, como era 
costume nessa festa. 43Quando eles 
regressavam, passados os dias festivos, o 
Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que 
seus pais o soubessem. 44Julgando que Ele 
vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e 
começaram a procurá-l’O entre os parentes e 
conhecidos. 45Não O encontrando, voltaram a 
Jerusalém, à sua procura. 46Passados três 

dias, encontraram-n’O no templo, sentado no 
meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes 
perguntas. 47Todos aqueles que O ouviam 
estavam surpreendidos com a sua inteligência 
e as suas respostas. 48Quando viram Jesus, 
seus pais ficaram admirados e sua Mãe disse-       
-Lhe: «Filho, porque procedeste assim 
connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à 
tua procura». 49Jesus respondeu-lhes: «Porque 
Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia 
estar na casa de meu Pai?». 50Mas eles não 
entenderam as palavras que Jesus lhes disse. 
51aJesus desceu então com eles para Nazaré e 
era-lhes submisso. 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Às nossas famílias, disto estamos 
certos, não pode ser proposto um modelo 
de vida melhor do que o da família de 
Nazaré; todavia, o facto relatado pelo 
Evangelho de hoje é desconcertante. 
Maria e José esquecem o filho em 
Jerusalém e durante um dia caminham 
tranquilos sem se preocuparem com Ele; 
Jesus afasta-se dos pais sem pedir 
autorização e, quando a mãe lhe pede 
explicações acerca do seu comporta-
mento, parece até responder-lhe mal; 
Maria e José não entendem as suas 
palavras; só no final se diz que Jesus 
volta a Nazaré e, dali por diante, lhes é 
submisso; uma óptima decisão, a sua, 
mas como é que se explica a sua 
precedente «desobediência»? É inegável 
que, lido como crónica, este trecho 
apresenta algumas dificuldades. Como 
interpretá-lo? 

Nós sabemos que um encontro casual 
com uma pessoa é contado de formas 
diferentes se esta nunca mais foi vista ou 
se, pelo contrário, se tornou numa pessoa 
amiga. Lucas não escreve o seu 
Evangelho no dia seguinte à ocorrência 
destes factos, mas cerca de cinquenta 
anos depois da Páscoa, e de cada página 
da sua obra transparecer a fé no Cristo 
ressuscitado. A morte e ressurreição de 
Jesus deram a entender, a Lucas e aos 
cristãos das suas comunidades, aquilo 
que Maria e José não podiam ainda intuir 
setenta anos antes. Já na criança de doze 
anos Ele reconhece o Cristo, o Filho de 
Deus, o Salvador, aquele que é obediente 
ao Pai ao ponto de dar a sua vida. 

Após esta premissa vejamos, então, o    
trecho de hoje. 
      A lei de Israel prescrevia (só para os 
homens adultos) a peregrinação a 
Jerusalém três vezes ao ano por ocasião 
das festas principais (Êx 23, 17; Dt 16, 
16). Para quem morava longe era 
praticamente impossível observar este 
preceito. Muitos judeus consideravam já 
um grande dom poder fazer a santa 



N.º 539   –   30-12-2018                                                    Sagra Família de Jesus, Maria e José  -  (Ano C.) Pág. 5 

viagem pelo menos uma vez na vida. 
Maria e José que, morando em Nazaré, 
estavam a cerca de três dias de caminho 
de Jerusalém, subiam até lá todos os 
anos para celebrarem a Páscoa. 

Ora, é por ocasião de uma destas 
peregrinações que acontece o facto 
narrado no Evangelho de hoje. Jesus tem 
doze anos, portanto já quase atingiu a 
maioridade (aos treze anos em Israel uma 
pessoa torna-se adulta e passa a estar 
obrigada à observância de todos os 
preceitos da Lei). 

O templo é uma construção esplên-
dida, está circundado por grandes pórticos 
sob os quais os rabinos e os escribas 
explicam as sagradas Escrituras, recitam 
os Salmos e distribuem aos peregrinos os 
seus conselhos. Jesus está desejoso de 
descobrir a vontade do Pai e sabe onde 
encontrá-la: nos livros santos do seu 
povo, nas Escrituras. Por este motivo Ele 
fica em Jerusalém: quer entender a 
palavra de Deus. Passeando pelo templo 
nos dias de festa, fica talvez tocado pelas 
explicações dadas por algum mestre mais 
preparado e mais piedoso do que os 
outros e quer ainda ouvi-lo, quer fazer-lhe 
perguntas, quer esclarecer as suas 
dúvidas. Os peregrinos que o ouvem 
conversar com os rabinos param 
surpreendidos e admirados com a sua 
inteligência precoce e extraordinária. Não 
é fácil encontrar um rapaz da sua idade 
que demonstra tanto amor pelas 
Escrituras e que é capaz de levantar 
questões tão profundas. 

Bom… mas a finalidade do relato de 
Lucas não é a de sublinhar a inteligência 
de Jesus, mas preparar o leitor para 
entender a resposta que Ele dá à sua 
mãe, preocupada e surpreendida com o 
seu comportamento. Trata-se das 
primeiras palavras que Ele pronuncia no 
Evangelho de Lucas, portanto – para o 
evangelista – revestem-se de uma impor-
tância particular, são como que o 
programa de toda a sua vida. A resposta é 
formulada com duas perguntas: «Porque 
me procuráveis? Não sabíeis que Eu 
devia estar na casa de meu Pai?». 

É habitual nas crianças fazerem uma 
infinidade de perguntas, e certamente 
também Jesus dirigiu muitas aos seus 
pais. Esta é a primeira vez que eles não 
conseguem dar-lhe uma resposta, e por 
isso é notada a sua surpresa: «Mas eles 
não entenderam as palavras que Jesus 
lhes disse». Dão conta que Ele começa a 
distanciar-se do restrito ambiente familiar 
e abre-se a um horizonte mais amplo. Ele 
nasceu numa família, mas não lhe 
pertence. É um cidadão do mundo e, 
como todos os filhos, um dom de Deus 
para toda a humanidade. 

Em aparente contraste com o que 
estamos a dizer, a última parte do 
Evangelho de hoje  sublinha que Jesus 
volta a Nazaré e é submisso para com os 
pais. Poderia parecer que, depois da 
traquinice... Ele ganhasse juízo. Mas o 
sentido da afirmação é diferente. Em 
Israel existe o mandamento que impõem 
«honrar os pais». Isto implica o dever de 
os ajudar na velhice, mas, sobretudo, de 
seguir a sua fé religiosa. Os pais estão 
encarregues de narrar aos seus filhos 
aquilo que o Senhor fez pelo seu povo (Dt 
6, 20-25). Portanto, obedecer aos pais, 
significa acolher os ensinamentos e imitar 
a sua fidelidade a Deus. 

Neste sentido Jesus honrou os pais, 
assimilou a sua fé profunda no Deus de 
Abraão e o amor pela palavra de Deus, à 
qual se referirá constantemente durante 
toda a sua vida. 

Poderíamos ficar por aqui, mas os 
biblistas convidam a ler mais em 
profundidade este trecho. Estão conven-
cidos de que Lucas o escreveu para 
evocar, desde o início do seu Evangelho, 
de forma simbólica, os factos da morte-
ressurreição de Jesus. Quais? Lembro 
alguns. 

Antes de mais, ambos os episódios 
acontecem em Jerusalém por ocasião da 
festa da Páscoa. Das duas vezes Jesus 
sobe a Jerusalém para fazer a vontade do 
Pai e das duas vezes todos regressam às 
suas casas deixando-o sozinho: os pais 
vão-se embora e não entendem que Ele 
deve ocupar-se das coisas de seu Pai, os 
apóstolos abandonam-no e não entendem 
como o dom da vida possa levar à glória 
da ressurreição (Lc 24, 12).  

Como no Evangelho de hoje, assim 
também nos relatos da Páscoa, Jesus 
deve fazer a vontade do Pai (Lc 24, 
7.26.44). As mulheres procuram-no 
desesperadamente, não o encontram e 
ouvem a mesma pergunta: «Por que 
procurais?» (Lc 24, 5). Jesus (ressusci-
tado) é encontrado «ao terceiro dia»; os 
discípulos (como Maria e José) não 
compreendem nem o que aconteceu nem 
as palavras que lhes são dirigidas. No dia 
de Páscoa, Jesus senta-se como mestre e 
faz perguntas acerca das Escrituras (Lc 
24, 44), ensina a palavra de Deus ao 
ponto de fazer «arder o coração» e 
extasiar os seus ouvintes (Lc 24, 32) 
exactamente como fez quando era 
criança. 

No templo os rabinos fazem perguntas 
a Jesus. Estes, mesmo conhecendo bem 
as Escrituras, não conseguem colher o 
seu mais profundo significado. Uma só 
pessoa pode iluminar a obscuridade 
destes textos: Jesus. De facto, é Ele 
quem, depois da ressurreição, abre a 

mente dos seus discípulos à compreensão 
das Escrituras (Lc 24, 32): O Antigo 
Testamento torna-se compreensível 
somente quando lido à luz da morte e 
ressurreição de Cristo. 

Se estas referências aos aconteci-
mentos da Páscoa são – como 
consideram os biblistas –  intencionais, 
então a finalidade pela qual Lucas inseriu 
este episódio no seu Evangelho torna-se 
clara: quer que os cristãos das suas 
comunidades não se desencorajem caso 
ainda não consigam entender e acolher o 
projecto do Pai. Não é fácil aceitar a ideia 
de que a vida passa através da morte. 
Convida-os a não fugir, quer que voltem a 
Jerusalém onde, observando e escutando 
o Mestre, deixem gradualmente o seu 
coração abrir-se à vontade do Pai. 

Então, diante dos acontecimentos 
muitas vezes inexplicáveis e incom-
preensíveis, há apenas uma atitude a 
tomar: «Guardar todas estas coisas no 
nosso coração», como fez Maria e meditá-   
-las à luz da palavra de Deus. Também 
para ela não foi fácil entender e aceitar o 
percurso pelo qual Deus quis que o seu 
Filho se encaminhasse.  
 

Oração  Universal 

1.   Para que a santa Igreja, nossa mãe, 
      apresente o rosto de uma verdadeira      
            família, 
      onde se saiba amar, perdoar e acolher, 
      oremos ao Senhor. 
 

2.   Para que em todas as família do nosso     
           tempo, 
      cresça o gosto e a procura da verdade 
      e haja fome e sede do Deus vivo, 
      Oremos ao Senhor. 
 

3.   Para que as famílias cristãs de toda a terra, 
      façam da celebração da Páscoa,  
            como no lar de Nazaré, 
      a grande festa de todos os seus membros, 
      oremos ao Senhor. 
 

4.  Para que os pais cristãos e os seus filhos, 
     façam de suas famílias lares de paz 
     e verdadeiras Igrejas domésticas, 
     oremos ao Senhor. 
 

5.  Para que os nossos irmãos que Deus já     
           chamou a Si, 
     E que acreditaram no nome do seu Filho, 
     D´Ele recebam tudo quanto desejarem, 
     oremos ao Senhor. 
__________________________________________ 

 

Os pastores vieram a toda a pressa e 
encontraram Maria, José e o Menino  
deitado no presépio. (Antífona de Entrada) 
 

Deus apareceu na terra  
e começou a viver no meio de nós.  
(Antífona da Comunhão) 
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Oração  Universal 
(outra opção – 2.ª) 

 

1.  Por toda a Igreja, 
     para que os cristãos façam dela uma  
     verdadeira família onde não haja 

discriminações  mas reinem a justiça, o 
amor e a   fraternidade, 

     oremos ao Senhor. 
  
2. Para que tanto os governos 
      como as Organizações internacionais 
      e, de modo particular, a ONU, 
      se comprometam em defender o valor da    
            família   
      e o respeito da vida humana, 
      desde o momento da concepção, 
      oremos ao Senhor. 
  
3. Por todos os cristãos,  
     para que sejamos solidários na tarefa de 

fazer deste mundo, uma família humana, 
marcada pelo sinal da paz, da concórdia e     

           da justiça, 
     Oremos ao Senhor. 
 
4.  Pelas famílias cristãs, 

para que estejam abertas e atentas           
a  todas as transformações positivas 
que incidem hoje sobre a instituição     
      familiar, 
oremos ao Senhor. 

 
5.  Pelas famílias separadas, 

pelos filhos que sofrem as consequências    
      de uma separação, 
por aqueles que estão distantes de suas  
      famílias, 
por aqueles que não conseguem conviver     
      com os seus familiares, 
oremos ao Senhor. 
 

  6.  Pelas famílias sem casa nem trabalho, 
que são obrigadas a emigrar, 
oremos ao Senhor. 
 

7.  Pelas nossas famílias, 
para que saibam viver sempre em    
      coerência com a fé, 
trabalhando alegre e activamente pelo     
      Reino de Deus, 
oremos ao Senhor. 

__________________________________________ 

Oração  Universal 
(mais uma opção – 3.ª) 

 

1.  Para que a Igreja, família de todos os filhos     
           de Deus, 
    nos acolha e ajude sempre no caminho da       
           Salvação, 
    oremos, irmãos. 
     
    Abençoai, Senhor, as nossas famílias! 
  
 
 

2.  Para que os governos de todas as nações      
           do mundo 
    fomentem, com leis prudentes, os valores     
           familiares, 
    oremos, irmãos. 
     
    Abençoai, Senhor, as nossas famílias! 
     
3.  Para que os jovens que vão celebrar o      
           matrimónio 
    construam lares fecundos, alegres e      
           luminosos, 
    oremos, irmãos. 
  
    Abençoai, Senhor, as nossas famílias! 
  
4.  Para que as famílias desavindas ou em     
          crise de fé 
    acolham o chamamento de Deus à        
          reconciliação, 
    oremos, irmãos. 
  
    Abençoai, Senhor, as nossas famílias! 
  
5.  Para que as nossas famílias, «igrejas     
           domésticas», 
    fomentem um ambiente em que haja      
           vocações, 
    oremos, irmãos. 
     
    Abençoai, Senhor, as nossas famílias! 
  
6.  Para que, por uma devoção filial a José e     
           Maria, 
    as famílias sejam livres dos perigos e     
           ameaças, 
    oremos, irmãos. 
     
    Abençoai, Senhor, as nossas famílias! 
  
7.  Para que os nossos familiares já falecidos 
    pela misericórdia de Deus descansem em     
          paz, 
    oremos, irmãos. 
     
    Abençoai, Senhor, as nossas famílias! 
__________________________________________ 
 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus      
Dia 02 – SS. Basílio Magno e Gregório      
               de Nazianzo (Bispos e Doutores da        

                                                                       Igreja); 

Dia 03 – Santíssimo Nome de Jesus. 
__________________________________________ 
 

A família,  

obra de Deus 

Deus criou a família humana estável 
como um ambiente indispensável onde a 
pessoa humana se desenvolve. Ela é um 
dom maravilhoso do Senhor que os 
homens têm a possibilidade de adulterar. 

Os animais – porque não são 
pessoas, com espírito e corpo – não 

constituem família. Acasalam para a 
ocasião de se reproduzirem. 

A família é uma instituição tão 
importante que o Filho de Deus, ao 
Incarnar, dispensou praticamente tudo, 
menos o calor de uma família natural. 
__________________________________________ 
 

Caminho  

de santidade 
 

«Deus quis honrar os pais nos filhos e 
firmou sobre eles a autoridade da mãe.» 

Todas as pessoas são chamadas a 
viver uma vida na terra crescendo no amor 
de Deus, até à comunhão perfeita e 
eterna no Paraíso. Nisto consiste a 
santidade pessoal. Tudo começa na fonte 
do Baptismo e tem a sua meta no Céu. 

Para seguir este percurso – da fonte 
do Baptismo até à felicidade eterna – há 
diversos caminhos e todos podem ser 
divinos, com a condição de que façamos 
sempre a vontade de Deus. 

Para que possamos fazer sempre a 
vontade de Deus temos necessidade da 
luz da formação doutrinal – de outro modo 
não saberíamos qual é a vontade de Deus 
a nosso respeito – e da força da oração e 
dos sacramentos, especialmente da 
Reconciliação e Penitência e da 
Eucaristia. Pretender viver saudavelmente 
numa família sem oração é como querer 
voar sem ter asas.  

A grande maioria das pessoas é 
chamada por Deus a constituir família, 
para os baptizados, pelo sacramento do 
matrimónio. Não há união lícita entre um 
homem e uma mulher, para um cristão, a 
não ser pelo sacramento. 

O caminho de santidade que os 
casados devem percorrer é a vida diária, 
com todas as suas actividades e 
implicações. 

– O amor fiel mútuo dos esposos, 
com todas as suas manifestações 
honestas é um meio de santificação. 

– O amor esclarecido e amorosa-
mente exigente aos filhos, bem como a 
correspondência dos filhos ao amor dos 
pais que se manifesta no amor, respeito e 
obediência. 

– Amor filial como resposta ao amor 
dos pais que os leva a crescer como 
pessoas humanas; 

Respeito pela diferença de idade e de 
missão como exigência de uma boa 
relação humana na família. 

Obediência que torna possível aos 
pais o cumprimento da sua missão de 
educadores e a ordem na família.  

– O trabalho diário em todas as suas 
expressões: trabalho doméstico – o mais 
meritório, porque escondido e não 
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apreciado, mas indispensável para a 
saúde espiritual da família – e o trabalho 
profissional. 

– As alegrias e tristezas, preocu-
pações e acontecimentos normais na 
família. Destas fazem parte também as 
doenças e contradições. 
__________________________________________ 
 

Família 

Escola indispensável 
 

«Quem honra seu pai obtém o perdão 
dos pecados e acumula um tesouro quem 
honra sua mãe. Quem honra o pai 
encontrará alegria nos seus filhos e será 
atendido na sua oração.» 

Deus instituiu a família como uma 
escola que todos hão-de frequentar. 

 – Escola das virtudes humanas.  

São apreendidas no dia a dia, pelo 
convívio familiar e pela ajuda dos maiores. 
A laboriosidade, a veracidade, a alegria, a 
justiça, o espírito de serviço, etc. 

– Escola de fé.  

Foi na família que, ao longo de dois 
mil anos, se difundiu a fé pelo mundo. 

A família é o primeiro lugar da 
revelação de Deus, pelo amor paciente, 
inesgotável, compreensivo, responsável e 
misericordioso dos pais. Quando ensina-
mos à criança que Deus é o nosso pai do 
Céu, ela revê imediatamente o rosto do 
pai e da mãe. 

Mais do que com as palavras, os pais 
encaminham os filhos pelo testemunho de 
vida. Ainda que não digam nada, os filhos 
reparam em tudo. Um só testemunho vale 
mais do que muitos sermões (Paulo VI). 

– Escola de oração. 

 A família deve rezar unida como 
instituição, tal como toma junta as 
refeições. À hora do almoço ou do jantar, 
ninguém se lembra de dizer: “cada um 
come para si”, tal como à hora de rezar 
não há-de sentenciar: “cada um reza para 
si.” 

Não foi por acaso que o Concílio 
Vaticano II chamou à família cristã Igreja 
doméstica, lugar de oração e de sacrifício. 
O que não se aprendeu nesta escola 
dificilmente se aprende noutro lugar. 
__________________________________________ 
 

Construir família 
 

 «Quem honra seu pai terá longa vida, 
e quem lhe obedece será o conforto de 
sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu 

pai e não o desgostes durante a sua 
vida.» 

O nosso Deus chama-nos a construir, 
de mãos dadas com Ele, uma verdadeira 
família cheia de saúde. 

A vida de família é uma ciência e uma 
arte que se torna necessário aprender e 
cultivar. Prepara-se por uma caminhada 
séria no amor e no planeamento do futuro. 
Alguém disse que é preciso mais coragem 
para não casar do que para seguir o 
impulso natural e seguir o caminho que 
quase todos seguem. 

Há pessoas que Deus chama ao 
celibato apostólico por amor do Reino dos 
Céus. Serão sempre um pequeno grupo, 
em comparação com a maioria que segue 
o caminho do matrimónio. Mas há também 
pessoas que não devem casar porque de 
modo nenhum estão preparadas nem se 
querem preparar. 

No Evangelho da perda e encontro de 
Jesus no templo aprendemos o segredo 
de uma família em crescimento. 

–  Deus em primeiro lugar.  

«Seus pais iam todos os anos a 
Jerusalém pela festa da Páscoa.» 

 Há-de haver uma vida de piedade na 
família, com a oração em comum, 
participação na missa dominical, etc.  

–  Corresponsabilidade do pai e da 
mãe.  

«Eis que teu pai e eu te procurávamos 
cheios de aflição.»  

Os dois são igualmente responsáveis 
na educação dos filhos e deve ser 
realizada em comunhão de pensamento e 
atitudes dos pais. 

– Generosidade inesgotável.  

Eis que teu pai e eu te procurávamos 
há três dias. Três dias e três noites de 
procura incansável que os esgotou, além 
de que o esforço era acompanhado de 
uma angústia indizível. 

– Os pais e a vocação dos filhos.  

«Não sabíeis que devo ocupar-Me das 
coisas de Meu Pai?» 

Já pensámos quantas vezes somos 
um estorvo ao crescimento da vocação 
dos nossos filhos?. 
__________________________________________ 
 

Como viver em 

família 
 

Desde logo, combater os inimigos. 
O grande inimigo da família é o 

egoísmo. Por obra dele, as pessoas, em 
vez de se abrirem ao amor e à comunhão, 

fecham-se no seu espaço mesquinho e 
desgraçado. Quando as pessoas se 
fecham uma à outra, fecham-se também 
aos filhos. 

Muitas vezes o namoro, em vez de 
preparar para o amor matrimonial 
generoso, abnegado, é uma mentira 
permanente em que cada um desenvolve 
o seu egoísmo e explora o futuro 
companheiro. Manifesta-se hoje este 
egoísmo que leva a diversas atitudes. 

– Na recusa em aceitar os filhos ou 
em negligenciar a sua educação, uma vez 
trazidos ao mundo. 

– No comportamento para com os 
idosos. Não é por acaso que o Senhor, no 
Livro de Ben Sirá (1.ª Leitura) chama 
insistentemente a atenção para este 
problema. 

–  Também o respeito humano, o 
não querer ser diferente, o fazer como os 
outros fazem, acabando por ser um 
ditador cruel para as pessoas, que lhes 
rouba a liberdade. 

– Certos meios de comunicação 
social impõem à família uma imagem do 
matrimónio que não é a querida por Deus. 
Por vezes chegam até a ridicularizar a 
fidelidade conjugal a generosidade no 
número dos filhos, e outros bens do 
matrimónio. 
__________________________________________ 
 

Virtudes do lar 
 

–  Mansidão e paciência.  

Suportai-vos uns aos outros. Todos 
temos limitações. Se não houver 
paciência e compreensão não há paz, 
nem alegria e amor na família. 

Há limitações próprias da idade, do 
feitio, da falta de saúde e de defeitos 
ainda não corrigidos. Somos inclinados a 
forçar as pessoas ao nosso modo de 
pensar, gostos, caprichos e opiniões. Os 
pais, quando vão a passeio, contam com 
a realidade de que os filhos pequeninos 
são incapazes de dar passos largos como 
os adultos, e submetem-se à sua 
vagarosidade, com toda a paciência. 

– Perdão. Perdoai-vos mutuamente. 

 Quer dizer: perdoai e aceitai ser 
perdoados. O perdão é necessário na vida 
de família. Faz-nos crescer na humildade 
e na generosidade. Este perdão há-de ser 
constante e iniciado pelo mais forte. 

Perdoar ou pedir perdão, reconhe-
cendo os próprios erros, não é dizer que o 
ofendido fez bem quando, na realidade, 
errou. 
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Às vezes estamos a pedir perdão, não 
pelo que fizemos ou dissemos, mas pelo 
modo como as coisas aconteceram sem 
nossa culpa. 
__________________________________________ 
 

O clima familiar 
 

São Paulo fala de diversos 
sentimentos que é preciso alimentar na 
família. 

– Acolhimento à Palavra de Deus.  

A palavra de Cristo habite em vós com 
abundância. 

–  A misericórdia.  

O Senhor explica em que ela consiste 
na parábola do filho pródigo e com a 
mulher pecadora. Consiste no perdão 
gratuito, seguido do esquecimento das 
faltas, tratando as pessoas como se nada 
tivesse acontecido. 

É uma tentação constante guardar a 
factura, para a exibir num momento de 
crise, mostrar a ferida recebida e voltar a 
recordá-la. 

É preciso ter a nobre delicadeza de 
não estar sempre a lembrar o passado, 
aconteça o que acontecer. 

– A bondade.  

Por princípio, pensamos bem das 
pessoas, acreditamos na sua boa 
intenção. É doentio estar sempre a 
procurar o pior sentido das palavras e das 
atitudes, como se os outros estivessem 
sempre de má fé, à espera de nos 
fazerem mal. 

Toda a pessoa tem direito a que 
pensemos bem dela até que se prove o 
contrário. 

– A humildade.  

Todas as pessoas são igualmente 
dignas, livres e responsáveis. Não há 
pessoas superiores às outras. Podem 
ocasionalmente desempenhar um cargo 
socialmente de mais relevo, mas tudo é 
transitório. 

– Dois pequenos propósitos neste 
dia:  

Ter a Sagrada Família em casa, 
diante dos nossos olhos e no pensa-
mento. 

Rezar o terço em família, com as 
pessoas que estiverem presentes. A falta 
de alguém é uma desculpa de que o 
Inimigo aproveita para levar a adiar 
indefinidamente a oração do Terço. 
__________________________________________ 

Jornal do Leitor, o teu jornal 

Entrevista  

ao Papa Francisco 
 
ENTREVISTA DA RÁDIO RENASCENÇA 

AO PAPA FRANCISCO (em Roma) 
  

No dia 8 de Setembro de 2015, o 
Papa Francisco deu uma entrevista à 
jornalista portuguesa Vaticanista, Aura 
Miguel, para a Rádio Renascença, que a 
transmitiu em português. No dia 7 o Papa 
tinha recebido em audiência os bispos 
portugueses, em visita ad limina. 
  

Eis alguns excertos da entrevista. 
 
– Aura Miguel: No seu discurso aos 

bispos portugueses, além de elogiar o 
povo português e olhar para a Igreja com 
serenidade, o Santo Padre manifesta duas 
preocupações: uma em relação aos 
jovens e outra em relação à catequese. 
(…) O Santo Padre também falou de uma 
catequese, que muitas vezes permanece 
teórica e onde falta esta capacidade de 
propor o encontro… 

– Papa Francisco: Pois é importante 
que a catequese não seja puramente 
teórica. Isso não serve. A catequese é 
dar-lhes doutrina para a vida e, portanto, 
tem de incluir três linguagens, três 
idiomas: o idioma da cabeça, o idioma do 
coração e o idioma das mãos. E a 
catequese deve entrar nesses três 
idiomas: que o jovem pense e saiba qual é 
a fé, mas que, por sua vez, sinta com o 
seu coração o que é a fé e, por sua vez, 
faça coisas. Se falta à catequese uma 
destas três línguas, destes três idiomas, 
não avança. Três linguagens: pensar o 
que se sente e o que se faz, sentir o que 
se pensa e o que se faz, fazer o que se 
sente e o que se pensa. 

(…) Mas é verdade que a metodologia 
catequética, às vezes, não é completa. Há 
que procurar uma metodologia da 
catequese que junte as três coisas: as 
verdades que se devem crer, o que se 
deve sentir e o que se faz, o que se deve 
fazer, tudo junto. 
  

– Aura Miguel: O que é que pode 
tocar a liberdade de alguém que “faz o 
que quer” e que foi educado desde 
pequeno com um conceito de felicidade 
para quem “a felicidade é não ter 
problemas”? Em geral, educam-se as 
crianças com este desejo de que a 
felicidade é “não ter problemas e fazer o 
que se quer”.  

– Papa Francisco: Uma vida sem 
problemas é aborrecida. É um tédio. O 

homem tem, dentro de si, a necessidade 
de enfrentar e de resolver conflitos e 
problemas. Evidentemente, uma educa-
ção para não ter problemas, é uma 
educação asséptica. (…) 
  

– Aura Miguel: Na onda individualista 
em que vivemos – falou nisso em 
Estrasburgo – parece um capricho exigir 
direitos, sempre mais direitos separados 
da busca da verdade. Crê que isto é 
também um problema na maneira de viver 
a fé?  

– Papa Francisco: Pode ser... 
sempre com mais exigências, sem a 
generosidade de dar. Ou seja, é exigir só 
os meus direitos e não os meus deveres 
perante a sociedade, não é? Eu creio que 
direitos e deveres caminham juntos. 
Senão, isso cria a educação do espelho; 
porque a educação do espelho é o 
narcisismo e hoje estamos numa 
civilização narcisista. 
__________________________________________ 
 

Por considerar mais que oportuno, 
neste Domingo da Sagrada Família de 
Jesus, Maria e José, apresentamos aqui os 
“Dez Mandamentos do Casal” desenvol-
vidos por psicólogos competentes.  

 

Os dez mandamentos 

do casal 
 

Esta lista foi elaborada por uma 
equipa de psicólogos 

especialistas em terapia conjugal 
 

Uma equipa de psicólogos e 
especialistas americanos, que trabalhava 
em terapia conjugal, elaborou os Dez 
Mandamentos do Casal. 

Vamos analisá-los aqui, já que trazem 
muita sabedoria para a vida e felicidade 
dos casais. É mais fácil aprender com o 
erro dos outros do que com os próprios. 

 
1.º  – Nunca irritar-se ao mesmo tempo. 

 
A todo custo evitar a explosão. Quanto 

mais a situação é complicada, mais a 
calma é necessária. Então, será preciso 
que um dos dois acione o mecanismo que 
assegure a calma de ambos diante da 
situação conflitante. É preciso conven-
cermo-nos de que na explosão nada será 
feito de bom. Todos sabemos quais são 
os frutos de uma explosão: apenas 
destroços, morte e tristeza. Portanto, 
jamais permitir que a explosão chegue a 
acontecer. D. Helder da Câmara tem um 
belo pensamento que diz: “Há criaturas 
que são como a cana do açúcar, mesmo 
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postas na moenda, esmagadas de todo, 
reduzidas a bagaço, só sabem dar 
doçura…” 

 
2.º  – Nunca gritar um com o outro. 
 

A não ser que a na casa esteja a 
pegar o fogo. 

Quem tem bons argumentos não 
precisa de gritar. Quanto mais alguém 
grita, menos é ouvido. Alguém me disse 
certa vez que se gritar resolvesse alguma 
coisa, porco nenhum morreria (…) Gritar é 
próprio daquele que é fraco moralmente, e 
precisa de impor pelos gritos aquilo que 
não consegue pelos argumentos e pela 
razão. 

 
3.º  – Se alguém deve ganhar na           
        discussão, deixar que seja o outro. 
 

Perder uma discussão pode ser um 
acto de inteligência e de amor. Dialogar 
jamais será discutir, pela simples razão de 
que a discussão pressupõe um vencedor 
e um derrotado, e no diálogo não. 
Portanto, se por descuido nosso, o diálogo 
se transformar em discussão, permite que 
o outro “vença”, para que mais rapida-
mente ela termine. 

Discussão no casamento é sinônimo 
de “guerra”, é uma luta inglória. “A vitória 
na guerra deveria ser comemorada com 
um funeral”; dizia Lao Tsé. Que vantagem 
há em se ganhar uma disputa contra 
aquele que é a nossa própria carne? É 
preciso que o casal tenha a determinação 
de não provocar brigas; não nos podemos 
esquecer que basta uma pequena nuvem 
para esconder o sol. Às vezes uma 
pequena discussão esconde por muitos 
dias o sol da alegria no lar. 

 
4.º –  Se for inevitável chamar atenção,               
         fazê-lo com amor. 
 

A outra parte tem que entender que a 
crítica tem o objetivo de somar e não de 
dividir. Só tem sentido a crítica que for 
construtiva; e essa é amorosa, sem 
acusações nem condenações. Antes de 
apontarmos um defeito, é sempre 
aconselhável apresentar duas qualidades 
do outro. Isso funciona como um 
anestésico para que se possa fazer o 
curativo sem dor. E reza pelo outro antes 
de abordá-lo num problema difícil. Pede 
ao Senhor e a Nossa Senhora que 
preparem o coração dele para receber 
bem o que tu precisas de lhe dizer. Deus 
é o primeiro interessado na harmonia do 
casal. 

 
5.º  –  Nunca jogar no rosto do outro  
          os erros do passado. 

A pessoa é sempre maior do que os 
seus erros, e ninguém gosta de ser 
caracterizado pelos seus defeitos. 

Todas as vezes que acusamos a 
pessoa dos seus erros passados, estamos 
a traze-los de volta e dificultando que ela 
se livre deles. Certamente não é isto que 
queremos para a pessoa amada. É 
preciso todo o cuidado para que isto não 
ocorra nos momentos de discussão. 
Nestas horas o melhor é manter a boca 
fechada. Aquele que estiver mais calmo, 
que for mais controlado, deve ficar quieto 
e deixar o outro falar até que se acalme. 
Não revidar em palavras, senão a 
discussão aumenta, e tudo de mau pode 
acontecer, em termos de ressentimentos, 
mágoas  e dolorosas feridas. 

Nos tempos horríveis da “guerra fria”, 
quando pairava sobre o mundo todo o 
perigo de uma guerra nuclear, como uma 
espada de Dâmocles sobre as nossas 
cabeças,  o Papa Paulo VI avisou o 
mundo: “a paz impõe-se somente com a 
paz, pela clemência, pela misericórdia, 
pela caridade”. Ora, se isto é válido para o 
mundo encontrar a paz, muito mais é 
válido para todos os casais viverem bem. 
Portanto, como ensina Thomás de 
Kemphis, na Imitação de Cristo, “primeiro 
conserva-te em paz, depois poderás 
pacificar os outros”. E Paulo VI, ardoroso 
defensor da paz, dizia: “se a guerra é o 
outro nome da morte, a vida é o outro 
nome da paz.” Portanto, para haver vida 
no casamento, é preciso haver a paz; e 
ela tem um preço: a nossa maturidade. 

 
6.º –   A displicência com qualquer               
          pessoa é tolerável, menos com o      
          cônjuge. 
 

Na vida a dois tudo pode e deve ser 
importante, pois a felicidade nasce das 
pequenas coisas. A falta de atenção para 
com o cônjuge é triste na vida do casal e 
demonstra desprezo para com o outro. Sê 
atento ao que ele diz, aos seus problemas 
e aspirações. 

 
7.º  –  Nunca ir dormir sem ter chegado         
          a um acordo. 
 

Se isso não acontecer, no dia seguinte 
o problema poderá ser bem maior.  Não 
se pode deixar acumular problema sobre 
problema sem solução. 

Já pensaste se usasses a mesma 
leiteira (cafeteira) que já usaste no dia 
anterior, para ferver o leite, sem antes 
lavá-la? O leite certamente azedaria. O 
mesmo acontece quando acordamos sem 
resolver os conflitos de ontem. 

Os problemas da vida conjugal são 
normais e exigem de nós atenção e 

coragem para enfrentá-los, até que sejam 
solucionados, com o nosso trabalho e com 
a graça de Deus. A atitude da avestruz, da 
fuga,  é a pior que existe.  Com paz e 
perseverança busquemos a solução. 

 
8.º – Pelo menos uma vez ao dia, dizer      
        ao outro uma palavra carinhosa. 
 

Muitos têm reservas enormes de 
ternura, mas esquecem de expressá-las 
em voz alta. Não basta amar o outro, é 
preciso dizer isto também com palavras. 
Especialmente para as mulheres, isto tem 
um efeito quase mágico. É um tónico que 
muda completamente o seu estado de 
ânimo, humor e bem estar. Muitos homens 
têm dificuldade neste ponto; alguns por 
problemas de educação, mas a maioria 
porque ainda não se deu conta da sua 
importância. 

Como são importantes essas 
expressões de carinho que fazem o outro 
crescer: “eu te amo”, “tu és muito impor-
tante para mim”,  “sem ti eu não teria 
conseguido vencer este problema”, “a tua 
presença é importante para mim”; “as tuas 
palavras ajudam-me a viver”… Diga isto 
ao outro com toda a sinceridade todas as 
vezes que experimentar o auxílio 
edificante dele. 

 
9.º  –  Cometendo um erro, saber       
          admiti-lo e pedir desculpas. 
 

Admitir um erro não é humilhação. A 
pessoa que admite o seu erro demonstra 
ser honesta, consigo mesma  e com o 
outro. Quando errámos não temos duas 
alternativas honestas, apenas uma: 
reconhecer o erro, pedir perdão e procurar 
remediar o que fizemos de errado, com o 
propósito de não repeti-lo.  Isto é ser 
humilde. Agindo assim, mesmo os nossos 
erros e quedas serão alavancas para o 
nosso amadurecimento e crescimento. 
Quando temos a coragem de pedir 
perdão, vencendo o nosso orgulho, 
eliminamos quase de vez o motivo do 
conflito no relacionamento, e a paz retorna 
aos corações.  É nobre pedir perdão! 

 
10.º  –  Quando um não quer,  
             dois não brigam. 
 

É a sabedoria popular que ensina isto. 
Será preciso então que alguém tome a 
iniciativa de quebrar o ciclo pernicioso que 
leva à briga. Tomar esta iniciativa será 
sempre um gesto de grandeza, 
maturidade e amor. E a melhor maneira 
será “não pôr lenha na fogueira”, isto é, 
não alimentar a discussão. Muitas vezes é 
pelo silêncio de um que a calma retorna 
ao coração do outro. Outras vezes será  
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por um abraço carinhoso, ou por uma 
palavra amiga. 

Todos nós temos a necessidade de 
um “bode expiatório” quando algo adverso 
nos ocorre. Quase que inconscientemente 
queremos, como se diz, “pegar alguém 
para Cristo”, a fim de desabafar as nossas 
mágoas e tensões. Isto é um mecanismo 
de compensação psicológica que age em 
todos nós nas horas amargas, mas é um 
grande perigo na vida familiar. Quantas e 
quantas vezes acabam “pagando o pato” 
as pessoas que nada têm a ver com o 
problema que nos afetou. Às vezes são os 
filhos que apanham do pai que chega a 
casa nervoso e cansado; outras vezes é a 
esposa ou o marido que recebe do outro 
uma enxurrada de lamentações, reclama-
ções e ofensas, sem quase nada ter a ver 
com o problema em si. 

Temos que nos vigiar e policiar nestas 
horas para não permitir que o sangue 
quente nas veias gere uma série de 
injustiças com os outros. E temos de 
tomar redobrada atenção com os 
familiares, pois, normalmente são eles que 
sofrem as consequências de nossos 
desatinos. No serviço, e fora de casa, 
respeitamos as pessoas, o chefe, a 
secretária, etc; mas, em casa, onde 
somos “familiares”, o desrespeito acaba 
acontecendo. Exatamente onde estão os 
nossos entes mais queridos, no lar, é ali 
que, injustamente, descarregamos as 
paixões e o nervosismo. É preciso toda a 
atenção e vigilância para que isto não 
aconteça. Os filhos, a esposa, o marido, 
são aqueles que merecem o nosso 
primeiro amor e tudo de bom que 
trazemos no coração. Portanto, antes de 
entrarmos no recinto sagrado do lar, é 
preciso deixar lá fora as mágoas, os 
problemas e as tensões. Estas, até podem 
ser tratadas na família, buscando-se uma 

solução para os problemas, mas, com 
delicadeza, diálogo, fé e otimismo. 

É o amor dos esposos que gera o 
amor da família e que produz o “alimento” 
e o “oxigênio” mais importante para os 
filhos. Na Encíclica Redemptor Hominis, o 
Papa João Paulo II disse algo marcante: 

“O homem não pode viver sem amor. 
Ele permanece para si próprio um ser 
incompreensível e a sua vida é destituída 
de sentido, se não lhe for revelado o 
amor, se ele não se encontra com o amor, 
se não o experimenta e se não o torna 
algo próprio, se nele não participa 
vivamente”. (RH,10) 

Sem o amor a família nunca poderá 
atingir a sua identidade, isto é, ser uma 
comunidade de pessoas. 

O amor é mais forte do que a morte e 
é capaz de superar todos os obstáculos 
para construir o outro. Assim se expressa 
o Cântico dos Cânticos: 

“…o amor é forte como a morte… 
Suas centelhas são centelhas de fogo, 

uma chama divina. 
As torrentes não poderiam extinguir o 

amor, nem os rios o poderiam submergir.” 
(Ct 8, 6-7) 

Há casais que dizem ir separar-se 
porque acabou o amor entre eles. Será 
verdade? 

Seria mais coerente dizer que o 
“verdadeiro” amor não existiu entre eles. 
Não cresceu e não amadureceu; foi 
queimado pelo sol forte do egoísmo e 
sufocado pelo amor próprio de cada um. 
Não seria mais coerente dizer: “nós 
matamos o nosso amor?” 

O poeta cristão Paul Claudel resumiu 
de maneira bela a grandeza da vida do 
casal: 

“O amor verdadeiro é dom recíproco 
que dois seres felizes fazem livremente de 
si próprios, de tudo o que são e têm. Isto 

pareceu a Deus algo de tão grande que o 
tornou sacramento.” 
__________________________________________ 
 

Aniversários 
 

Esta semana, está de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, apenas um 
Leitor, pertencente à Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira. 

Trata-se do Leitor Nelson Gomes, 
na próxima sexta-feira, dia 4 de Janeiro e 
a quem o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades. 
__________________________________________ 
 

Humor 
 

Dois zeros vão pelo deserto:  
– Olha, está tanto calor que estou a 

pingar de suor. 
Nisto veem um oito, que passa a 

correr: 
– Olha este, que jeitoso, a fazer 

jogging com o cinto apertado. 
__________________________________________ 

Bom Ano de 2019 

O Jornal do Leitor deseja a todos os seus 
leitores um próspero Ano Novo de 2019. 
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Escala  da  Semana   

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Glória Martins    Joaquim Martins    

Avisos Graça Coelho  Vera Moura  Rosa Matos  Sónia Ribeiro  

Admonição         

1.ª Leitura José M.ª Matos Marlena Leal Vera Moura Diana Araújo António Dias Rita Meireles Sónia Ribeiro Telma Sousa 

2.ª Leitura Alexandra Brito Cátia Vanessa  Cristóvão Neto José Pedro Diana Pinto Salomé Nóbrega Paulo Neto Adelino Sousa 

Oraç.  Fiéis Graça Coelho Miguel Pachec Gracinda Nunes Teresa Moreira Rosa Matos Sónia Raquel Susana Moreira Brazinda Fernand 

Ação Graças         

Suplente Glória Martins    Joaquim Martins    

 


