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XVIII Domingo Comum 
 

Não há grego ou judeu, bárbaro ou cita, 
escravo ou livre. O que há é Cristo, que é 
tudo e está em todos. Um autêntico 
desmancha-prazeres, à primeira vista, a 
Palavra de Deus, neste Domingo.   

Lembramos que continuamos, com 
Jesus, o caminho para Jerusalém. E, à 
medida que o caminho avança, as exigên-
cias aprofundam-se. Desta feita, Jesus 
começa «a mexer no nosso bolso» e a 
colunar-nos retamente diante dos bens. 
Toda a Palavra se destina a fazer perceber 
que a Vida do Homem está em Deus. E é 
Ele a sua riqueza. 

Cada vez que a comunidade cristã se 
reúne, para celebrar a Eucaristia, proclama 
Cristo como Senhor da sua Vida.  

 
 

Introdução 
 

Por três vezes no Evangelho de Lucas 
são pedidas a Jesus indicações acerca da 
herança: «Que hei-de fazer para possuir a 
vida eterna» – perguntam, primeiro um 
doutor da lei (Lc 10, 25), depois um notável 
(Lc 18, 18). Em ambos os casos, Jesus 
responde explicando detalhadamente quais 
são as condições para participar desta 
herança. 

Num diálogo com os discípulos, Ele 
mesmo introduz o discurso sobre a herança 
eterna: «E todo aquele que tiver deixado 
casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou 
campos por causa do meu nome, receberá 
cem vezes mais e terá por herança a vida 
eterna» (Mt 19, 29).  

O terceiro pedido é o do Evangelho de 
hoje. Dois irmãos que não conseguem pôr-     
-se de acordo. 

Note-se o facto curioso: a herança deve-
ria ser dividida, mas, pelo contrário, é ela a 
dividir os herdeiros. 

A   armadilha   para   a qual o dinheiro 
arrasta quem não está muito atento é uma 
armadilha manhosa. Arrasta-te para onde 
quer, organiza as coisas em teu lugar, 
separa-te dos amigos, divide a tua família, 
faz-te esquecer até mesmo Deus. Sobre-
tudo, engana-te porque expulsa da tua 
mente o pensamento da morte. 

No passado, a morte era usada como 
um espantalho. Hoje, estamos na presença 
do fenómeno oposto, mas igualmente 
deletério (destruidor): procura-se fazer 
esquecer que no próprio momento em que 
se começa a viver se começa também a 
morrer. 

A insensatez, o embotamento  provoca-
dos pelo dinheiro são facilmente releváveis 
no facto que, precisamente em presença da 
morte (a divisão de uma herança tem lugar 
após uma morte), a avidez leva a que se re- 

  
mova da mente o pensamento da morte. 

Jesus nunca desprezou os bens deste 
mundo, mas avisou para o perigo de nos 
tornarmos escravos deles. Porque acumular 
bens para nós mesmos, pode ser uma 
loucura. 

Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos 
dias e chegaremos à sabedoria do coração. 

 
 

Antífona de Entrada 
Deus, vinde em meu auxílio,  
Senhor, socorrei-me e salvai-me.  
Sois o meu libertador e o meu refúgio:  
não tardeis, Senhor. 

 
 

Primeira Leitura 
(Ecl 1, 2; 2, 21-23) 

 
Monição: 

  
Na Primeira Leitura, temos uma reflexão 

sobre o sem sentido de uma vida voltada para o 
acumular bens… Esta constitui um patamar para 
partirmos à descoberta de Deus e dos seus 
valores e para encontramos aí o sentido último 
da nossa existência. 

  
Leitura: 
___________________________________ 

 

Leitura do Livro de Coelet 
 

2Vaidade das vaidades – diz Coélet – 
vaidade das vaidades: tudo é vaida-
de. 21Quem trabalhou com sabedoria, 
ciência e êxito, tem de deixar tudo a 
outro que nada fez. Também isto é 
vaidade, e grande desgraça. 22Mas então, 
que aproveita ao homem todo o seu 
trabalho e a ânsia com que se afadigou 
debaixo do sol? 23Na verdade, todos os 
seus dias são cheios de dores e os seus 
trabalhos cheios de cuidados e preocu-
pações; e nem de noite o seu coração 
descansa. Também isto é vaidade. 

 

Palavra do Senhor. 
___________________________________ 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Atenção às palavras: Coelet / êxito / ânsia / 
afadigou / preocupações / e outras. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

      Por volta do ano 220 a.C, vive em 
Jerusalém um homem sábio. É chamado 
Coélet, isto é, aquele que reúne a 
assembleia. O seu perfil é assim descrito no 
epílogo (fim) do livro: «Além de ser sábio, 
Coélet ensinou a ciência ao povo.  Estudou, 
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 investigou e compôs numerosas sentenças. 
Coélet aplicou-se a encontrar sentenças 
agradáveis e a escrever com exatidão 
palavras de verdade» (Ecl 12, 9-10). 

Vive num tempo caracterizado pelo 
bem-estar e pelo florescimento de uma 
notável atividade económica. Por todo o 
lado se encontram comerciantes estran-
geiros, se negoceiam escravos, gado, ouro, 
pérolas preciosas, resinas perfumadas do 
Oriente, o incenso amargo da Arábia. Muitos 
Israelitas deixam-se fascinar pela possibili-
dade de enriquecer, apaixonam-se pelas 
novas modas, aderem aos novos costumes, 
não pensam senão no dinheiro e chegam 
até a renegar a fé e a esquecer a prática 
religiosa. 

É um delírio coletivo, uma corrida desen-
freada e insensata ao acumular de bens. 
Nada que não entendamos. Afinal hoje, em 
pleno século XXI, sentimos que estamos a 
viver da mesma forma. 

Coélet – sábio como é – observa com 
atenção e desapego este azafamar-se 
ridículo, reflete e pergunta-se: vale a pena, 
ou é tudo um «correr atrás do vento?» (Ecl 
2, 11). 
      Desde o início do seu livro que enuncia 
a resposta a esta questão angustiante: 
«Tudo é vaidade». E repete 25 vezes, como 
um refrão, esta conclusão amarga e triste. 

Coélet conhece os acontecimentos 
históricos de há uma centena de anos, 
acontecimentos que abalaram o mundo. 
Dário, rei da Pérsia, omnipotente e imensa-
mente rico, foi humilhado por Alexandre. 
Este, por sua vez, com apenas trinta e três 
anos, morreu na Babilónia e o cortejo 
fúnebre percorreu em sentido inverso a 
estrada que o invencível conquistador tinha 
percorrido triunfante apenas alguns anos 
antes. O que ficou de Alexandre e do seu 
reino?  
      Ora, isto para dizer que as pessoas 
procuram os prazeres mais variados e 
refinados, anseiam as riquezas e aspiram à 
consideração social, tentando perpetuar a 
sua presença no mundo através dos filhos, 
lutam    e   matam   para chegar ao poder. A 
comclusão é sempre a mesma: no final, in-
distintamente, são despojadas de tudo. 

A Leitura de hoje propõe a reflexão de 
Coélet sobre o acumular de bens: «Quem 
trabalhou com sabedoria, ciência e êxito, 
tem de deixar tudo a outro que nada fez. 
Também isto é vaidade, e grande 
desgraça!». 

Mais à frente retomará o tema para 
concluir: «Assim como saiu nu do ventre de 
sua mãe, de novo nu partirá como veio, e 
nada levará do seu esforço, nada nas mãos 
quando se for. Sim, é uma dolorosa miséria 
que tal como veio, assim vá. De que lhe 
serve haver-se esforçado para o vento?» 
(Ecl 5, 14-15). 

Que fazer então? Deixar de trabalhar, 
não se empenhar? Comer, beber, divertir-se 
e não pensar em mais nada? 

Coélet aconselha aos seus discípulos 
um gozo são, daquilo que a vida oferece. 
Deixa, porém, suspensas as interrogações 
fundamentais sobre o sentido da vida. A 
resposta não se encontra no seu livro, mas 
no Evangelho. Será Jesus a escancarar 
novos horizontes, a ensinar a não nos 
agitarmos com as ilusões, para não 
seguirmos o vento. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1) 

  

Monição: 
 

 Voltemo-nos confiantes para o Senhor, o 
Único que nos pode saciar e salvar. 

  

Refrão: 
 

SENHOR, TENDES SIDO O NOSSO REFÚGIO 
ATRAVÉS DAS GERAÇÕES. 

  
Vós reduzis o homem ao pó da terra 
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão». 
Mil anos a vossos olhos são como o dia de  
     ontem que passou 
e como uma vigília da noite. 
 

Vós os arrebatais como um sonho, 
como a erva que de manhã reverdece; 
de manhã floresce e viceja, 
de tarde ela murcha e seca. 
 

Ensinai-nos a contar os nossos dias, 
para chegarmos à sabedoria do coração. 
Voltai, Senhor! Até quando... 
Tende piedade dos vossos servos. 
 

Saciai-nos desde a manhã com a vossa  
     bondade, 
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. 
Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. 
Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. 
 

 

Segunda Leitura 
(Cl 3, 1-5.9-11) 

 

Monição: 
  
A segunda Leitura convida-nos à identifica-

ção com Cristo: isso significa deixarmos os 
“deuses” que nos escravizam e renascermos 
continuamente, até que em nós se manifeste o 
Homem Novo, que é “imagem de Deus”. 

 Leitura: 
___________________________________ 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Colossenses 
 

Irmãos:  1Se ressuscitastes com 
Cristo, aspirai às coisas do alto, onde 
Cristo está sentado à direita de 

Deus. 2Afeiçoai-vos às coisas do alto e 
não às da terra. 3Porque vós morrestes e 
a vossa vida está escondida com Cristo 
em Deus. 4Quando Cristo, que é a vossa 
vida, se manifestar, também vós vos 
haveis de manifestar com Ele na 
glória. 5Portanto, fazei morrer o que em 
vós é terreno: imoralidade, impureza, 
paixões, maus desejos e avareza, que é 
uma idolatria. 9Não mintais uns aos 
outros, vós que vos despojastes do 
homem velho com as suas ações 10e vos 
revestistes do homem novo, que, para 
alcançar a verdadeira ciência, se vai 
renovando à imagem do seu Criador. 11Aí 
não há grego ou judeu, circunciso ou 
incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou 
livre; o que há é Cristo, que é tudo e está 
em todos. 

 

Palavra do Senhor. 
___________________________________ 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Ler devagar, é como deves proclamar esta 
Leitura.  

Entretanto, exercita estas palavras: 
ressuscitastes / aspirai / Afeiçoai-vos / morrestes 
/ imoralidade / impureza / avareza / idolatria / 
despojastes / revestistes / circunciso ou 
incircunciso / bárbaro / e outras. 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

«Aspirai às coisas do alto... afeiçoai-vos 
às coisas do alto e não às da terra.» Parece 
um convite a desprezar este mundo e a 
desinteressarmo-nos dos problemas mate-
riais para nos dirigirmos apenas ao céu. 
      Para entender esta exortação, é preciso 
ter presente que Paulo está a falar do 
Batismo (Col 2, 12). Mediante este sacra-
mento – diz ele – o cristão está morto para a 
vida antiga, ressuscitou com Cristo e com  
Ele  iniciou  uma  vida  completamente nova. 
«Renunciar às coisas da terra» significa 
acabar não com a realidade deste mundo, 
mas com aquela parte do homem que 
pertence à terra: «imoralidade, impureza, 
paixões, maus desejos e avareza, que é 
uma idolatria». 

Retoma depois o mesmo pensamento 
com uma outra imagem: a do vestido. O 
cristão despojou-se do homem velho e 
revestiu-se do homem novo. Porque é que 
então, mesmo depois do Batismo, verifica-
mos ainda tantas misérias e tantas 
fraquezas? Porque – continua Paulo – em 
nós o homem novo «se vai renovando à 
imagem do seu criador». Que estranha 
expressão: o homem novo que se renova! O 
que significa? Vejamos: 

No Batismo, o cristão foi, sem dúvida, 
revestido do homem novo, trás já impressa 
em si a imagem do Criador, mas esta seme- 
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lhança não se manifestou ainda plena-
mente. Está ainda recoberto de tantas 
impurezas que o rosto do Pai não é muito 
reconhecível. É preciso que ele se limpe da 
sua vida antiga, dos seus hábitos pagãos, 
só depois, então, aparecerá o homem novo. 

É um convite a não perder a coragem. 
Paulo dirige-o ao cristão consciente de estar 
ainda distante da semelhança com o Pai. É 
novo, mas «está ainda a renovar-se». 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 5, 3) 

 

Monição: 
 

 No Evangelho, através da “parábola do rico 

insensato”, Jesus denuncia a falência de uma 
vida voltada apenas para os bens materiais: o 
homem que assim procede é um “louco”, que 
esqueceu aquilo que, verdadeiramente, dá 
sentido à existência. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
   

Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 
 

 

Evangelho (Lc 12, 13-21) 
___________________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
  

Naquele tempo, 13alguém, do meio da 
multidão, disse a Jesus: «Mestre, diz a 
meu irmão que reparta a herança 
comigo».14Jesus respondeu-lhe: «Amigo, 
quem Me fez juiz ou árbitro das vossas 
partilhas?» 15Depois disse aos presentes: 
«Vede bem, guardai-vos de toda a avare-
za: a vida de uma pessoa não depende 
da abundância dos seus bens». 16E 
disse-lhes esta parábola: «O campo dum 
homem rico tinha produzido excelente 
colheita. Ele pensou consigo: 17‘Que hei-       
-de fazer, pois não tenho onde guardar a 
minha colheita? 18Vou fazer assim: 
Deitarei abaixo os meus celeiros para 
construir outros maiores, onde guardarei 
todo o meu trigo e os meus bens. 19Então 
poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, 
tens muitos bens em depósito para 
longos anos. Descansa, come, bebe, 
regala-te’. 20Mas Deus respondeu-lhe: 
‘Insensato! Esta noite terás de entregar a 
tua alma. O que preparaste, para quem 
será?’ 21Assim acontece a quem acumula 
para si, em vez de se tornar rico aos 
olhos de Deus». 

 

Palavra da Salvação. 
___________________________________ 
 

Comentário ao Evangelho: 
 

Malgrado algumas disputas, os irmãos, 
normalmente, gostam uns dos outros. Até 
quando? Até ao dia em que são chamados 
a dividir a herança. Diante do dinheiro e dos 
bens, até mesmo as melhores pessoas, até 
mesmo os cristãos acabam muitas vezes 
por perder a cabeça e tornam-se cegos e 
surdos:   não   veem   senão o seu próprio 
interesse e estão até dispostos a passar por 
cima dos sentimentos mais sagrados. Por 
vezes, com a ajuda de algum amigo sa-
piente, as partes conseguem pôr-se de 
acordo, outras vezes – pelo contrário – os 
ódios arrastam-se durante anos e os irmãos 
chegam até a nunca mais se falar. Infeliz-
mente conhecemos gente assim.   

Um dia, Jesus foi escolhido como 
mediador para resolver um destes conflitos 
familiares. Neste tipo de casos, uma suges-
tão, um bom conselho nunca se nega a 
ninguém. Mas eis a resposta do Mestre: 
«Quem me fez juiz ou árbitro das vossas 
partilhas?». Provavelmente, não estamos de 
acordo com Ele. Porque é que não aceita? 
Quer talvez ensinar a não dar valor às 
coisas deste mundo? Convida a fugir aos 
problemas concretos da vida? Recomenda 
que se tolerem os abusos dos mais 
arrogantes? Não pode ser. Uma tal escolha 
seria contrária a todo o resto do Evangelho. 
Procuremos entender melhor. 

A situação diante da qual é posta foi 
criada porque alguém tentou cometer uma 
injustiça e um outro arrisca-se a sofrê-la. 
Que fazer? 

Podem adotar-se várias soluções: inven-
tar uma desculpa para fugir à complicada 
questão, ou então fazer apelo às normas 
vigentes que, no tempo de Jesus, são as 
normas estabelecidas em Dt 21, 15-17 e  
em Nm 27, 1-11. Basta aplicá-las ao caso 
concreto, depois de as ter filtrado, se neces-
sário, através de um mínimo de bom senso. 
Esta seria, provavelmente, a solução que 
nós teríamos adotado. Parece ser a mais 
lógica e a mais sapiente, mas apresenta um 
sério inconveniente: não elimina a causa da 
qual nascem todas as discórdias, os ódios, 
as injustiças. 

Em vez de resolver o caso pontual, 
Jesus escolhe ir à raiz do problema. «Vede 
bem, – diz a todos – guardai-vos de toda a 
avareza: a vida de uma pessoa não 
depende da abundância dos seus bens». 
      Está indicada a causa de todos os 
males: a avidez do dinheiro, a vontade de 
tirar coisas. Os contrastes surgem sempre 
quando nos esquecemos de uma verdade 
elementar: os bens deste mundo não 
pertencem ao homem, mas a Deus, que os 
destinou a todos. Quem os acumula para si 
próprio, quem açambarca mais do que é 
devido, sem pensar nas outras pessoas, 
falseia o projeto do Criador. Os bens deixam 
de ser considerados dons de Deus e 
passam a ser vistos como propriedade do 

homem, de objetos preciosos passam a 
ídolos a adorar. 

Aqui nota-se verdadeiramente não o 
desprezo de Jesus pelos bens materiais, 
mas o seu desapego deste mundo e a 
superioridade dos seus projetos e das suas 
propostas. É outra a herança em que Ele 
está interessado. Ele pensa no Reino que 
será «herdado» pelos pobres (Mt 5, 5), 
pensa – como dirá Pedro aos recém-                
-batizados – na herança incorruptível, imá-
culada e indefectível (1 Pd 1, 4). 

Para esclarecer melhor o seu pensa-
mento, Jesus conta uma parábola. 

A parte central é constituída pelo longo 
raciocínio que o rico agricultor faz consigo 
mesmo. 

Creio que este homem acaba por nos 
parecer simpático: empenha-se, é previ-
dente, obtém ótimos resultados, é também 
afortunado e abençoado por Deus. Não se 
diz que enriqueceu cometendo injustiças e 
roubando: é de supor que também seja 
honesto. Tendo atingido o bem-estar decide 
retirar-se para um merecido repouso: não 
planeia pândegas nem uma vida dissoluta, 
deseja apenas uma vida tranquila, cómoda 
e feliz. Se nesta história há alguém que se 
comporta de forma incompreensível – diria 
quase cruel – este parece ser o próprio 
Deus. Onde é que errou o agricultor? 
Porque é que é chamado insensato? 
      Os personagens da parábola são 
apenas três: Deus, o homem rico e...os 
bens. Este homem – perguntamo-nos – não 
tem família, mulher, filhos? Não tem 
vizinhos? Não tem operários? Certamente 
que os tem. Vive no meio das pessoas, mas 
não as vê; não tem tempo para elas, não 
tem energias para despender, não tem 
pensamentos, não tem palavras, não tem 
sentimentos. Está interessado apenas em 
quem lhe fala dos bens e lhe sugere o modo 
de os aumentar. Pensa nas colheitas, nos 
armazéns, no trigo. Na sua mente não há 
lugar para mais nada e, certamente, ainda 
menos para Deus. Os bens são o ídolo que 
lhe estabeleceu um vazio à sua volta, que 
desumanizou tudo. Também o agricultor, no 
fundo, já não é uma pessoa, é uma coisa: é 
uma máquina que produz e faz cálculos, é 
um registo de contas. 

Sentimos compaixão para com ele 
porque é um pobre homem, uma pessoa 
infortunada, um insensato, como diz Jesus. 
Tem qualquer coisa em si que está avariada 
porque não tem um equilíbrio interior, 
perdeu completamente a orientação e o 
sentido da vida. Consideremos o seu 
monólogo: usa 53 palavras, e dessas há 12 
referidas a «eu» e a «meu»... Tudo é seu; 
existem apenas ele e os seus bens. É 
insensato. 

Mas eis que aparece de improviso o 
terceiro personagem: Deus, que, naquela 
mesma noite, lhe pede contas da vida.  Não  
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me perguntem porque é que o Senhor se 
comporta deste modo, porque é que é tão 
«mau» e «vingativo». Trata-se de uma 
história. 

Deus – que seja claro! – não faz estas 
coisas. Jesus insere-o na parábola para 
mostrar aos seus ouvintes quais são os 
valores autênticos sobre os quais vale a 
pena apostar na vida, e quais os efémeros e 
enganadores. 

O juízo de Deus é pesado: quem vive 
para acumular bens é um insensato! 

Então a riqueza é um mal? Não, de 
modo absoluto. Jesus nunca a condenou, 
nunca convidou alguém a deitá-la fora, mas 
pôs em guarda para os sérios perigos que 
ela esconde.  

O ideal do cristão não é uma vida 
miserável.  

No final da parábola é indicado o erro 
cometido pelo agricultor rico. Ele não é 
condenado porque produziu muitos bens, 
porque trabalhou, porque se empenhou, 
mas porque acumulou para si próprio, e não 
enriqueceu aos olhos de Deus. Estes os 
dois males criados pela cegueira dos bens. 
      O primeiro: enriquecer sozinho, acumu-
lar bens para si próprio sem pensar nos 
outros. A riqueza deve ser aumentada, mas 
para todos, não apenas para alguns. São 
incompatíveis com o Evangelho a «cobiça», 
a «avidez insaciável do possesso», os 
sentimentos e os pensamentos insensatos 
de quem, como o agricultor da parábola, 
repete obsessivamente aquele maldito 
pronome possessivo: «meu». Quando as 
energias de todos forem utilizadas para 
aumentar não o «meu» e o «teu», mas o 
nosso, então serão eliminadas as causas 
das guerras, das discórdias, dos problemas 
de heranças. 

O segundo mal: ter excluído Deus da 
própria vida, substituindo-o por um ídolo. 
Esta escolha leva à «insensatez» e o 
sintoma mais evidente é a remoção do 
pensamento da morte. 

Quem idolatra o dinheiro, torna-se um 
paranoico, não vive num mundo real, mas 
no mundo que construiu para si mesmo e 
que imagina ser eterno; esquece que não 
sabe «quanto tempo viverá ainda, e como é 
breve a vida», não considera que «ele 
passa como simples sombra. É em vão que 
se agita, amontoa riquezas e não sabe para 
quem ficam» (SI 39, 5-7).  

Então, quem não possui campos e não 
tem uma conta no banco, não é tocado por 
esta parábola? Jesus não acautela quem 
tem muitos bens, mas todo aquele que 
acumula para si próprio. Pode-se ter pouco 
dinheiro e ter um «coração de rico». 

Todos se devem lembrar de que os 
tesouros deste mundo são traiçoeiros, não 
nos acompanham para a outra vida. 

 
 
 

Oração Universal 

 

1 –   Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, 
 e pelos que exercem algum ministério na  
     Igreja,  
 para que emitem a Cristo que se fez servo, 
 oremos irmãos 

  
2 –   Pelos homens do trabalho e da ciência, 
        para que descubram que sem Deus tudo é   
            vaidade 

 e nada vale os cuidados e as fadigas, 
 oremos, irmãos. 

 
3 –   Por todos aqueles que possuem bens, 

 para que não prendam a eles o coração, 
 mas se tornem ricos aos olhos de Deus, 
 oremos, irmãos. 
 

4 –   Por aqueles a quem Cristo revestiu do  
            homem novo, 

 para que façam morrer em si tudo o que é   
     velho, 
 e aspirem sempre às coisas do alto, 
 oremos, irmãos. 
 

5 –   Pela nossa comunidade e por esta   
            assembleia, 

 para que sejamos abertos e acolhedores 
 para com todos os homens, 
 sem distinção de raça, nacionalidade ou   
     religião,       
 oremos, irmãos. 
 

 

Antífona da Comunhão 

 

Saciastes o vosso povo com o pão dos   
     Anjos,  
deste-nos, Senhor, o pão do Céu. 

 

Ou: 
 

Eu sou o pão da vida, diz o Senhor.  
Quem vem a Mim nunca mais terá fome,   
quem crê em Mim nunca mais terá sede. 

 
 

Agenda  Santoral; 

Dia 05 – Dedicação da Basílica de Santa    
               Maria Maior.   
Dia 06 – Transfiguração do Senhor.  
Dia 07 – SS. Sisto II (Papa) e 
                   Companheiros (Mártires).  
            – S. Caetano (Presbítero).  
Dia 08 – S. Domingos (Presbítero). 

Dia 09 – S. Teresa Benedita da Cruz   
               (Virgem e Mártir. Padroeira da Europa)  
Dia 10 – S. Lourenço (Diácono e Mártir). 

 
 

 

Afeiçoar 

às coisas do alto 

 «Insensato! Esta noite terás de entregar 
a tua alma. O que preparaste para quem 
será?». Assim termina a parábola que 

vamos ouvir hoje no Evangelho. De facto, 
de tão atarefados e embrenhados no nosso 
dia a dia… e sempre preocupados com o 
êxito e o sucesso… nem sequer nos passa 
pela cabeça a hipótese de (um dia ou a 
qualquer momento) termos de parar e largar 
tudo o que até aí vínhamos desenvolvendo 
e planeando, pelo facto de podermos ser 
surpreendidos pela realidade última de todo 
o ser vivo: a morte. 

 Todavia, até nem parece bem, no início 
do típico mês de férias e descanso, como é 
este mês de agosto, trazer à nossa reflexão 
e consideração do espírito a certeza da 
morte! 

 No entanto, não é da morte que Jesus 
quer falar; do que Ele nos fala mesmo é do 
nosso modo de viver que é, de facto e numa 
abordagem muito simples, demasiado 
materialista e quase sem Deus… E disso 
Ele nos quer prevenir! 

 Que adianta a riqueza, se tamanha 
fortuna não ‘compra’ o viver para sempre? 
Que adianta a riqueza, se não for para a 
dispor ao serviço do nosso bem-estar e dos 
que nos rodeiam? 

 Evidentemente, os bens materiais são 
necessários e úteis ao nosso modo de vida. 
Mas Jesus chama-nos a atenção para um 
necessário e justo equilíbrio, no nosso modo 
de viver, entre o dignamente desejável e a 
ganância avarenta. Parece-me que há uma 
diferença substancial e justa entre uma 
‘opulência’ legítima e dignamente consegui-
da e uma opulência avarenta e gananciosa-
mente buscada. Não é por acaso que o 
povo usa, em momentos de propostas 
menos honestas de conseguir bens, servi-
ços ou favores, uma expressão do género: 
«Calma, que eu tenho uma alma para 
salvar!». 

 Assim sendo, e estando exatamente no 
início do mês de agosto… aproveitemos a 
oportunidade para olhar para a nossa vida 
e, eventualmente, introduzir-lhe uma dimen-
são também espiritual ou, pelo menos, mais 
espiritual, como sugeria São Paulo aos 
Colossenses: «aspirai e afeiçoai-vos às 
coisas do alto». 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“São João Paulo II” 

(1978 – 2005) 

  
(…continuação) 

 
Ainda no liceu, colocou a hipótese de 

continuar os estudos de Filologia e Linguís-
tica Polaca, mas mais tarde viria  a  conside- 
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rar a possibilidade de seguir o sacerdócio.  
Em 1939 inscreveu-se na Universidade 

de Cracóvia. Em junho desse ano, fez o 
exame intermédio em Filologia Polaca e, 
pouco depois, terminou a instrução militar 
na Legião Académica. 

Em setembro desse ano eclodiu a II 
Grande Guerra e os alemães fecharam 
todas as universidades polacas com o 
objetivo de atacar não só o território, mas 
também a cultura do país. Então, Karol e um 
grupo de amigos organizaram uma 
universidade clandestina, onde estudou 
Filosofia, Línguas e Literatura. 

Em fevereiro de 1941, sofreu mais um 
duro golpe, a morte do pai. No ano seguinte 
o jovem, num encontro que teve com o 
arcebispo de Cracóvia, Adam Sapieha, 
revelou finalmente a sua decisão de seguir o 
sacerdócio. Sapieha aceitou a sua candida-
tura e Wojtyla inicia às escondidas os seus 
estudos, então proibidos, em Filosofia. 

Finda a guerra, prosseguiu os estudos 
no Seminário de Cracóvia, entretanto 
reaberto, e na Faculdade de Teologia da 
Universidade Jagellónica, até ser ordenado 
sacerdote em Cracóvia em 1946. 

Posteriormente, foi enviado pelo cardeal 
Sapieha para Roma, onde, sob a direção de 
Garrigou-Lagrange, se doutorou em Teolo-
gia, em 1948. Nesse período, aproveitou as 
férias para visitar a França, a Bélgica e a 
Holanda, onde exerceu o ministério pastoral 
entre os emigrantes polacos. 

Regressado à Polónia em 1948, foi 
vigário em diversas paróquias de Cracóvia, 
tornando-se o quinto sacerdote da cidade. 
Foi, entretanto, capelão dos universitários, 
até 1951, quando reiniciou os estudos teoló-
gicos e filosóficos. Em 1953, apresentou 
uma tese na Universidade Católica de 
Lublin, passando depois a lecionar Teologia 
Moral e Ética Social no Seminário de 
Cracóvia e na Faculdade de Teologia dessa 
mesma universidade. 

                                            (continua…) 

 
 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

Daqui provinha que as diferenças de 
orientação dos representantes de Cristo na 
Igreja fossem respeitadas, mesmo com 
grande sofrimento, e mantivesse até ao fim 
a fidelidade ao seu método de apostolado, 
laical, universal e itinerante. 

Nos últimos três anos de vida, deixa de 
residir na Quinta do Bosque, deslocando-se 
em nova missão no Alentejo, a acompanhar 
a visita da Virgem Peregrina de Fátima, e, 
depois, retira-se para o Norte, dedicando-se 
à fundação do Patronato da Divina Provi-
dência, em Espinho, durante três anos. E 
separa-se da fundação da Congregação 
religiosa de Maria da Conceição Pinto da 
Rocha, quando esta recebe de Roma a 
permissão, desejada e solicitada desde 
1931, não renovando o seu compromisso 
nesta nova fase, que culminaria na 
aprovação das suas Constituições em 1965, 
depois da morte de Sílvia e da fundadora: 
Irmãs Reparadoras Missionárias da Santa 
Face. 

Em janeiro de 1950, é sujeita a uma 
operação a um cancro no estômago e, 
mesmo hospitalizada, não deixa de ajudar e 
estimular a criação de um pensionato para 
proteção à mulher necessitada de acolhi-
mento, na cidade do Porto, e outra obra, em 
Lisboa, a Obra do Resgate, para salvar, 
moral e fisicamente, as jovens prostitutas e 
restitui-las à sociedade. 

Depois de longo sofrimento, sempre 
aceite como participação na Cruz e Paixão 
redentora do Senhor, faz as suas últimas 
disposições testamentárias e, entregue 
totalmente à vontade de Deus, regressa à 
Casa da Torre, onde tinha nascido, e, aí 
adormece no Senhor, poucas horas depois, 
na madrugada de 2 de novembro de 1950. 

                                   (continua…) 

 
 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

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

Universal 

– Famílias, laboratórios de humani-
zação. 

 

Para que as famílias, graças a uma vida 
de oração e de amor, se tornem cada vez 
mais “laboratórios de humanização”. 

 
 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (41) 

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. 

 

Carícia e equilíbrio 
 
(…continuação) 

 
Todavia, quando o contacto físico se 

torna numa carícia sadia na sua motivação 
e oportuna no seu momento e destinatário, 
pode constituir um remédio e um alívio para 
o sofrimento e também ser muito bem-vinda 
na visita ao doente em forma de abraço, de 
carícia com a mão, de beijo ou de palavra 
que acaricia  

Executadas as pessoas que recusam as 
carícias físicas porque não se sentem à-          
-vontade ao recebê-las (sabe-se lá o que já 
terão vivido!) e as que se sentem incomo-
dadas por ter de as fazer (quem sabe o que 
se passa com elas), as carícias constituem 
uma demonstração carinhosa de amor e de 
reconhecimento, de apreço e de mimo pelo 
toque suave da mão no corpo de uma 
pessoa.  

Segundo algumas investigações, o 
corpo humano tem uma rede  neuronal 
especializada em interpretar a carga emoci-
onal de uma carícia. A rede é independente 
dos neurónios do tato e só se ativa quando 
eles percebem amor, o que revela a 
importância que a natureza outorga à 
ternura nas relações humanas. Esta rede 
neuronal permite que, por exemplo, um 
bebé perceba o amor dos seus pais antes 
de nascer e constitui o fundamento das 
relações do casal, familiares e sociais.  

Com efeito, poderíamos perguntar a nós 
mesmos o que aconteceria com uma 
pessoa que não acaricia nem é acariciada. 
A sua afetividade e o seu equilíbrio emoci-
onal não iriam muito longe. 

Pensemos inclusivamente no valor 
saudável das cócegas, um tipo particular de 
carícia próprio de ambientes íntimos que, 
além de fazerem rir, permitem um momento 
para desfrutar em companhia e, justa 
medida, oferece uma sã distensão. Sentir-se 
bem e o contacto corporal que se produz 
nas cócegas fortalecem os laços emocionais 
ao permitir um momento de intimidade, a 
que se juntam os efeitos terapêuticos do 
riso, tanto para os adultos como para as 
crianças. Todos sabem que rir eleva o nível 
das defesas. 

Talvez o reiki, que procura um certo 
conforto mediante a imposição das mãos, 
possa encontrar o seu sentido em tudo o 
que o caracteriza o tipo de relação global de 
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 quem, com as mãos e numa atmosfera de 
relaxamento, deseja o bem do outro. 

                                            (continua…) 

 
 

Descobrimentos 

portugueses – 1 

_______________ 

MADEIRA  

 
Descoberta: 1417 – 1420. 
Rei: D. João I (reinado 1385 – 1433). 
Quem descobriu: João Gonçalves 
Zarco; Tristão Vaz Teixeira; Bartolomeu 
Perestrelo.  
Principais trocas e benefícios comer-

ciais: Cana-de-açúcar, trigo.  
Quanto tempo pertenceu a Portugal: 

O arquipélago da Madeira faz parte de 
Portugal. 
                                               (continua…) 
 

 

Sabias que... 
“Os artesãos” 

 
Que ofícios abundavam na Palestina 

que conheceu Jesus? 
As cidades estavam habitadas por 

grandes proprietários e a nobreza real.  Nos 
campos sobreviviam os camponeses aflitos 
pelos impostos abusivos. Entre ambos 
coexistiam os artesãos que fabricavam 
objetos para a vida diária: o oleiro, o 
carpinteiro, os pescadores, os pedreiros, os 
curtidores e tintureiros, os ferreiros, os 
construtores de tendas, os cambistas, os 
comerciantes de produtos do Oriente, os 
cobradores de impostos… 

 
 

A Bíblia 
As Epístolas de Paulo (1) 

 

A série das treze Cartas de Paulo 
começa com as “grandes Epístolas”: 
Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas. Apesar 
da sua extensão, em nenhuma delas é 
completa a exposição doutrinal. O equilíbrio, 
e mesmo a coerência da doutrina resultarão 
da síntese do conjunto da obra. 

 
 

Papa Francisco 
(Deus) 

 

O Deus vivo é o que vai ver com os 
Seus olhos, dentro do teu coração. 

(Sobre o Céu e a Terra. 2010) 

IGREJA 

 – O que significa “Igreja”? 
 

Igreja, em grego, diz-se ekklesia e 
significa “os convocados”.  Todos nós, que 
somos batizados e cremos em Deus, somos 
convocados pelo Senhor. Juntos somos a 
Igreja. Cristo é, no dizer de São Paulo, a 
«cabeça» da Igreja; nós somos o seu 
«corpo». 

Quando celebramos os sacramentos e 
ouvimos a Palavra de Deus, Cristo está em 
nós e nós estamos n’Ele – isto é Igreja. A 
Sagrada escritura descreve a comunhão 
estreita, pessoal e vital de todos os batiza-
dos com Jesus através metáforas sempre 
novas: ora fala o Povo de Deus, ora a 
Esposa de Cristo; ora é chamada Mãe, ora 
é a Família de Deus ou comparada a um 
banquete nupcial.  A igreja nunca é uma 
simples instituição ou uma “igreja adminis-
trativa” que podemos pôr de lado. Podem 
escandalizar-nos os erros e defeitos da 
Igreja, mas não nos podemos distanciar 
dela, porque Deus a escolheu irrevoga-
velmente e, apesar de todos os pecados, 
não Se distancia dela. A Igreja é a presença 
de Deus na humanidade, pelo que a 
devemos amar. 

(YOUCAT - Catecismo Jovem  
                  da Igreja Católica, n.º 121) 
 

Igreja 

(gr. Kyriake = |pertença| do Senhor). 

Os que são convocados de todos os povos 
(gr. Ex. kaleo, ekklesia, igreja) e que pelo 
Batismo pertencem ao “corpo” de Cristo, 
 

Ele |Cristo| é a “Cabeça” da Igreja, que é o 
corpo de Cristo. (Cl 1, 18) 

 
A Igreja é uma mulher de idade muito 

avançada, com muitas rugas. Mas é a minha 
mãe. E numa mãe não se bate. 

                      (Karl Rahner, ao ouvir críticas     
              descabidas à Igreja.) 

 
 

H u m o r 
Pescar 
 

Um homem estava a pescar, quando 
aparecem dois defensores dos animais: 

 – Desculpe, o senhor sabe ler? 
 – Sim.  
 – Se você sabe ler, leia o que diz aqui! 
 – Proibido pescar. 
 – Então saia já daí! Não vê que os 

animais detestam ser pescados?! 
 – Olhe que não, olhe que não. Quando 

eu os pesco, eles vêm sempre de rabo a 
abanar! 

 
 

 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

04-08-2019  –   XVIII Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Gisela 

Meireles 

Joaquim  

Martins 

1.ª 
Leitura 

Joaquim 

Mendes 

José  

Meireles 

2.ª 
Leitura 

Glória 

Martins 

Carla  

Sousa 

Oraç 
Univ. 

Gisela 

Meireles 

Joaquim 

Martins 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª 
Leitura 

Fernanda 

Gomes 

Ana  

Isabel 

2.ª 
Leitura 

M.ª José 

Pinheiro  

Lurdes 

Neto 

Oração 
Universal 

Nelson  

Costa 

Joana  

Gomes 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª 
Leitura 

Núria 

Brandão 

Teresa 

Moreira 

2.ª 
Leitura 

Mariana 

Lopes 

Diana 

Araújo 

Oração 
Universal 

Nelson 

Gomes 

José 

 Pedro 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Ainda 

 
Ainda  

1.ª Leitu. 
não há 

  
não há 

2.ª Leitu. 
Escala 

  
escala 

Orç. Fiéi. 
Feita 

  
feita 

 

A Fechar 

Os povos indígenas 
são a reserva moral da humanidade. 

                                                (Evo Morales) 
__________________________________________ 

N.º 576 – 04-08-2019 – XVIII Dom. Comum 
 – Pág. 6 / 6 - (última). 

 


