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VI Dom. Comum 

 

Bendito o homem que põe no Senhor 
a sua esperança. O profeta Jeremias põe 
frente a frente a auto-suficiência daqueles 
que prescindem de Deus, com a atitude 
dos que escolhem confiar em Deus e 
entregar-se nas suas mãos. Prescindir de 
Deus é percorrer um caminho de morte. 
No Evangelho, Jesus proclama felizes os 
que constroem a sua vida à luz dos 

valores eternos e infelizes os que 
preferem o egoísmo. São Paulo, falando 
da nossa ressurreição, consequência da 
ressurreição de Cristo, fortalece a nossa 
esperança: a nossa vida atingirá a felici-
dade total, no Reino dos Céus. 

Só com Deus e em Deus, em quem 
confiamos, será possível alcançar a 
felicidade eterna, que não tem fim. 
_________________________________ 

introdução 
 

Quem tem dinheiro para investir não o 
entrega ao primeiro vendedor ambulante 
que encontra na rua. Informa-se, pede 
conselho a um especialista em economia, 
verifica quais são as acções em queda e 
quais as que estão a subir, quais as que 
dão maior confiança, quais as que são 
vendidas ao desbarato. Só depois, tendo 
ponderado bem os riscos, escolhe as que 
quer comprar. 

Ora, também a nossa vida é um 
capital precioso que Deus pôs nas nossas 
mãos e que deve ser posto a render. Em 
que valores jogá-la? Quais são as 
“acções” que farão aumentar o capital? 
Algumas são muito procuradas e a maior 
parte das pessoas joga tudo nelas: o 
sucesso a todo o custo, a carreira, o 
dinheiro, a saúde, a glória, o visual, a 
procura do prazer. Mas serão estas uma 
escolha acertada? 

Depois há outras “acções” que estão 
muito desvalorizadas: o serviço aos últi-
mos sem pedir nada em troca, a 
paciência, a capacidade de suportar, a 
renúncia ao supérfluo, a generosidade 
para com quem se encontra em 
necessidade, a rectidão moral... Ora, 
como é considerado pela nossa cultura, 
quem aposta nestes valores: um sábio, 
um ingénuo, um sonhador, um idealista? 

Se tivéssemos muitas vidas, podería-
mos tentar jogar uma em cada roleta, mas 
temos uma só, irrepetível: por isso, não é 
permitido errar. 

Então é indispensável e urgente o 
parecer de um especialista de confiança, 
mas há também o perigo de escolher o 
conselheiro errado. 

Nunca como neste caso se revela 
sapiente a frase: «não confies em 
ninguém, nem sequer nos amigos.» 
Aposta nos valores que Deus te garante. 

Feliz é aquele que põe a sua 
esperança no Senhor.  

 

Antífona de Entrada 
 

Sede a rocha do meu refúgio, Senhor, 
e a fortaleza da minha salvação.  

Para glória do vosso nome, guiai-me e 
conduzi-me. 
_________________________________ 

1.ª Leitura (Jr 17, 5-8) 
 
Monição:  
 

A vida é o bem mais precioso que o 
Senhor nos confiou. É importante saber fazer 
bom «negócio» com ela. O Profeta Jeremias, 
divinamente inspirado, diz-nos que o sucesso 
ou fracasso do nosso viver dependerá de 
confiarmos ou não no Senhor. 

  
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Jeremias 
 
5Eis o que diz o Senhor: «Maldito 

quem confia no homem e põe na carne 
toda a sua esperança, afastando o seu 
coração do Senhor. 6Será como o cardo 
na estepe que nem percebe quando 
chega a felicidade: habitará na aridez 
do deserto, terra salobre, onde 
ninguém habita. 7Bendito quem confia 
no Senhor e põe no Senhor a sua 
esperança. 8É como a árvore plantada à 
beira da água, que estende as suas 
raízes para a corrente: nada tem a 
temer quando vem o calor e a sua 
folhagem mantém-se sempre verde; em 
ano de estiagem não se inquieta e não 
deixa de produzir os seus frutos». 

 

Palavra da Salvação. 
 
 
Comentário à Primeira Leitura: 
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A leitura começa com uma afirmação 

clara, mas também desconcertante: 
Maldito quem confia no homem. 

Há já tanta falta de confiança no 
mundo, somos tão desconfiados e 
reservados! As experiências dolorosas de 
traições, infidelidades e intrigas postas em 
acção por pessoas insuspeitáveis e ami-
gos, levaram-nos a criar a frase confiar é 
bom, desconfiar é ainda melhor. Somos 
induzidos a imaginar segundos fins, a 
supor inconfessáveis projectos egoístas 
até mesmo por detrás das propostas mais 
sinceras e desinteressadas. Será 
Jeremias convida-nos, talvez, a sermos 
ainda mais prudentes, a estar ainda mais 
atentos? 

Não!  O significado da recomendação 
do profeta não é esse. Ele quer dar-nos 
um critério de vida e de sabedoria. 

Não ponhais – diz ele – a vossa confi-
ança nos valores que são propostos pelos 
homens. Quem assim procede é como um 
tamariz plantado em lugar árido, numa 
terra de salsugem (terra salgada) onde 
nenhum arbusto se pode desenvolver e 
crescer. O mundo baseado nestes 
pseudo-valores é como um deserto 
inabitável, é um lugar onde não se pode 
desenvolver uma vida social, onde é 
impossível viver. 

Depois, a segunda parte da leitura  
descreve o homem feliz, aquele que 
aposta nas acções justas, garantidas por 
Deus. Este é como uma árvore plantada 
junto ao nascente de água. Mesmo no 
período da seca mantém as folhas verdes, 
produz frutos saborosos. 

Quem joga a sua vida nos valores 
propostos pelos homens é maldito. Não 
quer dizer que Deus o castigará, mas que 
se arruinou apostando nos valores 
errados. O profeta constata que a vida 
construída sobre as propostas humanas 
conclui-se com um desastre: de todos os 
bens a que se dedicou tanto tempo, 
energias, sacrifícios não ficará nada. Tudo 
será consumido quando «o fogo provará o 
que vale a obra de cada um» (1 Cor 3, 
13). 

Já, pelo contrário, quem fundamenta a 
sua vida em Deus, quem acredita nos 
valores propostos por Ele, mesmo que 
aos olhos das outras pessoas apareça 
como um falhado... é felizl Não se diz que 
receberá um prémio, mas que acertou na 
vida. 

Porque o bem que é feito, o amor 
semeado, a paz que construiu, ficarão 
para sempre. «O ouro e a prata são 
provados pelo fogo, mas é o Senhor quem 
prova a qualidade dos homens» (Pr 17, 3) 
e, no final, o que conta é o seu julga-
mento. 

 

Salmo Responsorial 
Sl 1, 1-2.3.4.6 (R. Sl 39,5a) 

  

Monição:  
 

Felizes aqueles que colocam a sua espe-
rança na Cruz do Senhor. 
  

Refrão: 
 
FELIZ O HOMEM 
QUE PÔS A SUA ESPERANÇA NO SENHOR. 
  
Feliz o homem que não segue o conselho dos      
      ímpios, 
nem se detém no caminho dos pecadores, 
mas antes se compraz na lei do Senhor, 
e nela medita dia e noite. 
  
É como árvore plantada à beira das águas: 
dá fruto a seu tempo e sua folhagem não  
      murcha. 
Tudo quanto fizer será bem sucedido. 
  
Bem diferente é a sorte dos ímpios: 
são como palha que o vento leva. 
O Senhor vela pelo caminho dos justos, 
mas o caminho dos pecadores leva à perdição. 
____________________________________ 
 

2.ª Leitura  
(1 Cor 15, 12.16-20) 

 
Monição:  
 

Chamados à vida por um gesto de amor, 
estamos destinados ao encontro com o Amor. 
A vida presente é a gestação que nos prepara 
para o encontro amoroso com Deus para com 
Ele viver por toda a eternidade, como nos é 
assegurado pela ressurreição de Jesus Cristo. 

 Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 

Irmãos: 12Se pregamos que Cristo 
ressuscitou dos mortos, porque dizem 
alguns no meio de vós que não há 
ressurreição dos mortos? 16Se os 
mortos não ressuscitam, também 
Cristo não ressuscitou. 17E se Cristo 
não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda 
estais nos vossos pecados; 18e assim, 
os que morreram em Cristo pereceram 
também. 19Se é só para a vida presente 
que temos posta em Cristo a nossa 
esperança, somos os mais miseráveis 
de todos os homens. 20Mas não. Cristo 
ressuscitou dos mortos, como 
primícias dos que morreram. 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário à Segunda Leitura: 
 

Para os Coríntios não constituía um 
problema a ressurreição de Cristo, da qual 
estavam firmemente convencidos, mas a 
ressurreição dos homens. Sobre este 
ponto Paulo quer que os cristãos tenham 
ideias claras: «Se os mortos não 
ressuscitam –  diz Paulo – também Cristo 
não ressuscitou». E se Cristo não 
ressuscitou, as consequências são 
dramáticas: a fé fica sem fundamentos, os 
que morreram acreditando em Cristo 
estão perdidos para sempre, desapare-
ceram, é como se nunca tivessem 
existido. E os cristãos que ainda estão 
vivos? Estes só merecem comiseração 
porque nem sequer gozam os prazeres da 
vida, como fazem os pagãos. Paulo 
exagera, evidentemente, porque na 
realidade há muita gente que conduz uma 
vida austera mesmo não acreditando na 
ressurreição. Seja como for, uma coisa é 
certa: se Cristo não ressuscitou, os 
cristãos são uns iludidos. 

Para explicar melhor o próprio pensa-
mento, o apóstolo recorre à imagem das 
primícias. Os primeiros frutos não têm 
nada de diferente do resto da colheita, são 
apenas o início. Cristo é como que a 
primícia dos ressuscitados, todas as 
outras pessoas que morrem depois dele o 
seguem e partilham a sua sorte. 

Provavelmente, terá acontecido a 
cada um de nós, de encontrar pessoas 
muito boas, generosas, que se comportam 
de forma exemplar, mesmo que não 
acreditem numa outra vida. Não há dúvida 
de que estas pessoas serão acolhidas na 
casa do Pai, mais ainda, passarão à frente 
de muitos que de cristão só têm o nome. 
Ora bem, se estas pessoas já se 
comportam tão bem, para que serve 
disturbá-las, por quê anunciar-lhes a 
ressurreição, por quê falar-lhes de uma 
vida eterna? –  pensamos nós. 
      Ora bem: o Evangelho não é um 
código de leis para observar, como infe-
lizmente ainda há quem pense, é um 
anúncio de alegria por aquilo que Deus 
fez por nós. Não está certo que alguém 
viva na ignorância da grande notícia que 
lhe diz respeito. Deve-lhe ser dito ime-
diatamente: «Deus tem um projecto de 
amor para ti, tu gozarás a sua salvação, tu 
vens do nada, mas não hás-de precipitar-    
-te novamente no nada, nasceste de um 
gesto de amor e estás destinado ao 
encontro com o Amor.» Todos devem 
saber que a vida neste mundo é uma 
gestação que nos prepara para o 
nascimento para uma nova forma de vida. 
Esta esperança leva a que se avalie tudo 
aquilo que acontece nesta vida – as 
alegrias e as dores, a fortuna e as desgra-
ças – numa perspectiva completamente 
nova. 
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Aclamação ao Evangelho 
(Lc 6, 23ab) 

 

Monição:  
 

Com fé e alegria escutemos a Palavra, 
cheia de esperança, que o Senhor nos vai 
dirigir. 
  

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

   
Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor, 
porque é grande no Céu a vossa      
      recompensa. 

____________________________________ 
 

Evangelho  
 (Lc 6, 17.20-26) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 17Jesus desceu do 
monte, na companhia dos Apóstolos, e 
deteve-Se num sítio plano, com 
numerosos discípulos e uma grande 
multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e 
do litoral de Tiro e Sidónia. 20Erguendo 
então os olhos para os discípulos, disse: 
21Bem-aventurados vós, os pobres, 
porque é vosso o reino de Deus. Bem-
aventurados vós, que agora tendes fome, 
porque sereis saciados. 22Bem-aventura-
dos vós, que agora chorais, porque haveis 
de rir. Bem-aventurados sereis, quando os 
homens vos odiarem, quando vos 
rejeitarem e insultarem e prescreverem o 
vosso nome como infame, por causa do 
Filho do homem. 23Alegrai-vos e exultai 
nesse dia, porque é grande no Céu a 
vossa recompensa. Era assim que os 
seus antepassados tratavam os profetas. 
24Mas ai de vós, os ricos, porque já 
recebestes a vossa consolação. 25Ai de 
vós, que agora estais saciados, porque 
haveis de ter fome. Ai de vós, que rides 
agora, porque haveis de entristecer-vos e 
chorar. 26Ai de vós, quando todos os 
homens vos elogiarem. Era assim que os 
seus antepassados tratavam os falsos 
profetas. 

Palavra da Salvação. 
 
Comentário ao Evangelho: 
 

Toda a gente gosta de cumprimentos. 
São particularmente apreciados os das 
pessoas de prestígio, poderosas, ilustres. 

Também Jesus dá os seus 
cumprimentos (ao dizer «bem-aventura-
dos», Jesus felicita-se com a pessoa pela 
escolha que esta fez). Dirige-os a quatro 
categorias de pessoas e avisa sobre 

outras tantas escolhas opostas, perigosas, 
porque sedutoras e aparentemente gra-
tificantes. 

Os rabinos do tempo de Jesus 
serviam-se muitas vezes da forma literária 
das bem-aventuranças e das maldições. 

Para inculcar os valores sobre os 
quais vale a pena construir a vida diziam: 
«Feliz é aquele que...»; para acautelar as 
enganadoras e ilusórias utilizavam a 
expressão: «ai de quem se comporta 
desta ou daquela maneira.» Também 
Jeremias – ouvimo-lo na primeira leitura –  
usa a mesma linguagem sapiencial, fala 
de bendito e de maldito. Sendo este o 
modo de comunicar utilizado pelos sábios 
em Israel, não admira que nos 
Evangelhos se encontrem algumas 
dezenas de bem-aventuranças assim 
como repetidas ameaças. Recordemos 
algumas destas bem-aventuranças: «Feliz 
de ti que acreditaste» (Lc 1, 45); «Felizes 
as entranhas que te trouxeram» (Lc 11, 
27); «Felizes aqueles servos a quem o 
Senhor, quando vier, encontrar vigilantes» 
(Lc 12, 37); «Felizes os que crêem sem 
terem visto» (Jo 20, 29); «Quando deres 
um banquete, convida os pobres, os 
aleijados, os coxos e os cegos. E serás 
feliz» (Lc 14, 13-14); «Bem-aventurado 
aquele que não encontra em mim ocasião 
de escândalo» (Mt 11, 6); «Quanto a vós, 
ditosos os vossos olhos, porque vêem, e 
os vossos ouvidos, porque ouvem» (Mt 
13, 16). 

Bastam estas poucas citações para 
evidenciar como, no tempo de Jesus, era 
usual o recurso à bem-aventurança para 
veicular um ensinamento. 

As mais conhecidas de todas as bem-    
-aventuranças são as de Mateus (Mt 5, 1-
12) e as de Lucas (Lc 6, 20-26) que são 
propostas no Evangelho de hoje. Vale a 
pena relevar as principais diferenças entre 
estes dois elencos. 

Em Mateus, Jesus proclama as bem-    
-aventuranças sentado em cima de um 
monte (Mt 5, 1), enquanto que em Lucas 
as anuncia numa planície (Lc 6, 17) e este 
é um detalhe marginal. Mais significativo é 
o facto de que em Mateus as bem-            
-aventuranças são oito, enquanto que   
em Lucas são só quatro e são acompa-
nhadas por outros tantos «ai de vós!». 

Mateus «espiritualiza» as bem-             
-aventuranças, fala de «pobres... em 
espírito», de gente que «tem fome e 
sede... de justiça». Em Lucas, pelo 
contrário, as bem-aventuranças são 
fortemente «terrestres», e diz: «Bem-         
-aventurados vós, os pobres, que agora 
tendes fome, vós, que agora chorais» e 
denuncia como são perigosas as situa-
ções opostas: «Ai de vós, ricos, que agora 
estais saciados, ai de vós, que rides 

agora.» Nada de «espiritual». Em Lucas é 
tudo muito concreto. 
     Vamos agora ao texto de hoje. Para o 
compreendermos é necessário estabele-
cer a quem são dirigidas as bem-               
-aventuranças. Estava ali «uma grande 
multidão (vinda) de toda a Judeia, de 
Jerusalém, e do Litoral de Tiro e Sidónia. 
Erguendo então os olhos para os 
discípulos, Jesus disse: «Bem-aventu-
rados vós, os pobres...». É evidente que 
os destinatários das «bem-aventuranças» 
e dos sucessivos «ai de vós» não são as 
multidões, mas apenas os discípulos e, 
como perspectiva, a comunidade cristã. 

Comecemos então pela primeira bem-     
-aventurança: Bem-aventurados vós, os 
pobres! 

Em que sentido Pedro, André, João e 
os outros apóstolos são considerados 
pobres? Sem dúvida que não são ricos, 
mas também não são miseráveis, 
possuem uma casa e um barco; muita 
gente está pior do que eles. Por que é que 
são proclamados bem-aventurados? O 
que fizeram de extraordinário? 

Para entendermos o significado desta 
bem-aventurança podemos começar pelo 
último versículo do Evangelho de domingo 
passado. No fim da pesca milagrosa, 
Jesus confia a Simão a tarefa de subtrair 
as pessoas à morte e levá-las à vida e 
Lucas conclui: «Tendo conduzido os 
barcos para terra, eles deixaram tudo e 
seguiram Jesus» (Lc 5, 11). Um pouco 
mais à frente, no mesmo capítulo, é 
narrado outro chamamento, o de Levi e a 
conclusão é a mesma: «E ele, deixando 
tudo, levantou-se e seguiu-o» (Lc 5, 28). 

Ora, no Evangelho de Lucas, deixar 
tudo é utilizado, como uma espécie de 
refrão, ao fim de cada chamamento: 
«Vende tudo o que tens, distribui o 
dinheiro pelos pobres» – pede Jesus ao 
notável rico (Lc 18, 22). 

Mas esta pobreza voluntária não é 
algo de facultativo, não é um conselho 
reservado a algumas pessoas que querem 
comportar-se como heróis ou serem 
melhores do que as outras, ê aquilo que 
caracteriza o cristão'. «Qualquer de vós, 
que não renunciar a tudo o que possui, 
não pode ser meu discípulo» (Lc 14, 33). 

Então como privar-se de todos os 
bens? Será necessário talvez deitar pela 
janela fora aquilo que se tem – com o 
risco de que tudo vá parar às mãos de 
poltrões –  e ficar-se reduzidos à miséria? 
Seria uma loucura, uma interpretação 
idiota das palavras de Jesus. Ele nunca 
desprezou a riqueza, nunca encorajou a 
que fosse destruída. Denunciou, isso sim, 
os riscos e os perigos: pode acontecer 
que se apegue o coração à riqueza, o que 
se pode tornar num obstáculo insuperável 
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para quem quer entrar no reino de Deus 
(Lc 18, 24-25). Os bens deste mundo são 
preciosos, indispensáveis à vida, mas têm 
que ser postos no seu devido lugar, não 
devem ser sobrevalorizados ou, pior 
ainda, transformados em ídolos. 

“Pobre” no sentido evangélico é 
aquele que, iluminado pela palavra de 
Cristo, dá aos bens o seu justo valor. 
Considera-os, estima-os, sabe que são 
um dom de Deus, mas precisamente 
porque são um dom, não se apropria 
deles, entende que não lhe pertencem, 
dá-se conta de ser apenas um adminis-
trador e investe-os de acordo com os 
projectos do seu patrão. Recebeu tudo 
como um dom, transforma tudo em dom. 

“Pobre” no sentido evangélico é 
aquela pessoa que não possui nada para 
si mesma, que renuncia a adorar o 
dinheiro, recusa o uso egoísta do próprio 
tempo, das próprias capacidades intelec-
tuais, da erudição, dos diplomas, da 
posição social... É aquela pessoa que se 
torna semelhante ao Pai que está nos 
céus, o qual, mesmo possuindo tudo, é 
infinitamente pobre porque não fica com 
nada para si mesmo, é dom total. 

O ideal do cristão não é a indigência 
(miséria), mas um mundo de pobres 
evangélicos, um mundo em que ninguém 
acumula para si, ninguém desperdiça, 
cada um põe à disposição dos irmãos 
tudo aquilo que recebeu de Deus. «Bem-
aventurados vós, os pobres!» não é uma 
mensagem de resignação, mas de 
esperança, esperança num mundo novo 
onde mais ninguém viva em necessidade 
(Act 4, 34). 

A promessa que acompanha esta 
bem-aventurança não adia para um futuro 
distante, não garante a entrada no paraíso 
depois da morte, mas anuncia uma alegria 
imediata: «Vosso é o reino de Deus.» A 
partir do momento em que se escolhe ser 
e permanecer pobre, entra-se no «reino 
de Deus», na condição nova. 

Quem não dá este passo decisivo 
continua a raciocinar segundo a lógica 
terrena, tem o coração ligado às riquezas 
que possui e põe nelas a sua esperança 
de felicidade. Não é livre... Não é ainda 
bem-aventurado. 

É que só os verdadeiros discípulos 
são bem-aventurados porque entenderam 
que a vida da pessoa não depende dos 
bens que possui e, não tendo o coração 
ligado ao «dinheiro», podem abri-lo 
também àquela salvação que vai para 
além deste mundo. 
      Quais serão, então, as consequências 
da escolha da pobreza evangélica? E que 
devem esperar os discípulos que 
renunciam ao uso egoísta das riquezas? 

A estas perguntas Jesus responde 
com a segunda bem-aventurança: Bem-     
-aventurados vós, que agora tendes fome. 

Nenhuma ilusão, nenhuma intrujice, 
nenhuma promessa de uma vida fácil, 
abastada e cómoda. A fome real, não a 
espiritual, será a consequência inevitável 
para aqueles que põe tudo aquilo que 
possuem ao serviço dos irmãos. 
Experimentarão a indigência (pobreza), a 
necessidade, as privações; às vezes não 
terão nem mesmo o necessário, mas 
serão felizes! 

A eles Jesus dirige os seus cumpri-
mentos e garante: «sereis saciados.» 
Através de vós, Deus preparará um 
banquete para todas aquelas pessoas que 
não dispõem do mínimo indispensável 
para a subsistência (Is 25, 6-8), através de 
vós Ele «saciará de pão os seus pobres» 
(SI 132, 15), «dá pão aos que têm fome» 
(SI 146, 7). 

Também a terceira bem-aventurança –  
Bem-aventurados vós, que agora chorais 
–  toma em consideração um estado de 
necessidade concreto e penoso. Quem se 
tornou pobre experimenta tristeza e 
desconforto porque, não obstante todos 
os seus sacrifícios e o seu empenho, não 
vê imediatamente e milagrosamente re-
solvidos os problemas dos pobres. 
Experimenta a desilusão e chega até a 
chorar. 

Deus consolá-lo-á transformando o 
seu pranto em alegria. As sementes de 
bem por ele lançadas no momento da dor 
hão-de crescer e dar frutos abundantes 
(SI 126, 6). A sua condição é semelhante 
à da mulher que está para dar à luz: 
«sente tristeza, mas quando deu à luz o 
menino, já não se lembra da sua aflição, 
com a alegria de ter vindo um homem ao 
mundo» (Jo 16, 21). 

Finalmente, a última bem-aventurança 
–  Bem-aventurados sereis, quando vos 
odiarem, quando vos rejeitarem e 
insultarem... –  é diferente das preceden-
tes (anteriores). É mais longa, não 
descreve a condição actual dos 
discípulos, mas anuncia algo de doloroso 
que acontecerá no futuro, não contém a 
promessa de uma inversão da situação, 
mas convida a alegrarem-se precisamente 
quando se tornarem objecto de vexames 
por causa do Filho do homem. 
      Portanto, quem se recusa a seguir os 
princípios que dominam neste mundo –  
egoísmo, competição, abuso, procura dos 
próprios interesses – é combatido (e até 
perseguido) e posto de lado como um 
perigo para a ordem estabelecida. O 
mundo antigo não se resigna a 
desaparecer, não deixa que seja cedido 
de forma pacífica o lugar a uma sociedade 
fundada nos princípios do dom gratuito, da 

disponibilidade ao serviço desinteressado, 
da procura do último lugar. Quem opta por 
este mundo novo põe-se em contraste 
com a mentalidade partilhada pela maioria 
e é imediatamente isolado e perseguido. A 
aprovação e o consenso dos homens é 
um sinal negativo. A perseguição é o 
destino que desde sempre acompanha 
todos os justos: assim foram tratados os 
profetas do Antigo Testamento. 

O discípulo não é feliz «mal-grado» a 
perseguição, não exulta porque um dia os 
sofrimentos acabarão e no futuro gozará 
de um prémio no céu. Não. O discípulo é 
feliz no próprio momento em que é 
perseguido. A perseguição de facto, é a 
prova irrefutável de que está a seguir o 
Mestre. 

Depois, os quatro «ai de vós» não 
acrescentam nada a esta mensagem, 
reafirmam simplesmente, de forma nega-
tiva, as bem-aventuranças. 

São dirigidos aos discípulos para os 
acautelar do perigo sempre latente, 
também sobre eles, de se deixarem de 
novo seduzir pela «lógica de satanás», 
pelos princípios deste mundo. 

Quem recomeça a prestar culto à 
conta no banco e à carreira profissional, 
quem pensa no seu próprio interesse, 
perde-se atrás das lisonjas e seduções 
das riquezas, acumula para si próprio e 
desperdiça, enquanto outros choram e 
morrem de fome, este é «maldito». Não é 
que Deus o odeie e o puna. É «maldito» 
porque fez a escolha errada, colocou-se 
fora do «reino de Deus». Recebe os 
louvores e os cumprimentos dos homens, 
mas não os de Deus. 
__________________________________ 

Oração  Universal 
 

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

para que no fervor da fé e do testemunho,  
anunciem que Jesus ressuscitou dos   
      mortos,  
oremos, irmãos. 

 

2 –  Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê a    
             esperança,  

 e pelos ricos, para que o Senhor lhes  
       converta o coração  
 à solidariedade e à partilha com quem  
       não tem,  
oremos, irmãos. 

 

3 – Pelos que têm em fome,  
para que encontrem  o pão de cada dia,  
e pelos que vivem na abundância,  

       para que tenham fome de Deus  
      e da sua justiça,  
oremos, irmãos. 

 
4 – Pelos que choram enquanto vivem neste    
            mundo,  
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para que o Senhor os console no  
     seu amor,  
e pelos que agora riem,  
para que lhes purifique o coração,  
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos que são rejeitados e insultados,  

para que Jesus os una à sua Paixão,  
e lhes revele o mistério da sua Cruz      
      glortiosa,  
oremos, irmãos. 

____________________________________ 
 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 18 – S. Teotónio (Presbítero).  

Dia 20 – SS. Francisco e Jacinta Marto    
                                           (Pastorinhos de Fátima). 

Dia 21 – S. Pedro Damião 
                                (Bispo e Doutor da Igreja). 
Dia 22 – Cadeira de S. Pedro (Apóstolo). 

Dia 23 – S. Policarpo (Bispo e Mártir). 

_________________________________________ 
 

Antífona da comunhão 
 

O Senhor deu-lhes o pão do Céu:     
comeram e ficaram saciados. 
 

Ou: 
 

Deus amou tanto o mundo que lhe deu  
o seu Filho Unigénito.  
Quem acredita n’Ele tem a vida eterna. 
_______________________________ 

 

A Bíblia 
Os Livros históricos  

de 1-2 Macabeus 
 

Os Livros de Macabeus só são 
conservados nas Biblias cristãs. Em 
número de quatro na versão dos Setenta, 
só os dois primeiros fazem parte do 
cânone bíblico. 
_________________________________ 

És insubstituível  (83) 

 
Por isso, deseja-se que sejas um 

grande empreendedor. E quando empre-
enderes, não tenhas medo de cometer 
erros.  E quando os cometeres,  não 
tenhas medo de os reconhecer. E quando 
os reconheceres, não tenhas medo de 
chorar. E quando chorares,  não tenhas 
medo de reavaliar a tua vida. E quando a 
reavaliares, não te esqueças de dar 
sempre uma nova oportunidade a ti 
próprio. 

Porque vale a pena viver a vida. 
_________________________________ 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Pio IX” 

(1846  –  1878) 

 

... continuação. 
 

Marcado por diversas mudanças o seu 
papado iniciou-se com uma amnistia a 
favor dos presos políticos ou exilados, que 
lhe valeu grande popularidade. Com a 
oposição dos jesuítas, Pio IX  introduziu 
os jornais em Roma, permitindo uma 
maior liberdade de imprensa. A sua acção 
durante o papado ficou marcada pelo 
reformismo e pela viragem para um 
sentido mais conservador. 

Nas suas realizações é de referir a 
solene proclamação do dogma da 
Imaculada Conceição em 1854, reforçan-
do o poder da Igreja em Espanha, 
Portugal e América Latina.  

Também de referir são as sessões do 
primeiro Concílio do Vaticano I, conside-
rando o zénite do seu pontificado, que se 
iniciou em 1869 e terminou a 18 de Julho 
de 1870. 

O Papa João Paulo II desejava a 
beatificação de Pio IX, pois nutria uma 
grande admiração por este pontífice. 
_________________________________ 

 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (36) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 
 

Como falar com o doente? 

 
 

Medir as palavras não é necessa-
riamente adoçar a nossa expressão, mas 
ter previsto e aceitado as consequências 
delas. 

(Abraham Lincoln) 
 

«Quando tenho de fazer um discurso de 
duas horas, gasto dez munutos a prepará-lo. 
Quando se trata de um discurso de dez 
minutos, então levo duas horas...»  

Foi Winston Churchill quem o disse. 
Interrogo-me sobre quanto tempo nós, os 
agentes da saúde, os voluntários, os próprios 
familiares... gastamos a preparar-nos para nos 
dirigirmos aos pacientes e aos seus familiares, 
dado que o tema que vamos tratar é sempre 
delicado e costuma estar carregado de uma 
grande dose de emotividade. 

 

Lembro-me de ter escutado numa 
conferência que, para falar com o 
paciente, seria necessário estudar 
oratória. Ouvi-o com surpresa, pois não 
sei se aquele homem que falava tão bem 
estava a censurar-se a si próprio ou dizia 
alguma coisa que eu não era capaz de 
compreender. E ainda menos nos tempos 
que correm, em que a oratória prima pela 
sua ausência no mundo todo. 
_________________________________ 

 

A felicidade é uma 

escolha 
 

Como Moisés (Ex 19, 21), Jesus 
desce da montanha onde tinha passado a 
noite em oração (Lc 6, 12). Jesus, sendo 
Deus, ensina-nos que a felicidade não é 
uma questão de sorte, de saúde, êxito, 
dinheiro. A felicidade é uma escolha: 
podemos decidir ser felizes, apesar da 
pobreza, da fome, dos insultos: «felizes, 
vós, os pobres, que agora tendes fome e 
chorais.» São Mateus tinha dito: «os 
pobres de coração». São Lucas fala da 
pobreza real, fala de pessoas concretas, 
que sofrem fisicamente. O advérbio 
«agora» sugere uma situação verdadeira 
e precisa, mas aponta para uma 
mudança: «Vós que agora chorais, haveis 
de rir».  

Para São Lucas Jesus é o Messias 
dos pobres. Viveu uma vida pobre, 
partilhou a sorte dos pobres: desde o 
Presépio ao Calvário, sem ter uma pedra 
onde reclinar a cabeça. Jesus sofreu os 
insultos e o desprezo como a pobre gente 
do seu tempo. «Felizes, vós, os pobres». 
Mas, felizes porquê? Jesus responde: 
Felizes de vós, meus discípulos, que 
renunciastes aos bens deste mundo, 
escolhendo ser pobres, por minha causa, 
porque é vosso o Reino dos Céus!  

Mas bastará ser reduzido à miséria 
para ser feliz? De modo algum. O ideal da 
felicidade cristã não consiste na 
indigência. A razão da alegria anunciada 
aos pobres está contida na promessa que 
lhes é anunciada: para eles chegou o 
reino de Deus. Para quem confia em Deus 
e não nas riquezas começou um mundo 
novo. É necessário ser pobre por causa 
«do Filho do Homem».  

Reparemos na subtileza da frase 
pronunciada por Jesus: a felicidade que 
Ele propõe começa neste mundo, mas só 
será perfeita apenas no Céu. «Alegrai-vos 
e exultai nesse dia!» Nesse dia, deste 
tempo presente, em que se sofre por 
causa do nome de Jesus. «Alegrai-vos e 
exultai nesse dia, porque é grande a 
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vossa recompensa no reino de Deus.» 
Também São Paulo, na segunda Leitura 
afirmava categoricamente: Se é só para a 
vida presente que temos em Cristo a 
nossa esperança somos os mais 
desgraçados de todos os homens. A 
nossa esperança alimenta-se na fé em 
Jesus Cristo, morto e ressuscitado e não 
nos bens deste mundo. Deus oferece a 
felicidade a todos, mas na realidade, só os 
corações desprendidos dos bens terrenos 
são capazes de possuir a Bem-                    
-aventurança definitiva! 
________________________________ 

Bendito o homem que 

confia no Senhor 
 

O profeta Jeremias, na primeira 
Leitura, tem palavras semelhantes às de 
Jesus, no Evangelho. «Feliz o homem que 
põe a sua esperança no Senhor. Maldito o 
homem que põe na carne toda a sua 
esperança, afastando o seu coração de 
Deus».  

O grande risco da riqueza consiste em 
confiar nos bens, pensando que podemos 
ser felizes sem Deus. A riqueza faz 
desaparecer a fome de Deus e encerra o 
coração nos prazeres temporais. Só Deus 
é capaz de saciar a nossa fome de 
felicidade eterna. A riqueza que promete a 
felicidade, é mentirosa. A única felicidade 
definitiva é o amor, é Deus, é o Reino de 
Deus. Por isso, Jesus lamenta a posição 
dos ricos: «Ai de vós, os ricos!» A riqueza 
não é uma maldição! Jesus não vem para 
condenar, mas para salvar. A frase de 
Jesus é uma espécie de grito de dor; é 
como se dissesse: que pena e que tristeza 
quando um homem põe a sua confiança 
nos bens passageiros, recusando os bens 
eternos. Os ricos são incapazes de 
acolher o convite para o banquete do céu 

porque já se estão a banquetear na terra. 
Por isso, lhes diz o Senhor: «ai de vós, 
pois já recebestes todas as consolações.» 

O pensamento de Jesus sobre este 
tema, aparece em várias passagens da 
Bíblia para nos dizer que há uma oposição 
irredutível entre o Reino de Deus e a 
riqueza. «Não podemos servir a Deus e ao 
dinheiro» (Lc 16, 13). «Deus despede os 
ricos de mãos vazias, mas enche de bens 
os famintos» (Lc.1,53).  

Estamos decididos a seguir Jesus, 
que sendo rico Se fez pobre? (2 Cor 8, 9) 
__________________________________ 

Lisboa recebe o Papa 

e organiza a Jornada 
Mundial da Juventude 

em 2022 
 

O Papa cumpriu, este domingo (27 de 
Janeiro), a tradição de anunciar o local e a 
data da próxima Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) antes da bênção final da 
missa de encerramento desta JMJ, que 
decorreu no campo São João Paulo II, no 
Panamá. O anúncio foi feito pelo atual 
prefeito do Dicastério para os Leigos, a 
Família e a Vida.  

«A próxima Jornada Mundial da 
Juventude vai decorrer em Portugal» -  
disse o cardeal Kevin Farrell.  

Quando a palavra “Portugal” foi 
pronunciada foram audíveis palmas e 
manifestações de alegria dos portugueses 
presentes no Campo São João Paulo II.  

O anúncio foi acompanhado por uma 
delegação do Patriarcado de Lisboa, 
presidida por D. Manuel Clemente, cardeal 
patriarca de Lisboa; pelo Presidente da República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa; e pelo 
presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. 
Após o anúncio foi apresentado um vídeo de boas-
vindas. 

Numa primeira reação, em exclusivo à 
Renascença e à Ecclesia, Marcelo Rebelo de Sousa 
e D. Manuel Clemente mostra-ram-se muito 
satisfeitos com a decisão.  

O Presidente afirmou que a escolha de Lisboa é 
uma “vitória da língua portu-guesa e da Lusofonia”. 
Já o cardeal patriarca de Lisboa considerou que a 
decisão vem cumprir um sonho “de há muito tempo” 
da Igreja Católica em Portugal.  

O presidente da Câmara de Lisboa disse que as 
jornadas em Portugal vão ser “as maiores e 
melhores de sempre”. Em entrevista à Renascença, 
no Panamá, Fernando Medina diz que “sermos o 
local escolhido pelo Papa Francisco para acolher 
aquele que é o maior evento mundial de juventude, é 
extraordinário”.  

__________________________________ 

Papa Francisco 

(Volta cá a Portugal) 
 

«A vocês, queridos jovens, um muito 
"obrigado" por virem encontrarem-se aqui 
no Panama 2019. Continuem a caminhar, 
continuem a viver a fé e compartilhá-la. 
Até Lisboa em 2022!» 
__________________________________ 

Aniversários 

Hoje, Domingo, dia 17 a Leitora 

Fernanda Gomes está de parabéns 
pelo seu aniversário natalício e o Jornal 
do Leitor deseja-lhe muitas felicidades. 

_________________________________ 

H u m o r 
 

Uma noite, o Carlos surpreende 
dentro da sua casa um ladrão e pergunta-      
-lhe: 

– De que é que está à procura? 
– De dinheiro!! 
– Boa ideia!... Vou procurar consigo! 

__________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 
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Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

Escala  da  Semana   

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Joaquim Mendes    Jacinta Carneiro    

Avisos António Dias    José Maria Matos    

Admonição   (Continuamos    (Continuamos  

1.ª Leitura José Meireles Susana Pacheco a agurdar a  Teresa Moreira Joaquim Martins Salomé Nóbrega a agurdar a  Núria Brandão 

2.ª Leitura Maria Guiomar Carla Cunha chegada da Diana Araújo Alexandra Brito Sónia Raquel chegada da Mariana Lopes 

Oraç.  Fiéis António Dias Ana Rita Moura Escala para José Pedro José Maria Matos Rita Meireles Escala para Nelson Gomes 

Ação Graças   publicação)    publicação)  

Suplente Joaquim Mendes    Jacinta Carneiro    
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