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XXI Dom. Comum 
 

A liturgia da Palavra deste domingo 
vem recordar-nos que Deus, no Seu 

desígnio eterno, chama todos os homens 
à felicidade da salvação. 

Adverte-nos que não devemos 
discriminar ninguém baseado na sua 
proveniência, riqueza que possui, 
preparação intelectual ou posição social, 
pois que o Senhor é Deus de todos os 
homens e que a salvação é uma tarefa a 
que nos devemos dedicar empenhada-
mente. 

Conscientes, porém, da nossa 
fraqueza, peçamos confiadamente ao 
Senhor a sua misericórdia, que nos 
ajude a guardar os seus mandamentos e 
a termos esperança nas suas 
promessas. 

 
 

Introdução 
 

«Alarga o espaço da tua tenda, 
estende sem medo as lonas que te 
abrigam, estica as tuas cordas, fixa bem 
as tuas estacas, porque vais aumentar 
por todos os lados» (Is 54, 2-3).  É o 
convite que o profeta dirige a Jerusalém, 
fechada dentro de uma muralha aperta-
da. O tempo do nacionalismo mesquinho 
acabou; abrem-se novos horizontes sem 
fim: a cidade deve preparar-se para 
acolher todos os povos que a ela 
acorrerão, porque todos, não só Israel, 
mas todos os povos, são herdeiros das 
bênçãos prometidas a Abraão. 

A imagem usada pelo profeta é 
deliciosa, permite-nos contemplar, quase 
visivelmente, toda a humanidade – e não 
apenas os Israelitas – que caminha em 
direção ao monte onde está situada 
Jerusalém. Lá, o Senhor preparou «um 
banquete de carnes gordas, saborosas, 
acompanhadas de vinhos velhos e bem 
tratados» (Is 25, 6). 

Com outra imagem da cidade, o 
autor do Apocalipse descreve, nas últi-
mas páginas do seu Livro, a feliz conclu-
são da difícil história da humanidade. 
Jerusalém «tinha uma grande e alta 
muralha com doze portas. Ao Oriente 
havia três portas, ao Norte, três portas, 
ao Sul três portas e ao Ocidente três 
portas» (Ap 21, 12-13). A imagem é 
diferente, mas a mensagem é a mesma: 
de onde quer que se chegue, cada 
pessoa encontrará diante de si as portas 
da cidade abertas de par em par para a 
acolher. 
      Mas o caminho para o banquete do 
reino de Deus não é um passeio 
cómodo. É um caminho difícil, e a porta – 
diz Jesus no Evangelho de hoje – é 
estreita e difícil de encontrar. Ora, esta 
afirmação, não contradiz a mensagem 
otimista e alegre dos profetas que 
anunciam a salvação universal. Mas 
acautela para a ilusão de se estar a 
percorrer a estrada justa, quando, pelo 

contrário, se vai por caminhos que 
afastam da meta. 
      Portanto, chegaremos todos, sim, 
mas... não convém chegar no final do 
banquete, porque pode acontecer a porta 
estar fechada… 
 

 

Antífona de Entrada 
 

Inclinai o vosso ouvido  
e atendei-me, Senhor,  
salvai o vosso servo, que em vós confia.  
Tende compaixão de mim, Senhor, 
que a Vós clamo o dia inteiro. 
 

 

Primeira Leitura 
(Is 66, 18-21) 

 

Monição: 
 

Esta leitura, tirada do Livro de Isaías, 
recorda-nos que uma das funções do 
Messias era reunir todos os povos e dar-lhes 
a possibilidade de contemplar a glória do 
Senhor. 

  
Leitura: 
_________________________________________ 

 

Leitura do Livro de Isaías 
  

Eis o que diz o Senhor: 18«Eu virei 
reunir todas as nações e todas as 
línguas, para que venham contemplar 
a minha glória. 19Eu lhes darei um 
sinal e de entre eles enviarei 
sobreviventes às nações: a Társis, a 
Fut, a Lud, a Mosoc, a Rós, a Tubal e a 
Javã, às ilhas remotas que não 
ouviram falar de Mim nem contem-
plaram ainda a minha glória, para que 
anunciem a minha glória entre as 
nações. 20De todas as nações, como 
oferenda ao Senhor, eles hão-de 
reconduzir todos os vossos irmãos, 
em cavalos, em carros, em liteiras, em 
mulas e em dromedários, até ao meu 
santo monte, em Jerusalém – diz o 
Senhor – como os filhos de Israel 
trazem a sua oblação em vaso puro ao 
templo do Senhor. 21Também escolhe-
rei alguns deles para sacerdotes e 
levitas». 

 

Palavra do Senhor. 
_________________________________________ 

 

Recomendação aos Leitores: 

 

Toma atenção a algumas palavras: 
liteiras (não “leiteiras”) / dromedários (não 
dormedários”) / oblação / e outras. 
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Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Nós estamos bem com quem pensa 
como nós, com quem aprova os nossos 
hábitos, com quem se adapta aos 
nossos costumes e com quem cumpre 
as nossas leis. 

Porém, os estrangeiros causam-nos 
medo, porque fogem aos nossos es-
quemas. Numa tribo africana onde viveu 
determinado sacerdote, ouvia-se, por 
exemplo, uma expressão curiosa. 
Quando veem juntas uma pessoa preta e 
outra branca dizem: «mutxú ni 
mukunya», isto é, lá está um homem e 
um branco. Um é certamente um homem 
porque conhece e respeita as tradições, 
o outro... é um branco. 

Ora, também os Israelitas estavam 
convencidos que eram os únicos 
«homens». Ou seja, os outros homens 
existiam, mas como se não fossem filhos 
de Deus. Então os Israelitas conside-
ravam-se justos, fiéis a Deus e tinham 
estabelecido leis severas para impedir os 
relacionamentos, as amizades, os matri-
mónios com estrangeiros que não 
conheciam o Senhor e serviam os ídolos 
(Dt 7, 1-8).  

Ora, os acontecimentos da história, 
encarregaram-se de desfazer progres-
sivamente estes preconceitos. Durante o 
exílio na Babilónia, os Israelitas 
começaram a refletir e foram obrigados a 
admitir que, se tinham sido tão provados 
por Deus, isto queria dizer que, 
talvez, não fossem assim tão justos 
como julgavam ser. É que Deus escreve 
direito por linhas tortas, ou seja, foi 
preciso ir parar ao exílio, para perce-
berem que afinal não são um povo tão 
justo assim. 

Entretanto, no exílio, tinham conhe-
cido os tão vituperados (ultrajantes 
insultos) estrangeiros e tiveram uma 
surpresa: eram muito diferentes de como 
os imaginavam! Gente boa, simpática, 
generosa, hospitaleira. Levavam uma 
vida familiar não menos exemplar do que 
a deles e tinham uma moral muito 
elevada. Enfim... entre os pagãos havia 
até pessoas melhores do que os próprios 
Israelitas. Mais ou menos como nós hoje. 
Muitos dos que não frequentam as 
nossas Igrejas, dão-nos, por vezes, 
autênticos exemplos de educação, de 
civismo, de respeito e de amor cristão. 

Ora, é neste período que começa a 
surgir a ideia de que talvez o Senhor não 
seja apenas o Deus de Israel, mas de 
todos os povos e que Ele ame a todos, 
sem distinção de raças ou tribos. 
Começa-se a falar de um futuro reino de 
felicidade e de paz, que é comparado a 

um grande banquete onde são servidos 
vinhos excelentes e refinados, alimentos 
suculentos e carnes tenras. Esta festa 
não será reservada aos Israelitas, mas a 
sala estará aberta a todos os povos (Is 
25,6).  

A Leitura de hoje relata a mensagem 
de um profeta que viveu neste tempo de 
renovamento de ideias! Começa com as 
palavras de Deus: eu farei cair todas as 
barreiras que dividem os povos, «virei 
reunir todas as nações e todas as 
línguas». Depois anuncia algo de 
inaudito (nunca ouvido em parte 
alguma): os estrangeiros serão tão 
devotos ao meu nome que Eu vou 
escolhê-los, preferindo-os até aos 
próprios Israelitas, e hei-de enviá-los 
como missionários, para levarem a 
minha salvação aos povos de todo o 
mundo. 

E por fim – esta a promessa mais 
escandalosa! – «também escolherei 
alguns deles (pagãos estrangeiros) para 
sacerdotes e levitas». 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15) 

 
Monição: 
 

O cântico de meditação convida-nos a ir 
por toda a parte anunciar a Boa Nova. Na sua 
brevidade, este salmo exorta-nos a louvar e 
aclamar o Senhor que nos ama e é fiel ao seu 
amor. 

  

Refrão: 
 
 IDE POR TODO O MUNDO, 
 ANUNCIAI A BOA NOVA. 

  
Louvai o Senhor, todas as nações, 
aclamai-O, todos os povos. 
  
É firme a sua misericórdia para connosco, 
a fidelidade do Senhor permanece para  
      sempre. 
 

 

Segunda Leitura 
(Hb 12, 5-7.11-13) 

 

Monição: 
 

Este trecho da carta aos Hebreus, 
aconselha os cristãos a saberem aceitar as 
provações, como meio de aperfeiçoamento 
próprio. 

  
Leitura: 
_________________________________________ 

 

Leitura da Epístola aos Abreus 
  

Irmãos: 5Já esquecestes a exorta-
ção que vos é dirigida, como a filhos 
que sois: «Meu filho, não desprezes a 

correção do Senhor, nem desanimes 
quando 6Ele te repreende; porque o 
Senhor corrige aquele que ama e 
castiga aquele que reconhece como 
filho». 7É para vossa correção que 
sofreis. Deus trata-vos como filhos. 
Qual é o filho a quem o pai não 
corrige? 11Nenhuma correção, quando 
se recebe, é considerada como motivo 
de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, 
porém, dá àqueles que assim foram 
exercitados um fruto de paz e de 
justiça. 12Por isso, levantai as vossas 
mãos fatigadas e os vossos joelhos 
vacilantes 13e dirigi os vossos passos 
por caminhos direitos, para que o 
coxo não se extravie, mas antes seja 
curado. 

 

Palavra do Senhor. 
_________________________________________ 

 

Recomendação aos Leitores: 

 

A leitura não é difícil. Atenção à 
interrogação que começa logo a perceber-se 
no início da frase: Qual é o filho a quem o pai 
não corrige? 

Também algumas palavras: exortação / 
correção / repreende (não é “reprende”) / 
àqueles (não “aqueles”) / exercitados / 
extravie (não é “estrevie”) / e outras. 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Notámos nos domingos passados 
que os destinatários desta Carta eram 
cristãos aflitos que não conseguiam 
encontrar uma explicação e dar um 
sentido às suas tribulações. Para lhes 
oferecer um pouco de luz, o autor refere-  
-se a um exemplo de pedagogia 
elementar. 

Se um professor tem entre os alunos 
o próprio filho, não lhe concede nenhum 
privilégio, pretende que se empenhe 
como todos os outros. Se nota que 
alguém é preguiçoso e indolente adverte-   
-o. Mas se é o seu filho a comportar-se 
de maneira incorreta, a censura, a 
correção e também o castigo são mais 
severos porque o ama mais. É por esta 
razão que Deus submete os crentes a 
tantas provas: para os tornar melhores. 
As provas são o sinal de que Ele não os 
considera estranhos, mas filhos. Sem 
dúvida que, no momento, não apreciam 
a dureza do pai, mas, quando forem 
grandes, hão-de agradecer-lhe pela 
educação que receberam. 

 
 

 

XXI Dom. Comum 
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Aclamação ao Evangelho 
(Jo 14, 6) 

Monição: 

  
Jesus é o verdadeiro caminho. A 

comunidade que O segue não caminha para 
o fracasso, anuncia e abre novos espaços de 
esperança e fraternidade, pois a meta é a 
vida. 

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 

  
Eu sou o caminho, a verdade e a vida,  
     diz o Senhor: 
ninguém vai ao Pai senão por Mim. 
 

 

Evangelho (Lc 13, 22-30) 

______________________________ 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 22Jesus dirigia-Se 
para Jerusalém e ensinava nas cidades 
e aldeias por onde passava. 23Alguém 
Lhe perguntou: «Senhor, são poucos os 
que se salvam?» Ele respondeu:  
24«Esforçai-vos por entrar pela porta 
estreita, porque Eu vos digo que muitos 
tentarão entrar sem o conseguir. 25Uma 
vez que o dono da casa se levante e 
feche a porta, vós ficareis fora e batereis 
à porta, dizendo: ‘Abre-nos, senhor’; mas 
ele responder-vos-á: ‘Não sei donde 
sois’. 26Então começareis a dizer: 
‘Comemos e bebemos contigo e tu 
ensinaste nas nossas praças’. 27Mas ele 
responderá: ‘Repito que não sei donde 
sois. Afastai-vos de mim, todos os que 
praticais a iniquidade’. 28Aí haverá choro 
e ranger de dentes, quando virdes no 
reino de Deus Abraão, Isaac e Jacob e 
todos os Profetas, e vós a serdes postos 
fora. 29Hão-de vir do Oriente e do 
Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-   
-ão à mesa no reino de Deus. 30Há 
últimos que serão dos primeiros e 
primeiros que serão dos últimos». 

 

Palavra da Salvação. 
_________________________________________ 

 
Comentário ao Evangelho: 
 

No Evangelho de Mateus, encon-
tramos muitas vezes na boca de Jesus 
palavras duras para com os malvados: 
fala de fogo da Geena, ameaça separar 
as ovelhas dos cabritos e, por seis 
vezes, anuncia aos pecadores que os 
espera choro e ranger de dentes. 

Lucas apresenta um Jesus mais 
compreensivo, indulgente e sempre 
pronto a alinhar pela parte dos pobres, 

dos desesperados, de quem teve uma 
vida difícil. Apresenta-o sempre assim... 
exceto no trecho de hoje, onde, 
estranhamente, aparecem ameaças e 
condenações. Há uma porta estreita 
através da qual é quase impossível 
passar: é até mesmo fechada e quem 
está dentro está, quem está fora não 
entra. Os retardatários (atrasados) são 
afastados com maus modos: É 
demasiado tarde! – grita o dono da casa. 
– Vão-se embora! Rua! Desapareçam! 
Não vos conheço! Haverá choro e ranger 
de dentes! 

   Ora, de facto, perante isto, quem se 
deixou fascinar pelos temas queridos a 
Lucas – a alegria, a festa, o otimismo, a 
clemência de Deus – fica atónito. Nunca 
esperaria de Jesus um tal comporta-
mento. Aquele que amava os publicanos 
e os pecadores e que aceitava de boa 
vontade os seus convites para jantar, 
agora bate com a porta na cara aos seus 
amigos. O Jesus inflexível desta 
parábola não parece o mesmo que 
sugeria que se convidassem para o 
banquete «inválidos, coxos e cegos» (Lc 
14, 13), dos quais não podemos esperar 
nem a pontualidade nem que encontrem 
logo a porta de entrada. Exatamente 
porque são deficientes, pecadores. 
Também não parece o médico que tinha 
vindo para curar os que estavam 
doentes, nem parece o pastor que se 
enternece diante da ovelha perdida, nem 
parece o amigo que se levanta de noite 
para dar o seu pão. Tem sentimentos 
diferentes dos do pai do filho pródigo. 
Isto nem parece de Lucas que temos 
vindo a ler e a escutar nos Domingos 
anteriores!  Depois, é também estranho o 
seu conselho «esforçai-vos por entrar 
pela porta estreita!»: parece um convite 
só a pensar na própria salvação.                                       

Quem, acotovelando-se, consegue 
açambarcar um lugar na sala do 
banquete, parece desinteressar-se por 
quem ficou de fora. Confuso!... 
     Mas não é difícil intuir, o que terá 
levado Lucas a inserir no Evangelho 
estas palavras duras. Acontecia que, nas 
suas comunidades, tinham-se infiltrado o 
laxismo (preguiça), o cansaço, a 
presunção de estar em ordem com Deus, 
a convicção de que são suficientes os 
bons propósitos e de que a salvação 
pode ser obtida de maneira económica 
(fácil).  
      Então Lucas dá-se conta de que 
muitos cristãos correm o risco de ficarem 
excluídos do Reino e sente-se no dever 
de desmentir o falso otimismo que se 
difundiu. Utiliza imagens ligadas à sua 
cultura, ambiente e época. Devemos ter 
presente isto, doutra forma podemos 
deturpar o sentido e considerá-las 
informações acerca do que irá acontecer 

no fim mundo. Os pormenores são 
dramáticos, a linguagem é impressio-
nante, mas era assim que se exprimiam 
os pregadores daquele tempo quando 
queriam sacudir os ouvintes.          
     Procuremos, então, colher o real 
significado daquilo que é dito.  
      Um dia um homem deixa escapar 
uma pergunta: «Senhor, são poucos os 
que se salvam?». Alguns rabinos 
ensinavam que todo o povo de Israel 
tomaria parte no banquete do reino. Mas 
outros afirmavam: não, são mais 
numerosos os que se perdem do que os 
que se salvam, assim como um rio é 
maior do que uma gota de água. A 
opinião mais difusa (espalhada) era: 
«Este tempo, o Altíssimo criou-o para 
uma multidão, mas o futuro, para um 
pequeno número. Muitos são criados, 
poucos, porém, serão salvos.»  Era esta 
a opinião corrente, errada, certamente.  
      Ora, Jesus, não toma posição sobre 
o assunto: a pergunta é mal colocada e 
neste caso a resposta, qualquer que 
seja, é incorreta e enganadora. Porque 
se responde que “sim”, cria falsas 
seguranças, se responde “não” provoca 
desencorajamento. Então recusa-se a 
assumir o papel de visionário (sonhador) 
político; não veio para desvelar números 
e datas secretas, como acontece com 
alguns sonhadores delirantes dos nossos 
dias, como são os nossos irmãos “Teste-
munhas de Jeová” e de outras Seitas. 
Jesus prefere mudar de conversa. Não 
entra em especulações acerca do fim do 
mundo e da salvação eterna, interessa-        
-lhe esclarecer o modo como se entra no 
reino de Deus, isto é, como se deve 
fazer para se ser e se manter seu 
discípulo no momento atual. 

E a primeira condição é: «Esforçai-       
-vos por entrar pela porta estreita, 
porque Eu vos digo que muitos tentarão 
entrar sem o conseguir». 

Admira o facto de alguém não 
conseguir entrar.  É claro que não lhe 
falta boa vontade, mas engana-se no 
modo. A referência ao fariseu que leva 
uma vida impecável e exemplar, jejua 
duas vezes por semana, não é ladrão 
nem adúltero e, no entanto, não entra.  

Para passar por uma porta estreita – 
sabemo-lo – há um só modo: contorcer-    
-se, contrair-se, enfim… tornar-se 
pequeno. Quem é grande e largo não 
passa; pode tentar de todos os modos, 
de frente ou de lado, que não 
conseguirá! É isto que Jesus quer dar a 
entender: não podemos ser discípulos se 
não renunciarmos a ser grandes, se não 
nos tornarmos pequenos e servos de 
todos.  

Esse é o erro do fariseu: a presunção 
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a confiança depositada na própria 
santidade, nas próprias boas obras. Ele 
não poupa energias, faz de tudo para 
agradar a Deus – é o próprio Paulo quem 
o reconhece (Rm 10, 3) – mas é 
demasiado grande.  

Pequeno é quem sabe que não 
merece nada, quem, olhando para si 
mesmo, se sente frágil e perdido, quem 
nada mais pode fazer senão apelar à 
misericórdia de Deus, é este quem 
consegue passar.  

Quem não assume a disposição 
interior, de pequeno, seja qual for a 
prática religiosa que faça – orações, 
catequese, pregações, devoções, até 
mesmo milagres (Mt 7, 22) – não entra 
no reino de Deus.  

Jesus continua o seu discurso, 
desenvolve o seu convite a lutar para 
tomar parte do banquete mediante uma 
parábola que introduz outra exigência: é 
necessário apressar-se, não há tempo a 
perder (vv.25-30). 

Um senhor oferece gratuitamente um 
banquete no qual qualquer pessoa pode 
tomar parte, basta – como vimos – ser 
suficientemente pequeno e não se 
apresentar com pretensões. Mas 
atenção: a certa altura a porta é fechada. 

O dono da casa é claramente Deus 
que, como prometeu pela boca dos 
profetas (Is 25, 6-8; 55, 1-2; 65, 13-141), 
organiza o banquete do reino. 

A cena agora desdobra-se. Temos 
um primeiro grupo de pessoas que, 
tendo ficado fora, pretendem entrar 
gritando as suas próprias razões. Dizem: 
«Comemos e bebemos contigo e Tu 
ensinaste nas nossas praças» (v. 26). 
Mas o dono da casa não abre e manda-      
-os embora chamando-lhes: Malfeitores 
(v. 27). 

Quem são estes? Vamos tentar 
identificá-los: conheceram bem Jesus, 
ouviram-no, comeram o pão com Ele. 
Portanto, não são pagãos, são membros 
da comunidade cristã. São aqueles que 
têm o seu nome escrito nos registos do 
batismo que leram o Evangelho e 
participaram no banquete eucarístico. 
Atenção, porque isto atinge-nos, 
Leitores. Consideram que têm tudo em 
ordem para entrar na festa, mas são 
afastados porque o conhecimento da 
proposta evangélica não basta, é preciso 
aderir a ela. Quem não faz esta escolha 
a tempo permanece um malfeitor. 
      Mas esta condenação severa é 
dirigida, sobretudo, aos cristãos tépidos, 
ou seja, aqueles cristãos mornos, que 
não são quentes nem frios; que se con-
tentam com uma ligação exterior à 
comunidade, isto é, celebram liturgias 
vazias que se reduzem a ritos exteriores 
que não transformam a vida.             

     Ora, esta condenação, não deve ser 
entendida como uma recusa definitiva, 
não é uma exclusão eterna da salvação. 
Uma interpretação assim é superficial e 
perigosa porque contradiz a mensagem 
evangélica. 
      As palavras de Jesus referem-se ao 
presente, ao fazer parte aqui e hoje do 
reino de Deus. São um convite premente 
a reconsiderar, com urgência, a própria 
vida espiritual, porque há quem cultive a 
ilusão de ser discípulo, mas de maneira 
nenhuma o é. Estas pessoas, se não se 
derem já conta desta situação, acabarão 
em “choro” (quando virem que 
fracassaram) e “ranger de dentes” (sinal 
da raiva de quem percebe, demasiado 
tarde, que fracassou).  
      Vamos agora ao segundo grupo, o 
que é composto por quem está dentro. 
Sentados à mesa estão os patriarcas: 
Abraão, Isaac, Jacob, depois todos os 
profetas, e, por fim, uma multidão 
imensa, vinda de Oriente e de Ocidente, 
de Norte e do Sul. Não se diz que todos 
estes já conheceram Jesus e caminha-
ram a seu lado, talvez muitos nem 
saibam que Ele existiu. O que é certo é 
que, se conseguiram entrar, isto significa 
que passaram pela porta estreita; os 
outros são deixados fora. 

Voltemos algumas páginas atrás. No 
capítulo 9 do Evangelho de Lucas diz-se 
que um dia, entre os discípulos, surgiu 
uma discussão para saber “quem era o 
maior”. Jesus, então, pegou numa 
criança, pô-la junto de si e disse: «Quem 
for mais pequeno entre vós, esse é o 
maior» (Lc   9, 46-48). Não pode tomar 
parte no banquete do reino quem não se 
esforça por se tornar pequeno. 
      Jesus não quis assustar com a 
ameaça do Inferno. A sua condenação é 
dirigida contra a vida tépida, incoerente, 
hipócrita que nos dias de hoje levam 
muitos dos que se dizem seus 
discípulos. E, no entanto, mesmo 
perante as suas palavras inquietadoras, 
há   cristãos   que   não   se deixam tocar 
pela dúvida de que um dia Ele lhes 
possa dizer: «Não vos conheço!» 
      Portanto, Lucas – talvez um pouco 
contrariado, porque não é o seu estilo – 
introduziu este texto no seu Evangelho, 
mas, ao contrário de Mateus que conclui 
de maneira sombria e ameaçadora: «os 
filhos do Reino serão lançados nas 
trevas exteriores, onde haverá choro e 
ranger de dentes» (Mt 8,12) ele conclui a 
parábola com a cena da festa e do 
banquete e com esta palavra signifi-
cativa: «Há últimos que serão dos 
primeiros e primeiros que serão dos 
últimos». 
      No final, portanto, todos serão 
acolhidos, mesmo que – infelizmente 
para eles – os últimos tenham perdido a 

oportunidade de gozar desde o início as 
alegrias do banquete do reino de Deus. 
      Porque há tantos cristãos que 
desperdiçam a vida. 
 

 

Oração Universal 
_________________________________________ 
 
1 – Pela Igreja santa que vive na nossa Diocese, 
      para que nos chame a contemplar a glória de   
           Deus 
      e esteja atenta aos sinais de vocação entre os   
           mais jovens, 
      oremos, irmãos. 
 

2 – Pelos responsáveis dos estados e dos   
           governos, 
      para que Deus lhes conceda 
      o feliz exercício dos seus mandatos, 
      e a força de assegurarem aos cidadãos 
      o pão do corpo e do espírito, 
      oremos, irmãos. 
 

3 – Pelos fiéis de todas as confissões cristãs, 
      para que vivam a verdade da fé em suas obras 
      e não se fechem nas suas tradições, 
      oremos, irmãos. 
 

4 – Por aqueles que, nos países dos quatro cantos   
           da terra, 
      são considerados os últimos, para que sejam    
           os primeiros 
      a sentar-se à mesa no reino dos Céus, 
      oremos, irmãos. 
 

5 – Por nós aqui presentes, a quem Deus trata   
           como filhos, 
      e pelos que, entre nós, estão em maior dor ou    
           aflição, 
      para que todos respondamos ao apelo da   
           palavra de Jesus, 
      oremos, irmãos. 

__________________________________________________________________________________ 

Antífona da Comunhão 
 

Encheis a terra, Senhor,  
com o fruto das vossas obras.  
Da terra fazeis brotar o pão e o vinho 
que alegra o coração do homem. 
 

Ou: 
 

Quem come a minha carne  
e bebe o meu sangue  
tem a vida eterna, diz o Senhor,  
e Eu o ressuscitarei no último dia. 

 
 

Agenda Santoral 
 

Dia 27 – S. Mónica (Mãe de St.º Agostinho). 

Dia 28 – S. Agostinho (Bispo e Doutor da      

                  Igreja). 

Dia 29 – Martírio de S. João Batista. 
Dia 31 – Santa Maria no Sábado.   
    

 

«Senhor, são poucos os que se salvam?» 
Ele respondeu:  24«Esforçai-vos por entrar 
pela porta estreita, porque Eu vos digo 
que muitos tentarão entrar sem o 
conseguir.                             (Lc 13, 24) 
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Deus quer salvar 

todos os homens 
  

Escutamos na primeira Leitura deste 
domingo um oráculo messiânico das 
profecias de Isaías. Recorda-nos que 
uma das funções do Messias era abater 
barreiras e reunir todos os povos dando-     
-lhes a possibilidade de contemplar a 
glória do Senhor. 

Hoje, para nós, é um dado adquirido 
que a Igreja é composta por gentes de 
todas as nações. Mas poderemos dizer 
que nas nossas comunidades se realiza 
este plano do Senhor? As nossas 
atitudes e palavras fomentam a união 
fraterna de modo que todos os homens, 
como irmãos, possam louvar a Deus 
Pai? Não discriminaremos certas 
pessoas, baseados na sua proveniência, 
riqueza que possuem, preparação 
intelectual ou posição social? O Senhor é 
Deus de todos os homens. A salvação é 
uma tarefa a que nos devemos dedicar 
empenhadamente. 

 A dimensão missionária da Igreja, 
de que todos somos responsáveis, leva- 
-nos a abrir o coração e a trabalhar 
nessa aceitação e disponibilidade, 
esforçando-nos para que aqueles com 
quem contactamos descubram o 
caminho para o Pai. 

O refrão do salmo responsorial 
convida-nos a ir por toda a parte 
anunciar a Boa Nova aclamando e 
louvando o Senhor que nos ama sempre 
e é fiel ao seu amor. Ele deseja a 
salvação de todos os homens. Todavia, 
exige esforço de nossa parte. 

 
 

A salvação exige 

esforço 
  

O Evangelho que ouvimos vem nesta 
sequência e constitui um apelo a que 
entremos pelo caminho da exigência. 

Geralmente, São Lucas apresenta-     
-nos um Jesus compreensivo, compas-
sivo, amigo dos pobres, dos deses-
perados, dos que erraram na vida. 
Contudo, no Evangelho de hoje usa uma 
linguagem ameaçadora e terrível. Então, 
agora já não se apresenta como o amigo 
dos pecadores e dos publicanos com 
quem fraternalmente comeu à mesa? 
Como é que agora fala de uma porta 
estreita que tem de se atravessar, de 
uma multidão que quer passar e a quem 
o Senhor fecha violentamente a porta? 

Temos de saber interpretar correta-
mente aquilo que Jesus quer dizer e 

ensinar. À pergunta que lhe é feita por 
alguém: “Senhor, são poucos os que se 
salvam?”, Jesus não responde direta-
mente. Não aceita falar do mundo e da 
salvação eterna, mas esclarecer como 
se entra no Reino de Deus, isto é, como 
as pessoas se podem tornar seus 
discípulos. 

Ele procura fazer compreender que 
não se pode ser seu discípulo sem 
renunciar a ser grande, poderoso, 
dominador, discriminando pessoas, mas 
em fazer-se pequeno e servo de todos. 
Pequeno é aquele que se sente perdido 
e não pode senão apelar para a 
misericórdia de Deus, para poder passar 
pela porta estreita. Quem não assume a 
condição de pequeno seja qual for a sua 
prática religiosa, não consegue entrar. 

Então, Jesus serve-se da parábola 
para explicar isto mesmo: o dono da 
casa que não abre a porta é Deus, que 
organiza o banquete. Alguns passam, 
mas muitos outros não conseguem 
entrar porque a determinada altura o 
senhor fecha a porta. Quem são os que 
ficam de fora? Aqueles que se 
identificam por terem comido e bebido 
com Ele. Não são pagãos, mas membros 
da comunidade cristã. São aqueles que 
têm o seu nome nos registos paroquiais, 
que escutam o Evangelho, que 
participam do banquete eucarístico, que 
rezam, participam de procissões, 
assistem a pregações. São as pessoas 
que acham que por fazerem isto já 
podem entrar na festa. Mas não! Falta-      
-lhes o indispensável: fazer-se pequenos 
para poderem entrar pela porta estreita. 
Que não façam discriminações de 
pessoas, que não se sintam os maiores. 
Jesus usou de palavras duras para pôr 
de sobreaviso aqueles que pelo facto de 
pertencerem à comunidade cristã estão 
convencidos que são santos, melhores 
que os outros, puros, justos. O que é 
certo é que estes não conseguiram 
entrar. 

Por isso, a carta aos Hebreus, que 
ouviremos proclamar na segunda 
Leitura, deixa-nos um conselho: é 
preciso saber aceitar a exigência das 
provações, como meio de aperfeiço-
amento próprio. 

 
 

Saber aceitar as 

provações 
 

Os destinatários desta Carta aos 
Hebreus, eram cristãos provados por 
muitas dificuldades cuja razão e sentido 
desconheciam. Como eles também nós, 
tantas vezes, nos interrogamos: por que 
é que, embora nos tenhamos portado 
bem, somos atingidos por tantas 

desgraças? A própria Leitura sugere uma 
explicação familiar: «Qual é o filho a 
quem o pai não corrige?». Na realidade 
quando um filho recebe uma correção, 
não a acata com alegria, mas mais tarde, 
acaba por compreender e aceitar como 
útil e justa. Então, agradecerá a 
educação dada pelo pai, o que lhe 
proporciona um motivo de paz. 

Ora, Deus ama-nos como verda-
deiros filhos. Não nos manda desgraças 
e sofrimentos. Só quer a nossa 
felicidade. As doenças e as desgraças 
são fruto das circunstâncias da vida e, 
por vezes, da maldade dos homens. 

Que o Senhor nos ajude, através dos 
acontecimentos mais dolorosos da nossa 
vida, a melhorar a nossa generosidade, a 
nossa sensibilidade, a nossa compre-
ensão para com os outros, a colmatar a 
nossa possível exterioridade formal e a 
combater o nosso egoísmo, a fim de 
podermos entrar pela porta estreita da 
salvação. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“João Paulo I” 
(1978 – 1978) 

 

Por lapso, não fizemos referência a 
este Papa, que deveria ter sido 
intercalado entre Paulo VI e João Paulo 
II. Nada perdido, nem esquecido, já que 
passamos a fazer aqui a sua inclusão. 

De seu nome Albino Luciani, futuro 
Papa João Paulo I, nasceu a 17 de 
outubro de 1912, em Forno de Canale 
(Itália).  

Ensinou Teologia Dogmática, Moral, 
Direito e Arte Sacra no Seminário de 
Belluno (1937) e doutorou-se em 
Teologia Sacra, em 1947. Nomeado 
bispo de Vittorino Veneto em 1958, 
ascendeu a patriarca de Veneza em 
1969 e foi eleito pontífice aos 65 anos de 
idade. Nos seus 33 dias de pontificado, 
cativou o Mundo através da sua 
simplicidade e afabilidade. Conhecido 
como o “papa do sorriso”, foi o primeiro 
Sumo Pontífice a adotar um nome duplo 
em homenagem aos antecessores, João 
XXIII e Paulo VI. (João + Paulo = João Paulo) 

 

“Bento XVI” 
(2005 a …?) 

 

Joseph Alois Ratzinger. 
Por ocasião do Maio de 68, Joseph  
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Ratzinger voltou a destacar-se na defesa 
da fé face ao marxismo e ao ateísmo que 
ganhavam terreno entre a juventude. 

Nascido numa zona agrícola da 
Baviera, em Marktl am Inn (Alemanha), 
Joseph Ratzinger, nascido a 16 de abril 
de 1927, ascendeu ao Trono de São 
Pedro no dia 19 de abril de 2005. A sua 
eleição para suceder o carismático Papa 
São João Paulo II, que tinha chefiado a 
Igreja Católica durante 26 anos, 
provocou uma grande surpresa e 
perplexidade entre os fiéis que se 
encontravam na Praça de São Pedro na 
expectativa de quem seria o novo Sumo 
Pontífice.  

O Papa eleito era então responsável 
pela Congregação para a Doutrina da Fé 
(antigo Santo Ofício), o rosto da ala mais 
conservadora da Igreja, o mais radical 
defensor da ortodoxia doutrinária com 
pulso forte no comando da Santa Sé. 

Filho de um comissário da polícia, 
opositor do regime nazi, e que sofria ao 
ver os filhos na Hitler-jugend e a servir o 
Estado conduzido por homens crimino-
sos, Joseph Ratzinger com apenas 12 
anos ingressou no seminário de 
Traustein e quatro anos mais tarde, já no 
final da Segunda Guerra Mundial, entrou 
para o Exército Nazi Alemão para a 
unidade de combate antiaéreo. Nascido 
no seio de uma família tradicional de 
camponeses fez treino básico de 
Infantaria e foi colocado na Hungria, país 
onde armadilhou minas de defesa 
antitanque até fugir em abril de 1944, 
sendo depois capturado pelos Aliados. 
Em novembro de 1944, foi dispensado 
do serviço militar por motivos de saúde e 
depois da  derrota da Alemanha entrou 
para o seminário de onde Freising 
juntamente com o seu irmão Georg 
Ratzinger. O facto de ter estado ao 
serviço do regime nazi fez com que 
ficasse mais convencido de que a Igreja 
tinha como obrigação defender os 
valores da verdade e da liberdade. 

                                         (continua…) 
 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

Maria da Conceição Pinto da Rocha, 
a quinta testemunha privilegiada da vida 
espiritual de Sílvia Cardoso, é irmã da 

anterior, o Pe. Sebastião (Jornal 533 de 
Dez.º /2018), e com ele inspiradora da 
Obra de Adoração e Reparação, que 
tinha um plano de oração e de oblação 
reparadora e de evangelização, desde 
1921.                                   

                                    (Continua…) 
 

 

A Bíblia 
As Epístolas de Paulo (2) 

 

Muitas da Cartas de Paulo 
correspondem a situações de crise. 
Refletem também a implantação progres-
siva da organização das comunidades 
cristãs: os ritos e o culto, a animação e a 
hierarquia, o ensinamento doutrinal e a 
regulamentação moral. 

 
 

Aniversários 
 

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

– Luís Miguel, da Paróquia de 
Carvalhosa, na próxima quarta-feira, dia 
28 de Agosto. 

– Madalena Bessa, da Paróquia 
de Figueiró, no dia seguinte, quinta-feira, 
dia 29 de Agosto. 

O Jornal e todos os vossos colegas 
Leitores, desejam-vos muitas felicidades.  

 
 

H u m o r 
 
ERA PARA RESPEITAR 
 

Um lisboeta, de passagem pelo 
Alentejo, foi surpreendido com a notícia 
de que um amigo tinha falecido e seria 
enterrado naquela tarde. 

Chateado com a situação, a perda de 
um amigo do peito, procurou saber onde 
seria o velório e foi para lá. 

Ao chegar, viu que no caixão estava 
o morto quase completamente despido e 
ao lado um grande pote cheio de creme, 
no qual cada um dos presentes metia a 
mão, apanhava um pouco de creme e 
passava-o sobre o defunto. 

Surpreendido pela cena, coisa 
inusitada para ele, aproximou-se da 
viúva e perguntou: 

– Desculpe-me a ignorância… mas o 
que lhe estão a fazer, é tradição por 
aqui? 

A viúva respondeu: 
– Não! É inédito! Nunca o fizemos. 

Ele é que pediu para ser cremado… 
 

 

 

 

ESCALA  DE  LEITORES 

25-08-2019  –   XXI Dom. Comum  

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Rosa 

Menezes 

Maria 

Guiomar 

1.ª Leitura 
José 

Meireles 

Joaquim 

Mendes 

2.ª Leitura 
Alexandra 

Brito 

Filipa 

Moreira 

Oraç Univ. 
Rosa 

Menezes 

Maria 

Guiomar 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Miguel 

Pacheco 

Joana 

Gomes 

2.ª Leitura 
Marlene 

Leal  

Ana 

Isabel 

Oração 
Universal 

Cátia 

Vanessa 

Lurdes  

Neto 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Mariana 

Lopes 

Diana 

Araújo 

2.ª Leitura 
Nelson 

Gomes 

José  

Pedro 

Oração 
Universal 

Núria 

Brandão 

Teresa 

Moreira 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Não Não 

1.ª Leitu. temos temos 

2.ª Leitu. a a 

Orç. Fiéi. Escala Escala 
 

Leitor 

Podes e deves dar a tua opinião, dar 
uma sugestão, ou fazer a tua crítica, 
acerca do conteúdo, estilo ou formato 
deste Jornal.  

Podes também dar a tua ajuda, 
prestando a tua colaboração no envio de 
textos ou anedotas para publicação. 
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