
N.º  549   –   03-03-2019 VIII Domingo do Tempo Comum  -  (Ano C) Pág. 1 

 

Sumário 
 
PÁGINA  –  1 
 

 – Sumário.  
 – VIII Domingo Comum. 
 – Introdução.  
 – Antífona de Entrada. 
 – Primeira Leitura (Ben-Sirá). 
 

PÁGINA  –  2 
 

– Salmo Responsorial. 
– Segunda Leitura (1 Coríntios). 
– Aclamação ao Evangelho 
– Evangelho (Lucas). 
– Oração Universal. 
– Antífona da Comunhão. 

 
PÁGINA  –  3 
 

– Agenda Santoral. 
– A Bíblia. 
– És insubstituível. 
– Os Papas. 
– Sílvia Cardoso. 
– Pastoral da Saúde. 
– Citação (D. Óscar Romero). 
 

PÁGINA  –  4 
 

– Sabias que... 
– Dar bons frutos. 
– Vamos fazer um check-up...? 
– Oração. 
– Papa Francisco. 
– Aniversários. 
– Humor. 
– A Fechar. 
– Escala da semana. 

 

 

VIII Dom. Comum 

 

O desejo de adquirir ou aumentar os 
bens materiais é legítimo: corresponde às 
exigências da dignidade humana.  Na 
verdade, para a realização da pessoa e da 
sociedade, a riqueza e a ordem econó-
micas são importantes que o desenvolvi-
mento do indivíduo e da família está 
condicionado pelas suas possibilidades 

económicas.  Por isso, o mesmo «Deus  
destinou a terra, com tudo o que ela 
contém para uso de todos os homens e 
povos». 

Necessários como um meio, não 
podem os bens meteriais transformar-se 
num fim, a que tudo se sacrifica, Acima de 
tudo está o Reino de Deus. O cristão não 
cai, por isso,  no culto da riqueza que 
domina e escraviza tantos homens. O 
cristão não usa meios injustos para 
adquirir a riqueza. No uso dos bens 
materiais, o cristão não se deixa guiar 
pelo egoísmo.  

O cristão responsável tudo fará para 
que todos os homens possam viver uma 
vida digna de filhos de Deus. 
_________________________________ 

Introdução 
 

Como todos aqueles que ensinam o 
caminho de Deus – como os doutores do 
templo que Jesus aos doze anos foi ouvir 
(Lc 2, 46), como o Baptista (Lc 3, 12), 
como Nicodemos (Jo 3, 10) – também 
Jesus é chamado mestre pelo povo. Aliás, 
se excluirmos os casos citados, este 
termo (que aparece 48 vezes nos 
Evangelhos) é referido só a Ele. 

Jesus, porém, é um mestre original. 
Fala e comporta-se de um modo diferente 
dos outros: não dá as suas lições numa 
escola, ensina na rua; não exige um 
pagamento dos seus auditores, não 
reserva o seu ensinamento a uma elite de 
intelectuais, dirige-se aos pobres da terra, 
aqueles que os mestres de Israel 
desprezam dizendo: «Como pode ser 
sábio o que tem de manejar o arado, cuja 
glória é aguilhear os bois, que se ocupa 
constantemente dos seus trabalhos e só 
sabe falar das crias dos touros?» (Sir 38, 
25). 

É um mestre livre quer na interpre-
tação quer na prática da “Torah”, mas 
causa admiração sobretudo porque, em 
vez de convidar os discípulos a seguirem 
os preceitos da Lei, desde o início da sua 
missão, pede aos discípulos que o sigam 
a Ele. A «Lei» é a sua pessoa, a sua vida, 
não o matagal de dissertações rabínicas. 

Os mestres de Israel explicavam o 
que se devia fazer para agradar a Deus, 
baseando-se no seu conhecimento da 
Torah. Apresentavam os seus ensina-
mentos, deduzidos das Escrituras, com as 
palavras usadas também pelos profetas: 
«Assim diz o Senhor». 

O mestre Jesus fala de modo 
diferente. Ele introduz os seus ensina-
mentos com a expressão:  «Agora Eu vos 
digo», colocando as suas palavras ao lado 
das de Deus. 

Nos Evangelhos, os apóstolos nunca 
são chamados mestres, mas sempre e só 
alunos, discípulos que devem aprender 
não uma lição, mas uma vida, seguindo o 
único Mestre. 

«Um só é o nosso Mestre, Cristo 
Senhor, e nós todos somos discípulos». 
__________________________________ 

Antífona de Entrada 
 
O Senhor veio em meu auxílio,  
livrou-me da angústia e pôs-me em  
      liberdade. 
Levou-me para lugar seguro,  
salvou-me pelo seu amor. 

_________________________________ 

 

1.ª Leitura (Sir 27, 4-7) 
 

Leitura do Livro de Ben Sirá 
 

(4) Quando agitámos o crivo, só 
ficam impurezas: assim os defeitos do 
homem aparecem nas suas palavras. (5) 
O forno prova os vasos do oleiro e o 
homem é posto à prova pelos seus 
pensamentos. (6) O fruto da árvore, 
manifesta a qualidade do campo: assim 
as palavras do homem revelam os seus 
sentimentos. (7) Não elogies ninguém 
antes de ele falar, porque é assim que 
se experimentam os homens. 

 

Palavra do Senhor. 
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Comentário à 1.ª Leitura: 
 

(V. 4 - 7) – Pelas palavras que 
proferimos, pelo  “vocabulário” que utiliza-
mos em diversas circunstâncias da vida, 
mostramos a nossa “fotografia exterior” 
mas também a nossa “radiografia interior” 
daquilo que somos, daquilo que são os 
nossos pensamentos, daquilo que é o 
nosso carácter, daquilo que é o nosso 
coração. 

Precisamos todos de muita educação 
neste campo.  
_________________________________ 

Salmo Responsorial 
S/ 91 (92), 2-3.13-14.15-16) 

 

Refrão: 
 

É bom louvar o Senhor. 
 

Ou: 
 

É bom louvar-Vos, Senhor,  
e cantar salmos ao vosso nome. 
 

É bom louvar o Senhor  
e cantar salmos ao vosso nome, ó Ásltíssimo, 
proclamar pela manhã a vossa bondade  
e durante a noite a vossa fidelidade. 
 

O justo florescerá como a palmeira,  
crescerá como o cedro do Líbano:  
plantado na casa do Senhor,  
florescerá nos átrios do nosso Deus. 
 

Mesmo na velhice dará o seu fruto,  
cheio de seiva e de vigor,  
para proclamar que o Senhor é justo:  
n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade. 
___________________________________ 

2.ª Leitura (1 Cor 15, 54-58) 

 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: (54) Quando este nosso 
corpo corruptível se tornar incorru-
ptível e este nosso corpo mortal se 
tornar imortal, então se realizará a 
palavra da Escritura: «A morte foi 
absorvida na vitória. (55) Ó morte, onde 
está a tua vitória? Ó morte, onde está o 
teu aguilhão?»  (56) O aguilhão da morte 
é o pecado e a força do pecado é a Lei. 
(57) Mas dêmos graças a Deus, que nos 
dá a vitória por Nosso Senhor Jesus 
Cristo. (58) Assim, caríssimos irmãos,  
permanecei firmes e enabaláveis, cada 
vez mais diligentes na obra do Senhor, 
sabendo que o vosso esforço não é 
inutil no Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
Comentário à Segunda Leitura: 
 

Cristo venceu com a Sua Ressur-
reição, o nosso “último inimigo” que é a 
morte. Graças a este triunfo de Cristo, 
nós, que pelo Baptismo fomos libertados 
da morte, que é o pecado, ficámos com o 
caminho aberto para a vitória total.   

Na verdade, ainda que passemos, 
como Cristo passou, pela morte corporal, 
continuaremos no entanto a viver. Vida de 
glória, da qual participará também o nosso 
corpo mortal e corruptível, transformado 
em imortal e incorruptível, à semelhança 
do corpo de Cristo, quando ressuscitou do 
sepulcro, no dia de Páscoa. 
__________________________________ 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Fip 2, 15d.16a) 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

 
Vós brilhais como estrelas no mundo, 
ostentando a palavra da vida. 

_____________________________________ 
 

Evangelho  (Lc 6, 39-45) 

 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, segundo São Lucas 
 

(39) Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos a seguinte parábola: 
«poderá em cego guiar outro cego? Não 
cairão os dois nalguma cova? (40) O 
discípulo não é superior ao mestre, mas 
todo o discípulo perfeito deverá ser como 
o seu mestre. (41) Porque vês o argueiro 
que o teu irmão tem na vista e não 
reparas na trave que está na tua? (42) 
Como podes dizer a teu irmão: ‘Irmão, 
deixa-me tirar o argueiro que tens na 
vista’, se tu não vês a trave que está na 
tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua 
vista e então verás bem para tirar o 
argueiro da vista do teu irmão. (43) Não 
há árvore boa que dê mau fruto, nem 
árvore má que dê bom fruto. (44) Cada 
árvore conhece-se pelo seu fruto: não se 
colhem figos dos espinheiros, nem se 
apanham uvas das sarças. (45) O homem 
bom, do bom tesouro do seu coração,  tira 
o bem; e o homem mau, da sua maldade 
tira o mal; pois a boca fala do que 
transborda do coração». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

Comentário ao Evangelho: 
 

Quem quiser anunciar aos homens a 
Boa Notícia da Salvação, tem de, primeiro, 
conhecê-la, esforçando-se por penetrar 
nela progressivamente. Aliás, se o não 
fizer, será guia cego e mestre incompe-
tente.  

Quem quiser corrigir os outros, para 
os ajudar a ser fiéis à Mensagem 
recebida, deve, antes de tudo, aplicar a si 
a doutrina comunicada, em vez de 
assumir uma atitude de moralista, ou de 
espia do seu irmão. Deverá ser coerente 
com tudo aquilo que prega.  

Só assim será árvore rica em frutos. 
__________________________________ 

 

 Oração  Universal 
 

1 –  Pela nossa Diocese e cada uma das suas      
              paróquias,  

pelos seus fiéis, catecúmenos e crianças, 
e por todos os pais cristãos e seus filhos,      
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelas virgens e monges de vida      
             contemplativa,  

pelos religiosos e religiosas de vida activa  
e pelos acólitos, leitores e catequistas, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos homens condutores de outros      
             homens,  

pelos que se dedicam às artes  
e à comunicação oral ou escrita,  
e pelos que tomam as grandes decisões,      
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos que nasceram cegos e têm fé,  

pelos que veêm bem mas não acreditam,  
e pelos que vêem mal os seus defeitos,     
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos membros da nossa assembleia    
             celebrante,  

pelos que do seu coração só tiram bem,  
e pelos que sentem prazer em fazer mal,      
oremos, irmãos. 

____________________________________ 
 
 

Antífona da Comunhão 
 

Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez, 
exaltarei o nome do Senhor,  
cantarei hinos ao Altíssimo. 
 
Ou: 

 
Eu estou sempre convosco  
até ao fim dos tempos, diz o Senhor. 
_________________________________ 
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Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 04 – S. Casimiro.   
Dia 06 – Quarta-feira de Cinzas 
                                    (Início da Quaresma() 
_________________________________________ 

A Bíblia 
Jeremias e Ezequiel 

 

Dois grandes profetas, Jeremias e 
depois Ezequiel, são testemunhas do 
desmoronamento político do reino de 
Judá. Recordam, com veemência, as 
grandes normas religiosas. Anunciam 
também um futuro com perspectivas 
novas. 
_________________________________ 

És insubstituível  (85) 

 
Se tu és um adolescente, não vivas 

uma crise crónica de insatisfação. Faz 
muito do pouco, aprende a amar aquilo 
que tens, honra a tua inteligência, dá mais 
valor ao conteúdo do que à embalagem e 
não passes a vida a pôr defeitos no teu 
corpo. Rebela-te contra o padrão de 
beleza expresso pelos media. A beleza 
está nos olhos de quem a vê. Sê feliz 
exactamente como és. 

E aposta na vida, vivendo-a. 
_________________________________ 

 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Leão XIII” 

(1878  –  1903) 

 
(...continuação) 
 

Em 1837 recebeu as ordens 
sacerdotais e foi enviado para os serviços 
diplomáticos nos Estados Pontifícios. 
Construiu uma brilhante carreira: foi 
delegado apostólico de Benavente e de 
Espoleto, onde combateu o banditismo, e 
núncio na Bélgica, onde fez as primeiras 
experiências sociais no campo apostólico 
e conheceu o funcionamento e as  oportu-
nidades oferecidas pelos regimes monár-
quicos constitucionais e parlamentares. 

Em 1846, foi nomeado bispo de 
Perúgia, cidade onde viveu durante 32 
anos, aperfeiçoando uma longa experiên-
cia pastoral combatendo os liberais e 
promovendo uma nova política escolar e 

cultural. Aí fundou a primeira Caixa de 
Poupança e instituiu o Monte da Piedade. 

A actividade em Perúgia conferiu-lhe 
notabilidade, o que conduziu à sua 
nomeação como cardeal em 1853, por Pio 
IX. 

Entre 1859 e 1870 deu-se a reuni-
ficação de Itália e assunção de um Estado 
liberal no país, originando-se confrontos a 
todos os níveis com a Igreja. 
Demonstrando sempre uma visão e 
postura moderadas e abertas à 
comunicação, o cardeal Pecci começava a 
perfilar-se cada vez mais como papabili. 

                                       (continua...) 

____________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo  (...continuação) 
 

Continua esta caracterização do seu 
apostolado em relação aos homens 
afastados de Deus pelas ideias ou pelo 
pecado: 

“Para os homens, D. Sílvia era 
verdadeiramente audaz no esforço de 
conquistar para Deus.  O seu espírito 
admirável de verdade e lealdade, a luz de 
Deus com que sabia falar das coisas 
divinas, defender a fé e exaltar a perfeição 
da virtude, e sobre tudo isto a sua 
bondade comunicativa e a generosidade 
de coração, sempre pronta a servir a 
todos, sem olhar a dificuldades, despesas 
ou canseiras,  conquistavam-lhe uma 
simpatia e admiração tais, que não havia 
homem que não se sentisse fascinado 
pelo espírito desta mulher superior. 
Médicos, letrados, homens do Governo ou 
Príncipes da Igreja, todos lhe rendiam 
este preito de admiração e veneração. 
Guerra Junqueiro, como tantos outros, 
ouviu-a, enlevado, falar de Deus e da 
eternidade, da conversão e os sacra-
mentos. Com a simplicidade característica 
dos santos, a ninguém temia, de ninguém 
tinha vergonha ou acanhamento, com 
todos discutia, com todos conversava, 
mas só e sempre de Deus; de religião, o 
resto, fosse o que fosse cá na terra, não a 
interessava, a não ser que se tratasse das 
precisões, aflições e aspirações, fossem 
de quem fossem, para lhes valer e dar 
remédio. 
__________________________________ 

«A morte foi absorvida na vitória.    
 Ó morte, onde está a tua vitória?          

Ó morte, onde está o teu aguilhão?» 

(1 Cor 6, 54-55) 

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. 

 

A oratória dos gregos  
 
(... continuação) 

 
Mas aquela arte muito cultivava na 

antiguidade está muito longe das 
profissões da saúde. Basta passar por 
uma faculdade de Medicina ou por uma 
escola de enfermagem e ver como 
comunicam nas aulas tanto os 
professores como os alunos. Um colorido 
power point que se lê (se o tamanho da 
letra for suficientemente grande) substituiu 
a arte de comunicar com entoação, de 
explicar com paixão, de provocar interesse 
pelo tema, de interagir... Já ouvi diversos 
grupos de alunos de Medicina dizer que 
estão fartos do power point que permite 
que um professor “chegue e leia” os seus 
diapositivos e os alunos se disponham à 
correria de escrever a toda a velocidade. 

E fica longe das profissões da saúde 
aquela arte tão cultivada noutros tempos 
de se sentar junto do paciente ou com os 
seus familiares e falar durante alguns 
minutos – nem tantos assim! – sobre o 
que está a acontecer, o que está em jogo 
no mundo pessoal e social do paciente. 
Laín Entralgo chamar-lhe-ia «amizade 
médica»? 
__________________________________ 

Citação 

Uma Igreja que não é perseguida e 
beneficia de privilégios e apoio das 
classes médias não é a verdadeira Igreja 
de Cristo.                       

                                        (D. Óscar Romero) 



N.º  549   –   03-03-2019 VIII Domingo do Tempo Comum  -  (Ano C) Pág. 4 

Sabias que... 
 

Árvores na Bíblia 
 

A Bíblia refere mais de 130 vegetais 
diferentes. São ervas (deshe), arbustos 
(esebh) e árvores (etz). A mais nobre era 
o cedro do Líbano. Também conheciam a 
nogueira, o olmo, o ébano e a palmeira. 

A oliveira era muito apreciada pelo 
azeite, que servia de alimento (temperos) 
e como combustível (iluminação). A 
amendoeira e a avelaneira davam frutos 
secos. A videira, a figueira e a romãzeira 
eram símbolos da Terra Prometida. 
_________________________________ 

Dar bons frutos 
 

Utilizando a sabedoiria popular, Jesus 
apresenta matrizes da sua mensagem: 

Uma árvore conhece-se pelos seus 
frutos: uma árvore sã dá bons frutos e 
uma árvore doente, frutos maus. Jesus 
valoriza o interior, não o exterior. O 
importante não é o que uma pessoa diz, 
nem o que aparenta, nem sequer mesmo 
o que faz, senão como tem o coração. Na 
nossa cultura da «maquilhagem e da 
aparência» vem muito a propósito este 
ensinamento de Jesus. 

Convém fazer um check-up ao nosso 
coração para ver se as nossaas atitudes 
são boas. E evitar atitudes hipócritas. 

Temos de ser sinceros e compassivos 
à hora de julgar os outros: Porque vês o 
argueiro que o teu irmão tem na vista e 
não reparas na trave que está na tua? 
Hoje é-nos  apresentada uma boa ocasião 
para ser sinceros e fazer um pouco de 
autocrítica: não tendemos a dissimular os 
nossos erros enquanto que por outro lado 
nos mantemos muito atentos para 
descobrir os dos outros? 
_________________________________ 

 

Vamos fazer um 

check-up ao nosso 

interior? 
 

Vamos fazer uma brincadeira (séria): 
Munir-se um um aparelho para medir a 
tensão arterial, um estetoscópio, um 
trermómetro... e outros elementos médi-
cos ao nosso alcance. Submetemo-nos à 
realização de um check-up às nossas 
atitudes interiores de bondade e 
sinceridade. Pretende-se saber: 

– Como funciona o meu coração? 
Mantém-se firme no afecto e na 
proximidade? Perdoa com frequência?  
Apresenta a taquicardia do ódio? 

– Como funcionam os meus olhos? 
São capazes de olhar com misericórdia? 
Ou apenas detectam os erros dos outros? 

– Como funcionam os meus ouvidos? 
Escutam o clamor de quem sofre? Estão 
surdos às responsabilidades? 

 
Oração 

 
Senhor, deixa-me ir conTigo, pisar 

onde Tu pisas, misturar-me entre os teus 
amigos.  

Quero escutar a tua Palavra. 
Quero sentar-me à tua mesa para 

comer o pão que repartes com as tuas 
mãos. 

Que os meus braços e as minhas 
mãos, como ramos de uma árvore, 
produzam uma colheita abundante para o 
peregrino que procura abrigo junto de 
mim.  

Quero ser árvore crescida à luz da tua 
Palavra. 
_________________________________ 

 

Papa Francisco 

(Justiça Social) 
 

A inclusão ou exclusão das pessoas 
feridas e postas de lado define todos os 
projectos económicos, políticos, sociais e 
religiosos. È-nos oferecida a todos nós, 
todos os dias, a opção de sermos Bons 
Samaritanos ou apenas transuentes. 

(AP Worldstream, 17/04/2005) 

_________________________________________ 

Aniversários 
 

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

– Brazinda Fernandes, da Paróquia 
de São Pedro de Sanfins de Ferreira, na 
próxima quinta-feira, dia 7 de Março. 

– Helena Martins, da Paróquia de 
Figueiró, no próximo Sábado, dia 9 de 
Março. 

À Brazinda e à Helena, o Jornal do 
Leitor deseja-lhes muitas felicidades. 
__________________________________ 

Humor 
 

Ti Chico a voltar da boda, bêbado, 
para abrir a porta põe o cigarro no buraco  
da chave. A mulher estupfacta, diz: 

– Ó Chico, estás tão bêbado que até 
pões o cigarro no buraco da chave. 

E o Ti Chico, admirado, interroga: 
– Meu Deus... será que fumei a 

chave!? 
__________________________________ 

A Fechar 
 

A cartilha  dos maldizentes foi sempre 
a hipocrisia.  

(Lope de Vega) 
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Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 

Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 

Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 

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 Jacinta Carneiro    Paula Carvalho    

Avisos Gisela Meireles    Glória Martins    

Admonição   (Escala    (Escala  

1.ª Leitura Joaquim Martins Cátia Vanessa  ainda Carla Sousa Jorge Moreira Lúcia Gomes ainda Eulália Gonçalves 

2.ª Leitura Rosa Matos Miguel Pacheco não Raquel Barros Fernanda Olinda Rosa Armanda não Ricardo Brito 

Oraç.  Fiéis Gisela Meireles Marlene Leal organizada) Sofia Santos Glória Martins Marta Pinheiro organizada) Isabel Matos 

Ação Graças         

Suplente Jacinta Carneiro    Paula Carvalho    

 


