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XVI Domingo Comum 
 

Para fomentar um ambiente agradável 
entre as pessoas é indispensável o cultivo 
dos bons hábitos, chamados vulgarmente 
virtudes humanas. 

Entre muitas outras, encontra-se a 
virtude da hospitalidade, que nos aparece 
com grande relevo na Sagrada Escritura e 
é ainda em muitos lugares tida em grande 
conta. 

No entanto, podemos perguntar até 
que ponto ela é possível no ambiente em 
que vivemos. As pessoas debatem-se 
com falta de tempo, habitações muito 
reduzidas, os condicionamentos dos 
horários de trabalho e uma séria ameaça 
à segurança que aconselha a não receber 
em casa pessoas estranhas. 

Além disso, parece que é menos 
necessária em nossos dias. As pessoas 
deslocam-se rapidamente de um lugar 
para o outro, não tendo necessidade de 
se hospedarem fora de casa. 

No entanto, a hospitalidade, como 
todas as virtudes, é de todos os tempos. 
O importante é configurá-la aos tempos 
em que vivemos, encontrar formas novas 
de a viver. 

É sobre esta virtude humana da 
hospitalidade que a Liturgia da Palavra 
deste XVI Domingo do Tempo Comum 
nos enche de luz. 

 
 

Introdução 
 

«Diante de ti, não passamos de 
estrangeiros e peregrinos, como todos os 
nossos pais; os nossos dias sobre a terra 
são como a sombra, sem esperança» (1 
Cr 29, 15). Nestas palavras de David está 
presente a lição que Israel assimilou da 
experiência do deserto: viveu em tendas, 
sem morada fixa, pediu hospitalidade a 
outros povos que muitas vezes lha 
recusaram (Nm 20, 14-21), e assim 
aprendeu a estimar o acolhimento. 

Rashi, o famoso comentador me-
dieval das Escrituras, recordava ao seu 
povo: «Mesmo que os Egípcios lancem ao 
Nilo os nossos recém-nascidos, não 
devemos esquecer que eles nos acolhe-
ram no momento de necessidade, durante 
a carestia, no tempo de José e dos seus 
irmãos.» 

Também para os cristãos a hospita-
lidade é uma chamada de atenção à sua 
condição de peregrinos neste mundo. Mas 
lembra-lhes, sobretudo, que Cristo veio ao 
mundo como forasteiro: «Veio para o que 
era seu e os seus não o receberam» (Jo 
1, 11). 

Hoje, Ele continua a pedir hospi-
talidade: «Olha que Eu estou à porta e 
bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir 
a porta, Eu entrarei na sua casa e cearei 
com ele e ele comigo» (Ap 3, 20). Pede 
para entrar na vida de cada pessoa, de 
cada sociedade, de cada instituição. 

Jerusalém não reconheceu o tempo 
em que Deus a veio salvar (Lc 19, 44). 

Fica-se sempre titubeante (hesitante) 
e indeciso quando Jesus bate à porta. 
      Hesita-se antes de lhe  abrir a porta, 
porque se intui que a sua palavra acabará 
por desarrumar toda a nossa casa. 
Preferiríamos que não visitasse tudo, que 
deixasse de parte pelo menos um 
cantinho, gostaríamos de o reservar para 
nós, mantê-lo ordenado de acordo com os 
nossos gostos. 
 

 

Antífona de Entrada  

Deus vem em meu auxílio, 
o Senhor sustenta a minha vida.  
De todo o coração Vos oferecerei   
     sacrifícios,  
cantando a glória do vosso nome. 
 

 

Primeira Leitura 
(Gn 18, 1-10a) 

 
Monição: 
 

Abraão acolhe três personagens miste-
riosos que se apresentam diante da sua tenda 
de nómada e trata-os com a maior delicadeza 
e generosidade. Deus promete-lhe, como 
recompensa, a alegria de dar a esta casa um 
filho há muito esperado. 

Quando acolhemos os outros com espírito 
sobrenatural, Deus acolhe-nos sempre e 
recompensa-nos generosamente. 

  
Leitura: 
 _________________________________ 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

Naqueles dias, 1o Senhor apareceu 
a Abraão junto do carvalho de Mambré. 
Abraão estava sentado à entrada da 
sua tenda, no maior calor do dia.  
2Ergueu os olhos e viu três homens de 
pé diante dele. Logo que os viu, deixou 
a entrada da tenda e correu ao seu 
encontro; prostrou-se por terra e 
disse: 3«Meu Senhor, se agradei aos 
vossos olhos, não passeis adiante sem 
parar em casa do vosso servo.  
4Mandarei vir água, para que possais 
lavar os pés e descansar debaixo desta 
árvore. 5Vou buscar um bocado de pão, 
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para restaurardes as forças antes de 
continuardes o vosso caminho, pois 
não foi em vão que passastes diante da 
casa do vosso servo». Eles respon-
deram: «Faz como disseste». 6Abraão 
apressou-se a ir à tenda onde estava 
Sara e disse-lhe: «Toma depressa três 
medidas de flor da farinha, amassa-a e 
coze uns pães no borralho». 7Abraão 
correu ao rebanho e escolheu um vitelo 
tenro e bom e entregou-o a um servo 
que se apressou a prepará-lo. 8Trouxe 
manteiga e leite e o vitelo já pronto e 
colocou-o diante deles; e, enquanto 
comiam, ficou de pé junto deles 
debaixo da árvore.  9Depois eles 
disseram-lhe: «Onde está Sara, tua 
esposa?». Abraão respondeu: «Está ali 
na tenda». 10aE um deles disse: «Passa-
rei novamente pela tua casa daqui a um 
ano e então Sara tua esposa terá um 
filho». 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não é difícil de proclamar. No 
entanto, respeitar e considerar as três vozes: 
Narrador, Abraão e as três personagens. Terás 
ainda, Leitor, o cuidado de fazer uma 
separação entre o título do Livro (Génesis) e a 
Leitura propriamente dita (leve pausa). O 
mesmo procedimento deve haver entre o final 
e a aclamação (Palavra do Senhor). Nada que 
não seja recomendado variadíssimas vezes. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Se recebemos um convite para jantar 
da parte de alguém a quem não fizemos 
nenhum favor, desconfiamos, levantamos 
alguma suspeita, começamos a fazer 
conjecturas. Não nos passa pela cabeça 
que possa estar a agir desinteressa-
damente, sem segundas intenções. As 
gentilezas, os desvelos (carinhos), as 
atenções estão normalmente reservadas 
para os amigos, os parentes, aqueles de 
quem um dia se espera receber algum 
favor. A hospitalidade mais em uso – a 
que é baseada no cálculo das vantagens 
– não é bíblica. 
      A característica da hospitalidade 
autêntica,   é   a   gratuidade,   e   dela são 
modelos em Israel dois personagens: Job 
e Abraão. Do primeiro, diz-se que tinha 
mandado construir a sua casa com quatro 
portas, uma para cada ponto cardeal, para 
que os pobres não tivessem dificuldade 
em encontrar a entrada. De Abraão é 
recordado o acolhimento atencioso que 
reservou a Deus, e que é narrado na Lei-
tura de hoje. 

Ele está sentado à entrada da tenda e 
descansa na hora mais quente do dia. 

Dois versículos antes (Gn 17, 26), o texto 
sagrado nota que ele foi circuncidado. 
Abraão está então em «convalescença» e, 
no entanto, logo que vê os «três homens» 
em pé perto dele, vai ter com eles, ordena 
que tragam água para que possam refres-
car os pés e convida-os a sentarem-se 
sob a árvore. 

Depois chama Sara, a quem manda 
cozer, rapidamente, algumas fogaças 
(bolo de pão). Ele mesmo, Abraão, corre 
ao rebanho, escolhe um vitelo tenro e   
dá-o ao servo que imediatamente o 
prepara. Quando tudo está pronto, oferece 
aos hóspedes manteiga, leite fresco e o 
bezerro. 

Este menu improvisado foi um quebra-    
-cabeças para os rabinos, porque Abraão, 
ao oferecer contemporaneamente carne e 
leite, viola a mais elementar das dispo-
sições judaicas sobre os alimentos. De 
facto, é proibido associar, na mesma 
refeição, carne e laticínios. Esta lei terá 
sido, sem dúvida, emanada muito tempo 
depois... mas também se pode pensar que 
tenha sido a atenção para com os 
hóspedes (um copo de leite fresco é mais 
apreciado do que um simples copo de 
água) a sugerir a Abraão que ignorasse o 
preceito. 
      Enquanto eles comem, ele fica em pé, 
ao seu lado, sob a árvore; mantém-se 
vigilante e atencioso, pronto a responder a 
todas as suas necessidades, a intuir os 
seus desejos. Notem-se as mudanças que 
entretanto aconteceram: no início, Abraão 
está tranquilamente sentado e os hóspe-
des em pé; no final, as posições estão 
invertidas: os três homens estão comoda-
mente sentados nas esteiras, enquanto o 
dono da casa está em pé, a servi-los. 
Antes da chegada dos três visitantes, na 
tenda de Abraão tudo está calmo e 
tranquilo, ouve-se apenas o sussurro das 
folhas agitadas pela brisa da hora mais 
quente do dia, e nos carvalhos o estrilar 
das cigarras. De repente a cena anima-se: 
Abraão, Sara e os servos começam a 
mover-se, apressam-se, correm. Abraão, 
sobretudo, não para um instante,  até  ao  
fim,  quando os hóspedes estão tranquila-
mente saboreando o seu alimento. 
      A língua hebraica não ama as 
palavras abstratas, por isso não conhece 
o termo hospitalidade (hospedagem). É 
uma língua concreta, como o povo que a 
fala, um povo para o qual são sagrados o 
respeito e a ajuda a quem está em 
necessidade e a quem pede para ser 
acolhido e protegido. 

Agradou a Deus a hospitalidade de 
Abraão e, para mostrar quanto a tinha 
apreciado, concedeu-lhe o maior favor 
que o patriarca pode desejar: deu-lhe um 
filho. É o sinal de que todo o tipo de 
acolhimento, oferecido a quem necessita, 

é muito apreciado por Deus e largamente 
retribuído. 

Hospitalidade é sinónimo de solicitude, 
disponibilidade, benevolência, cortesia 
para com aquelas pessoas que, mais do 
que numa casa, pedem para ser acolhidas 
nos pensamentos, nas atenções, na 
estima, na escuta. 

Sob a aparência de um pobre – o 
cristão de hoje sabe-o – é Deus quem 
pede acolhimento (Mt 25, 31-46), como 
aconteceu um dia a Abraão, junto dos 
carvalhos de Mambré. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a) 
  

Monição: 
 

Todos nós queremos também ser 
acolhidos na Casa do Senhor, ao terminar a 
nossa caminhada na terra. Por isso, em 
oração, perguntamos-Lhe: Quem habitará, 
Senhor, no vosso santuário? 

Esta pergunta que fazemos é também um 
apelo que Deus nos faz à santidade de vida. 
Só ela nos tornará dignos de habitar nas 
moradas do Senhor, na vida presente e por 
toda a eternidade. 

  

Refrão: 
 
QUEM HABITARÁ, SENHOR,  
NO VOSSO SANTUÁRIO? 

  

Ou: 
 
ENSINAI-NOS, SENHOR: 
QUEM HABITARÁ EM VOSSA CASA? 

  
O que vive sem mancha e pratica a justiça 
e diz a verdade que tem no seu coração 
e guarda a sua língua da calúnia. 
 

O que não faz mal ao seu próximo, 
nem ultraja o seu semelhante, 
o que tem por desprezível o ímpio, 
mas estima os que temem o Senhor. 
 

O que não falta ao juramento mesmo em seu    
     prejuízo 
e não empresta dinheiro com usura, 
nem aceita presentes para condenar o   
     inocente. 
Quem assim proceder jamais será abalado. 
 

 

Segunda Leitura 
(Cl 1, 24-28) 

 

Monição: 
  

São Paulo, na Carta aos fiéis de Colossos, 
fala-nos de outra espécie de hospitalidade, de 
vida em comunhão na Igreja: a participação 
generosa na Paixão e morte de Cristo, pela 
aceitação da cruz de cada dia. 

Havemos  de fazê-lo com  os  sentimentos 
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de Paulo que exclama: Agora alegro-me com 
os sofrimentos que suporto por vós e completo 
na minha carne o que falta à paixão de Cristo, 

em benefício do seu corpo que é a Igreja.  

Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Colossenses 
 

Irmãos: 24Agora alegro-me com os 
sofrimentos que suporto por vós e 
completo na minha carne o que falta à 
paixão de Cristo, em benefício do seu 
corpo que é a Igreja. 25Dela me tornei 
ministro, em virtude do cargo que Deus 
me confiou a vosso respeito, isto é, 
anunciar em plenitude a palavra de 
Deus, 26o mistério que ficou oculto ao 
longo dos séculos e que foi agora 
manifestado aos seus santos. 27Deus 
quis dar-lhes a conhecer as riquezas e 
a glória deste mistério entre os gentios: 
Cristo no meio de vós, esperança da 
glória. 28E nós O anunciamos, adver-
tindo todos os homens e instruindo-os 
em toda a sabedoria, a fim de os 
apresentarmos todos perfeitos em 
Cristo. 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura é difícil não só pelos 
conceitos que encerra, mas também pelas 
expressões e, sobretudo, pela pontuação. Lê-a 
em casa para alguém e sonda o que é que 
compreendeu quem a escutou e vai corrigindo.  

Toma atenção às palavras: benefício / 
anunciar-vos / plenitude / oculto / inestimável / 
anunciamos / advertindo / instruindo-os / e 
outras. 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Paulo, quando escreve esta Carta, 
tem já uma idade avançada. Poucos 
trabalharam como ele. No trecho de hoje 
ele afirma que, malgrado os sofrimentos, 
sente-se inteiramente feliz porque sabe 
que dedicou toda a sua vida à causa do 
Evangelho. Nele, Cristo continuou a sua 
obra: tornou-se presente no meio das 
pessoas e ofereceu-lhes o seu amor. Na 
prisão foi obrigado à inatividade, mas, 
repassando a sua própria vida, pode 
afirmar tê-la vivido bem:  anunciou aos 
pagãos o mistério escondido há séculos e 
há gerações, e agora revelado aos 
cristãos. Não lhe resta senão empenhar 
as suas últimas forças a instruir cada 
pessoa, tornando todos perfeitos em 
Cristo. 
 

 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Lc 8, 15) 

Monição: 
 

Todas as vezes que ouvimos proclamar a 
Palavra de Deus, lembremo-nos de que ela 
encerra um convite para que concretizemos na 
vida de cada dia os seus ensinamentos. 

Exteriorizemos esta nossa disponibilidade 
para a cumprir, aclamando o Evangelho que 
para nós vai ser proclamado. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

 Felizes os que recebem a palavra de   
     Deus 
de coração sincero e generoso  
e produzem fruto pela perseverança. 
 

 

Evangelho 
(Lc 10, 38-42) 

__________________________________ 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 38Jesus entrou em 
certa povoação e uma mulher chamada 
Marta recebeu-O em sua casa. 39Ela 
tinha uma irmã chamada Maria, que, 
sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua 
palavra. 40Entretanto, Marta atarefava-       
-se com muito serviço. Interveio então 
e disse: «Senhor, não Te importas que 
minha irmã me deixe sozinha a servir? 
Diz-lhe que venha ajudar-me». 41O 
Senhor respondeu-lhe: «Marta, Marta, 
andas inquieta e preocupada com 
muitas coisas, 42quando uma só é 
necessária. Maria escolheu a melhor 
parte, que não lhe será tirada». 

 

Palavra da Salvação. 
__________________________________ 
 
Comentário ao Evangelho: 
 

Quando, durante a missa ou num 
encontro bíblico, a determinado sacerdote, 
acontece ler esta passagem do Evan-
gelho, no final perscruta (observa e 
averigua) com atenção os rostos dos 
presentes, procurando intuir as suas 
reações. Normalmente vê expressões um 
pouco embaraçadas e então lança a pro-
vocação: «Até parece que não estão 
muito de acordo com o que Jesus disse a 
Marta.» 

Então começam as piscadelas, os 
sorrisos, os comentários em voz baixa, 
todos hostis a Maria. A desaprovação é 
unânime mesmo que não haja a coragem 
de a manifestar. Finalmente, alguém ousa 
dizer: “mas como é possível censurar uma 
mulher que trabalha e elogiar uma que 

não faz nada? E cómodo estar sentado 
em oração enquanto os outros trabalham!” 

Uma complicação ulterior veio das 
interpretações pseudomísticas deste 
texto. Há quem o cite para demonstrar a 
superioridade da vida contemplativa em 
relação à vida ativa. Diz-se que as freiras 
e os monges – que na paz dos seus 
conventos passam a vida a recitar 
orações – escolheram a parte melhor. Os 
padres diocesanos, pelo contrário, absor-
vidos por muitas atividades paroquiais, e 
os leigos que se dedicam às obras 
caritativas, mesmo que fazendo sacrifícios 
e renúncias, seriam espiritualmente 
menos perfeitos. 
      Visto deste modo, o ensinamento do 
Evangelho de hoje – digamo-lo clara-
mente – está em contraste com o do 
domingo passado. Nele, Jesus elogiava o 
samaritano que tinha feito alguma coisa e, 
agora, parece propor como modelo uma 
mulher que não move um dedo para 
ajudar a irmã. 

O uso deste texto para contrapor a 
vida contemplativa à vida ativa é devido 
também a uma tradução incorreta No 
texto original Jesus não diz: Maria 
escolheu a melhor parte, mas simples-
mente: escolheu a parte boa, ou seja, 
enquanto Marta se deixa tomar pela 
agitação, Maria faz a escolha justa, 
comporta-se como pessoa sapiente 
(sábia). Vamos procurar entender porquê. 

Lucas gosta de apresentar Jesus 
sentado à mesa em casa de alguém. Ele 
aceitava os convites de todos: os dos 
«justos», dos fariseus (Lc 7, 36; 11, 37; 
14, 1) e os dos publicanos e dos 
pecadores (Lc 5, 30; 15, 2; 19, 6). Hoje, 
encontramo-lo em casa de duas irmãs. 

Marta, a mais velha, põe-se logo a 
trabalhar. A sua sensibilidade feminina 
sugere-lhe que um copo de bom vinho e 
um prato de carne saborosa, servidos com 
gentileza, demonstram, mais do que 
qualquer tagarelice, o afeto que se tem 
por uma pessoa. Maria, a mais nova, em 
vez de ajudar na cozinha, prefere estar 
sentada a ouvir Jesus. É nesta altura que 
entre as duas irmãs se acende a disputa 
que acaba por envolver também o 
hóspede (Jesus). 
      Antes de entrar no tema central, 
esclareçamos um pormenor do relato: 
«Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvia 
a sua palavra». É indicada a posição que 
Maria assumiu: estava sentada aos pés 
do Mestre. Não se trata de uma banal 
informação, até porque o texto original 
acentua o detalhe: «Maria, que estava até 
sentada aos pés de Jesus.» Trata-se de 
uma expressão que tem um valor técnico 
bem definido. Naquele tempo servia para 
indicar  a  inclusão  entre  os discípulos de 
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um rabino. Era aplicada a quem partici-
pava oficialmente e regularmente nas 
suas lições. Nos Atos dos Apóstolos, por 
exemplo, Paulo lembra com orgulho: «fui 
instruído aos pés de Gamaliel» (Act 22, 3), 
ou seja, fui discípulo do mais famoso 
mestre do meu tempo. 
      Que há de estranho no facto de Maria 
ser apresentada como «aluna» de Jesus? 
Nada para nós, mas, naquele tempo, 
nunca nenhum mestre teria aceitado uma 
mulher entre os seus discípulos. Diziam 
os rabinos: «É melhor queimar a Bíblia do 
que pô-la na mão de uma mulher»; e 
também: «As mulheres não ousem pro-
nunciar a benção antes das refeições»; e 
ainda: «Se uma mulher vai à sinagoga, 
esteja escondida, não apareça em 
público.» Esta mentalidade estava tão 
difundida que se infiltrou até nas primeiras 
comunidades cristãs. Em Corinto, por 
exemplo, seguiu-se, durante um período, 
esta norma: «As mulheres estejam 
caladas nas assembleias, porque não lhes 
é permitido tomar a palavra e, como diz 
também a Lei, devem ser submissas. Se 
quiserem saber alguma coisa, perguntem 
em casa aos maridos, porque não é 
conveniente para uma mulher falar na 
assembleia» (1 Cor 14, 34-35). 
      Ora, sendo esta a mentalidade da 
época, é fácil entender o quanto foi 
revolucionária a opção de Jesus em 
acolher entre os seus discípulos também 
as mulheres. E já que falamos nisto, 
lembro que também a frase com que se 
inicia o relato, contém a mesma provo-
cação: «Jesus entrou em certa povoação 
e uma mulher chamada Marta recebeu-o 
em sua casa». Naquele tempo era 
considerado muito inconveniente para um 
homem aceitar a hospitalidade que lhe era 
oferecida por mulheres. Talvez não seja 
por acaso que Lucas não cita o irmão 
Lázaro, que é lembrado apenas no 
Evangelho de João (Jo 11; 12, 1-8). 

Ora, tudo isto é o início do mundo 
novo: todos os preconceitos e as discrimi-
nações entre homem e mulher – vindos de 
uma cultura e uma herança pagãs – são 
denunciados e superados. 

Agora, Leitores, já sabemos responder 
aqueles que nos dizem que a Igreja é 
retrógrada (conservadora), que parou no 
tempo, que é atrasada. 

Bom, mas continuemos. Uma segunda 
observação importante, é esta:  não se diz 
que Maria está imersa em oração, que 
está a «contemplar» Jesus, mas que ouve 
a sua palavra. Ela não ouve as palavras, 
as tagarelices, mas a Palavra, o 
Evangelho. Não se pode, então, usá-la 
para justificar o devocionismo e o 
intimismo religioso. Maria é o modelo de 
quem dá prioridade à escuta da Palavra. 

E agora vamos ao ponto mais difícil do 
Evangelho de hoje: a resposta enigmática 
de Jesus a Marta. 
      Se a questão é posta em termos de 
censura a quem trabalha e de elogio aos 
ociosos (preguiçosos), é difícil estar de 
acordo com Jesus. Mas será isso que Ele 
quer dizer? 

Antes de mais deve-se notar que 
Marta não é censurada porque trabalha, 
mas porque se agita, está ansiosa, está 
preocupada, está atarefada com muitas 
coisas e, sobretudo, porque se empenha 
no trabalho sem ter antes escutado a 
Palavra. 

Maria é elogiada, é verdade, mas não 
porque não faz nada, porque finge não se 
dar conta do trabalho na cozinha. Jesus 
não diz que Marta não tem razão quando 
lhe lembra os empenhos concretos; não 
sugere a Maria que se faça de esperta e 
deixe que a irmã se arranje sozinha. Diz 
apenas que a coisa mais importante, 
aquela à qual é preciso dar prioridade – se 
não se quer que a nossa atividade se 
reduza a agitação – é escutar a Palavra. 
      Vamos tentar sintetizar quanto se 
disse. Certamente que a nós não 
interessa muito saber que um dia, na 
presença de Jesus, duas irmãs discutiram 
entre si. Lucas refere este episódio para 
dar uma lição de catequese às comuni-
dades cristãs, àquelas de então e às dos 
nossos dias também. Sabe que nelas 
existe muita gente de boa vontade, muitos 
discípulos que se dedicam ao serviço de 
Cristo e dos irmãos e que não poupam 
tempo, energias e dinheiro. E, no entanto, 
também nesta intensa e generosa 
atividade se esconde um perigo: que 
muito trabalho febril seja separado da 
escuta da Palavra, que se torne agitação, 
confusão, nervosismo, precisamente 
como o de Marta. Até mesmo o empenho 
apostólico, as escolhas comunitárias, os 
projetos pastorais, se não forem guiados 
pela Palavra, reduzem-se a rumores vãos, 
a um agitar desordenado de tachos e 
panelas. 

Maria escolheu a parte boa porque 
ouviu a Palavra. Também a outra Maria, a 
mãe de Jesus, é elogiada pelo mesmo 
motivo: porque esteve atenta à Palavra 
(Lc 1, 38.45; Lc 2, 19; 8, 21). É curioso: os 
modelos de escuta da Palavra que nos 
são propostos nos Evangelhos são todos 
representados por mulheres! Não será 
porque elas são verdadeiramente mais 
sensíveis e estão mais dispostas a 
escutar o Mestre? 

 A passagem termina com as palavras 
de Jesus a Marta, mas não parece ter 
terminado assim. O diálogo entre os dois 
deve ter continuado, mas Lucas não o 
refere. Ele parece querer chamar a 
atenção dos seus leitores sobre um outro 

pormenor que poderia passar desper-
cebido: o silêncio de Maria. 
      Ao longo de todo o relato, Maria não 
diz uma palavra, nem sequer para se 
defender, para esclarecer a sua própria 
posição, para explicar a sua própria 
escolha. Cala-se e tudo leva a supor que 
o seu silêncio – sinal de  meditação  e 
interiorização da Palavra – tenha conti-
nuado também em seguida. 

É Marta quem agora precisa de se 
sentar aos pés de Jesus para o escutar e 
recuperar a calma, a serenidade interior e 
a paz. 

Enquanto Jesus e Marta continuam a 
discorrer, imagino Maria que, imersa nos 
seus pensamentos, calma e contente, põe 
o avental e vai para a cozinha no lugar da 
irmã. Marta é generosa, diligente, 
dinâmica, mas cometeu um erro: sobre-
carregou-se de trabalho antes de se 
confrontar com a Palavra. 

Naquela tarde, Maria – pensamos – 
certamente trabalhou muito e assim 
mostrou que o tempo dedicado à escuta 
da Palavra de Deus não é tempo perdido 
ou roubado aos irmãos. Quem escuta 
Cristo não esquece o empenho pela 
pessoa: aprende é a desempenhá-lo da 
maneira certa... sem agitação. 

 
 

Oração Universal 

 

1 –   Para que nas dioceses e paróquias de   
            todo o mundo 

os anunciadores do Evangelho 
deixem Cristo falar nas suas palavras, 
oremos, irmãos. 
 

2 –   Para que sejam vencidas em toda a parte 
a ignorância, a discriminação e as  
     desigualdades, 
e se fortaleça a cultura, a concórdia e a  
     amizade, 
oremos, irmãos. 

 

3 – Para que os homens saibam acolher, como   
           Abraão,  

os que vêm até eles com fome e sede, 
e acreditem que o Senhor Se esconde em   
     cada pobre, 
oremos, irmãos. 

 

4 –   Para que Deus proteja os que viajam, 
 reconduza ao seu lar os emigrantes, 
alivie o sofrimento dos enfermos e salve os       
     moribundos, 
oremos, irmãos. 
 

5 –   Para que o Espírito Santo nos faça  
            compreender 

o que é completar em nós mesmos 
o que falta à Paixão de Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 
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Antífona da Comunhão 

 

O Senhor misericordioso e compassivo 
instituiu o memorial das suas maravilhas, 
deu sustento aqueles que O temem. 
 

Ou: 
 

Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. 
Se alguém ouvir a minha voz e Me abrir a   
     porta,  
entrarei em sua casa, cearei com ele  
     e ele comigo.  
 

 

Agenda  Santoral; 

Dia 22 – S. Maria Madalena.  
Dia 23 – S. Brígida (Religiosa e Padroeira da   

                                                                      Europa). 

Dia 24 – S. Sarbélio Makhluf (Presbítero).  
Dia 25 – S. Tiago (Apóstolo).  
Dia 26 – S. Joaquim e S. Ana (Pais da 

Virgem Santa Maria e Avós de Jesus).       
 

 

A hospitalidade 

nasce do amor 
  

Abraão recebeu três misteriosos 
personagens no seu acampamento, 
quando estava à porta da tenda, por 
causa do calor sufocante que se fazia 
sentir. 

Aparece nesta passagem da Sagrada 
Escritura como um modelo de virtude da 
hospitalidade. 

 
 

Uma virtude humana 

indispensável 
 

«Abraão estava sentado à entrada da 
sua tenda, no maior calor do dia. Ergueu 
os olhos e viu três homens de pé diante 
dele. Logo que os viu, deixou a entrada da 
tenda e correu ao seu encontro.» 

A hospitalidade é uma virtude humana 
que consiste em acolher bem os outros, 
acolhê-los e partilhar a vida com eles. 

Toda a virtude é um hábito bom, um 
modo constante de atuar. Abraão levanta-    
-se prontamente, logo que se dá conta da 
presença dos três personagens. Esta 
prontidão deixa-nos entrever que estava já 
habituado a fazê-lo. 

Na realidade, esta virtude traz consigo 
um grande número de virtudes. 

• Cordialidade e simpatia. Abraão 
não espera que venham ao seu encontro 
e lhe peçam alguma coisa de que têm 

necessidade. Aproxima-se pressuroso 
(apressado), manifestando a sua alegria 
em recebê-los. De facto, é preciso que as 
pessoas sintam que temos alegria em 
recebê-las e em estar com elas. Deus 
ama aquele que dá com alegria, 

• Espírito de sacrifício. Estava-se na 
hora mais quente do dia. Numa situação 
destas, somos tentados a pensar só em 
nós procurando enfrentar a temperatura 
incómoda, e o que desejamos sincera-
mente é que ninguém nos incomode e nos 
deixem em paz. 

Sem ela, as pessoas tornam-se ilhas 
fechadas e isoladas, tornando impraticável 
a convivência humana. E, no entanto, o 
Senhor também bate à nossa porta em 
horas incómodas, misteriosamente 
presente nos nossos irmãos. 

• Abrir o coração. Mais do que abrir a 
porta de casa ou a bolsa, a hospitalidade 
consiste em abrir as portas do coração, 
encontrar tempo e paciência para escutar, 
para aceitar a partilha dos problemas, 
dores ou preocupações. Por vezes, as 
pessoas é de falar de que mais precisam. 

Abraão nem sequer tem casa para 
receber, porque se vive ainda no tempo 
do nomadismo. As pessoas iam acam-
pando sempre, à procura de pastagens 
para o gado. 

Hoje temos muitas oportunidades de 
praticar esta virtude. O isolamento, 
sobretudo dos mais idosos e doentes que 
são forçados a permanecer em casa é 
uma realidade gritante; muitas pessoas 
sentem-se asfixiadas pelos problemas da 
vida e vão até ao desespero. Precisam de 
quem as oiça. 

Fomenta-se o voluntariado e as obras 
de apostolado que oferecem ajuda. Estas 
são uma forma preciosa de o viver, 
porque trabalham sem qualquer recom-
pensa e apoiam-se num compromisso de 
continuidade. 

 
 

Acolher 

com generosidade 
 

«Mandarei vir água, para que possais 
lavar os pés e descansar debaixo desta 
árvore. Vou buscar um bocado de pão, 
para restaurardes as forças antes de 
continuardes o vosso caminho, [...].» 

A segue os costumes do seu tempo. 
Ofereceu aos misteriosos personagens 
água para lavar os pés da poeira dos 
caminhos e o melhor que tinha nos seus 
rebanhos para lhes preparar uma refeição. 

No acolhimento é preciso situar-se 
bem entre dois extremos: 

Esbanjamento. Tem como origem a 
tentação da vaidade, de aparentar um 
luxo que, na verdade, não existe. Isto 
pode acontecer também com o tempo, 

ocupando espaço que pertence à oração, 
ao trabalho profissional, aos deveres de 
estado, etc. 

Aos que iam ao moinho dos pais de 
Santa Bernardete, Francisco Soubirous 
acolhia-os tão bem que lhe oferecia um 
lanche suculento. O moinho começou a 
dar prejuízo e os pais da vidente de 
Lourdes foram até à falência. 

Mesquinhez. Denuncia um coração 
mesquinho, tacanho que leva a fazer o 
menos possível para receber. Não é tanto 
no que se dá que existe o problema, mas 
no modo como se dá. Quando São João 
Paulo II atendia uma pessoa, comportava-      
-se para com ela como se não houvesse 
mais ninguém no mundo. 

A falta de tempo, de disponibilidade, 
para acolher, pode ser uma máscara para 
encobrir o egoísmo. Para nos defen-
dermos desta tentação, pensemos em que 
gastamos o tempo. Talvez houvesse 
outras coisas menos importantes que 
poderiam ter cedido o seu lugar a um 
acolhimento. 

É generosidade acolher com um rosto 
sereno quando temos muito que fazer e o 
tempo é reduzido; quando estamos em 
más condições de saúde ou cansados ou 
temos coisas urgentes à nossa espera. 

São Josemaria costumava dizer na 
oração: “Hoje não tive tempo para (pensar 
em) mim.” 

 
 

Deus recompensa a 

hospitalidade 

 

«Depois eles disseram-lhe: “Onde 
está Sara, tua esposa?”. Abraão 
respondeu: “Está ali na tenda”. E um deles 
disse: “Passarei novamente pela tua casa 
daqui a um ano e então Sara tua esposa 
terá um filho”.» 

Abraão ouve dos lábios de um dos 
três personagens uma promessa que 
vinha ao encontro do seu maior desejo: ter 
um filho. 

Esta promessa aparece diretamente 
relacionada com o gesto de hospitalidade 
que Abraão tivera para com eles. 

Também a viúva de Sarepta ofereceu 
o último punhado de farinha e as últimas 
gotas de azeite para que se fabricasse o 
pão com que Elias matasse a fome, e 
nunca mais o alimento lhe faltou, até que 
acabou a seca naquela terra. Deus nunca 
se deixa vencer em generosidade e 
recompensa sempre a hospitalidade feita 
por amor d’Ele. 

• Alegria e paz no dar. A primeira 
recompensa que Deus nos oferece pela 
hospitalidade é uma grande paz e alegria 
interior.  É  o  que deve ter sentido Abraão 
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e Sara, depois deste acolhimento calo-
roso. É alegria de ver o outro feliz, e ter 
vencido e egoísmo, fazendo algo que 
talvez nos custasse. 

• Dilata o coração. O coração de 
quem pratica esta virtude dilata-se, cresce 
na sua capacidade de amar e de vencer o 
egoísmo que nos fecha em nós mesmos. 

• Intensifica a comunhão entre as 
pessoas. O pecado original deixou em 
nós uma tendência para o egoísmo, para 
nos fecharmos em nós mesmos. A 
hospitalidade vai contra esta má tendência 
preparando, desde já, a comunhão eterna 
que nos espera no Céu. 

• Recompensa eterna. A hospitali-
dade é uma das obras de misericórdia 
espirituais. No Evangelho do juízo final, 
Jesus faz consistir o julgamento apenas 
sobre a caridade que se exprime por estas 
obras. “Vinde, benditos de Meu Pai...!” 

 
 

Deus oculto em cada 

pessoa 

«Naquele tempo, Jesus entrou em 
certa povoação e uma mulher chamada 
Marta recebeu-O em sua casa. Ela tinha 
uma irmã chamada Maria, que, sentada 
aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.» 

Marta, irmã de Lázaro e de Maria 
Madalena recebeu Jesus em sua casa de 
Betânia e preparou em Sua honra um 
banquete. É possível que se tratasse de 
homenagear Jesus e agradecer-Lhe a 
ressurreição de Lázaro. 

Manifestava a sua generosidade cor-
rendo de um lado para o outro, para que 
nada faltasse, como costumam fazer as 
donas de casa. 

Entretanto, Maria (Madalena) fazia 
companhia a Jesus, dialogando com Ele. 
Na verdade, quando recebemos uma 
pessoa em família, são precisas as duas 
coisas: preparar o que faz falta e não 
abandonar a pessoa sozinha num recanto 
da casa. 

Jesus Cristo quer continuar a ser 
acolhido, não já visivelmente, mas oculto 
misteriosamente em cada pessoa huma-
na. 

A Saulo, que chega às portas de 
Damasco respirando ódio, para meter na 
prisão todos os cristãos que encontrasse, 
Jesus pergunta: “Saulo, Saulo, por que 
Me persegues?” “Eu sou Jesus a quem tu 
persegues.” 

De modo semelhante diz a cada um 
de nós: “Eu sou Jesus a quem tu acolhes 
sorrindo, escutando, dizendo uma palavra 
de ânimo!” 

Jesus acolhia as pessoas que vinham 
ao Seu encontro com toda a cordialidade. 

Se não fosse assim, as pessoas não O 
teriam procurado com tanta confiança, 
expondo-Lhe os seus problemas e difi-
culdades. Quando Se encontrava com 
alguém, aquela pessoa era para Ele como 
se fosse a única do mundo. Atendia 
atentamente à sua petição e resolvia-a. 

 
 

Outras formas de 

hospitalidade 

«Marta atarefava-se com muito 
serviço. Interveio então e disse: “Senhor, 
não Te importas que minha irmã me deixe 
sozinha a servir? Diz-lhe que venha 
ajudar-me”.» 

Marta fica chocada porque sua irmã 
Maria tinha ficado a conversar com Jesus, 
deixando-a só nos trabalhos domésticos, 
e resolveu queixar-se. 

Ela desconhecia que, embora o que 
estava a fazer fosse importante, havia 
outras formas de acolhimento. 

A hospitalidade pratica-se hoje entre 
famílias com relações de amizade. Encon-
tram-se em almoços ou jantares, passeios 
em comum e, mais raramente, acolhendo-    
-se mesmo na casa uns dos outros, 
sobretudo em férias. 

Quando as viagens eram longas e 
penosas, esta espécie de hospitalidade 
era mais necessária. A mãe de São João 
Bosco e os pais de São João Maria 
Vianney recebiam em sua casa viajantes, 
pobres e desertores dos exércitos, ofere-
ciam-lhes comida e mesmo dormida. 

Hoje, porém, por causa dos exigentes 
horários de trabalho, habitações reduzidas 
ao mínimo indispensável, e até por causa 
da falta de segurança crescente, desmo-
tivam esta espécie de hospitalidade. 

Além disso, parece que agora é 
menos necessária, porque as viagens são 
rápidas e as pessoas não dispõem de 
muito tempo. 

Mas há outras formas de hospitalidade 
e de acolhimento muito necessárias no 
nosso tempo. Hoje a hospitalidade 
concretiza-se fundamentalmente em en-
contrar tempo e disposição para os outros. 

• Visitar os idosos e os doentes que 
passam o dia sós ou em lares onde 
mergulham no anonimato. 

• Disponibilizar-se para ouvir os que 
sofrem e iluminar o seu sofrimento com a 
luz da fé. 

• Acolher quem nos para no caminho, 
para nos abrir o seu coração – não para 
murmurar dos outros – e receber uma 
palavra amiga que oriente a sua vida. 

Para tudo isto é preciso saber ouvir 
com paciência, com atenção, restabe-
lecendo a paz no interior das pessoas. 

 
 

 
  

Acolher o Senhor do 

Universo 

«O Senhor respondeu-lhe: “Marta, 
Marta, andas inquieta e preocupada com 
muitas coisas, quando uma só é 
necessária. Maria escolheu a melhor 
parte, que não lhe será tirada”.» 

Marta sabia perfeitamente que estava 
ali Jesus em pessoa e tinha fé na Sua 
divindade. Quando se encontrou com Ele, 
antes da ressurreição do seu irmão, disse-    
-Lhe com toda a convicção: “Senhor, se 
tivesses estado aqui, meu irmão não teria 
morrido!” 

No entanto, esqueceu-se de acolher 
Jesus com o coração, com o diálogo 
íntimo, e isto era o mais importante. De 
que acolhimento se poderia falar se Jesus 
tivesse ficado para ali abandonado a um 
canto, à espera da refeição que Marta 
preparava? 

Hoje podemos falar de muitas 
espécies de acolhimento ao Senhor na 
nossa vida: 

•  Na vocação pessoal. Que atenção 
dou ao chamamento vocacional que o 
Senhor me faz, não apenas quando se 
trata de encontrar o caminho da vida, mas 
em segui-lo em cada momento – no 
sacerdócio, na vida religiosa, no casa-
mento – respondendo com generosidade 
a cada uma das suas exigências. 

• Na oração. O Senhor espera 
pacientemente que encontremos tempo 
para estar com Ele, enquanto corremos de 
um lado para o outro a tratar das nossas 
coisas. E quando nos perguntam se temos 
rezado, respondemos invariavelmente que 
não temos tempo... para acolher o 
Senhor. 

• Na Santíssima Eucaristia. O 
Senhor convida-nos para estarmos com 
Ele na missa de cada Domingo. Mesmo 
quando comparecemos, estamos distraí-
dos e não chegamos a encontrar-nos com 
Ele, ouvindo o que nos diz na Liturgia da 
Palavra. E quando comungamos, julga-
mos que é perder tempo recolhermo-nos 
uns momentos para conversar com Ele, 
para Lhe expormos as nossas dificuldades 
e pedir a Sua ajuda. Jesus faz-Se 
hóspede da nossa alma pela Sagrada 
Comunhão. Que acolhimento Lhe dispen-
samos? 

Maria Santíssima ensina-nos como 
acolher Jesus: depois de dialogar com o 
Arcanjo sobre a mensagem que Deus lhe 
enviava abriu o coração com generosi-
dade e Jesus formou-Se em seu ventre 
virginal, por força do Espírito Santo. 
Durante a vida inteira foi a Mãe silenciosa 
e atenta a Jesus e aos seus  muitos  filhos 
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em que Ele está presente. Foi ao encon-
tro de Isabel para a saudar e servir. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Paulo VI” 

(1963 – 1978) 
 

(…continuação) 

 
O gesto mais relevante do seu 

pontificado foi, sem sombra de dúvida, a 
conclusão do Concílio Vaticano II, 
convocado, em 1962, por João XXIII, com 
o intuito de vir a ser um marco na 
renovação espiritual da Igreja e um ponto 
de união de todos os cristãos que se 
encontravam afastados de Roma. 

Com objetivo de manter vivo o espírito 
nascido desta experiência conciliar, insti-
tuiu a 15 de setembro de 1965, o Sínodo 
dos Bispos. 

Foi o primeiro Papa a encontrar-se 
com o arcebispo de Cantuária e a reunir-     
-se com dirigentes de várias Igrejas 
ortodoxas orientais. Nomeou, em 1967, 
Karol Wojtyla cardeal, e Joseph Ratzinger 
arcebispo de Munique. 

Morreu a 6 de agosto de 1978, na 
festa da Transfiguração do Senhor. 

 
 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

Vê também as missões estendidas às 
quatro partes do mundo numa só Obra, a 
Ação Católica. Este plano está traçado 
para ser levado, por meio do Cardeal, ao 
Papa, e uma vez aprovado, a Obra será 
vista e virá à luz a Obra do Amor (ibidem, 
p. 144). A Obra do Amor dará alma à 
Ação Católica. 

Assim se compreende que, ao longo 
do tempo, a Obra dos Retiros seja absor-
vida pela Ação Católica: a Casa de 
Retiros da Rua do Falcão, no Porto, foi 
entregue à Ação Católica em 1944, pelo 
Bispo do Porto. 

Na Quinta do Bosque, que o Patriarca 
entregara ao seu cuidado, principalmente 

para Casa de Retiros ao serviço da Ação 
Católica, Sílvia vai abrir um apostolado 
multiforme: encontros ao Domingo, para 
empregados de grandes estabelecimentos 
comerciais, o Chiado; acolhimento de 
casais desavindos; adoração reparadora 
mensal; proteção à infância abandonada, 
quer mantendo uma escola primária 
oficializada já aí existente, quer criando 
um patronato para meninas abandonadas 
e uma casa de trabalho; acolhimento de 
pessoas sem-abrigo, carentes, moral e 
materialmente; criação da Obra de Santa 
Ana, para proteção e ajuda moral às 
famílias. 

                                            (continua…) 

 
 

Oração da Igreja 

Intenções 

Durante o mês de junho, que por 
lapso, não foi publicado, a Igreja rezou 
pela seguinte intenção: 
 

Universal:  

– Estilo de vida dos sacerdotes 
 

Pelos sacerdotes, para que, com a 
sobriedade e humildade da sua vida, se 
empenhem numa solidariedade ativa para 
com os mais pobres. 

E agora, durante este mês de julho, a 
Igreja reza pela seguinte intenção: 
 

Pela evangelização:  

– Integridade da justiça 
 

Para que todos aqueles que admi-
nistram a justiça operem com integridade 
e para que a injustiça que atravessa o 
mundo não tenha a última palavra. 

 
 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (39) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________ 
______________ 

 

O poder terapêutico do  
contato físico 

 

O encontro de duas pessoas é como o 
contacto de duas substâncias químicas:  

se houver alguma relação,  
ambas se transformarão. 

(Carl G. Jung) 
 

Ninguém pode duvidar de que entre o 
contacto físico e a saúde há uma estreita 
relação. Com ele diagnostica-se (ou talvez 
se diagnosticava), através dele realizam-       
-se tratamentos, por ele contagiam-se 
pessoas, alguns transtornos psicológicos 

são consequência dos contactos físicos 
indesejados – abusos – com ele se 
contribui para a reabilitação… Se bem 
utilizado, reconhecemos-lhe a categoria de 
chave para a visita ao doente. 
 

É claro que as carícias não são a 
mesma coisa que o contacto físico. As 
carícias não se reduzem às que damos 
mediante o leve roçar com a mão na pele, 
mas também nos acariciamos psicolo-
gicamente. 

                                          (continua…) 

 
 

A Bíblia 
O Evangelho  

e as Epístolas de João 
 

Cinco escritos do Novo Testamento 
são atribuídos ao apóstolo João, desde o 
séc. II: o quarto evangelho, as três cartas 
ditas de João e o Apocalipse. São 
grandes as semelhanças entre estes 
textos. 

 
 

Papa Francisco 
(O que diz quando se despede) 

 

Rezem por mim. 

(Huffington Post. 14-03-2013.) 

 
 

Descobrimentos 

portugueses – 5 

_______________ 

CEUTA – trocas, produção e     

                  benefícios comerciais 
 

(…continuação) 
 

Por se tratar de um ataque e não de 
uma tentativa de estabelecer relações 
comerciais, os portugueses não levaram 
produtos para trocar nem trouxeram nada 
de volta. 

Sabe-se, porém, que Ceuta tinha 
trocas comerciais com Génova, Veneza, 
Aragão e Castela, nomeadamente cava-
los, couro, peles, tapetes, frutos secos, lã 
e peixe salgado em troca de armas, 
madeira, tecidos e vinho. 

Durante quanto tempo pertenceu 

ao reino de Portugal 

Ceuta pertenceu 225 anos ao reino de 
Portugal e foi perdida em 1640. 

A tomada da cidade pelos portu-
gueses transformou a vida de quem por lá 
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N.º 574 –21-07-2019 – XVI Dom. Comum – Pág. 7 /8 

 



Pág. 8 /8 – XVI Dom. Comum – N.º 574 – 21-07-2019  

 
ficou num inferno. Ceuta era uma cidade 
cristã rodeada, por todos os lados, de 
muçulmanos. Fechados dentro das 
muralhas, impossibilitados de cultivar as 
terras circundantes, nem sequer ao 
comércio os habitantes conseguiram 
dedicar-se, devido ao clima hostil das 
populações muçulmanas em redor. A 
zona de Ceuta tornou-se, assim, um 
centro de piratas e corsários. 

Os piratas atacavam e saqueavam por 
conta própria. Já os corsários faziam 
exatamente o mesmo, mas ao serviço da 
Coroa ou dos nobres. Era considerada 
uma atividade idêntica à luta em batalhas, 
pelo que os corsários eram, tal como os 
soldados nas guerras, recompensados 
pela atividade e bravura com títulos, terras 
e dinheiro. 

Os corsários portugueses movimenta-
vam-se entre o Algarve, o Sul de Espanha 
e o Norte de África, e saqueavam quer no 
mar quer em terra, enriquecendo forte-
mente e oferecendo muitos lucros aos 
senhores a quem serviam. 

Com a conquista de Ceuta por um 
país cristão europeu e a presença de 
corsários e piratas, a zona tornou-se 
perigosa e perdeu a posição importante 
que detinha nas rotas comerciais. Os 
mercadores árabes deixaram de negociar 
ouro e especiarias aqui, passando a fazê-      
-lo noutras cidades, razão porque a 
tomada de Ceuta parecia não ter 
cumprido os objetivos do rei. 

Esta era, agora, uma cidade comple-
tamente isolada, uma fortificação cristã no 
Norte de África mouro, definitivamente 
fora das rotas comerciais, entretanto 
desviadas para outros portos e praças. 

Esta situação de isolamento manteve-    
-se durante 43 anos, até à conquista de 
Alcácer Ceguer, em 1548 (já no reinado 
de D. Afonso V, neto de D. João I). 

Desde a sua conquista, em 1415, 
Ceuta foi reconhecida como território 
português nos tratados de Alcáçovas 
(1479) e de Tordesilhas (1494). Mais 
tarde, tal como Tânger, manteve-se sob 
administração portuguesa durante todo o 
domínio filipino (1580 a 1640). 

Contudo, no momento da Restau-
ração, em 1640, Ceuta não aclamou o 
Duque de Bragança, D. João IV, como rei 
de Portugal, preferindo conservar-se sob 
domínio espanhol, situação que se 
oficializou através do Tratado de Lisboa, 
em 1668. 

A intenção de conquistar praças no 
Norte de África foi um projeto que os 
portugueses retomaram mais tarde. 

(continua…) 

 
 

Frase “matadora” de 

Santa Teresa 

de Calcutá 

Mesmo pronunciadas com 

amor, as palavras dela eram 

diretas, fortes e desafiadoras. 

Se julgas as pessoas, tu não tens tempo 
para amá-las. 

                                      (Santa Teresa de Calcutá) 

 
 

Gotas de Orvalho 

Deus está em toda a parte: está 
também dentro de ti e de todas as 
pessoas que te cercam, boas ou menos 
boas. Tudo provém de Deus, tudo é 
manifestação divina. Mesmo aquilo que te 
parece ser mal ou ser erro, pode não sê-    
-lo, pois pode ser a causa de um benefício 
futuro. Não dizemos tantas vezes que 
“Deus escreve direito por linhas tortas?” E 
que “há males que vêm por bem?”. O 
sofrimento resulta do desconhecimento da 
verdade básica: Deus dirige todos os 
acontecimentos, porque está em tudo. 

 
 

Oração 

Senhor, ajuda-nos a acolher os outros 
como fizeste Tu. 

Dá-nos força para que levemos alegria 
onde há tristeza. 

Dá-nos coragem para levar justiça 
onde reina a injustiça e a exclusão. 

Dá-nos o teu entusiasmo para levar 
amizade onde somente há indiferença. 

Senhor, queremos passar pela vida 
como Tu: fazendo o bem a todos. 

 
 

H u m o r 
 

Papagaio 
 

Um homem comprou um papagaio e 
logo nos primeiros dias percebeu que este 
só dizia asneiras. Tentou ensinar-lhe boas 
maneiras, mas sem resultado. 

Um dia levantou-se de mau humor e 
quando passou diante do papagaio este 
resmungou:  

 – Bom dia, filho d’um raio! 
Furioso, o homem atirou o pobre 

animal para dentro do frigorífico. Para sua 
surpresa, alguns minutos depois, ao abri-    
-lo, ouviu o papagaio desculpar-se: 

– Perdoe-me pelo meu linguajar 
inadequado, meu caro senhor! Prometo 

que de hoje em diante, me emendarei e 
nunca mais direi uma asneira, sequer. 

O homem pegou no papagaio para o 
pôr na gaiola, quando ouviu: 

– Só por curiosidade, o que foi que o 
frango fez? 
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