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Introdução 
 

É substancialmente idêntica nas diver-
sas religiões, a ideia do “Juízo de Deus”,  
idêntica porque em harmonia com o  
conceito de justiça comum a nós, os  
homens. 

Reparemos que reproduzida em todos 
os sarcófagos do antigo Egipto, aparece a 
célebre cena da balança com os dois 
pratos em perfeito equilíbrio; sobre um 
está a pluma, símbolo de Maat, a deusa 
da sabedoria e, sobre o outro, o coração 
do defunto que é conduzido pela mão do 
deus Anúbis. Da pesagem depende a 
felicidade ou a ruína futura daquele que 
está a ser julgado. 

Também o Alcorão (livro sagrado dos 
muçulmanos) atribui a Deus o esplêndido 
título de «melhor que aqueles que per-
doam». Todavia, também no Islão, o dia 
do juízo é o momento da separação entre 
justos e malvados, uns introduzidos no 
paraíso, os outros mandados ao inferno. 

«Deus premia os bons e castiga os 
maus, porque é justiça infinita», garantia 
(antigamente) o Catecismo da Doutrina 
Cristã. 

É de facto, uma árdua tarefa, a de pôr 
de acordo esta justiça de Deus, com a sua 
misericórdia! Os rabinos do tempo de 
Jesus defendiam que, a misericórdia 
intervinha apenas, quando no momento do 
ajuste de contas, as obras boas e as más 
estavam em situação de paridade 
(igualdade). 
     Ora, o enigma pode ser resolvido 
apenas à luz da palavra de Deus que hoje 
nos pede para, antes de tudo, “nos 
afastarmos das antigas convicções”,  
mesmo  se  profundamente radicadas 
(enraizadas) em nós. 
     Na verdade, na primeira Leitura de 
hoje, o profeta recomenda: «Não vos 
lembreis mais dos acontecimentos 
passados, não presteis atenção às coisas 
antigas. Olhai: vou realizar uma coisa 
nova.» 
      Depois, no comportamento de Jesus, 
que  nos  é  apresentado  no  Evangelho,  
é introduzida a nova, surpreendente, 
«escandalosa» justiça de Deus: Ele não 
condena ninguém, salva e isso nos  basta. 

Tu, Senhor, não queres a morte do 
pecador, mas que se converta e viva. 

 
 

 

Olhai: vou realizar uma coisa nova, 
que já começa a aparecer; não a 
vedes? 
                                                            (Is 43, 19) 

Antífona de Entrada 
 

Fazei-me justiça, meu Deus,  
defendei a minha causa contra a gente    
      sem piedade,  
livrai-me do homem desleal e perverso, 
Vós sois o meu refúgio. 
 

 

Primeira Leitura 
(Is 43, 16-21) 

 

Monição:  
 

O Profeta Isaías lembra a acção liber-
tadora de Deus em favor do Povo oprimido 
pelo faraó. Com a recordação do passado o 
profeta alimenta a esperança e prepara o povo 
de Deus para um futuro novo: Deus que 
libertou o povo da escravidão do Egipto, 
também há-de libertar o Povo exilado em 
Babilónia. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 
16O Senhor abriu outrora caminhos 

através do mar, veredas por entre as 
torrentes das águas. 17Pôs em cam-
panha carros e cavalos, um exército de 
valentes guerreiros; e todos caíram 
para não mais se levantarem, extin-
guiram-se como um pavio que se 
apaga. 18Eis o que diz o Senhor: «Não 
vos lembreis mais dos acontecimentos 
passados, não presteis atenção às 
coisas antigas. 19Olhai: vou realizar 
uma coisa nova, que já começa a 
aparecer; não a vedes? Vou abrir um 
caminho no deserto, fazer brotar rios 
na terra árida. 20Os animais selvagens – 
chacais e avestruzes – proclamarão a 
minha glória, porque farei brotar água 
no deserto, rios na terra árida, para 
matar a sede ao meu povo escolhido, 
21o povo que formei para Mim e que 
proclamará os meus louvores». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 

 

O texto desta Primeira Leitura tem duas 
partes: na primeira, vamos ouvir o narrador, na 
segunda o próprio Deus. Aplicarás, Leitor, o 
tom de voz adequado a cada um dos 
personagens. 

Presta atenção às seguintes palavras: 
outrora / veredas / torrentes / extinguiram-se /  
pavío (assento no “í”) / brotar / árida (assento 
no “á”) / chacais /  avestruzes / e outras. 
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Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Israel construiu sempre o seu futuro 
olhando o passado e, na sua história, 
encontrou sempre novos motivos e novo 
fôlego para ir em frente. Alguém comparou 
este povo aos remadores que avançam de 
costas para a meta, que se orientam 
olhando para o lugar da partida e o 
percurso já feito. Israel superou momentos 
dramáticos, permaneceu sempre um povo, 
mesmo quando foi deportado e disperso 
entre as gentes. Manteve a sua identidade 
graças à sua capacidade de recordar, de 
se referir ao seu passado. Meditar e trans-
mitir aos filhos o que aconteceu é o 
primeiro empenho dos pais: «O que 
ouvimos e aprendemos e os nossos 
antepassados nos transmitiram, não o 
ocultaremos aos nossos descendentes; 
tudo contaremos às gerações vindouras: 
as glórias do Senhor e o seu poder e as 
maravilhas que Ele fez» (SI 78, 3-4). 

Na primeira parte da Leitura (vv. 16-
17), é retomado o acontecimento mais 
importante do passado, aquele que 
ninguém pode esquecer, o êxodo. É 
descrito com imagens grandiosas: Deus 
interveio com a sua força, dominou as 
águas impetuosas e, no meio do mar, 
abriu para o seu povo um caminho. 
Depois desafiou as tropas de elite do 
faraó, fez sair do Egipto carros e cavalos, 
exércitos e heróis e derrotou-os, apagou o 
seu ardor com a facilidade com que se 
apaga um pavio. 
      Ora, se a recordação se reduz a uma 
fria reminiscência (vaga memória) dos 
factos acontecidos em tempos distantes, 
então pode provocar uma pungente 
(comovente), mas vã nostalgia (saudade 
triste). Por isso, a recomendação: 
«Recorda-te dos dias antigos, medita nos 
anos de outrora.  Pergunta ao teu pai e ele 
te contará, aos teus anciãos e eles te 
dirão» (Dt 32, 7) tem outro objectivo, ou 
seja, quer que a recordação ajude a 
entender o presente e estimule a olhar, 
com lucidez, o futuro. 

Entretanto há outro perigo: perante os 
feitos admiráveis realizados por Deus no 
passado, pode surgir o pensamento que 
Ele tenha dado já o melhor de si mesmo, e 
que, agora, não consiga superar-se. Nada 
de mais errado. 

Aliás, na segunda parte da Leitura, é o 
próprio Deus quem responde a esta inter-
rogação. Deixem – diz aos Israelitas – de 
recordar as coisas passadas; não pensem 
mais nas coisas antigas, como se Eu não 

fosse capaz de as fazer de novo! Abri os 
olhos! Não vedes? Eu estou para fazer 
uma obra ainda mais extraordinária do 
que aquelas do passado. 

Então, que fará o Senhor? Ele liber-
tará o seu povo da escravidão da 
Babilónia, fá-lo-á regressar à sua terra. 
Para tornar confortável a sua viagem, 
preparará uma estrada no deserto e, para 
lhes saciar a sede, fará brotar nascentes 
de água. Os Israelitas poderão beber da 
mesma fonte com os animais selvagens, 
os chacais, as avestruzes, como acontecia 
no paraíso terrestre. 

Trata-se de imagens poéticas, de 
esplêndidas imagens que indicam como 
Deus nunca se esquece do homem. Ele 
não agiu apenas no passado, continua a 
manifestar o seu amor com feitos sempre 
mais surpreendentes. Para vê-los, basta 
contemplar os acontecimentos com os 
olhos da fé. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 125 (126), 1-6 (R. 3) 

  

Monição:  
 

Este salmo é um lindo poema que nos 
recorda as maravilhas realizadas por Deus em 
favor de todos os que “semeiam em lágrimas” 
mas depois “recolhem com alegria.” 

O Senhor fez maravilhas em favor do seu 
povo. 
  

Refrão: 
 

GRANDES MARAVILHAS 
FEZ POR NÓS O SENHOR. 

 

Ou: 
 

O SENHOR FEZ MARAVILHAS  
EM FAVOR DO SEU POVO. 

 

Quando o Senhor fez regressar os  
      cativos de Sião, 
parecia-nos viver um sonho. 
Da nossa boca brotavam expressões  
      de alegria 
e de nossos lábios cânticos de júbilo. 
 

Diziam então os pagãos: 
«O Senhor fez por eles grandes coisas». 
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 
estamos exultantes de alegria. 
 

Fazei regressar, Senhor, os nossos     
      cativos, 
como as torrentes do deserto. 
Os que semeiam em lágrimas 
recolhem com alegria. 
 

À ida, vão a chorar, 
levando as sementes; 
à volta, vêm a cantar, 
trazendo os molhos de espigas. 

Segunda Leitura 
(Filp 3, 8-14) 

 
 Monição:  
 

São Paulo afirma que “Jesus Cristo é o 
bem supremo”: Por isso, renunciou a todas as 
coisas e considerou tudo como lixo.  

Para conhecer Jesus e o poder da sua 
ressurreição temos de participar nos seus 
sofrimentos. 
 

Leitura: 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 8Considero todas as coisas 
como prejuízo, comparando-as com o 
bem supremo, que é conhecer Jesus 
Cristo, meu Senhor. Por Ele renunciei a 
todas as coisas e considerei tudo como 
lixo, para ganhar a Cristo 9e n’Ele me 
encontrar, não com a minha justiça que 
vem da Lei, mas com a que se recebe 
pela fé em Cristo, a justiça que vem de 
Deus e se funda na fé. 10Assim poderei 
conhecer Cristo, o poder da sua 
ressurreição e a participação nos seus 
sofrimentos, configurando-me à sua 
morte, 11para ver se posso chegar à 
ressurreição dos mortos. 12Não que eu 
tenha já chegado à meta, ou já tenha 
atingido a perfeição. Mas continuo a 
correr, para ver se a alcanço, uma vez 
que também fui alcançado por Cristo 
Jesus. 13Não penso, irmãos, que já o 
tenha conseguido. Só penso numa 
coisa: esquecendo o que fica para trás, 
lançar-me para a frente, 14continuar a 
correr para a meta, em vista do prémio 
a que Deus, lá do alto, me chama em 
Cristo Jesus. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Segunda Leitura tem frases longas 
que se tornam sempre difíceis de proclamar. 
Importa, por isso, que faças uma leitura 
apoiada, para ajuda da respiração.  

Atenção a uma ou outra palavra que 
possas sentir mais dificuldade em pronunciá-la 
corretamente. Exercita, palavras e leitura. 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

      Paulo era um fariseu, observava 
fielmente e defendia com vigor a Lei, 
estava convencido de obter a salvação 
mediante o cumprimento de todas as 
tradições dos antigos. Mas quando encon- 
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trou Cristo, rompeu com o seu passado e 
acolheu a novidade do Evangelho. Então, 
desde aquele dia,  tudo aquilo em que 
tinha posto a confiança, perdeu valor, 
considerou-o «lixo», coisa inútil. 

Sabemos como é difícil cortar decidi-
damente com o passado. Pensemos no 
que custa renunciar, por exemplo, às 
convicções que assimilamos desde 
pequenos, convicções de toda a espécie, 
passando pelas religiosas,  desportivas, 
políticas, como sejam ainda aquelas  
que nos fazem considerar lógico e justo 
aquilo que todos consideram «normal», 
mesmo se incompatível, com a novidade 
de vida que Cristo pede aos seus 
discípulos. , 

O objectivo a alcançar é «conhecer» 
Cristo. O verbo “conhecer” na Bíblia não 
tem, como para nós, apenas um 
significado conceptual, racional. Implica o 
envolvimento activo de toda a pessoa. 
Paulo aspira a uma adesão plena a Cristo: 
quer assimilar os seus pensamentos, os 
seus juízos, as suas palavras, o seu modo 
de comportar-se. 

Depois, na segunda parte da Leitura, 
Paulo não pode deixar de admitir que está 
ainda muito longe da meta. Então, usando 
a imagem do atleta que compete no 
estádio, afirma que ele continua a correr 
para a meta, quer conquistar o prémio e 
tem a certeza de que um dia o obterá, não 
pelos próprios esforços e próprios méritos, 
mas porque Deus o acompanha. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
 

Monição:  
 

Deus convida-nos através do profeta Joel: 
“Convertei-vos a Mim de todo o coração, 
porque sou benigno e misericordioso! 

Com alegria, aclamemos Jesus Cristo, “o 
rosto da misericórdia do Pai.” 

 

Refrão: 
   

Glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. 
 

Convertei-vos a Mim de todo o coração,  
      diz o Senhor; 
porque sou benigno e misericordioso. 
 

 

 

«Mulher, onde estão eles? Ninguém 
te condenou?». Ela respondeu: «Nin-
guém, Senhor». Disse então Jesus: 
«Nem Eu te condeno. Vai e não tornes a 
pecar». (Jo 8, 10-11) 

Evangelho 
(Jo 8, 1-11) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, 1Jesus foi para o 
Monte das Oliveiras. 2Mas de manhã 
cedo, apareceu outra vez no templo e 
todo o povo se aproximou d’Ele. Então 
sentou-Se e começou a ensinar. 3Os 
escribas e os fariseus apresentaram a 
Jesus uma mulher surpreendida em 
adultério, colocaram-na no meio dos 
presentes 4e disseram a Jesus: «Mes-
tre, esta mulher foi surpreendida em 
flagrante adultério. 5Na Lei, Moisés 
mandou-nos apedrejar tais mulheres. 
Tu que dizes?». 6Falavam assim para 
Lhe armarem uma cilada e terem 
pretexto para O acusar. Mas Jesus 
inclinou-Se e começou a escrever com 
o dedo no chão. 7Como persistiam em 
interrogá-lo, ergueu-Se e disse-lhes: 
«Quem de entre vós estiver sem 
pecado atire a primeira pedra». 
8Inclinou-Se novamente e continuou a 
escrever no chão. 9Eles, porém, quando 
ouviram tais palavras, foram saindo um 
após outro, a começar pelos mais 
velhos, e ficou só Jesus e a mulher, 
que estava no meio. 10Jesus ergueu-Se 
e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? 
Ninguém te condenou?». 11Ela respon-
deu: «Ninguém, Senhor». Disse então 
Jesus: «Nem Eu te condeno. Vai e não 
tornes a pecar». 

 

Palavra da Salvação. 

 

Comentário ao Evangelho: 
 

Se ao lermos um livro nos acon-
tecesse descobrir que uma página tinha 
sido arrancada, pensaríamos provavel-
mente que o relato devia conter detalhes 
inconvenientes e que uma mão piedosa, 
para prevenir a perturbação de algum 
leitor menos maduro, tinha retirado o texto 
incriminado. 

Pois bem, nos primeiros séculos da 
Igreja, quando foram transcritos os livros 
do Novo Testamento, de quase todas as 
cópias da Bíblia, foi retirada a página do 
Evangelho de hoje. 
      Deve tê-la composto Lucas (o tema, o 
estilo, a linguagem são dele)  e  o  seu 
lugar natural é no final do capítulo 21. É 
ali, de facto, que é colocada por um grupo 
importante de manuscritos antigos. Certa-
mente não é de João e não se sabe bem 
como foi que entrou para o capítulo oitavo 

do quarto Evangelho (o de João). Talvez 
porque, alguns versículos depois, encon-
tra-se a frase de Jesus: “Eu não julgo nin-
guém” (Jo 8,15). De qualquer forma é 
claro que este texto teve uma história 
atribulada. 

Muito bem. Mas qual a razão? Santo 
Agostinho dava a sua, um pouco desem-
baraçada e evidente: «Alguns fiéis de 
pouca fé, ou melhor, inimigos da 
verdadeira fé, temiam provavelmente que 
o acolhimento do Senhor à pecadora 
desse a carta de imunidade às suas 
mulheres.» Dito em palavras pobres: os 
maridos, os pais, os responsáveis das co-
munidades devem ter pensado que a frase 
de Jesus “eu não te condeno” podia ser 
mal entendida e então... o melhor era 
ignorar o relato. 

O motivo verdadeiro da suspeita para 
este episódio é, porém, um outro: a prática 
penitencial que se tinha instaurado nos 
primeiros séculos da Igreja. 

Com o aumento do número de 
cristãos, tinha decaído a qualidade e 
tinha-se introduzido um certo relaxamento 
que levava a justificar qualquer compor-
tamento e a considerar tudo lícito. Como 
reacção, tinha-se difundido a convicção de 
que, em relação a quem pecava grave-
mente, a Igreja podia intervir concedendo 
o perdão, sem dúvida, mas só uma vez na 
vida. A quem reincidia não restava senão 
esperar o severo juízo de Deus. Ora, é 
claro que quem defendia este rigor, 
preferia pôr de lado, para não dar relevo 
ao episódio da adúltera. 

Quem, pelo contrário, defendia uma 
atitude mais branda e compreensiva, 
referia-se com agrado a este trecho. Nas 
“Constituições Apostólicas” – num impor-
tante livro do séc. IV – recomenda-se ao 
bispo que imite, para com os pecadores, o 
que fez Jesus «com aquela mulher que 
tinha pecado e que os anciãos tinham 
posto perante Ele». 
      Visto com uma certa suspeita ou com 
simpatia, o trecho acabou por ficar e, 
então, foi necessário pensar numa expli-
cação para a frase incriminada que 
alguém preferia que Jesus não tivesse 
deixado escapar: “Nem Eu te condeno.” 

Começou-se por dizer: vêem como é 
bom o Senhor? A mulher devia ser 
lapidada (apedrejada) mas, visto que 
estava arrependida, Ele primeiro defen-
deu-a e depois perdoou-a. 
      Mas, se assim fosse, por que é que o 
facto teria suscitado tantas objecções ao 
ponto de se tentar cancelá-lo do Evan-
gelho? 
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O que teria de estranho o facto de 
Jesus ter perdoado uma pecadora arre-
pendida? 

Ora, é precisamente aqui que está o 
nó do problema: não há absolutamente 
nada que faça supor que a mulher 
estivesse arrependida. 

Não vamos confundi-la com a peca-
dora de que fala Lucas noutra parte do 
seu Evangelho. Aquela sim, estava 
arrependida: chorou, ungiu os pés de 
Jesus e enxugou-os com os seus cabelos 
(Lc 7, 36-50). Mas a adúltera do Evange-
lho de hoje não fez nada disto. Foi 
apanhada em flagrante, foi agarrada, 
ameaçada, talvez lhe tivessem batido, e 
depois foi empurrada para diante de 
Jesus. Nada mais. Sem dúvida, devia 
estar abalada, assustada, cheia de vergo-
nha; mas supor que, naquelas condições, 
tivesse pensado «num acto de contrição 
perfeito» é pura fantasia. 

Para quê preocupar-se em desculpar 
Jesus? Ele não precisa das nossas justi-
ficações. Surpreende-nos? Abala-nos? 
Muito bem. Pode-se até não estar de 
acordo com o seu comportamento, mas 
não se pode negar, modificar, minimizar a 
importância do facto. Vamos tentar enten-
dê-lo. 
      Uma mulher é surpreendida... 
enquanto, por certo, não está a recitar o 
Rosário! Ai não está, não! É estranho que 
não tenha sido apanhado também o 
“sócio”. É sempre a mesma história: a 
agressividade, a violência, as paixões, 
desencadeiam-se sempre sobre os mais 
fracos; os fortes conseguem sempre 
escapar de qualquer forma e safarem-se. 
Conhecemos isto hoje nos nossos tribu-
nais. 
      Acontecia que a Lei punia o adultério 
com a morte, para ambos, homem e 
mulher (Lv 20, 10). Na prática, porém, os 
judeus não eram severos, fechavam 
sempre um olho e nunca condenavam à 
pena capital. De resto, quando na Bíblia é 
estabelecida esta pena, não se pensa na 
real execução, sublinha-se apenas a 
gravidade do crime. Basta pensar que, 
esta pena, está prevista também para 
quem bate no seu pai  ou mãe (Ex 21, 15). 
      Não sabemos quem eram os compo-
nentes da “Brigada de Costumes” de 
Jerusalém, mas uma coisa é certa: então, 
como hoje, havia pessoas obcecadas pelo 
facto de que outras cometessem pecados 
sexuais. Como se explica este fanatismo 
na defesa da decência pública? São 
verdadeiramente inocentes e puros,  estes 
moralizadores? Por qual motivo se ale-

gram em expor publicamente os pecados 
dos outros? Trata-se talvez de gente que 
gostaria de fazer as mesmas coisas, mas, 
não podendo, enfurece-se contra quem as 
faz. 

Alguém deste grupo de “vigilância 
moral” deve ter feito a proposta: e se 
levássemos esta prostituta (rameira peca-
dora!) ao mestre galileu? Sim, àquele tal 
que está sempre do lado dos corruptos? 
De certeza que não terá coragem de a 
defender! Vereis como ficará embaraçado 
ao ter que se pronunciar contra «os seus 
amigos» pecadores! (Mt 11, 19). 

Encontram-no sentado no pátio do 
templo, circundado por muita gente que o 
escuta com atenção. Arrastam a mulher 
para o meio e, com um sorriso cheio de 
subentendidos, perguntam-lhe: «Mestre, 
esta mulher foi surpreendida em flagrante 
adultério. Na Lei, Moisés mandou-nos 
apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». 

Jesus não responde. Inclina-se e 
começa a escrever no chão. O que 
escreve? 

A opinião – que se difundiu a partir de 
São Jerónimo – de que Ele tenha escrito 
no chão os pecados dos acusadores, não 
faz sentido, e já ninguém a defende. Ao 
invés está muito documentado o uso, 
entre os povos semitas, de escrevinhar no 
chão enquanto se pensa, ou então se, se 
quer descarregar a tensão ou controlar a 
irritação perante quem faz perguntas 
absurdas ou provocantes. É o que deve 
ter acontecido. 

Jesus teria podido safar-se de forma 
muito simples: convidando os acusadores 
a dirigirem-se aos juízes legítimos. O 
tribunal do Sinédrio não dista mais de uma 
centena de metros. Mas isso significaria 
abandonar aquela mulher que os “defen-
sores da moralidade pública” consideram 
agora um troféu, uma presa. Por este 
motivo Ele levanta a cabeça e diz: «Quem 
de entre vós estiver sem pecado atire a 
primeira pedra.» Depois inclina-se de novo 
e continua a traçar linhas no chão. 

Nesta altura os presentes começam a 
deixar de estar à vontade: foram desmas-
carados, foi posta à vista a sua hipocrisia. 
Abaixam os olhos e, procurando assumir 
uma atitude desenvolta (esperta), para es-
conder o embaraço e a vergonha, afas-
tam-se, começando pelos mais velhos, 
pelos «presbíteros» – diz o texto grego. 
Ficam só Jesus e a mulher, sozinhos. 

Agora, consideremos bem, a posição 
dos dois. 

A mulher tinha sido colocada em pé, 
como acontecia com os acusados durante 
os processos, e Jesus estava sentado. 
Durante todo o diálogo a posição não 

muda: Jesus inclina-se, ergue-se e inclina-    
-se novamente, mas permanece sempre 
sentado e a mulher em pé, «lá no meio». 

No versículo 10 o nosso texto diz: 
«Jesus ergue-se», dando a ideia que, para 
pronunciar a sentença, Ele se tenha 
levantado. Não é assim. O verbo usado é 
o mesmo que no versículo 7. Jesus ficou 
onde estava, em baixo, na posição do 
servo, não do juiz que olha do alto quem 
errou. Levantou apenas a cabeça para 
comunicar à mulher, com a doçura do seu 
olhar, a ternura de Deus, que nunca 
condena ninguém. 

Foram-se todos – diz o texto – portan-
to, juntamente com os acusadores, foi-se 
também a multidão e os discípulos. Só 
Jesus ficou para pronunciar a sua 
surpreendente sentença: nenhuma con-
denação! 
      O Evangelho sublinha que os 
primeiros a afastarem-se foram os mais 
velhos. São talvez as pessoas mais 
maduras da comunidade que são convi-
dadas a fazer um exame de consciência. 
Muitas vezes são precisamente elas que 
se entretém a «atirar pedras» com 
coscuvilhices e difamações. 
     Ora, se Jesus não julga e não 
condena, então isso significa que o pe-
cado não tem importância? Comportar-se 
bem ou mal é o mesmo? 

Não! O pecado é um mal muito grave 
porque destrói a vida de quem o comete. 
Jesus não diz à mulher: «Vai em paz, 
fizeste muito bem em atraiçoar o teu 
marido, continua assim!»; mas diz-lhe: 
«Pára de fazer mal a ti própria, não repitas 
o erro de arruinar a existência por um 
momento de prazer.» 

Ninguém odeia tanto o pecado quanto 
Jesus, porque ninguém ama o homem 
mais do que Ele. Todavia não condena 
quem erra (e não permite que ninguém 
atire pedras) para não acrescentar outro 
mal àquele que o pecador já causou a si 
mesmo. 
      Talvez Ele não condene agora, mas 
um dia venha a julgar e a punir os seus 
filhos que cometeram o mal! Tomemos 
atenção. Jesus não diz à pecadora:  «Por  
esta vez não te condeno.» Isto estaria 
bem, até para aquela situação dos 
primeiros séculos. Ele diz: «Não te 
condeno», nem hoje, nem amanhã, nem 
nunca!    
      Esta página do Evangelho não 
perturba hoje menos que ontem. Não 
deixa tranquilos aqueles que continuam a 
pretender ter o direito da fortaleza 
inatacável  do  seu  «considerar-se  em or- 
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dem», de lançar pedras já não com as 
mãos, mas difamando, isolando, pro-
nunciando juízos severos, alimentando 
desconfianças, difundindo coscuvilhices. 
Jesus não tolera que alguém lance estas 
pedras dolorosas e cruéis contra quem 
está em pé por um fio, vergado sob o peso 
dos seus erros. 
 

 

Oração Universal 

      
1 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e     
             diáconos, 

 para que encontrem em Jesus Cristo 
       o bem supremo 
 e o anunciem com alegria ao mundo de hoje, 
 oremos ao Senhor. 

 
2 – Pelos catecúmenos e pelos fiéis da santa Igreja, 

para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo 
os faça correr com entusiasmo para a Páscoa, 
oremos ao Senhor. 
 

3 – Pelos responsáveis no governo das nações, 
para que a sabedoria com que Deus os enriquece 
sirva sempre para o bem dos cidadãos, 
oremos ao Senhor. 

  
4 – Pelos esposos que cometem adultério, 

para que os discípulos de Jesus saibam  
      acolhê-los 
como Jesus acolheu a pecadora, 
oremos ao Senhor. 

  
5 – Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, 

para que o sacramento da reconciliação lhes dê  
      a paz  
e a alegria de Jesus ressuscitado, 
oremos ao Senhor. 
 

 

 

Antífona da Comunhão 
 

Mulher, ninguém te condenou?  
Ninguém, Senhor.  
Nem Eu te condeno. Vai em paz e não 
voltes a pecar. 
 

 

 

A Misericórdia de Deus 
 

O Evangelho de hoje coloca diante de 
nós uma mulher “surpreendida em fla-
grante adultério”. De acordo com a lei de 
Moisés, lembram os escribas, a mulher 
devia ser morta (Lv 20,10 e Dt 22,22-24). 
Os escribas e fariseus interrogam Jesus, 
como quem pergunta: Mestre, aplicamos a 
Lei?  

Reparemos que o Evangelho diz que 
se tratava de uma cilada contra Jesus. 
Entretanto, Jesus aproveitou esta oportu-

nidade para revelar a misericórdia de 
Deus para com os pecadores.  

Recorda-se o convite à conversão, 
repetido de vários modos, pela Sagrada 
Escritura: “Convertei-vos! Renunciai a 
todas as vossas culpas! Porque havíeis de 
morrer? Eu não desejo a morte de 
ninguém!  (Ez 18, 30-32) 
 

 

 

Pecado: caminho errado 
 

Podemos imaginar a compaixão de 
Jesus. Alguém falou assim: encontram-se 
frente a frente a Misericórdia e a miséria. 
Fica silencioso. Não culpa nem desculpa o 
comportamento da mulher. Ele sabe que o 
pecado é um caminho errado, pois gera a 
infelicidade e rouba a paz.  

A propósito, escutemos o Papa 
Francisco, na Bula de proclamação do 
Ano da misericórdia: “permanecer no 
caminho do mal é fonte de ilusão e 
tristeza. A verdadeira vida é outra coisa. 
Deus não se cansa de estender a mão.” 

Foi o que fez Jesus; ficou em silêncio 
durante uns momentos e escreveu no 
chão, dando tempo aos acusadores para 
que olhem para a sua consciência, para 
que recordem a sua própria fragilidade. 
Perante a dureza de coração desses 
homens com pedras nas mãos, fala deste 
modo: “quem de vós estiver sem pecado, 
atire a primeira pedra”. E continuou a 
escrever no chão, à espera que os 
acusadores se deixassem mover pelo 
amor fraterno e pela compreensão. 
Quando os escribas e fariseus se retira-
ram, Jesus não perguntou à mulher se ela 
estava arrependida, mas tranquilizou o 
seu coração angustiado com a serenidade 
do perdão: “Ninguém te condenou? Eu 
também não te condeno.” E convidou-a a 
seguir um caminho novo: “Vai e não 
tornes a pecar”. 

 
 

 

Jesus convida-nos à 

conversão 
 

A bondade divina não passa pela 
morte do pecador, mas pelo convite à 
conversão: “Será a morte do pecador que 
me agrada? Quero que abandone o seu 
mau proceder e que viva. Convertei-vos e 
vivereis.” (Ez 18, 23.32) 

Esta página da Bíblia também nos faz 
reflectir sobre a nossa maneira de 
proceder: Estamos sempre dispostos a 
julgar e a condenar os outros. É preciso 

reconhecer que todos necessitamos da 
misericórdia divina.  

Que a Igreja se faça eco da Palavra 
de Deus que ressoa, forte e convincente, 
como uma palavra e um gesto de perdão, 
apoio, ajuda, amor. Que ela nunca se 
canse de oferecer misericórdia e seja 
sempre paciente a confortar e perdoar. 
Este é o momento favorável para mudar 
de vida! Este é o tempo de se deixar tocar 
o coração. Diante do mal cometido, é o 
momento de ouvir o pranto das pessoas 
inocentes espoliadas dos bens, da 
dignidade, dos afectos, da própria vida.” 
 

 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Bento XV” 

(1914  –  1922) 

 

Bento XV promulgou uma carta 
apostólica, através da qual reconheceu a 
República Portuguesa. 

Nascido no seio de uma família 
aristocrata, o genovês Giacomo Paolo 
Battista della Chiesa (21-11-1854 – 22-01-
1922) era o terceiro dos quatro filhos do 
marquês Giuseppe e da marquesa 
Giovanna Migliorati. 

Futuro Papa Bento XV, doutorou-se 
em Direito, em 1875, pela Universidade de 
Génova e em 1878 recebeu as ordens 
sacras e foi ordenado presbítero. Os seus 
estudos teológicos foram aperfeiçoados 
na Universidade Gregoriana, na cidade de 
Roma. 

Foi ordenado sacerdote e ingressou 
na Academia dei Nobili Ecclesiastici, a 
escola diplomática do Vaticano. Foi 
assistente na Secretaria de Estado do 
Vaticano e em 1901 foi eleito subsecre-
tário de estado. Mais tarde, a 16 de 
Dezembro de 1907 foi nomeado arcebispo 
de Bolonha, pelo Papa Pio X, onde 
prestou serviços com um grande zelo 
pastoral. Sete anos depois, no dia 25 de 
Maio de 1914, Giacomo della Chiesa 
ascendeu a cardeal pela mão do mesmo 
Papa que o tinha nomeado arcebispo, 
precisamente três meses antes de se 
tornal Sumo Pontífice. 

                                    (Continua...) 
 

 

Visita-nos em: 
www.paroquiascesf.com 
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Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo  (...continuação) 

 

O último documento do Pe. Sebastião 
Pinto da Rocha entregue à Postulação é 
uma carta de 11 de Dezembro de 1951, 
dirigida ao Sr. Dr. José de Lencastre a 
agradecer o «In Memoriam» de D. Sílvia 
(o livro Em Memória de D. Sílvia Cardoso 
Ferreira da Silva, editado, como 
«Homenagem do Concelho» pela Câmara 
Municipal): 

“Agradeço-lhe imenso. Li-o com o 
maior interesse e rejubilo com o teste-
munho nos que nele depuzeram sobre a 
pessoa, vida e virtudes da Sílvia. O 
depoimento dos Prelados é de grande 
valor para o que no futuro terá Deus de 
dispor para glorificação desta sua grande 
serva. 

                                    (continua...) 
 

 

És insubstituível  (90) 

 

Brilhaste tanto que merecias um 
Óscar, um Nobel e todos os prémios do 
mundo que promovem a criatividade, a 
competência e a perseverança. Mas tudo 
isso era pouco para te premiar. Então 
entrou em cena um ser especial, o Autor 
da vida, Deus. Ele observou a tua 
capacidade de lutar. E, por fim, premiou-te 
com o maior de todos os prémios: O 
MILAGRA DA VIDA. 

Vive a vida com alegria e confiança. 
 

  

 

Sabias que.. 
 

Lapidação 
 

A lapidação, de que nos fala hoje o 
Evangelho, consistia numa forma partici-
pada de pena de morte que se dava em 
todo o Médio Oriente e na Grécia. Tinha 
lugar nos arrabaldes da cidade. 

Colaboravam todos, lançando ritual-
mente pedras até cobrir o condenado. As 
primeiras pedras eram lançadas pelas 
testemunhas de acusação. 

O túmulo de quem era executado 
desta forma, também ficava coberto de 
pedras para escárnio perpétuo. 

Era assim naquele tempo... 
 

ESCALA  DE  LEITORES 
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C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Respons. 
António 

Dias 

Fernanda 

Costa 

Avisos 
Fernanda 

Olinda 

Paula 

Carvalho 

1.ª Leitura 
Luís 

Miguel 

Joaquim 

Mendes 

2.ª Leitura 
Rosa 

Menezes 

Maria 

Guiomar 

Oração 
Universal 

Fernanda 

Olinda 

Paula 

Carvalho 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Marlene 

Leal 

Lurdes 

Neto 

2.ª Leitura 
Cátia 

Vanessa  

Joana 

Gomes 

Oração 
Universal 

Miguel 

Pacheco 

Ana  

Isabel 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Pedro  

Leal 

José  

Pedro 

2.ª Leitura 
Aurora 

Silva 

Teresa 

Moreira 

Oração 
Universal 

Diana 

Santos 

Diana 

Araújo 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Vera 

Moura 

Luísa 

Abreu 

1.ª Leitura 
Vera 

Moura 

Cristóvão 

Neto 

2.ª Leitura 
Paulo 

Neto 

Madalena 

Bessa 

Oraç. Fiéis 
Leonor 

Ribeiro 

Luísa 

Abreu 
 

Considero todas as coisas como 
prejuízo, comparando-as com o bem 
supremo, que é conhecer Jesus Cristo, 
meu Senhor. 
                                             (Filp 3, 8) 

Aniversários 
 

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

– Maria Guiomar, da Paróquia de 
Carvalhosa, na próxima terça-feira, dia 9 
de Abril. 

– Cátia Vanessa, da Paróquia de 
Eiriz, no dia seguinte, quarta-feira, dia 10 
de Abril. 

À Guiomar e à Vanessa, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 

 
 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Abril, a Igreja 
reza pela seguinte intenção: 
 

Universal:  

– Médicos e seus colaboradores em 
zonas de guerra. 

 

Pelos médicos e pela pessoal huma-
nitário presentes em zonas de guerra, que 
arriscam a própria vida para salvar a dos 
outros. 

 
 

H u m o r 
 

Numa festa, um convidado dirige-se à 
arca frigorífica e, reparando que nela se 
encontram garrafas cheias e garrafas 
vazias, pergunta a um empregado: 

– Para que são as garrafas vazias? 
– É que o patrão disse que nestas 

festas há sempre pessoas que não 
bebem. 

 
 

A Fechar 
 

Nem todos percebem, mas o poder 
maior não é o de castigar, vingar ou 
premiar. É o de perdoar.  

                                              (Paulo Rangel) 
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