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Tempo Comum 
XIV Domingo 

Estamos em pleno verão, com 
milhares de pessoas a deslocarem-se de 
terra em terra para conhecer o mundo e 
descansar. Em todas as Paróquias 
acolhemos e saudamos os turistas e 
visitantes que se encontram nas nossas 
celebrações. 

Em algumas dioceses celebram-se 
neste domingo as ordenações dos novos 
sacerdotes e a instituição de outros 
ministérios. Isso desperta-nos para a 
missão cristã de que todos participamos 
de um modo ou de outro. 

Toda esta movimentação se 
enquadra no tema da missa de hoje. 

 
 

Antífona de Entrada 
Recordamos, Senhor,  
a vossa misericórdia no meio do   
      vosso templo.  
Toda a terra proclama o louvor do   
      vosso nome,  
porque sois justo e santo  
      Senhor nosso Deus. 
 

 

Primeira Leitura 
(Is 66, 10-14c) 

Monição:  
 

Isaías proclama o amor do Pai do Céu ao 
Povo de Deus que regressou há pouco do 
Cativeiro de Babilónia. 

Hoje, como ontem, é encosto seguro, 
perante as dificuldades, uma confiança 

inabalável em Deus.  

Leitura: 
__________________________________________ 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

10Alegrai-vos com Jerusalém, 
exultai com ela, todos vós que a 
amais. Com ela enchei-vos de júbilo, 
todos vós que participastes no seu 
luto. 11Assim podereis beber e saciar-   
-vos com o leite das suas 
consolações, podereis deliciar-vos no 
seio da sua magnificência. 12Porque 
assim fala o Senhor: «Farei correr para 
Jerusalém a paz como um rio e a 
riqueza das nações como torrente 
transbordante. Os seus meninos de 
peito serão levados ao colo e 
acariciados sobre os joelhos. 13Como a 
mãe que anima o seu filho, também Eu 
vos confortarei: em Jerusalém sereis 
consolados. Quando o virdes, alegrar-    
-se-á o vosso coração e, como a 

verdura, retomarão vigor os vossos 
membros. 14cA mão do Senhor mani-
festar-se-á aos seus servos. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________________ 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Presta atenção às seguintes palavras: 
exultai / júbilo / participastes / saciar-vos / 
consolações / deliciar-vos / magnificência (não 
é “magnificiência”) / torrente transbordante / 
acariciados / alegrar-se-á / retomarão / 
manifestar-se-á / e outras. 

Há palavras e expressões, embora 
difíceis, muito ricas que precisam de ser bem 
trabalhadas. Cuida delas. 

Por vezes pode parecer-te ridículo 
aconselhar o Leitor a exercitar determinadas 
palavras. Mas não, se tiveres em conta o nível 
(ou desnível) de conhecimento cultural de 
cada Leitor que é muito diversificado.  
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Cinco séculos antes de Cristo, na 
Babilónia, aparece entre os exilados um 
profeta que, em nome de Deus, anuncia 
um futuro glorioso. Exorta todos a 
voltarem à terra dos seus pais, prometen-
do prosperidade, saúde e paz! Há quem 
acredite nele, mas fica desiludido. Muitos 
anos depois do seu regresso, tem que 
admitir que a profecia não se realizou. As 
pessoas vivem em condições miseráveis: 
os terrenos estão ocupados por explora-
dores e os pobres não possuem nem 
casa, nem alimentos, nem roupas. 

Há mil e uma razões para o ceticismo 
(incredulidade). 

A este povo desencorajado é enviado 
outro profeta que pronuncia as palavras 
de conforto contidas na Leitura de hoje. 
Ele convida o povo a alegrar-se, a 
exultar, a encher-se de júbilo porque o 
luto terminou. Jerusalém será como uma 
mãe que amamenta os seus pequerru-
chos, os traz ao colo, os acaricia, os faz 
sorver o seu leite. A prosperidade e a 
riqueza – garante – irão derramar-se 
sobre a terra de Israel, como uma 
torrente transbordante. 

Nesta altura, quem o está a ouvir, 
provavelmente, pensa: cá está outro 
charlatão! Ouvimos demasiadas promes-
sas vãs, ocorrem factos, é necessária 
uma mudança concreta da situação! 

O profeta está ao corrente destas 
objeções, mas continua: o Senhor conso-
lar-vos-á, comportar-se-á como uma mãe 
que consola o filho: «Quando o virdes, 
alegrar-se-á o vosso coração e, como a 
verdura, retomarão vigor os vossos 
membros». 

É verdade que as condições continu-
am a ser desastrosas, mas já é possível 
entrever alguns sinais do mundo novo 
que teve início. 
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Salmo Responsorial 
Sl 65 (66), 1-3a.4-7a.16.20 (R.1) 
  

Monição: 
 

Como aos Apóstolos na barca, assus-
tados com a tempestade do Mar da Galileia, o 
Senhor diz-nos no meio das dificuldades: «Por 
que temeis, homens de pouca fé?» 

Encontramos, por toda parte, sinais da 
bondade do Senhor que nunca nos desam-
para no meio das dificuldades. 

Façamos, pois, a nossa oração de medi-
tação com o salmo que o Espírito Santo 
coloca em nossos lábios.  

Refrão: 

 A TERRA INTEIRA ACLAME O SENHOR.  

Aclamai a Deus, terra inteira, 
cantai a glória do seu nome, 
celebrai os seus louvores, dizei a Deus: 
«Maravilhosas são as vossas obras». 
 

A terra inteira Vos adore e celebre, 
entoe hinos ao vosso nome. 
Vinde contemplar as obras de Deus, 
admirável na sua ação pelos homens. 
 

Mudou o mar em terra firme, 
atravessaram o rio a pé enxuto. 
Alegremo-nos n’Ele: 
domina eternamente com o seu poder. 
 

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi, 
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. 
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha   
      prece, 
nem me retirou a sua misericórdia. 
 

 

Segunda Leitura 
(Gal 6, 14-18) 

 

Monição: 
 

Na Carta aos fiéis da Galácia, São Paulo 
fala das certezas da fé que o movem a 
enfrentar todas as dificuldades da evange-
lização com Fortaleza e otimismo. 

A nossa vida tem o mesmo fundamento 
da mesma confiança em Deus, no meio das 

tempestades que nos provam.  

Leitura: 
__________________________________________ 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Gálatas 

 
Irmãos: 14Longe de mim gloriar-me, 

a não ser na cruz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, pela qual o mundo está 
crucificado para mim e eu para o 
mundo. 15Pois nem a circuncisão nem 
a incircuncisão valem alguma coisa: o 
que tem valor é a nova criatura. 16Paz e 
misericórdia para quantos seguirem 

esta norma, bem como para o Israel de 
Deus. 17Doravante ninguém me 
importune, porque eu trago no meu 
corpo os estigmas de Jesus. 18Irmãos, 
a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo 
esteja com o vosso espírito. Amen. 

 
Palavra do Senhor. 

_________________________________ 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura requer boa técnica respira-
tória e boa articulação das palavras.  

Atenção a expressões e palavras difíceis 
tais como: gloriar-me / circuncisão / incircun-
cisão / misericórdia / Doravante / importune / 
estigmas / e outras. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Paulo chegou ao fim da sua Carta e, 
em poucas palavras, resume o tema que 
tratou. 

Diz ele: os meus adversários, aqueles 
que estão apegados às tradições dos 
antigos, gloriam-se de ter na própria 
carne o sinal da circuncisão e, quando 
conseguem convencer alguém a imitá-       
-los, não param de se vangloriar (Gl 6, 
13). Eu – continua Paulo – não me van-
glorio senão da cruz do Senhor Jesus.  

Não é um sinal exterior que caracte-
riza o discípulo, mas a semelhança com o 
Mestre que deu a sua vida por amor. Esta 
escolha torna-o uma nova criatura. 

Paulo espera que, depois das 
explicações que deu, mais ninguém o 
envolva em semelhantes disputas que 
muito o importunam. 

Ele traz na sua carne os sinais dos 
sofrimentos que suportou por Cristo. A 
referência é feita às numerosas 
canseiras, às tribulações, às peripécias, 
às perseguições que enfrentou durante a 
sua missão. Escrevendo aos Coríntios, 
faz de todas elas um dramático elenco (2 
Cor 11, 23-28). A Carta aos Gálatas 
começou de modo brusco. Deixados de 
lado até mesmo os cumprimentos, Paulo 
abordou o assunto com palavras duras e 
polémicas: «Estou admirado de que tão 
depressa vos afasteis daquele que vos 
chamou pela graça de Cristo, para 
seguirdes outro Evangelho» (Gl 1, 6). 

Já a conclusão é diferente, é doce, 
conciliadora, pacata: «Irmãos, a graça de 
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o 
vosso espírito». Transparece a convicção 
do apóstolo de ter conseguido tornar ino-
fensivos os «falsos irmãos» que pertur-
bam os cristãos da Galácia. 

 
 

 

Longe de mim gloriar-me,  
a não ser na cruz  

de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
(Gal 6, 14) 

Aclamação ao Evangelho 
(Col 3, 15a.16a) 

Monição: 
 

Se dermos ao Senhor o primeiro lugar na 
nossa vida, se procurarmos em primeiro lugar 
o Seu Reino, veremos que tudo o mais nos é 
dado por acréscimo. 

Que esta certeza nos ajude a acolher com 
maior alegria e generosidade o Evangelho que 
vai ser proclamado. 

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 

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

 

Evangelho 
(Lc 10, 1-12.17-20) 

_____________________________________ 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

1Naquele tempo, designou o Senhor 
setenta e dois discípulos e enviou-os dois 
a dois à sua frente, a todas as cidades e 
lugares aonde Ele havia de ir. 2E dizia-lhes: 
«A seara é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Pedi ao dono da seara que 
mande trabalhadores para a sua seara.  
3Ide: Eu vos envio como cordeiros para o 
meio de lobos. 4Não leveis bolsa nem 
alforge nem sandálias, nem vos demoreis a 
saudar alguém pelo caminho. 5Quando 
entrardes nalguma casa, dizei primeiro: 
‘Paz a esta casa’. 6E se lá houver gente de 
paz, a vossa paz repousará sobre eles; 
senão, ficará convosco. 7Ficai nessa casa, 
comei e bebei do que tiverem, que o 
trabalhador merece o seu salário. Não 
andeis de casa em casa. 8Quando entrar-
des nalguma cidade e vos receberem, 
comei do que vos servirem, 9curai os 
enfermos que nela houver e dizei-lhes: 
‘Está perto de vós o reino de Deus’. 10Mas 
quando entrardes nalguma cidade e não 
vos receberem, saí à praça pública e 
dizei: 11‘Até o pó da vossa cidade que se 
pegou aos nossos pés sacudimos para 
vós. No entanto, ficai sabendo: Está perto 
o reino de Deus’. 12Eu vos digo: Haverá 
mais tolerância, naquele dia, para Sodoma 
do que para essa cidade». 17Os setenta e 
dois discípulos voltaram cheios de alegria, 
dizendo: «Senhor, até os demónios nos 
obedeciam em teu nome». 18Jesus respon-
deu-lhes: «Eu via Satanás cair do céu 
como um relâmpago. 19Dei-vos o poder de 
pisar serpentes e escorpiões e dominar 
toda a força do inimigo; nada poderá 
causar-vos dano. 20Contudo, não vos 
alegreis porque os espíritos vos obede-
cem; alegrai-vos antes porque os vossos 
nomes estão escritos nos Céus». 

Palavra da Salvação. 
_____________________________________ 
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Comentário ao Evangelho: 

«Naquele tempo, designou o Senhor 
setenta e dois discípulos e enviou-os dois 
a dois, à sua frente, a todas as cidades e 
lugares aonde Ele havia de ir». Assim 
tem início o Evangelho de hoje, e esta 
informação é bastante surpreendente, já 
que, pouco antes, Jesus tinha já enviado 
os doze apóstolos a anunciar o reino de 
Deus e a curar os doentes, recomen-
dando-lhes que não levassem nada 
consigo, «nem cajado, nem alforge, nem 
pão, nem dinheiro, nem duas túnicas...» 
(Lc 9, 1-6). Quem são agora estes 
setenta e dois que aparecem de repente 
e que nunca mais serão lembrados? Uma 
estranha missão a deles, até porque é 
difícil imaginar Jesus a seguir 36 pares 
que iam à sua frente a preparar-lhe o 
terreno. 

Trata-se do relato de uma iniciativa 
apostólica empreendida por Jesus e 
descrita pelo evangelista em função da 
catequese que pretende dar às suas 
comunidades. 

Estamos na Ásia Menor, na segunda 
metade do século I. Não obstante as 
dificuldades e as perseguições, os 
cristãos continuam a empenhar-se no 
anúncio do Evangelho e, no entanto, são 
numerosas as questões que se colocam: 
Deus revela o seu Evangelho mediante 
visões, sonhos, aparições, ou é preciso 
que haja alguém que o proclame? A 
mensagem de salvação está destinada a 
todos ou é reservada apenas a algumas 
pessoas privilegiadas? Que métodos 
devemos usar para convencer as 
pessoas a aceitá-lo? Como nos devemos 
apresentar às pessoas e o que devemos 
dizer-lhes? Bastarão as palavras ou 
serão necessários os sinais? Que fazer 
se formos rejeitados? A nossa obra será 
coroada de sucesso? 

Ora, a estas perguntas, Lucas res-
ponde narrando um envio de discípulos 
em missão. Este seu texto não é uma 
reportagem de cronista, mas um texto 
teológico em que são utilizados também 
alguns artifícios literários. 
      O número setenta e dois é certa-
mente simbólico.   Evocando   o   elenco   
que   se encontra em Génesis 10, os 
antigos tinham determinado que os povos 
do mundo eram setenta ou setenta e 
dois. Por exemplo, no dia da festa das 
tendas, no templo de Jerusalém, eram 
imolados setenta touros para suplicar a 
Deus a conversão de cada uma das na-
ções pagãs. 

Nas comunidades de Lucas, os cris-
tãos de origem pagã precisavam, quer de 
superar os complexos de inferioridade 
que alguns experimentavam em relação 

aos filhos de Abraão, quer de acabar com 
todas as discriminações que esses 
mesmos introduziam com base na origem 
étnica, nas tradições culturais, na posição 
social, no temperamento, no carácter, nos 
costumes, no estilo de vida de cada 
pessoa. 

Ora, dizendo que Jesus tinha enviado 
setenta e dois discípulos, o evangelista 
quer afirmar que a salvação não é um 
privilégio reservado a alguns, mas é 
destinada a todos, sem excluir ninguém. 
      Os mensageiros são enviados aos 
pares. Isto indica que o anúncio do 
Evangelho não é deixado à iniciativa de 
cada pessoa, mas é obra de uma 
comunidade. Quem fala em nome de 
Cristo não age de forma independente, 
está em comunhão com os irmãos de fé. 
Os primeiros missionários – Pedro e João 
(Act 8, 14), Barnabé e Paulo (Act 13,1) – 
não só iam dois a dois, mas eram 
também «enviados» e sentiam que repre-
sentavam toda a comunidade. 

A finalidade do envio: preparar as 
cidades e as aldeias para a vinda do 
Senhor. Jesus chega depois dos seus 
mensageiros, não antes. A tarefa confia-
da a cada apóstolo não é a de se 
apresentar a si mesmo, mas de dispor as 
mentes e os corações das pessoas para 
acolherem Cristo na sua vida. 

Para realizar esta missão, o discípulo 
deve preparar-se. O modo de o fazer é 
sugerido por Jesus: «Pedi ao dono da 
seara». Ou seja, orando a Deus. 
      A oração não tem o objetivo de 
convencer Deus a enviar operários para o 
seu campo (isto evidentemente não faria 
sentido), mas tem a finalidade de 
transformar o discípulo em apóstolo. Dá-     
-lhe o equilíbrio, boa disposição, paz 
interior; liberta-o do orgulho, da presun-
ção; torna-o capaz de superar oposições, 
desilusões e insucessos; revela-lhe, a 
cada  momento,  o querer do «dono da 
seara». 

O lobo é o símbolo da violência, da 
arrogância. 

O cordeiro indica a mansidão, a 
fraqueza, a fragilidade; só pode escapar à 
agressão do lobo se o pastor intervier em 
sua defesa. 

Os rabinos diziam que o povo de 
Israel era um cordeiro circundado por 
setenta lobos (os povos pagãos) que o 
queriam devorar. Jesus aplica esta 
comparação aos seus discípulos: diz que 
se devem comportar como cordeiros. 
Portanto, é necessário que eles estejam 
vigilantes para que não surjam nos seus 
corações os sentimentos dos lobos: a 
raiva, a sofreguidão, o ressentimento, a 
vontade de prevalecer e de prevaricar. De 
facto, estes sentimentos levam a fazer as 
ações dos lobos: abuso de poder, 
agressões, violências, ofensas, mentiras. 

A história da Igreja está aí para provar 
que, sempre que os cristãos se trans-
formaram em lobos, falharam na sua 
missão. 

A curto prazo, «comportar-se como 
os lobos» pode dar resultados, mas trata-    
-se de um sucesso efémero e de todas as 
formas... Jesus salvou o mundo compor-
tando-se como cordeiro, não como lobo. 
      A escolha dos meios para a missão 
está em sintonia com a imagem do 
cordeiro débil e indefeso. Jesus enuncia-      
-os de modo negativo: nem bolsa, nem 
alforge, nem sandálias. 

Para se impor, um movimento político 
ou uma ideologia, precisam de instru-
mentos eficazes: o dinheiro, as armas, os 
apoios de pessoas influentes. O apóstolo 
deve resistir à tentação de recorrer a 
estes meios para difundir o Evangelho e 
para construir o reino de Deus. A Igreja 
perde credibilidade quando quer competir 
com os poderes políticos e económicos. 
Quem não sabe renunciar a estas 
certezas humanas, quem não tem a 
coragem de pôr a sua confiança única-
mente na força da Palavra que anuncia e 
na proteção do Pastor, não será 
reconhecido como testemunha do Reino, 
composto apenas por «cordeiros». 

Ao longo do caminho, os discípulos 
não devem saudar ninguém. Não se 
trata, evidentemente, de uma disposição 
a tomar à letra, mas de uma indicação 
que sublinha a urgência da missão. 

Quando se considera que chegou o 
momento oportuno para falar de Cristo, 
por onde se deve começar? As mensa-
gens que os não crentes mais parecem 
ter recebido de nós, cristãos, são aquelas 
relativas a certas exigências morais: 
inadmissibilidade do divórcio, obrigação 
de participar na Missa nas festas de 
preceito, respeito e submissão à hierar-
quia eclesial, castigos de Deus para 
quem não observa os mandamentos... 
Será a partir destes assuntos que se de-
ve iniciar a conversa? De maneira 
nenhuma. 

O Evangelho é uma bela notícia. É 
com estas palavras que o discípulo se 
apresenta: Vim para te anunciar a paz', 
trago-te a paz, a ti, à tua família, à tua 
casa. Este é um anúncio que dá conforto, 
suscita admiração, esperança, alegria! Se 
entre quem escuta houver um «filho da 
paz», se houver alguém disposto abrir o 
seu próprio coração a Cristo, sobre ele 
descerá a paz, plenitude de vida e de 
bem. 

Para manifestar a sua gratidão, quem 
ouviu o anúncio poderá convidar o 
missionário a ir a sua casa e oferecer-lhe 
o seu pão. O apóstolo – recomenda 
Jesus  –  deve  aceitar o convite, não pre- 
__________________________________________ 
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tender nada, contentar-se com o alimento 
frugal que for posto diante de si e 
adaptar-se aos costumes de quem o 
hospeda, sem olhar com suspeita os seus 
hábitos e as suas tradições; não deve ter 
receio de se contaminar por causa dos 
alimentos, porque nenhum alimento e 
nenhuma criatura é impura. Esta 
instrução era de grande atualidade no 
tempo de Lucas, quando muitos 
hesitavam em partilhar as refeições com 
os pagãos  (Gl 2, 11-14;  Act 11, 2-3;    I 
Cor 10, 27). 

Em que consiste, então, a obra de 
evangelização? Basta o anúncio, ou este 
deve ser confirmado por sinais? 

As palavras – diz Jesus – devem ser 
acompanhadas por gestos concretos de 
caridade: a cura dos doentes, a 
assistência aos pobres. Onde não se nota 
nenhuma mudança, nenhuma transforma-
ção da condição da pessoa e da 
sociedade, o reino de Deus ainda não 
chegou. 
      O Evangelho pode ser acolhido, 
mas também rejeitado. Como compor-
tar-se quando é necessário confrontar-se 
com a oposição? Jesus esclarece-o: os 
missionários vão até à praça pública e, 
diante de toda a gente, sacodem o pó dos 
seus pés. Sodoma e Gomorra serão 
tratadas com mais tolerância do que 
aquela cidade. 

São palavras difíceis de entender e 
ainda mais de aceitar. Tomadas à letra, 
contradizem o resto do Evangelho. Basta 
pensar na reação de Jesus para com 
Tiago e João que queriam fazer com que 
descesse fogo do céu sobre os Sama-
ritanos (Lc 9, 55). 

Deus não se zanga, não se vinga, 
não castiga quem não acolhe a sua 
Palavra. Ele é só bondade e misericórdia 
e ama sempre. Jesus utiliza aqui a 
linguagem e as imagens do seu povo. 
Fala de castigos de Deus para indicar as 
consequências desastrosas que com-
porta a rejeição do Evangelho. Quem não 
aceita a sua palavra torna-se responsável 
da sua própria infelicidade, priva-se da 
paz. É significativo que a cena ameaça-
dora do juízo pronunciada pelos evange-
lizadores sobre toda a cidade se conclua 
com uma palavra de salvação: «Está 
perto o reino de Deus.» 

Depois, cumprida a sua missão, os 
setenta e dois regressam cheios de 
alegria e referem a Jesus os resultados 
obtidos. Ele responde: «Eu via Satanás 
cair do céu como um relâmpago». 
Quando a Bíblia fala de Satanás não se 
refere àquele ser depreciativo e deforme 
que ainda hoje é representado em 
algumas pinturas. Refere-se às forças do 
mal: o ódio, a violência, a injustiça, o 

orgulho, o apego ao dinheiro, as paixões 
desregradas... 

Dizendo que Satanás caiu do céu, 
Jesus anuncia a vitória imparável do bem. 
Com a proclamação do Evangelho, o 
reino do mal começou a desmoronar-se. 

Depois continua: «Dei-vos o poder de 
pisar serpentes e escorpiões e dominar 
toda a força do inimigo; nada poderá 
causar-vos dano». Esta é outra imagem 
bíblica. Como Satanás, a serpente e o 
escorpião são símbolos do mal (Gn 3, 15; 
SI 91, 13). Jesus não promete que os 
seus convidados não encontrarão oposi-
ções e dificuldades. Os animais perigosos 
estarão lá ,mas serão «pisados» pelo 
discípulo. , 

As palavras do Mestre sugerem a 
ideia de uma vitória fácil, estupefaciente  

(como um relâmpago); parecem reduzir a 
um cómodo passeio a longa marcha que 
conduz a humanidade em direção ao 
reino de Deus. A realidade – verificamo-la 
todos os dias – não é assim tão simples 
nem tão alegre. 

O mal reage de forma dura e violenta, 
e basta pensar o quanto custa, por 
exemplo, vencer um vício, superar um 
mau hábito e como continuam a triunfar 
no mundo os espertos, os potentes, os 
corruptos. Mas Jesus, que olha para o 
resultado final, constata que o mal já 
perdeu o seu vigor. Estas palavras soam 
como uma condenação de todo o 
pessimismo, são um desmentido de 
quem não faz outra coisa senão lamen-
tar-se e repetir desconsoladamente que o 
mundo está cada vez pior. 

Quem pôs a sua confiança em Cristo 
e na sua Palavra tem o seu nome escrito 
nos céus, isto é, passou a fazer parte do 
reino de Deus. É esta a razão da alegria 
que experimenta e que anuncia a todos. 
Mesmo que realisticamente admita que 
os sucessos são limitados e fatigantes e 
que o caminho ainda é longo, alegra-se 
porque vislumbra já a meta. 

 
 

Oração Universal 

 

__________________________________________ 

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

 pelos trabalhadores que o Pai envia para   
      a sua seara 
 e por aqueles de que a nossa Igreja de     
      (N.) precisa, 
 oremos, irmãos. 

 

2 –   Por todas as nações e seus governos, 
 pelos homens que promovem o bem   
      comum 
 e pelos que lutam sem descanso pela  
      paz, 
 oremos, irmãos. 

 
3 –   Pelos que ainda não conhecem Jesus   
             Cristo, 

 pelos que recebem os mensageiros do   
      Evangelho 
 e por aqueles que recusam escutá-los, 
 oremos, irmãos. 

 

4 –   Pelos idosos da nossa comunidade    
             paroquial, 

 pelos jovens que estudam ou trabalham 
 e pelas crianças deficientes e seus pais, 
 oremos, irmãos. 

 

5 –   Pelos cristãos que se gloriam na cruz de   
             Cristo, 

 por aqueles para quem ela é um    
      escândalo 
e pelos defuntos que a abraçaram com   
      amor, 
oremos, irmãos. 

_____________________________________ 

Agenda  Santoral 

; 

Dia 09 – SS. Agostinho Zao Rong      
               (Presbítero) e Companheiros     
                                                  (Mártires). 

Dia 11 – S. Bento (Abade e Padroeiro da  

                                                                  Europa).   

Dia 13 – S. Henrique. 
  

 

Antífona da Comunhão 

 

Saboreai e vede como o Senhor é bom: 
feliz o homem que n’Ele se refugia. 
 

Ou: 
 

Vinde a Mim, todos vós que andais    
      cansados e oprimidos,  
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 
 

 

O Senhor é a nossa 

Esperança 
  
O texto de Isaías situa-nos em 

Jerusalém, vários anos após o regresso 
do Exílio da Babilónia. 

A reconstrução da cidade e do 
Templo faz-se muito lentamente e em 
condições penosas, porque a maioria da 
população da Cidade Santa está 
mergulhada na miséria; os inimigos 
atacam continuamente e põem em causa 
o esforço da reconstrução; a esperança 
está em crise… O Povo pergunta: 
“quando é que Deus vai realizar as 
promessas que fez, ainda na Babilónia, 
através do Deutero-Isaías?” 
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Nossa Alegria 
 

«Alegrai-vos com Jerusalém, exultai 
com ela, todos vós que a amais. Com ela 
enchei-vos de júbilo, todos vós que 
participastes no seu luto.» 

Deus consola o Seu Povo com 
imagens tiradas da vida familiar. 
Compara-nos à criança que chora faminta 
e desconsolada e a quem a mãe se 
esforça por consolar. 

Numa visão profética, o Senhor 
promete bens que contrastam com a 
situação atual do Seu Povo. 

O clima humano em que vivem 
contrasta com o ambiente inseguro e 
triste em que se encontravam nos tempos 
do cativeiro de Babilónia. 

«Nas margens dos rios da babilónia 
nos sentamos a chorar, lembrando-nos 
de Sião. / Nos salgueiros daquela terra, 
pendurávamos, então, as nossas harpas, 
/ porque aqueles que nos tinham 
deportado pediam-nos um cântico. / Os 
nossos opressores exigiam de nós um 
hino de alegria: Cantai-nos um dos 
cânticos de Sião. / Como poderíamos nós 
cantar um cântico do Senhor em terra 
estranha? / Se eu me esquecer de ti, ó 
Jerusalém, que minha mão direita se 
paralise! / Que minha língua se me 
apegue ao paladar, se eu não me lembrar 
de ti, se não puser Jerusalém acima de 
todas as minhas alegrias.» (Sal 137: 1-7). 

O importante é aceitarmos os dons 
que o Senhor nos oferece na Sua Igreja. 
Se teimássemos em procurar teimosa-
mente apenas o prazer dos sentidos – 
boa mesa e sexo – estaríamos na situa-
ção de quem procura matar a sede com 
água salgada. 

Para termos verdadeira alegria, 
precisamos de mudar de mentalidade, 
convertermo-nos às promessas de Deus. 

Caminhava santa Teresa de Jesus, 
de noite na serra Morena, a caminho de 
Granada. Os almocreves perderam-se no 
caminho e não sabiam que rumo tomar. 
De repente, as mulas que puxavam os 
carros estacaram e não havia quem as 
fizesse mover. Quando estavam a 
chicotá-las para que seguisse, ouviu-se 
uma voz vinda das profundidades: “Parai! 
Ides cair no abismo!” 

Deixaram-se ficar imóveis até des-
pontar a manhã. Quando a manhã 
despontou verificaram com horror que um 
passo mais dado em frente teria sido 
fatal. 

A santa reformadora dos Carmelos 
atribuiu sempre este aviso a São José, 
porque o tinha invocado na aflição. 

Não nos dá vontade de gritar isto 
mesmo a esta caravana do mundo que 

procura a felicidade nos prazeres da vida, 
voltando as costas ao Senhor, verdadeiro 
caminho? 

Temos a doutrina da fé a iluminar-nos 
o caminho, a abundância dos Sacra-
mentos e a solicitude dos pastores da 
Igreja. Por que desaproveitamos estes 
dons e continuamos a procurar a 
felicidade por falsos caminhos? 

 
 

Nossa Paz 
 

«Porque assim fala o Senhor: «Farei 
correr para Jerusalém a paz como um rio 
e a riqueza das nações como torrente 
transbordante.» 

A verdadeira paz é a tranquilidade na 
ordem. Há tranquilidade na desordem 
quando ela é fruto do medo, da 
prepotência de alguns que nos mantêm 
imobilizados. 

A paz é um dom de Deus e nasce de 
uma consciência que procura conhecer e 
seguir a Sua vontade. 

Dá a impressão de que as pessoas já 
não sabem falar de outro modo senão 
aos gritos, e com cara agressiva, como 
se estivessem em plena batalha contra o 
inimigo. 

É curioso notar que, no mundo 
político – quando todos deveríamos estar 
à procura de uma melhoria de vida para 
todos, cada grupo reivindica o próprio 
interesse, mesmo que não seja justo. 
Instaurou-se a lei da selva: “Sai, porque 
eu sou o mais forte e, portanto, tenho o 
direito.” 

É necessário começar por reconhecer 
que pertencemos todos à mesma família 
dos filhos de Deus na terra. 

Somos irmãos uns dos outros e 
vamos todos a caminho do Céu. Se não 
alcançássemos esta meta, seríamos as 
mais desgraçadas de todas as pessoas, 
participando no ódio e tristeza de Satanás 
para sempre. 

A falta de paz vem precisamente 
daqui: a falta de segurança interior em 
que muitas pessoas vivem porque, no 
fundo, sabem que estão enganadas e 
querem sufocar a voz da consciência 
para não ouvirem os seus gritos a pedir 
mudança de vida. 

Deus é a nossa paz, se O deixarmos 
entrar no nosso coração, para aí a 
derramar como um bálsamo. É preciso 
lutar contra a desordem, os falsos deuses 
que temos entronizado na nossa vida, 
para que a paz possa reinar em nós. 

 
 

«A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Pedi ao 

dono da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara.» 

Torna-nos Seus filhos 

«Como a mãe que anima o seu filho, 
também Eu vos confortarei: em 
Jerusalém sereis consolados.» 

Constitui uma verdade nuclear da 
nossa fé a filiação divina. Deus ama-nos 
tanto que nos torna Seus filhos pelo 
Batismo. Não somos filhos segundo a 
natureza, porque não somos deuses. 

Mas não podemos reduzir a nossa 
filiação divina a uma simples filiação 
adotiva: Esta é uma ficção jurídica: a 
pessoa finge que é pai. Mas não há uma 
verdadeira comunicação da riqueza 
contida em cada natureza. Os pais 
adotivos não podem fazer correr nas 
veias do filho adotado o seu próprio 
sangue. 

Na filiação divina é diferente. São 
Pedro afirma, na sua primeira carta, que 
nós somos «participantes da natureza 
divina.» 

Isaías, ao transmitir-nos a mensagem 
do Senhor, recorre a imagens da vida 
familiar: a criança que chora com 
desconforto – como os regressados do 
cativeiro de Babilónia – e a mãe que faz 
apelos ao seu carinho para a confortar. 

É a segurança dos braços da mãe e o 
calor do seu afeto que dá à criança a 
alegria de que precisa. Assim procede 
Deus para connosco. 

Não podemos viver uma vida 
esquizofrénica, acreditando, dentro do 
templo, na nossa filiação divina, para logo 
a seguir, na vida de cada dia, nos 
deixarmos mergulhar num pessimismo 
sem horizontes. 

A única coisa que o Senhor recusa – 
porque é o melhor dos pais – é satisfazer 
todos os nossos caprichos, porque muitas 
vezes são maus e não resolvem os 
nossos verdadeiros problemas. 

Ao contemplar a bondade do Senhor 
para connosco que se espelha em toda a 
criação, cantamos o salmo responsorial: 
«A terra inteira aclame o Senhor.» 

 
 

Deus quer precisar 

da nossa ajuda 
 

Deus quer atuar no mundo para 
resolver os problemas que nos afligem, 
mas precisa da nossa colaboração. Sem 
esse pequeno nada que podemos fazer, 
Deus não atuará. 

Santa Teresa de Jesus lamentava-se 
dos muitos males que havia no seu 
tempo e do muito bem que ficava por 
fazer. O Senhor respondeu-lhe: “Teresa, 
Eu quis, mas os homens não quiseram!” 
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Somos enviados 
 

«Naquele tempo, designou o Senhor 
setenta e dois discípulos e enviou-os dois 
a dois à sua frente, a todas as cidades e 
lugares aonde Ele havia de ir.» 

Jesus enviou à Sua frente os discí-
pulos, para uma missão bem definida: 
preparar o acolhimento a Jesus Cristo. 

Todo o apostolado que fazemos se 
concretiza nisto: não uma afirmação 
pessoal um projeto individual, mas 
preparar o acolhimento a Jesus Cristo 
pela conversão pessoal. 

Quando somos enviados aos outros, 
não há uma separação física entre nós e 
Jesus Cristo, mas levamo-l’O presente. O 
Espírito Santo faz que Ele fale pela nossa 
boca. Não é a nossa eloquência – as 
nossas palavras bonitas – que fazem 
mudar as pessoas, mas a ação 
misteriosa e eficaz da Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade em cada pessoa. 

Dar visibilidade a Jesus Cristo no 
mundo, restituir-Lhe o lugar a que Ele tem 
direito, na família, no trabalho, nos 
divertimentos e nas leis, é uma grande 
honra. 

Para isso precisamos de pôr em 
prática algumas exigências: 

• Identificação com a vontade de 
Deus. É preciso purificar a nossa mente e 
desprendê-la de interesses pessoais. 
Queremos apenas o que Deus quer, sem 
forçar a verdade teológica e moral para 
os nossos gostos e interesses. 

Mas para querermos o que Deus 
quer, temos de saber o que Ele quer. 
Precisamos de formação doutrinal. De 
outro modo, podemos dar conselhos que 
em vez de ajudar as pessoas as afastam 
de Jesus Cristo e as levam a não O 
acolher. 

Nestes tempos de confusão doutrinal, 
o perigo é ainda maior, porque as 
pessoas ignoram o mais elementar. Não 
faltam pessoas de comunhão diária a 
dizer que A’ ou B’, depois de ter 
abandonado a esposa ou marido legítimo, 
tem o direito de ser feliz, juntando-se a 
outra pessoa. 

Se isto acontece em assuntos tão 
gritantes, o que não acontecerá noutros, 
quando se fala da generosidade na 
aceitação dos filhos, na seriedade no 
trabalho...? 

• Coerência. Deus não nos pede que 
nos tornemos santos antes de começar a 
fazer apostolado, mas que estejamos 
sinceramente dispostos a cumprir aquilo 
que aconselhamos aos outros. Como 
podem os pais fazer dos filhos pessoas 
piedosas, se eles não rezam? 

 
 

Todos somos poucos 

 

«E dizia-lhes: “A seara é grande, mas 
os trabalhadores são poucos. Pedi ao 
dono da seara que mande trabalhadores 
para a sua seara.”» 

O apostolado foi sempre parte 
integrante da vida cristã. Mas torna-se 
mais urgente em nossos dias, quando o 
Santo Padre nos fala com insistência 
numa nova Evangelização. 

A Nova Evangelização anunciada 
pelo Papa tem estas notas caracterís-
ticas: 

Novos púlpitos. O anuncia do 
Evangelho deve fazer-lhe em todos os 
lugares onde se encontram pessoas. 
Muitas já não entram no templo para 
ouvir a pregação. 

Nova linguagem. Não nos podemos 
limitar a frases abstratas e distantes da 
realidade, mas temos de iluminar com a 
luz da fé os problemas reais que afligem 
as pessoas. 

Novas testemunhas. É imprescin-
dível que cada evangelizador encarne, 
com a sua vida, as verdades que 
anuncia. A isto chamamos testemunhas. 

Novos sinais. As pessoas estão 
predispostas a acreditar somente num 
sinal, num milagre: na caridade. Na 
medida em que nos aproximamos das 
pessoas para as ouvir e ajudar nos seus 
problemas reais, acreditarão em nós. O 
tempo que gastamos com as pessoas 
não é medido pela quantidade, mas pela 
qualidade. 

Quem não sente uma necessidade 
urgente de comunicar o amor de Deus 
que traz em si, não ama de verdade. Uma 
das propriedades do amor é ser difusivo 
da sua bondade. 

Como poderemos tornar efetivos os 
nossos pobres esforços? 

• Oração. Orar é a grande solução 
que o Divino mestre aponta para a falta 
de vocações sacerdotais, religiosas e 
apostólicas. 

• Audácia. Temos de vencer o medo 
e o respeito humano. Os arautos do mal 
são, por vezes, mais ousados de que os 
cristãos. 

• Unir esforços: o apostolado organi-
zado. Fazer parte de uma obra apostólica 
pode ajudar-nos a vencer a timidez e a 
lucrar com a experiência dos outros, e 
contamos com a presença de Jesus no 
nosso meio, porque estamos reunidos em 
Seu nome. 

 
 

As nossas armas 
 

 «Não leveis bolsa nem alforge nem 
sandálias, nem vos demoreis a saudar 
alguém pelo caminho.» 

Ao enviar os discípulos, Jesus fez-
lhes algumas recomendações práticas 
que deviam observar para cumprir bem a 
missão que lhes era confiada. 

• Humildade. «Eu vos envio como 
cordeiros para o meio de lobos.» A 
advertência feita por Jesus não pretendia 
levar os discípulos e terem medo, mas a 
serem prudentemente humildes. Esta 
virtude leva-nos a não nos fiarmos em 
nós e contarmos com Deus. 

• Desprendimento. «Não leveis bolsa 
nem alforge nem sandálias.» Esta 
recomendação de Jesus convida-nos a 
renunciar a muitas coisas para 
encontrarmos tempo que damos aos 
outros. 

Há pessoas que passam a vida à 
espera das condições ideais para 
começarem a evangelizar. 

Outras estão tão apegadas a 
bagatelas – o sofá, a telenovela, o 
descanso – que nunca encontram tempo 
para dar aos outros, quando as 
convidamos para prestar uma ajuda aos 
irmãos. 

• Urgência. «nem vos demoreis a 
saudar alguém pelo caminho.» Jesus faz 
referência às saudações porque eram 
muito demoradas e cerimoniosas no 
Oriente. As pessoas não podem esperar. 

O que lhes podemos fazer hoje, 
talvez o não possamos fazer amanhã, ou 
porque já partimos nós, ou partiram eles. 
Todas as vezes que morre uma pessoa 
numa casa, os seus familiares comentam 
inevitavelmente: “se eu soubesse que ia 
estar com esta pessoa tão pouco 
tempo!...” Aproveitemos o momento que 
passa, porque o amanhã não nos 
pertence. 

• Difundir a paz. «Quando entrardes 
nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta 
casa’.» Somos mensageiros da paz. Não 
havemos de tomar partido por uma das 
partes, mas tentar a reconciliação. 

Como entendia bem isto São Paulo, 
quando exclamava: «Doravante ninguém 
me importune, porque eu trago no meu 
corpo os estigmas de Jesus.» (2.ª leitura). 

Contemos com a ajuda de Nossa 
Senhora, porque estamos a cuidar dos 
seus filhos. “Quem meu filho beija, minha 
boca adoça.” 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Paulo VI” 

(1963 – 1978) 
 

Paulo VI foi o primeiro Papa a encon- 
__________________________________________ 
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trar-se com o arcebispo de Cantuária e a 
reunir-se com dirigentes de várias Igrejas 
ortodoxas orientais. 

Ficou registado na história como o 
“Papa peregrino”.  Filho de Giuditta 
Alghisi e de Giorgio Montini, o frágil 
Giovanni Battista Montini (26-09-1897 – 
06-08-1978) nasceu em Consecio, na 
região de Lombardia. Iniciou os seus 
estudos no colégio jesuíta de Cesare 
Arici. Mas passava muito tempo em casa 
devido às doenças que, desde a 
nascença, o consumiam. Mesmo depois 
de entrar no seminário, em 1916, o seu 
estado de saúde obrigava-o a perma-
necer longo tempo prostrado.  

Foi ordenado sacerdote em 1920. 
Nesse ano mudou-se para Roma para 
estudar Teologia e Direito Canónico na 
Pontifícia Universidade Gregoriana e, um 
ano depois, dedicou-se também à 
aprendizagem da diplomacia na Escola 
de Nobres Eclesiásticos. 

Mais tarde, foi agregado de nuncia-
tura na Polónia, mas os rigorosos 
invernos agravavam o seu estado de 
saúde e em 1924 regressou a Roma. Aí 
ficou adstrito à Secretaria de Estado, ao 
mesmo tempo que lecionava na Escola 
de Nobres Eclesiásticos e presidia à 
Federação de Universitários Católicos de 
Itália. 

Em 1937, passou a ser substituto da 
Secretaria de Estado para Assuntos 
Eclesiásticos Ordinários e da Secretaria 
de Estado para Assuntos Eclesiásticos 
Extraordinários. E só 17 anos depois Pio 
XII o designou bispo de Roma, tendo sido 
nomeado arcebispo de Milão um ano 
depois, em 1955. 

                                    (continua…)  
 

 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

Assim foi chamada pelo cardeal 
Cerejeira para abrir uma Casa de Retiros 
na Quinta do Bosque, Amadora (Lisboa) 
e aí chegou em 7 de Março de 1932. 
Tratava-se de um centro de formação, um 
verdadeiro seminário dos apóstolos da 
Ação Católica. Feita a sua instalação e 
confiada a uma governanta, volta para o 
Norte, hesitante quanto ao seu papel na 
Obra de Jesus, e para fazer companhia a 
sua mãe. Mas não fica inativa; além de 

acompanhar a Obra da Casa dos Retiros 
na Casa da Granja, que se mantivera em 
plena atividade, graças às suas ótimas 
colaboradoras (Maria José Pestana, 
Margarida Pinto de Mesquita, Maria 
Teresa de Vasconcelos, Ermelinda 
Carneiro Leão, sua prima Carolina 
Cardoso), promove retiros nas dioceses 
do Porto, Braga, Vila Real (em Braga, 
Viana do Castelo, Ponte de Lima, 
Valpaços, Moledo, Chaves, Pedras 
Salgadas, Carrazedo de Montenegro, 
Boticas) e também na Diocese de 
Coimbra, a pedido do prelado, como em 
Vila Real. Seguidamente, em 1936, é 
chamada pelo Arcebispo de Évora, para a 
abertura de uma Casa de Retiros em 
Elvas, e a organizar retiros em Évora e 
noutras localidades (Estremoz e Vila 
Viçosa). 

De 1936 a 1945, intensificou-se a 
colaboração de D. Sílvia com o Patriarca 
de Lisboa. Este orienta-a para a 
animação da Ação Católica e entrega-lhe 
a Quinta do Bosque, na Amadora, para 
assumir a direção da Casa de Retiros, 
que tinha já instalado em 1932. Inicia-se 
uma nova etapa do seu apostolado, a 2 
de Fevereiro de 1937, depois do faleci-
mento da sua mãe, dois meses antes. 

                                     (continua…) 
 

 

És insubstituível (98 e último) 

 

Ainda que tu tenhas defeitos, 
cometas alguns erros e, em alguns 
momentos, sejas derrotado pela 
ansiedade, não há duas pessoas iguais a 
ti no palco da vida. Se tu não existisses o 
Universo não seria o mesmo.  

Agarra a vida. Vive a vida feliz. Tu 
não és mais uma pessoa na multidão. 
Todos têm estima por ti. 

 
 

A Bíblia 
O Evangelho de Marcos 

 

O Evangelho de Marcos é o mais 
antigo e o mais breve de todos; é também 
o mais próximo dos factos históricos e o 
segundo dos evangelhos canónicos. É o 
único que se apresenta como o 
“evangelho” ou “boa nova” de “Jesus 
Cristo, filho de Deus”. 

 
 

 

Ficai nessa casa, comei e bebei 
do que tiverem, que o trabalha-
dor merece o seu salário. 
 

                                                      (Lc 10, 7) 
 

 

 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (37) 

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 minutos 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. 

 

O poder da palavra 
 

É difícil fazer recomendações sinté-
ticas para se usar bem a palavra, quando 
visitamos um doente, que não caiam no 
risco de se converterem em meras 
receitas de quase nenhuma eficácia. 

Contudo, há chaves importantes para 
o sucesso, como falar com segurança – 
sem sobranceria! – exprimir claramente a 
mensagem – sem tecnicismos desneces-
sários – ter em atenção o auditório e as 
suas características – mesmo na comu-
nicação a dois – fazer sínteses, verificar 
se estamos a ser entendidos, falar 
ordenadamente e, sobretudo, preparar 
muito bem o tema. 

Começar por um «não», usar muitos 
«poréns», que com frequência anulam 
tudo o que foi dito anteriormente, usar um 
tom monótono, não olhar para a pessoa, 
desconsiderar a linguagem não-verbal e o 
contacto físico e muitas outras variáveis 
podem arruinar a eficácia de uma 
comunicação na visita ao doente. 

Um visitante poderá ser sábio, muito 
inteligente, amável e meigo, e muito 
erudito; mas se não se interessar por algo 
mais do que a informação, por algo mais 
do que a dimensão racional e as 
perguntas, a sua visita ao doente perderá 
muito do seu valor pessoal. 

Em contrapartida, as razões claras e 
palpáveis, expressas com simplicidade, 
mas ditas com o coração e ao coração, 
gerarão uma atração que facilitará a 
consecução do objetivo da visita. Na 
tensão entre razão e coração, o coração 
costuma ganhar a batalha, especialmente 
quando a fragilidade humana assoma de 
algum canto. 
__________________________________________ 
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Tanto a escassez de informação 

como a sobrecarga são variáveis que não 
inspiram segurança no paciente e nos 
familiares. Não parece uma sã motivação 
transmitir incertezas para, haja o que 
houver, saber que “já estavam avisados”. 

Garantir com um olhar firme que se 
está a fazer todo o possível, que se tem 
um verdadeiro interesse, um interesse 
desinteressado, que a palavra não é uma 
armadilha, mas a encarnação da própria 
pessoa em busca do bem, gerará saúde 
no destinatário e, com toda a certeza, 
também em quem a pronuncia. 

Em todo o caso, não haverá melhor 
palavra na boca de um visitante de um 
doente do que a que nasce do coração e 
se centra na pessoa do visitado, nos seus 
mais genuínos interesses daquele 
momento, nas suas necessidades e 
possibilidades reais. 

 
 

Descobrimentos 

portugueses – 3 

_______________ 

CEUTA – motivos 
 

(…continuação) 
 

Foram vários os motivos que levaram 
D. João I a preferir Ceuta. 

–- Dizia-se que era rica em cereais 
que escasseavam em Portugal, numa 
época em que o pão era a base da 
alimentação do povo. No entanto, outros 
opinam que se esse fosse realmente o 
motivo, Tânger e Alcácer Ceguer seriam 
os locais ideais para invadir. 

–- A localização de Ceuta parecia 
perfeita para dominar o acesso ao 
Mediterrâneo, controlando, desta forma, 
as rotas comerciais e toda a movimen-
tação marítima de piratas e corsários. 

–- Apesar de inimigos religiosos 
(eram muçulmanos), alguns comerciantes 
portugueses levavam e traziam barcos 
cheios de mercadorias até ao Norte de 
África. Ter um porto português favorecia 
o comércio destes mercadores. 

–- Ceuta era o destino final da rota 
das caravanas de ouro que os árabes 
transportavam de Tombuctu, Gana e 
Oaden, no interior de África. 

–- A este território chegavam ainda as 
caravanas de camelos carregadas de 
especiarias que vinham do Oriente com 
destino à Europa. 

–- Os três filhos mais velhos de D. 
João I (D. Duarte, D. Pedro e D. 
Henrique) tinham de ser armados 
cavaleiros e, para isso, era habitual os 
infantes e nobres participarem numa 
guerra e a conquista de Ceuta parecia 

ideal. Este motivo ter-se-á juntado aos 
restantes, e a verdade é que os três 
infantes foram armados cavaleiros após a 
tomada de Ceuta. 

 
 

Aniversários 
 

Esta semana encontram-se de 
parabéns pelo seu aniversário natalício, 
os seguintes Leitores: 

– Vera Neto, da Paróquia de 
Figueiró, na próxima quarta-feira, dia 10 
de Julho. 

– Elisabete Costa, da Paróquia de 
Eiriz, também na próxima quarta-feira, dia 
10 de Julho. 

– João Miguel, da Paróquia de 
Carvalhosa, no próximo Sábado, dia 13 
de Julho. 

À Vera, à Elisabete e ao João Miguel, 
o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades. 

 
 

Aniversário de 
Ordenação Sacerdotal 

 

Esta semana, na próxima quarta-          
-feira, dia 10 de Julho, está de Parabéns 
pelo 14.º aniversário de Ordenação 

Sacerdotal, o Sr. Pe. Tiago Santos, a 
servir as Paróquias de Carvalhosa, de 
Eiriz, de Figueiró e de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira. 

O Jornal do Leitor e todos os 
paroquianos destas quatro Paróquias, 
desejam ao Sr. Pe. Tiago, muitas 
felicidades e um bem-haja pela sua 
dedicação e entrega. 

  
 

 

H u m o r 
 

A guerra 
 

Pela Quaresma deste ano de 2019, 
um holandês, oriundo de Amsterdão 
sentiu necessidade de se confessar. 
Chegando ao confessionário disse para o 
padre: 

– Perdoe-me Padre, porque eu 
pequei. Durante a II Guerra Mundial 
escondi um judeu no meu sótão… 

– Mas meu filho, isso não é pecado! 
Muito pelo contrário, é uma ação 
louvável! 

– Mas eu forcei-o a pagar-me 20,00 € 
por cada semana que ele ficasse comigo! 

– Bem, isso realmente não está muito 
certo, mas eu compreendo, era um risco 
muito grande, se te apanhassem serias 
morto. E alimentá-lo não foi de graça. De 
certeza. A tua ação é compreensível, 
meu filho, não a considero um pecado! 

– Oh, obrigado, Sr. Padre, não 
imagina como me tirou um peso das 
costas! Tenho mais uma pergunta, Sr. 
Padre… 

– Diz, meu filho! 
– Devo dizer ao judeu que a guerra já 

acabou? 
__________________________________________ 
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C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Joaquim 

Mendes 

Diana 

 Pinto 

1.ª Leitura 
José 

Meireles 

António 

Dias 

2.ª Leitura 
Ermelinda 

Pinheiro 

Maria 

Guiomar 

Oraç Univ. 
Joaquim 

Mendes 

Diana 

Pinto 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Tânia 

 Leão 

Lurdes 

Neto 

2.ª Leitura 
Elisabete 

Costa  

Joana 

Gomes 

Oração 
Universal 

Catarina 

Torres 

Ana  

Isabel 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
José  

Pedro 

Adelino 

Sousa 

2.ª Leitura 
Teresa 

Moreira 

Brazinda 

Fernandes 

Oração 
Universal 

Diana 

Araújo 

Telma 

Sousa 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Vera 

Moura 

Luísa 

Abreu 

1.ª Leitu. 
Vera 

Moura 

Helena 

Martins 

2.ª Leitu. 
Joana 

Santos 

Alexandre 

Reguenga 

Orç. Fiéi. 
Leonor 

Ribeiro 

Luísa 

Abreu 
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