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Dá que pensar… 

Publicado na pág. 13 do JN – Jornal 
de Notícias, de 2 de julho último e com o 
devido pedido de autorização, transcre-
vemos a notícia com o título “São cada 
vez mais os que dizem não ter qualquer 
religião”: 

Quase 35% da população com mais 
de 15 anos da Área Metropolitana de 
Lisboa declarou não pertencer a 
nenhuma religião. A conclusão é 
apresentada no estudo da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos, Identi-
dades religiosas e dinâmica social na 
Área Metropolitana de Lisboa e contou 
com a colaboração de 1180 pessoas. O 
trabalho foi coordenado pelo Centro de 
investigação em Teologia e Estudos de 
Religião, em parceria com o Centro de 
Estudos e Sondagens de Opinião e com 
a Universidade Católica Portuguesa. 

Ainda que mais de metade da 
população se declare católica (54,9%), o 
peso relativo dos indivíduos que 
declaram não pertencer e nenhuma 
religião é cada vez mais significativo, 
situando-se em quase 35%, lê-se no 
documento. 

Dentro deste grupo, o peso dos 
indivíduos não crentes ascende aos 
21,8% e o grupo dos crentes sem 
religião continua a afirmar-se, atingindo 
os 13,1%. 

Afastamento da Doutrina 

O estudo alerta para o facto de o 
grupo de indivíduos sem religião, em 
crescimento constante, sobretudo no 
Ocidente Europeu, não ser homogéneo. 
À exceção dos agnósticos (2,4%), mais 
de 10% dos casos remetem para a 
posição dos seus familiares e para o 
respetivo contexto de socialização. 
Entre estes, destacam-se os crentes 
sem religião (16,5%), apontando para 
um quadro familiar já sem a experiência 
de formas de comunitarização religiosa. 

Os investigadores consideram, 
contudo, mais significativo o facto de a 
maior parte dos indivíduos sem religião 
ter nascido em famílias com uma 
identidade católica, independentemente 
do tipo de prática religiosa. A explicação 
passará por terem crescido num quadro 
de distanciamento em relação à doutrina 
e à vivência comunitária. Entre os 
principais motivos que justificam a 
posição dos sem religião (crentes e não 
crentes) está a discordância face à 
doutrina e aos códigos morais religiosos, 
refere o documento. As entrevistas 
foram realizadas entre 2 de junho e 15 
de julho de 2018. 

 
 

…Pensemos, então 

Sim, porque o Jornal do Leitor 
também pensa. 

Este inquérito, cujo resultado o JN – 
Jornal de Notícias publicou, tem um ano. 
Como seriam hoje os resultados, um 
ano depois? 

Considerando que, provavelmente, 
metade dos que ainda são crentes e têm 
fé, são pessoas idosas com 65 e mais 
anos; considerando que a maioria desta 
geração idosa, daqui a 30 anos já não 
existirá; considerando ainda que as 
novas gerações (cada vez mais 
escassas), não estão viradas para o 
religioso, o que vai ser o futuro delas? 

O resultado já se vai vendo: igrejas 
cada vez mais vazias; cadeias cada vez 
mais cheias. 

A que se deve este aumento 
progressivo do número de indivíduos 
sem religião, ou sem prática religiosa?  

O que estão a fazer para reverter 
esta desgraça, os nossos bispos, os 
nossos sacerdotes, os nossos 
catequistas, os nossos cristãos 
batizados e aqueles que dizem ter fé? E 
o que estou a fazer eu? E o que estás a 
fazer tu? 

O que podem fazer eles? O que 
podemos fazer nós para melhorar esta 
situação?  

A quem competirá tomar atitude: Os 
responsáveis religiosos? Os respon-
sáveis políticos? Os cristãos batizados? 
Todos em conjunto? Apenas alguns 
destes? 

 Jesus também se interrogou? 
«Quando o Filho do Homem, voltar, 

encontrará fé sobre a terra?» (Lc 18, 8) 
Podes dar a tua sugestão ou fazer a 

tua crítica acerca deste assunto, para o 
e-mail do Jornal:  

jornal.leitor@portugalmail.pt 
 

 

XIX Dom. Comum 
 

A nossa experiência de convívio uns 
com os outros, mesmo no interior da 
mesma família, nem sempre é positiva. 

Não estamos atentos aos problemas 
uns dos outros para os ajudar. Pelo 
menos, facilmente nos distraímos deles. 

Deixamos atrair a nossa atenção 
para muitas outras coisas e distraímo-     
-nos facilmente, deixando de ajudar 
oportunamente os que estão ao nosso 
lado. 

E às vezes o nosso egoísmo – que 
nos fecha numa indiferença cruel 
perante  os  que  sofrem   –   leva-nos a  
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fazer que não nos damos conta do que 
se está a passar com os outros, para 
não nos incomodarmos com eles. 

Ao pensarmos em Deus, sobretudo 
quando nos vemos com problemas, 
transportamos para Ele inconscien-
temente a nossa experiência humana e 
facilmente nos convencemos de que Ele 
não nos atende nem quer saber de nós 
para nada. 

A Liturgia deste XIX Domingo do 
Tempo Comum procura convencer-nos 
do contrário, partindo da verdade de fé 
de que somos filhos de Deus e Ele é 
para nós o melhor dos pais. 

Esta verdade é a chave de Leitura 
de todos os acontecimentos da nossa 
vida, sobretudo daqueles que nos fazem 
sofrer. 

 
 

Introdução 
 

Quantas expectativas para uma 
festa. Meses de trabalho para preparar 
um divertimento fugaz, que muitas 
vezes desilude as expectativas e deixa 
para trás rostos tristes e melancólicos. 

Acontece também com a vida: 
fazem-se muitos esforços para preparar 
um futuro que depois se revela uma 
miragem inatingível. O agricultor 
insensato da parábola de domingo 
passado é disso mesmo um exemplo; 
empenhou-se, teve sorte, mas no fim viu 
escapar-se-lhe das mãos o fruto do seu 
trabalho. Quantas canseiras para nada! 

Os bens deste mundo oferecem 
uma sensação de segurança, prometem 
satisfazer cada necessidade e cada 
desejo, e daí desencadeia-se o meca-
nismo psicológico que leva a acumular e 
a idolatrar. As riquezas dão a ideia de 
serem coisas sólidas, firmes, dura-
douras: sobrevivem a quem as possuiu. 
Na realidade enganam-no, privam-no de 
tudo e deixam-no de mãos vazias.  

Já o sábio Coélet advertia: «Aquele 
que ama o dinheiro, nunca se saciará do 
dinheiro, e aquele que ama a riqueza, a 
riqueza  não  virá ao seu encontro. 
Também isto é ilusão. É que, onde 
abundam os bens, abundam os que os 
devoram. E que vantagem tem o dono 
dos bens além de vê-los com os seus 
olhos?» (Ecl 5, 9-10). 
      Então como evitar encontrar-se 
nesta situação no final da própria vida? 

Jesus repete várias vezes a sua 
proposta desconcertante: «Vende tudo, 
dá o dinheiro aos pobres». Ora, como 
interpretar estas suas palavras? Dar-se-   
-á conta que está a pedir que 
renunciemos àquilo que constitui a 

alegria do nosso coração? Vem Ele 
abalar todas as nossas seguranças? 

Sim, e fá-lo para nos tornar felizes. 
Quer dizer: enriquecer, tornando-se 
pobre. 

 
 

Antífona de Entrada 
 

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa 
aliança, não esqueçais para sempre a 
vida dos vossos fiéis.  

Levantai-Vos, Senhor, defendei a 
vossa causa, escutai a voz daqueles 
que Vos procuram. 

 
 

Primeira Leitura 
(Sb 18, 6-9) 

 

Monição:  
 

O autor do Livro da Sabedoria ensina-
nos que só a atenção aos valores de Deus 
gera vida e felicidade. 

A comunidade israelita – confrontada 
com um mundo pagão e imoral, que põe em 
questão os valores da comunidade do Povo 
de Deus – deve, portanto, ser uma 
comunidade “vigilante”, que consegue 
discernir entre os valores efémeros e os 
valores duradouros. 

 Leitura: 
 

 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

6A noite em que foram mortos os 
primogénitos do Egipto foi dada 
previamente a conhecer aos nossos 
antepassados, para que, sabendo 
com certeza a que juramentos tinham 
dado crédito, ficassem cheios de 
coragem. 7Ela foi esperada pelo 
vosso povo, como salvação dos 
justos e perdição dos ímpios, 8pois 
da mesma forma que castigastes os 
adversários, nos cobristes de glória, 
chamando-nos para Vós. 9Por isso os 
piedosos filhos dos justos ofereciam 
sacrifícios em segredo e de comum 
acordo estabeleceram esta lei divina: 
que os justos seriam solidários nos 
bens e nos perigos; e começaram a 
cantar os hinos de seus antepas-
sados. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitorers: 
 

A Leitura não apresenta especiais 
dificuldades. As frases longas requerem uma 
boa respiração e pontuação. Cuidado para 
evitar o tom de “choradinho”, ainda muito 
utilizado por alguns Leitores. Pelo contrário, 
procure-se uma entoação épica, vibrante de 
entusiasmo. Fazer uma leitura colorida, a 

“cores”, não a “preto e branco” nem 
“cinzenta”. 

Atenção às palavras: primogénitos / 
previamente / antepassados / perdição (não 
“predição”) / castigastes / adversários / 
cobristes / solidários / perigos (não “prigos”) / 
antepassados / e outras.  

 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Aos acontecimentos e aos persona-
gens mais significativos da história são 
dedicadas ruas, monumentos, dias 
comemorativos. Lembram-se os heróis, 
os descobridores, os cientistas, as datas 
importantes. Por que é que se olha para 
o passado? Por que é que se cumprem 
estes «ritos», se pronunciam discursos, 
se organizam desfiles, se participa em 
cerimónias oficiais? Ora bem: faz-se 
tudo isto para não esquecer o que 
aconteceu. O passado é recordado para 
entender como agir no presente. Ora, 
também o povo de Israel, nos momentos 
difíceis da sua história, quando se sentiu 
explorado e oprimido, recuperou a 
confiança olhando para o passado. 
Verificando que o seu Deus o tinha 
sempre protegido e o tinha libertado de 
toda a escravidão, sentia-se confortado, 
enfrentava com renovado vigor as 
adversidades do presente e olhava com 
otimismo para o futuro. 
     Israel é um povo que gosta de 
recordar. Recorda, sobretudo, os 
prodígios do Êxodo. Na Leitura de hoje, 
faz-se deles uma comovente apresen-
tação. Relata-se que, enquanto os 
Egípcios estavam envolvidos pelas 
trevas, os Israelitas eram acompanha-
dos por uma coluna de fogo; o próprio 
Senhor os guiava por caminhos desco-
nhecidos. Na noite em que deixaram a 
terra do faraó, os justos foram salvos e 
os inimigos exterminados. Esta a razão 
pela qual decidiram reunir-se todos os 
anos para celebrar, na noite de Páscoa, 
estes acontecimentos gloriosos. Quando 
refletem sobre o que Deus fez por eles, 
sentem florescer nos seus lábios um 
canto de agradecimento e de louvor e 
neles aflora a mesma confiança que 
encheu o coração dos seus pais 
(antepassados). 

O comportamento de Israel é um 
convite aos cristãos a fazerem o 
mesmo, a «recordar», a «celebrar a 
memória» do acontecimento em que 
Deus manifestou todo o seu amor e a 
sua fidelidade: a Páscoa. Na morte e 
ressurreição de Cristo, o Pai revelou 
todo o seu amor. Acolhendo Jesus na 
glória, garantiu que também a história 
de cada pessoa, mesmo que marcada 
por tantos acontecimentos absurdos e 
dramáticos, se concluirá de forma 
gloriosa. 
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Olhando o passado, pode-se intuir 

que futuro de alegria Deus reserva ao 
homem. 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 32 (33), 1.12.18-19.20.22 (R. 12b) 

  
Monição: 
 

O Salmo de meditação convida-nos a 
meditar sobre a grandeza da nossa vocação 
cristã: somos os eleitos de Deus para uma 
felicidade que não tem fim, e o Senhor 
protege-nos e ajuda-nos neste caminho. 

Manifestemos ao Senhor a nossa alegria 
e gratidão ao Senhor por esta escolha, 
fazendo deste salmo a nossa oração. 
 

Refrão: 
 

FELIZ O POVO QUE O SENHOR ESCOLHEU 
PARA SUA HERANÇA. 

 

Justos, aclamai o Senhor, 
os corações rectos devem louvá-l’O. 
      Feliz a nação que tem o Senhor por seu 
Deus, 
o povo que Ele escolheu para sua       
      herança.  

Os olhos do Senhor estão voltados para  
      os que O temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome. 
 

A nossa alma espera o Senhor, 
Ele é o nosso amparo e protetor. 
Venha sobre nós a vossa bondade, 
porque em Vós esperamos, Senhor. 
 

 

Segunda Leitura 
(Hb 11, 1-2.8-19) 

Monição: 
 

O autor da Carta aos hebreus 
apresenta-nos Abraão e Sara, como 
modelos de fé para os crentes de todas as 
épocas. Atentos aos apelos de Deus, 
empenhados em responder aos seus 
desafios, conseguiram descobrir os bens 
futuros nas limitações e na caducidade da 
vida presente. 

É essa mesma atitude que o autor da 
Carta aos Hebreus recomenda a todos nós, 

chamados aos caminhos da fé.  

Leitura: 
 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 1A fé é a garantia dos 
bens que se esperam e a certeza das 
realidades que não se veem. 2Ela 
valeu aos antigos um bom 
testemunho. 8Pela fé, Abraão obede-

ceu ao chamamento e partiu para 
uma terra que viria a receber como 
herança; e partiu sem saber para 
onde ia. 9Pela fé, morou como 
estrangeiro na terra prometida, 
habitando em tendas, com Isaac e 
Jacob, herdeiros, como ele, da 
mesma promessa, 10porque esperava 
a cidade de sólidos fundamentos, 
cujo arquiteto e construtor é 
Deus. 11Pela fé, também Sara recebeu 
o poder de ser mãe já depois de 
passada a idade, porque acreditou na 
fidelidade d’Aquele que lho prome-
teu. 12É por isso também que de um 
só homem – um homem que a morte 
já espreitava – nasceram descenden-
tes tão numerosos como as estrelas 
do céu e como a areia que há na praia 
do mar. 13Todos eles morreram na fé, 
sem terem obtido a realização das 
promessas. Mas vendo-as e saudan-
do-as de longe, confessaram que 
eram estrangeiros e peregrinos sobre 
a terra. 14Aqueles que assim falam 
mostram claramente que procuram 
uma pátria. 15Se pensassem na pátria 
de onde tinham saído, teriam tempo 
de voltar para lá. 16Mas eles aspira-
vam a uma pátria melhor, que era a 
pátria celeste. E como Deus lhes 
tinha preparado uma cidade, não Se 
envergonha de Se chamar seu 
Deus. 17Pela fé, Abraão, submetido à 
prova, ofereceu o seu filho único 
Isaac, que era o depositário das 
promessas, como lhe tinha sido 
dito: 18«Por Isaac será assegurada a 
tua descendência». 19Ele considerava 
que Deus pode ressuscitar os 
mortos; por isso, numa espécie de 
prefiguração, ele recuperou o seu 
filho. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Aqui, na 2.ª Leitura, ao repassar a 
história dos heróis da fé e conforme se 
recomendava na 1.ª Leitura, mantém-se na 
mesma ambiência de narrativa épica que 
requer uma entoação viva e animada 
(aberta, não fechada).  

Na preparação da leitura cuida da dicção 
dos nomes “Abraão” (não “Abrão”) e “Isaac” 
e valoriza a repetição do refrão: “Pela fé...; 
“pela fé...; pela fé…”. 

Cuida, também, das palavras: veem / 
arquiteto e construtor / descendentes / 
vendo-as e saudando-as / confessaram / 
estrangeiros / peregrinos / envergonha / 
submetido / depositário / assegurada / 
descendência / prefiguração / e outras. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Quarenta anos depois da morte de 
Jesus, Jerusalém e o seu maravilhoso 

Templo são destruídos. Muitos Hebreus 
fogem e dispersam-se pelo mundo. 
Longe da sua terra, alguns abraçam a fé 
cristã, mas estão desencorajados. Por 
que é que – perguntam-se – fomos 
atingidos por tão grandes desgraças? 
Por que é que nos aconteceram tantas 
catástrofes, tantas injustiças? Por que é 
que os nossos próprios irmãos, os filhos 
do nosso povo, nos condenam e nos 
perseguem? 

A estes cristãos em dificuldades é 
dirigida a Carta aos Hebreus que nos é 
proposta hoje e nos próximos três 
domingos. 

O capítulo 11 desta Carta é 
dedicado à fé. Inicia dizendo que «a fé é 
a garantia dos bens que se esperam e a 
certeza das realidades que não se 
veem». Continua recordando o exemplo 
de muitas personagens da Bíblia, 
famosas pela sua fé, em particular 
Abraão e Sara. 

Quando foi chamado por Deus, 
Abraão tinha 75 anos (Gn 12, 4), uma 
idade na qual os homens preferem 
retirar-se para gozar o merecido 
repouso. Mas, com aquela idade, pelo 
contrário, Abraão parte para uma terra 
desconhecida sem saber sequer qual é. 
Confia cegamente no Senhor.  

Também Sara, sua esposa, acredita 
e, contra toda a lógica humana, pela sua 
fé terá um filho. Estes dois esposos 
acreditaram que o Senhor iria ser fiel e 
haveria de lhes dar uma posteridade 
numerosa como as estrelas do céu e a 
areia do mar. 

O autor da Carta continua: Abraão e 
Sara morreram sem terem visto o 
cumprimento da promessa que lhes 
tinha sido feita. Tiveram um único filho, 
não uma multidão, e não habitaram na 
terra prometida. Passaram toda a vida a 
peregrinar de um lugar para o outro, 
morando sempre em países estran-
geiros. Só passados 700 anos, os seus 
filhos (os descendentes) se estabelece-
ram na terra que lhes tinha sido dada 
por Deus. Portanto, Abraão e Sara viram 
apenas um pequeno sinal, um início da 
realização das promessas: um frágil filho 
e uma terra contemplada ao longe, mas 
acreditaram da mesma forma. 

A mensagem da Carta aos Hebreus 
é enviada hoje a todos os cristãos que 
aguardam com ânsia a realização das 
promessas de bem, feitas por Jesus, e 
que se sentem desencorajados porque 
não veem afirmar-se rapidamente o 
reino de Deus no mundo. Verificam que 
o mal continua: esta é talvez a prova 
mais dura para a sua fé. 

Então, considerando o que aconte-
ceu a Abraão e a Sara, somos  convida- 
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dos a recuperar a confiança e a saber 
ler, através de sinais nem sempre 
evidentes, que está a nascer o mundo 
novo. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 24, 42a.44) 

 

Monição: 
 

Jesus recomenda-nos que nos 
mantenhamos atentos e vigilantes, para 
acolhermos as Suas inspirações em cada 
momento. 

Manifestemos esta disponibilidade, 
aclamando O Evangelho que irá ser 
proclamado para nós, cantando Aleluia. 

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
 

Vigiai e estai preparados, 
porque na hora em que não pensais  
virá o Filho do homem. 
 

 

Evangelho (Lc 12, 35-40) 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: 32 «Não temas, peque-
nino rebanho, porque aprouve ao vosso 
Pai dar-vos o reino. 33 Vendei o que 
possuís e dai-o em esmola. Fazei bolsas 
que não envelheçam, um tesouro 
inesgotável nos Céus, onde o ladrão 
não chega nem a traça rói. 34 Porque 
onde estiver o vosso tesouro, aí estará 
também o vosso coração. 35 Tende os 
rins cingidos e as lâmpadas acesas. 36 

Sede como homens que esperam o seu 
senhor voltar do casamento, para lhe 
abrirem logo a porta, quando chegar e 
bater. 37 Felizes esses servos, que o 
senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. 
Em verdade vos digo: cingir-se-á e 
mandará que se sentem à mesa e, 
passando diante deles, os servirá. 38 Se 
vier à meia-noite ou de madrugada, 
felizes serão se assim os encontrar. 39 

Compreendei isto: se o dono da casa 
soubesse a que hora viria o ladrão, não 
o deixaria arrombar a sua casa. 40 Estai 
vós também preparados, porque na hora 
em que não pensais virá o Filho do 
homem». 41 Disse Pedro a Jesus: 
«Senhor, é para nós que dizes esta 
parábola, ou também para todos os 
outros?» O 42 Senhor respondeu:  
«Quem é o administrador fiel e prudente 
que o senhor estabelecerá à frente da 
sua casa, para dar devidamente a cada 
um a sua ração de trigo? 43 Feliz o 
servo a quem o senhor, ao chegar, 

encontrar assim ocupado. 44 Em 
verdade vos digo que o porá à frente de 
todos os seus bens. 45 Mas se aquele 
servo disser consigo mesmo: ‘O meu 
senhor tarda em vir’; e começar a bater 
em servos e servas, a comer, a beber e 
a embriagar-se, 46 o senhor daquele 
servo chegará no dia em que menos 
espera e a horas que ele não sabe; ele 
o expulsará e fará que tenha a sorte dos 
infiéis. 47 O servo que, conhecendo a 
vontade do seu senhor, não se preparou 
ou não cumpriu a sua vontade, levará 
muitas vergastadas. 48 Aquele, porém, 
que, sem a conhecer, tenha feito ações 
que mereçam vergastadas, levará 
apenas algumas. A quem muito foi 
dado, muito será exigido; a quem muito 
foi confiado, mais se lhe pedirá». 

 

Palavra da Salvação. 
 

 

Comentário ao Evangelho: 
 

     O trecho começa com uma 
exortação: «Não temas, pequenino 
rebanho, porque aprouve ao vosso Pai 
dar-vos o Reino». Mas os discípulos têm 
medo: sabem que são poucos e fracos 
perante um mundo hostil. Assustam-se 
porque o mal é forte, triunfa em todo o 
lado, parece irresistível e sentem-se 
fracos e incapazes de lhe opor 
resistência. Mas o reino de Deus – 
garante Jesus – virá porque não é obra 
do homem, é dom do Pai. 

Depois o tema entra na questão 
principal. Do Evangelho do domingo 
passado podia-se deduzir que o 
agricultor insensato tinha cometido dois 
erros: não se tinha enriquecido diante de 
Deus e tinha-se deixado apanhar de 
surpresa pela morte. 

O que deveria, então, ter feito? 
Como é que se enriquece diante de 
Deus? Ora, é muito simples – responde 
hoje Jesus – vendam aquilo que têm e 
dêem-no como esmola...  

O rico que acumulou muitos bens, 
teve que os deixar neste mundo, não 
encontrou o modo de os levar consigo. 
Atormentado com as preocupações 
deste mundo – os campos, as colheitas, 
os armazéns – não teve tempo para 
escutar aquela Palavra que lhe teria 
revelado o segredo para não perder os 
seus capitais, para «os transferir para o 
céu». Isto é o que ele teria ouvido como 
sugestão de um sábio do Antigo 
Testamento: «Dá esmolas, conforme as 
tuas posses. Nunca afastes de algum 
pobre o teu olhar, e nunca se afastará 
de ti o olhar de Deus. Filho, procede 
conforme as tuas posses: se possuíres 
muita riqueza, dá esmola em proporção 
da mesma; se, porém, dispuseres de 
pouco, dá em proporção desse pouco. 

Nunca tenhas receio de dar esmola. 
Assim, acumularás em teu favor, um 
bom depósito para o dia da 
necessidade. De facto, a esmola liberta 
da morte e não permite que a alma 
desça para as trevas. A esmola é, aos 
olhos do Altíssimo, uma dádiva sagrada 
de grande valor, que aproveita a todos 
os que a oferecem» (Tb 4, 7-11; Sir 3, 
29; 4, 10; 29, 8-13).  

As reflexões de Jesus estão em 
sintonia com o ensinamento tradicional 
dos sapientes (sábios) do seu povo: 
quem acumula bens para si próprio – diz 
Ele – acaba por os ver consumidos pela 
traça ou perderem-se estupidamente ao 
longo do caminho, caídos de sacos ras-
gados. O homem «passa como simples 
sombra – diz o Salmista – É em vão que 
se agita: amontoa riquezas e não sabe 
para quem ficam» (Sl 39, 7). É muito 
melhor, dá-los a um «banqueiro» seguro 
– Deus – que no momento de necessi-
dade os restituirá com «lautos juros». 
Ora esta imagem era bem conhecida no 
tempo de Jesus. O filho da rainha de 
Adiabene – que se convertera com a 
mãe ao judaísmo por volta do ano 50 
d.C. – respondia assim a quem o acusa-
va de esbanjar os bens com os 
necessitados de Israel: «Os meus 
antepassados acumularam tesouros cá 
para baixo, eu, pelo contrário, acumulo 
tesouros lá para cima. Eles acumularam 
tesouros neste mundo, eu, pelo 
contrário, para o mundo que virá.» 

Depois a segunda pergunta – como 
não ser apanhado de surpresa? – Jesus 
responde com três parábolas. Vejamos: 

A primeira: um senhor saiu para ir a 
uma boda e deixou em casa os seus 
servos. Estes sabem que o dono da 
casa voltará, mas não sabem a que 
horas: poderá chegar a meio da noite ou 
pouco antes do amanhecer e eles 
devem estar prontos para o acolher. 
Ora, quando e como vem o Senhor, e o 
que significam estas imagens enigmá-
ticas? 

A resposta surge espontânea: é 
preciso estarmos preparados para 
acolher o Senhor no final da vida. Ora, 
isto, não é exato. A vigilância equivale à 
constante disponibilidade para o serviço. 
O cristão não tem momentos livres nos 
quais se pode voltar para si mesmo à 
procura do próprio interesse, momentos 
em que não está pronto a socorrer quem 
precisa da sua ajuda. 

Duas imagens descrevem de forma 
eficaz o discípulo vigilante: ele tem a 
cintura cingida e as lâmpadas acesas. 
Não apaga a luz, não põe na porta de 
casa o letreiro «não perturbar, estou a 
dormir».  Quem quer que seja que preci- 
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se dele, deve saber que ele está com-
pletamente disponível. Sempre. 
     Tem sempre as túnicas cingidas. No 
Oriente, os homens usavam longas 
túnicas; em casa deixavam-nas soltas, 
mas quando iam trabalhar ou partiam 
em viagem apertavam-nas à cintura 
para ficarem com os movimentos mais 
livres. Ora, também o discípulo está 
sempre ao serviço. Sempre. 
     A parábola conclui com uma das 
imagens mais belas de toda a Bíblia: 
felizes os servos que, ao voltar, o dono 
da casa encontra vigilantes. Ele cingirá  
as  suas vestes, convidá-los-á a senta-
rem-se à mesa e servi-los-á. Há uma 
outra imagem igualmente comovente no 
Livro do Apocalipse: «O próprio Deus 
estará com eles. Ele enxugará todas as 
lágrimas dos seus olhos» (Ap 21, 3-4).  
É a promessa da bem-aventurança 
reservada àqueles que fazem parte do 
reino de Deus. 

Na segunda parábola, o Senhor é 
comparado a um ladrão que chega sem 
avisar. Imagem singular, nunca usada 
antes no judaísmo, mas que teve sorte 
com os cristãos. Foi retomada por 
Paulo: «Vós próprios sabeis perfeita-
mente – escreve aos Tessalonicenses – 
que o dia do Senhor chega de noite 
como um ladrão» (1 Ts 5, 2). Utilizaram-   
-na também Pedro: «Porém o dia do 
Senhor chegará como um ladrão: os 
céus desaparecerão com estrondo»     
(2 Pe 3, 10), e também o autor do 
Apocalipse (Ap 3, 3). 

Estranha imagem! É muito antipático 
um Deus que espera o momento menos 
oportuno – aquele em que a pessoa não 
está preparada – para a apanhar de 
surpresa e condená-la à perdição.  

Ora, o significado da parábola, não 
é este. Porque já não seria uma «notícia 
feliz», um «Evangelho», seria apenas 
uma ameaça estéril. 

É verdade que o Senhor vem ao 
encontro da pessoa no final da vida. 
Essa é sem dúvida a mais importante 
das suas vindas e é necessário que 
estejamos preparados; todavia, se 
repararmos bem, nem sempre a morte 
se comporta como um ladrão. Normal-
mente a morte anuncia-se, ou seja, é 
precedida por sinais bem precisos: a 
velhice, a doença, as dores, o 
definhamento e outros sintomas. 

Finalmente a terceira parábola é 
introduzida como resposta a Pedro, que 
pergunta ao Senhor quem são aqueles 
que devem estar vigilantes. Todos – é a 
resposta – mas sobretudo aqueles aos 
quais na comunidade foram confiadas 
tarefas de responsabilidade, como a 
nós, Leitores. 

Estes são chamados «administra-
dores», não patrões. Têm nas suas 
mãos bens que não lhes pertencem e 
dos quais devem prestar contas. 

O seu ministério pode ser dessem-
penhado de duas maneiras. Podem 
comportar-se como o servo fiel e 
sapiente que «dá a comida a horas» a 
todos os outros. Isto é, empenham-se 
no serviço generoso a favor dos irmãos 
da comunidade. Mas podem também 
agir por vil interesse e comportar-se 
como patrões para com as pessoas que 
lhes estão confiadas (1 Pd 5, 2-3). 

Lucas descreve o comportamento 
dos servos infiéis com um realismo cru: 
fala de gente que mandria, que esbanja 
em pândegas e festins, que usa tons 
arrogantes e se comporta de forma 
despótica. É evidente que tem presente 
situações lastimáveis, casos concretos 
pouco exemplares de alguns respon-
sáveis das suas comunidades. Ele quer 
chamar-lhes a atenção – com as 
palavras severas do Mestre – para que 
assumam um maior sentido de 
responsabilidade. 

O perigo que estes correm é o de se 
virem a encontrar, no final da vida, 
excluídos, «expulsos» do grupo dos 
discípulos e com a mesma sorte dos 
infiéis. São membros eminentes da 
Igreja, e, no entanto, sobre eles pende 
uma dramática e inesperada sentença: 
Deus considera-os uns falhados. Não 
são – entenda-se – condenados ao 
Inferno, mas será trágico para eles 
terem que admitir, quando já não houver 
remédio, que usaram os dons de Deus 
da pior maneira. 

Depois a imagem das vergastadas 
com que termina o trecho, reflete um 
contexto social em que se recorria 
muitas vezes a punições severas e até 
mesmo cruéis contra quem não cumpria 
o seu próprio dever. O Senhor não 
castiga ninguém. A imagem quer 
sublinhar o quanto é lamentável o 
comportamento destes guias da 
comunidade. Eles encontram-se nas 
condições privilegiadas de quem conhe-
ceu melhor do que os outros a vontade 
do Senhor e são igualmente infiéis. A 
sua responsabilidade é maior.  

A nossa também, Leitores. 
 

 

Oração Universal 
 

 

1 –   Pela santa Igreja católica, pequeno rebanho    
             de Cristo, 

 para que o Senhor a proteja em toda a terra 
 e a mantenha pobre, vigilante e servidora, 
 oremos, irmãos. 

 

2 –   Pelos homens que governam as nações, 
 para que estejam ao serviço dos mais pobres 
 a quem falta o pão de cada dia, 
 oremos, irmãos. 

3 –   Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, 
 para que a fé que professam no Deus único 
 os ensine a ser bons e a perdoar, 
 oremos, irmãos. 
 

4 –    Pelos que trabalham no campo e dele vivem, 
para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis, 
colheitas abundantes e o dom da paz, 
oremos, irmãos. 

 
5 –   Por todos nós aqui presentes em assembleia, 

 para que Deus nos converta à sua Palavra 
 e nos perdoe todos os pecados, 
 oremos, irmãos. 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Louva, Jerusalém, o Senhor,  
que te saciou com a flor da farinha. 
 

 

Agenda Santoral 
      
Dia 12 – S. Joana Francisca de   
              Chantal (Religiosa). 

Dia 13 – S. Ponciano (Papa) e  
              S. Hipólito (Presbítero, Mártires). 
Dia 14 – S. Maximiliano Maria Kolbe     

                  (Presbítero e Mártir). 

Dia 15 – Assunção da Virgem Santa     
              Maria. 
Dia 16 – S. Estevão da Hungria.  
Dia 17 – S. Beatriz da Silva (Virgem). 

 
 

Deus vela por nós, 

nunca estamos sós 
 

 «A noite em que foram mortos os 
primogénitos do Egipto foi dada 
previamente a conhecer aos nossos 
antepassados, para que, sabendo com 
certeza a que juramentos tinham dado 
crédito, ficassem cheios de coragem.» 

Com paciência infinita, o Senhor 
libertou o Seu Povo da opressão e 
escravatura do Egipto. Ali trabalhavam 
duramente, eram mal pagos e oprimi-
dos. Usando uma linguagem humana, o 
Senhor disse a Moisés, no Sinai: 

«Eu vi, Eu vi a aflição do Meu Povo 
que está no Egito, e ouvi os seus 
clamores, por causa dos seus 
opressores; sim, Eu conheço os seus 
sofrimentos. E desci para o livrar da 
mão dos egípcios e para uma terra 
fértil...» (Ex 3, 7-8). 

Durante bastante tempo, trava-se 
um combate entre a teimosia orgulhosa 
do faraó e a paciência de Deus. Foram 
precisas as dez pragas do Egipto, a 
última das quais levou a morte a todas 
as casas daquela grande nação, sem 
que  o  palácio  real  fosse  poupado. Só 
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então o faraó dobrou a cerviz e deixou 
partir o Povo de Deus. 

Mas o Povo reagiu com indelicadeza 
à benevolência do Senhor, revoltando-      
-se contra Moisés. Então o Senhor 
anunciou-lhes previamente a noite da 
libertação: 

• para que saboreassem antecipa-
damente a alegria da vitória; 

• para que não fossem apanhados 
desprevenidos, mas antes pudessem 
preparar-se com serenidade, sem 
precipitação na fuga; 

• para que não se assustassem ao 
verem a morte espalhar-se por todo o 
Egipto onde ainda viviam. 

Somos também tentados a julgar 
que o Senhor está distraído a nosso 
respeito, fechado em Si mesmo, 
indiferente às nossas dores e 
problemas. 

O Senhor não nos perde de vista um 
só momento, como fazem as mães com 
os filhos pequeninos. 

 
 

Atentos aos sinais 

 

«Aquela noite no Egipto foi esperada 
pelo vosso povo, como salvação dos 
justos e perdição dos ímpios, pois da 
mesma forma que castigastes os 
adversários, nos cobristes de glória, 
chamando-nos para Vós.» 

O Senhor pede que nos mantenha-
mos na atitude dos Israelitas, naquela 
noite em que saíram do Egipto. Estavam 
atentos aos mais pequenos sinais para 
se porem a caminho. 

Havemos de permanecer assim na 
vida quotidiana, porque nos encontra-
mos na mesma situação de espera. 

É muito diferente a leitura dos 
acontecimentos e sinais que faz uma 
pessoa com fé daquela que a não tem. 

Acontece, porém, que nos deixamos 
levar na apreciação dos acontecimentos 
e da Palavra de Deus que nos deixamos 
guiar pelas pessoas que estão às 
escuras. Os seus critérios são matéria-
listas e mundanos, levando-nos a fazer 
escolhas erradas. 

• Missa dominical. O primeiro 
grande sinal que o Senhor nos envia 
todas as semanas é a Missa do 
Domingo, na qual Ele mesmo Se 
encontra connosco e nos dirige a Sua 
Palavra, para nos orientar. 

Quem não participa pontual e 
regularmente na Missa Dominical está 
completamente distraído dos grandes 
problemas da sua vida, ainda que 
pareça muito diligente nos seus 
negócios. 

• Vida de oração e Sacramentos. 
Quando não começamos o nosso dia 
falando com o nosso Deus e com a 
Santíssima Virgem, começamo-lo 
completamente distraídos e arriscamo-      
-nos a passar assim o dia inteiro. 

Só quem se preocupa por alimentar 
todos os dias um pequeno programa de 
oração e sacramentos pode encarar 
com fé as diversas dificuldades do dia. 
Muitas vezes, uma pequena dificuldade 
desorienta-nos e faz-nos vacilar na fé, 
porque não fomos capazes de ver nela 
um sinal de Deus a transmitir-nos uma 
mensagem oportuna para nos orientar. 

• Viver da Fé. Em cada situação, 
havemos de nos interrogar: como 
procederia Jesus Cristo se estivesse em 
meu lugar? Que conselho me daria 
nesta situação? Se não procedemos 
deste modo, para que nos serve a fé? 

Vivamos atentos, momento a 
momento, aos sinais que o Senhor nos 
envia, para que orientemos devidamente 
a nossa vida. 

 
 

Solidariedade com 

os irmãos 
 

«Por isso os piedosos filhos dos 
justos ofereciam sacrifícios em segredo 
e de comum acordo estabeleceram esta 
lei divina: que os justos seriam solidários 
nos bens e nos perigos; e começaram a 
cantar os hinos de seus antepassados.» 

Deve ter sido emocionante a espera, 
em vigília, dos israelitas pelo sinal da 
partida do Egipto. Cada um preocupava-   
-se consigo, com os outros membros da 
família e com os demais, porque todos 
formavam o Povo de Deus. Eram 
«solidários nos bens e nos perigos.» 

Deus salva-nos um a um, mas 
dentro de um Povo. O individualismo e o 
egoísmo não fazem sentido na vida do 
Povo de Deus, porque a comunhão no 
Amor na terra e na eternidade é a nossa 
vocação fundamental. Por caminhos 
diferentes e com vocações diversas, 
temos de chegar todos à mesma 
felicidade. 

Esta verdade ajuda-nos a compre-
ender melhor a razão pela qual a 
caridade é fundamental na nossa vida 
cristã, e que todo o que fere os outros 
ou os divide, atenta contra os planos 
fundamentais de Deus a nosso respeito. 

Como havemos de viver esta 
solidariedade dentro do Povo de Deus, a 
começar pelos que estão ao nosso 
lado? 

• Generosidade. É preciso comba-
ter o egoísmo cruel que nos fecha no 
tacanho mundo dos nossos interesses e 

gostos, abandonando os que estão ao 
nosso lado à sua sorte. 

• Oração e mortificação. Uma vez 
que estamos conscientes de que a bem- 
-aventurança eterna é fundamental para 
toda a pessoa e que podemos ajudar 
com a oração e mortificação os que nos 
estão mais próximos, ajudemo-los. «Na 
verdade, que aproveita ao homem se 
ganhar o mundo inteiro, se, depois, vier 
a perder a sua alma? Ou que poderá dar 
o homem em troca da sua alma?» (Mt 
16, 26). 

• Conselho amigo. Se há uma 
relação normal de amizade entre nós e 
uma pessoa que anda fora do caminho 
da salvação, por que não havemos de 
aconselhá-la em momento oportuno? De 
resto, fazemos isto muitas vezes em 
coisas materiais e elas aceitam, 
agradecidas. 

• Ajuda fraterna material. Pode 
chegar o momento em que uma pessoa 
que vive ao nosso lado esteja mesmo 
carenciada, ou precise que a acom-
panhemos ao médico ou a uma 
repartição oficial. Tudo isto são 
manifestações de amizade muito 
queridas de Deus. 

 
 

Serenos e contentes 

 

 «Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Não temas, pequenino 
rebanho, porque aprouve ao vosso Pai 
dar-vos o reino. [...] Porque onde estiver 
o vosso tesouro, aí estará também o 
vosso coração.» 

Se quisermos encontrar uma razão 
para esta disposição de espírito, 
encontrá-la-emos: 

• Filiação divina. A serenidade e 
alegria são frutos do Espírito Santo e 
brotam na nossa vida de fé. Lançam as 
suas raízes na verdade da filiação 
divina. 

São Paulo exprime esta disposição 
interior numa frase que nos pode servir 
de jaculatória: «Sei em Quem depositei 
a (minha) confiança e estou certo de 
que Ele é assaz poderoso para guardar 
o meu depósito (da fé) até àquele dia.» 
(2 Tim 1, 12). 

Se os homens podem faltar aos 
seus compromissos de amizade, Deus 
não é assim. São Paulo explica-o numa 
frase que vale um tratado: «Já não sou 
eu que vivo, é Cristo que vive em mim; e 
a vida que agora vivo na carne, vivo-a 
na fé do Filho de Deus que me amou e 
Se entrou a Si mesmo por mim.» (Gal 2, 20). 

• Confiança em Deus. Vivemos 
dominados  pelo  medo e pelo pânico do 
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que nos pode acontecer. A imaginação 
transforma uma hipótese longínqua 
numa ameaça como se estivesse 
presente, porque não contamos com 
Deus, o melhor dos pais e dos amigos. 

A fé consiste neste abandono 
incondicional e confiado nas mãos de 
Deus, como a criança entregue aos 
carinhos da mãe. 

É possível que estejamos marcados 
pelas más experiências que temos de 
lidar na vida com as pessoas que às 
vezes são desleais e atraiçoam; faltam 
aos compromissos assumidos. Mas isto 
não nos autoriza a transferir esta 
experiência para as nossas relações 
com Deus. 

A mais pequena contrariedade 
serve-nos de pretexto para nos 
queixarmos de Deus e ficarmos de pé 
atrás com Ele. 

Exprimimos esta nossa confiança 
em Deus fazendo tudo o que está ao 
nosso alcance e confiemos, depois, com 
toda a serenidade, na bondade de 
Nosso Senhor. 

 
 

Vigilantes 

 

 «Tende os rins cingidos e as 
lâmpadas acesas. Sede como homens 
que esperam o seu senhor ao voltar do 
casamento, para lhe abrirem logo a 
porta, quando chegar e bater.» 

O Mestre serve-Se dos usos do Seu 
tempo para nos dar doutrina. Era 
costume, antes de iniciar uma 
caminhada, uma viagem, prender a 
túnica com um cinto, subindo-a, para 
que não travasse o andar. A isto alude 
Jesus quando fala de ter os rins 
cingidos. 

Também os participantes num 
banquete nupcial, esperavam o noivo 
para depois o acompanharem, prevê-
niam-se com lâmpadas e azeite para as 
alimentar. A chegada era repentina, 
inesperada, e não dava tempo a 
qualquer preparação. O Senhor quer 
que nos mantenhamos nesta atitude 
interior, prontos para a caminhada e 
atentos. 

A vigilância refere-se sobretudo às 
coisas do espírito e concretiza-se em 
algumas exigências: 

• Vida em graça. Quem está em 
pecado encontra-se morto para a vida 
do Céu. Como pode vigiar uma pessoa 
que se transformou num cadáver? Além 
disso, a graça santificante – a vida de 
Deus – é indispensável para irmos ao 
encontro do Senhor quando Ele nos 
chamar. Precisamos de manter acesa a 

lâmpada da fé e do amor. Os mortos 
pelo pecado não podem entrar no Céu. 
O lugar deles é o inferno. 

• Intimidade crescente com Deus. 
Estamos na terra para nos enamo-
rarmos de Deus e crescermos nesta 
amizade. Ela vai continuar eternamente 
no Céu. 

Para o conseguirmos, temos 
necessidade urgente de um plano de 
oração diária e de sacramentos. Quando 
duas pessoas na terra se querem 
enamorar uma da outra e crescer nesse 
enamoramento, procuraram encontrar-     
-se com frequência. 

Temos necessidade de confissão 
frequente, comunhão diária, e do 
cumprimento de um plano de vida de 
oração em cada dia. 

• Atentos aos outros. A nossa 
vigilância não se pode limitar a nós, 
porque somos membros de uma família 
solidária. Temos de viver preocupados 
para que nenhuma pessoa que está ao 
nosso lado se perca no caminho ou 
fique para trás. 

 
 

Demos frutos da 

nossa fé 
 

«A quem muito foi dado, muito será 
exigido; a quem muito foi confiado, mais 
se lhe pedirá.» 

Jesus fala com muita insistência no 
Evangelho da necessidade de dar frutos 
de boas obras. Não podemos ficar 
apenas em sentimentalismos e manifes-
tações de religiosidade popular. 

São várias as ocasiões em que Ele 
nos fala desta urgente necessidade: 

• na Parábola da figueira estéril  
(Mt  21, 18-29; Lc 13, 6-9). Não bastava 
estar cheia de folhas verdes, de 
aparências de bondade, de bons 
desejos. São necessárias boas obras. 

• No evangelho do juízo final. 
Jesus chama para a bem-aventurança 
eterna os que praticaram obras de 
caridade em favor do próximo. Mas para 
estas obras serem meritórias, hão-de 
ser realizadas em graça de Deus. 

“Filtramos” os pedidos do Senhor e 
reduzimos as Suas exigências, como se 
Ele exagerasse ou estivesse enganado 
no que nos pede. Contentamo-nos em 
evitar o pecado mortal, mas deixamo-     
-nos entorpecer pela tibieza. 

O Senhor adverte-nos: «Se disseres 
basta, estás morto.» 

Fala, depois, dos pecados de 
omissão, causa do afastamento da bem-    
-aventurança para sempre. 

• No Apocalipse. Quando São João 
escreve cartas às sete igrejas da Ásia 

menor, fala da necessidade de fazer 
obras agradáveis ao Senhor. 

• No Evangelho deste domingo.    
O Senhor volta a falar da necessidade 
de fazer boas obras, proporcionais às 
graças recebidas: «A quem muito foi 
dado, muito será exigido; a quem muito 
foi confiado, mais se lhe pedirá.» 

Como aproveitamos as graças de 
acesso à missa dominical e até diária, 
de frequência de sacramentos e tantas 
outras ajudas da Igreja, da família e dos 
amigos? 

Não nos orgulhemos apenas porque 
não temos pecados. Além de que esta 
convicção pessoal pode ser fruto de 
uma consciência malformada ou 
endurecida, não basta não fazer mal 
para entrar no Céu. São precisas obras 
de amor, fazer a vontade de Deus em 
cada momento do dia. 

Com Maria, Mãe de Jesus e nossa 
Mãe, aprendemos a correspondemos 
com alegre fidelidade aos apelos de 
Deus. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“São João Paulo II” 

(1978 – 2005) 

  
(…continuação) 

 
São João Paulo II foi um homem 

que incentivou o diálogo entre os 
diversos credos, fomentou ininterrupta-
mente a paz e soube estar perto dos 
fiéis, particularmente junto dos jovens.  

No dia 23 de setembro de 1958 foi 
consagrado bispo auxiliar do adminis-
trador apostólico de Cracóvia, D. Baziak, 
o que o tornou o membro mais jovem do 
episcopado polaco.  

Participou no Concílio Vaticano II, 
tendo colaborado em dois temas, 
influenciando o seu resultado: a liberda-
de religiosa e o papel dos leigos na 
Igreja.  

Com a morte de D. Baziak, em 
1964, Wojtyla passou a titular da sede 
de Cracóvia, que dois anos depois foi 
convertida em arquidiocese pelo Papa 
Paulo VI. 

Um dos grandes momentos da vida 
de Wojtyla teve lugar em junho de 1967, 
quando o Papa Paulo VI o tornou 
cardeal na capela Sistina. Em 1974, o 
cardeal polaco ordenou 43 novos 
sacerdotes, naquela que foi a ordenação  
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sacerdotal mais numerosa desde que 
terminou a II Guerra Mundial.  

 

(continua…) 
 

 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

É de salientar que nestas 
disposições testamentárias foi coerente 
com a sua visão e uso das suas 
propriedades, mantida desde o início e 
que foi sendo confirmada pela sua 
experiência: os seus bens serviam como 
garantia para a independência na 
sustentação das suas obras, juntamente 
com os peditórios.  A propriedade foi 
deixada aos seus familiares mais 
diretos, por gratidão, pois a ajudaram na 
sua administração e contribuíram 
generosamente para as suas obras. A 
família, sobretudo sua mãe, a irmã e 
cunhado, D. José de Lencastre, foram o 
suporte ativo e financeiro da sua 
liberdade de apostola itinerante, cuja 
ação socio-caritativa e evangelizadora 
se estendeu de norte a sul do País, 
durante 32 anos. Não lhes deixou 
obrigações em consciência sobre as 
propriedades legadas, mas apenas 
recomendações relativamente a algu-
mas obras. 

Este é o último sinal da vocação e 
do carisma com que foi dotada pelo 
Espírito Santo e a que foi fiel até ao fim: 
a união sempre mais perfeita, até à 
união mística, da oração-contemplação-
imolação, com a ação apostólica, de 
evangelização e caridade, mais intensa, 
universal e itinerante. 

(continua…) 
 

 

Leiam esta!! 
…É o que a Igreja 

precisa de começar 

a fazer também. 

«Mulher não entra em avião 

devido a decote» 

Isto mesmo! Passou-se num avião 
no voo de Palma de Maiorca (Ilhas 

Baleares, Canárias) para Barcelona 
(Espanha).  

O Jornal de Notícias (JN), de 23 de 
julho último, na página 48, publicava 
assim a notícia, que passamos a 
transcrevê-la, com a devida autorização: 

Mulher não entra em avião 
devido a decote 

«ESPANHA Uma passageira de 24 
anos foi proibida de viajar num avião da 
Vueling devido à roupa. Vestia um body 
decotado que, segundo a Vueling, 
parecia um fato de banho. O incidente 
aconteceu domingo, em Palma de 
Maiorca, Espanha, num avião que tinha 
como destino Barcelona. A mulher 
acompanhada do namorado, não fez a 
viagem e foi mandada para terra.» 

(No próximo Jornal comentaremos). 
 

 

Aniversários 

 

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

– Lurdes Neto, da Paróquia de 
Eiriz, amanhã, segunda-feira, dia 12 de 
Agosto. 

– Pedro Leal, da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira, no mesmo 
dia que a Lurdes, amanhã, segunda-
feira, dia 12 de Agosto. 

 – Helena Alves, também da 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira, no Sábado, dia 17 de Agosto.  

O Jornal e todos os vossos colegas 
Leitores, desejam parabéns à Lurdes, à 
Helena e ao Pedro, e muitas felicidades 
também. 

 
 

H u m o r 
F I L A 

 
Um homem depara-se com um 

enterro fúnebre, seguido de uma 
inusitada procissão. Primeiro vinha um 
caixão. 

Depois um segundo caixão. 
Em seguida, um homem sozinho 

levando consigo um “Pitbull” pela 
coleira. 

Finalmente, atrás dele, uma longa 
fila indiana só de homens. 

Sem conseguir conter a curiosidade, 
aproxima-se delicadamente do homem 
que acompanha o cão e diz: 

– Os meus sentimentos pela sua 
perda… mas… eu nunca vi um enterro 
assim… O senhor poderia dizer-me 
quem é que morreu?... 

– Bem… no primeiro caixão está a 
minha mulher. 

– Sinto muitíssimo! O que lhe 
aconteceu? 

– O meu cão… ele… atacou-a… 
– Que tragédia!... Sinto muito… 
– E o segundo caixão? 
– A minha sogra… ela tentou salvar 

a filha… 
Um silêncio consternado e 

pungente. Os dois homens olham-se 
nos olhos. 

– Empresta-me o cão? 
– Meta-se na fila… 

 
 

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

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
José M.ª 

Matos 

Jacinta 

Carneiro 

1.ª Leitura 
Joaquim 

Martins 

Martinho 

Matos 

2.ª Leitura 
Graça 

Coelho 

Alexandra 

Brito 

Oraç Univ. 
José M.ª 

Matos 

Jacinta 

Carneiro 
 

E I R Í Z 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Catarina 

Torres 

Salomé 

Nóbrega 

2.ª Leitura 
Tânia  

Leão  

Sónia 

Raquel 

Oração 
Universal 

Elisabete 

Costa 

Rita 

Meireles 
 

S A N F I N S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Helena 

Moreira 

Carla G. 

Sousa 

2.ª Leitura 
Manuel 

Pereira 

Raquel 

Barros 

Oração 
Universal 

Conceição 

Andrade 

Sofia 

Santos 
 

F I G U E I R Ó 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos   
1.ª Leitu. Aguarda-se Aguarda-se 

2.ª Leitu. a escala a escala 

Orç. Fiéi.   
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