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Volta a dar que 

pensar… (2) 
 
(…continuação) 

Publicado nas pág. 4, 5 e 6 do JN – Jornal 
de Notícias, de 4 de agosto e com o devido 
pedido de autorização, transcrevemos a notícia 
(de 1.ª página) com o título “Portugueses querem 
a Igreja afastada de questões políticas”. 

População católica como em poucos países 
(75%), mas crítica em relação às posições do 
Vaticano. Maioria é a favor do casamento 
religioso entre homossexuais e de os divorciados 
comungarem. 

Os portugueses e a religião 

À pergunta: “Existem discursos radicais 
nas mesquitas em Portugal?”, responderam: 
Sim, 26%; Não, 57%; Não sabem ou não 
respondem, 17%. 

À pergunta: “Deve-se proibir o uso de 
burcas em Portugal?”, responderam: Sim, 
47%; Não, 49%; Não sabem ou não 
respondem, 4%. 

À pergunta: “Deve-se permitir (às 
mulheres muçulmanas) o uso de fatos de 
banho que cobrem o corpo todo?”, 
responderam: Sim, 59%; Não, 32%; Não 
sabem ou não respondem, 9%. 

À pergunta: “Na religião muçulmana, 
concorda com a doação de parte do 
salário?”, responderam: Concorda, 6%; 
Não concorda nem discorda, 17%; 
Discorda, 74%; Não sabem ou não 
respondem, 3%. 

À pergunta: “Aquelas doações deviam 
ser declaradas ao Fisco?”, responderam: 
Concorda, 82%; Não concorda nem 
discorda, 7%; Discorda, 8%; Não sabem 
ou não respondem, 3%. 

À pergunta: “Concorda com o apoio 
dos municípios à construção de 
mesquitas?”, responderam: Concorda, 
40%; Não concorda nem discorda, 18%; 
Discorda, 38%; Não sabem ou não 
respondem, 4%. 

À pergunta: “Os responsáveis pela 
Igreja (católica) devem pronunciar-se sobre 
que temas?”, responderam: Apenas 
religiosos, 50%; Todo o tipo exceto 
política, 10%; Todos, 35%; Não sabem ou 
não respondem, 5%. 

À pergunta: “Os centros comerciais 
devem abrir ao Domingo?”, responderam: 
Sim, 52%; Não, 42%; Não sabem ou não 
respondem, 6%. 

À pergunta: “Tem um santo de 
devoção?”, responderam: Sim 47% (29% 
são devotos de N. Sr.ª de Fátima); Não, 
50%; Não sabem ou não respondem, 3%. 

Fátima  

À pergunta: “Acredita em Nossa 
Senhora de Fátima?”, responderam: Sim, 

72%; Não, 23%; Não sabem ou não 
respondem, 5%. 

À pergunta: “Já visitou o Santuário de 
Fátima?”, responderam: Sim, 93%; Não, 
7%. 

 À pergunta: “Última visita ao Santuário 
de Fátima?”, responderam: Última semana, 
2%; 1 semana a 1 mês, 3%; 1 mês a 1 
ano, 22%; 1 a 5 anos, 32%; 5 a 10 anos, 
15%; Mais de 10 anos, 18%; Nunca, 7%; 
Não sabem ou não respondem, 1%. 

À pergunta: “Já alguma vez rezou no 
Santuário?”, responderam: Sim, 70%; Não, 
28%; Não sabem ou não respondem, 2%. 

À pergunta: “Acredita nos milagres de 
Fátima?”, responderam: Sim, 60%; Não, 
33%; Não sabem ou não respondem, 7%. 

À pergunta: “O Santuário tem uma 
energia espiritual?”, responderam: Sim, 
87%; Não, 11%; Não sabem ou não 
respondem, 2%. 

À pergunta: “Fez alguma promessa em 
Fátima?”, responderam: Sim, 31%; Não, 
67%; Não sabem ou não respondem, 2%. 

 

                                           (continua…) 
 

 

XXIV Dom. Comum 

A Igreja convida a renovar-nos todos os 
dias pela conversão do nosso coração, 
voltando como o filho pródigo do Evangelho 
para a Casa do Pai, que nos espera. 

Aproveitemos na Eucaristia de hoje para 
olharmos com mais sinceridade para os 
nossos pecados, para os nossos erros, para 
as nossas teimosias e, com muita 
humildade, pedirmos perdão a Deus e aos 
homens.  

 
 

Introdução 

Se Deus quer salvar todos os homens… 
um homem que se perdesse seria a derrota 
de Deus. E Deus nunca sai derrotado. 
Nunca!   

«Forte como a morte é o amor; 
implacável como o abismo é a paixão. Nem 
as águas caudalosas conseguiriam apagar o 
fogo do amor; nem as torrentes o podem 
submergir» (Ct 8, 6-7). Com estas célebres 
imagens é descrita, no Livro do Cântico dos 
Cânticos, a força irresistível do amor. 

Corre sempre um grande risco – como 
sabemos – quem se deixa envolver numa 
ligação afetiva: o amor pressupõe a 
liberdade e comporta a possibilidade da 
rejeição e do insucesso. Fazem também 
parte do jogo o ciúme, os tormentos, as 
ansiedades, o medo do abandono e todas 
aquelas emoções que habitualmente 
chamamos “penas de amor”. «Desfaleço de  
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amor» – repete a esposa do Cântico dos 
Cânticos  (Ct 2, 5; 5, 8). 

Deus quis correr esse risco: quis “fazer-    
-se fraco” e aceitou até a eventualidade da 
derrota. Imaginamo-lo sempre omnipotente, 
mas no amor esta prerrogativa está excluída 
das regras do jogo. Esta expressão nunca é 
atribuída a Deus na Bíblia, e justamente 
porque, desde que criou o universo com as 
suas leis e deu vida ao homem livre, Ele, 
por assim dizer, restringiu o seu poder. É o 
que os rabinos chamavam “contração”, 
“ocultação”, “autolimitação” de Deus. 

Deus não pode obrigar, deve conquistar 
a pessoa amada. Se jogasse com o medo, 
se ameaçasse com castigos, teria perdido a 
partida, não criaria amor, mas sim 
hipocrisia. 
     Em Jesus, Deus fez muitas vezes a 
experiência do fracasso. Jerusalém não 
correspondeu ao seu amor: «Quantas vezes 
Eu quis juntar os teus filhos, como a galinha 
junta a sua ninhada debaixo das asas, e não 
quiseste» (Lc 13, 34); em Nazaré não pôde 
operar nenhum prodígio (Mc 6, 5-6); o jovem 
rico opôs-lhe uma recusa frontal (Mt 19, 16-22).  
     No Apocalipse, Deus não é chamado 
“omnipotente”, mas “panto-krator”, que 
significa “aquele que tem tudo na sua mão”. 
As pessoas são livres de fazerem o seu 
próprio jogo, mas no desafio do amor, é Ele 
quem gere a partida, com uma habilidade 
ímpar. É difícil imaginar que lhe escape da 
mão. 
     Agora podemos compreender a frase de 
Jesus: «Haverá mais alegria no céu por um 
só pecador que se converte do que por no-
venta e nove justos que não necessitem de 
conversão» (Lc 15, 7). A maior alegria para 
o enamorado é a reconquista da amada, é 
ouvir: «Ela perseguirá os seus amantes, 
mas não os alcançará; procurá-los-á mas 
não os encontrará. Então, ela dirá: "Voltarei 
ao meu primeiro marido, porque eu era 
outrora mais feliz do que agora!"» (Os 2, 9 ) .   
      Será que reconhecemos e acreditamos 
no amor que Deus tem por nós? 
 

 

Antífona de Entrada 
Dai a paz, Senhor, aos que em Vós   
     esperam  
e confirmai a verdade dos vossos profetas. 
Escutai a prece dos vossos servos e  
     abençoai o vosso povo. 
 

 

Primeira Leitura 
(Ex 32, 7-11.13-14) 

 

Monição: 

O povo de Israel, apesar dos prodígios 
maravilhosos que Deus fizera por ele, depressa 

se esquecia e se afastava de Deus. Moisés 
intercede por ele e obtém o perdão de Deus. 

  
Leitura: 
___________________________________ 
 

Leitura do Livro do Êxodo 

 

Naqueles dias, 7o Senhor falou a 
Moisés, dizendo: «Desce depressa, 
porque o teu povo, que tiraste da terra do 
Egipto, corrompeu-se. 8Não tardaram em 
desviar-se do caminho que lhes tracei. 
Fizeram um bezerro de metal fundido, 
prostraram-se diante dele, ofereceram-       
-lhe sacrifícios e disseram: ‘Este é o teu 
Deus, Israel, que te fez sair da terra do 
Egipto’». 9O Senhor disse ainda a 
Moisés: «Tenho observado este povo: é 
um povo de dura cerviz. 10Agora deixa 
que a minha indignação se inflame 
contra eles e os destrua. De ti farei uma 
grande nação». 11Então Moisés procurou 
aplacar o Senhor seu Deus, dizendo: 
«Por que razão, Senhor, se há-de 
inflamar a vossa indignação contra o 
vosso povo, que libertastes da terra do 
Egipto com tão grande força e mão tão 
poderosa? 13Lembrai-Vos dos vossos 
servos Abraão, Isaac e Israel, a quem 
jurastes pelo vosso nome, dizendo: 
‘Farei a vossa descendência tão 
numerosa como as estrelas do céu e dar-   
-lhe-ei para sempre em herança toda a 
terra que vos prometi’». 14Então o Senhor 
desistiu do mal com que tinha ameaçado 
o seu povo. 

 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não apresentando dificuldades 
de maior, deves no entanto, prestar muita 
atenção às interrogações que, mal feitas, tirariam 
todo o brilho à leitura. 

Recomenda-se atenção às seguintes pala-
vras: corrompeu-se / bezerro / prostraram-se / 
cerviz / indignação / inflame / aplacar / 
descendência / numerosa / dar-lhe-ei / e outras. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 

 

No Egipto, desde o tempo das primeiras 
dinastias (3000 a. C), o touro era a imagem 
do grande deus Ptah de Mênfis, o deus 
criador de quem dependia a fecundidade 
dos campos e dos animais. A ele eram 
atribuídas as cheias fertilizantes do Nilo. 

Símbolo da força, o touro era muitas 
vezes representado em cenas de carácter 
mágico, era embalsamado e mumificado 
para imortalizar as virtudes e, em sua honra, 
nos templos majestosos, eram celebradas 
muitas cerimónias religiosas. Os Israelitas 
tinham-nas visto, tinham ficado admirados e 
talvez até algo seduzidos.  

Depois de terem assistido a muitos pro- 

dígios operados pelo Senhor durante o 
Êxodo, deveriam ter deixado para trás 
definitivamente todas as práticas pagãs. 
Mas, pelo contrário, logo que chegam ao 
Sinai, enquanto Moisés está na montanha a 
falar com o Senhor, entregam a Aarão as 
suas joias e fundem o ouro recolhido para 
modelarem um touro  (Êx 32, 1-6). 

A primeira parte da Leitura descreve a 
reação indignada de Deus a tal infidelidade. 
O Senhor disse a Moisés: «Deixa que a 
minha indignação se inflame contra eles e 
os destrua. De ti farei uma grande nação». 

Perante uma tal proposta, muitos de nós 
ficariam até felizes por se tornarem pais de 
uma família de «justos». É instintivo separar 
as próprias responsabilidades, evidenciar a 
própria estranheza pelos factos, distinguir-       
-se dos culpados. Mas Moisés não foge, 
permanece unido ao seu povo, prefere 
perecer (morrer) com os irmãos em vez de 
se salvar sozinho. 
      A segunda parte da Leitura relata a 
oração de Moisés. No nosso texto é 
introduzida assim: «Então Moisés procurou 
aplacar o Senhor seu Deus, dizendo...» Na 
realidade, a expressão usada no texto 
original hebraico deveria ser traduzida 
assim: «Moisés começou a acariciar o rosto 
do Senhor, seu Deus, dizendo-lhe...» Ou 
seja, Moisés  comporta-se  como uma crian- 
ça que vê o pai carrancudo e se põe a 
mimá-lo, até que lhe consegue arrancar um 
sorriso. A imagem de Moisés que “acaricia” 
o rosto de Deus é uma das mais belas da 
Bíblia. 

Talvez a cena nos cause admiração, 
talvez até nos desconcerte porque, nos 
apresenta um Moisés bom, que fala com 
doçura, e Deus que, pelo contrário, está 
irado (zangado) e tem de ser chamado à 
calma. E, no entanto, com esta imagem, 
tomada do nosso mundo humano, Deus 
indica com que confiança e confidência quer 
que nos dirijamos a Ele na oração. 

Então, com que palavras é que Moisés 
acaricia o rosto do Senhor? 

Que razões teríamos nós apresentado a 
Deus para o convencer a desistir da sua 
cólera? Talvez lhe tivéssemos dito: «Olha, 
Senhor, eles estão arrependidos, nunca 
mais repetirão o erro cometido, e depois o 
pecado não foi assim tão grave...». Ou seja, 
tudo discursos vãos (vazios), porque o 
homem – sabemo-lo bem – nunca deixa de 
ser pecador, repete sempre os mesmos 
erros. 
     Moisés é mais sapiente (mais prudente): 
percebe que não pode apoiar-se na boa 
vontade do homem e que o único modo de 
obter a salvação é confiar na bondade de 
Deus. Ele começa recordando ao Senhor as 
promessas incondicionadas feitas por Ele 
aos patriarcas e conclui: não quererás que 
os   Egípcios   possam dizer que não  manti- 
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 veste a tua palavra, pois não? (v. 12, 
omitido) 

Esta é a única e verdadeira razão que 
nos permite esperar a salvação de cada 
pessoa: o amor infinito de Deus, aquele 
amor que nunca será vencido por nenhuma 
infidelidade, por maior que ela seja. 

Depois a conclusão: «O Senhor desistiu 
do mal com que tinha ameaçado o seu 
povo.» 

Ora, o que fizeram então os Israelitas 
para merecerem a misericórdia de Deus? 
Nada. Ficaram em silêncio. O Senhor fez 
tudo sozinho: recordou-se que as suas 
promessas são incondicionais e perdoou o 
seu povo. 

Se tivéssemos que confiar nas nossas 
forças, na nossa capacidade de ter gestos e 
atitudes virtuosas, teríamos todas as razões 
para desesperar. É muito mais seguro pôr a 
confiança no amor gratuito de Deus. 

Aqui sentimo-nos seguros. 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18) 

  
Monição: 
 

O salmo 50 é a prece de David arrependido. 
É para nós uma oração de penitência e confissão 
dos pecados, que podemos rezar muitas vezes.  

Refrão: 
 

VOU PARTIR E VOU TER COM MEU PAI. 
  

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa   
     bondade, 
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus   
     pecados. 
Lavai-me de toda a iniquidade 
e purificai-me de todas as faltas. 
  
Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 
Não queirais repelir-me da vossa presença 
e não retireis de mim o vosso espírito de   
     santidade. 
  
Abri, Senhor, os meus lábios 
e a minha boca anunciará o vosso louvor. 
Sacrifício agradável a Deus é um espírito   
     arrependido: 
não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e  
     contrito. 
 

 

Segunda Leitura 
(1 Tm 1, 12-17) 

 

Monição: 
 

Jesus veio para salvar os pecadores. Que 
saibamos abrir-nos à Sua misericórdia, como 
São Paulo. 

  

Leitura: 
___________________________________ 

 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo a Timóteo 

 

Caríssimo: 12Dou graças Àquele que 
me deu força, Jesus Cristo, Nosso 
Senhor, que me julgou digno de 
confiança e me chamou ao seu 
serviço, 13a mim que tinha sido blasfemo, 
perseguidor e violento. Mas alcancei 
misericórdia, porque agi por ignorância, 
quando ainda era descrente. 14A graça de 
Nosso Senhor superabundou em mim, 
com a fé e a caridade que temos em 
Cristo Jesus. 15É digna de fé esta palavra 
e merecedora de toda a aceitação: Cristo 
Jesus veio ao mundo para salvar os 
pecadores e eu sou o primeiro deles.  
16Mas alcancei misericórdia, para que, em 
mim primeiramente, Jesus Cristo 
manifestasse toda a sua magnanimidade, 
como exemplo para os que hão-de 
acreditar n’Ele, para a vida eterna. 17Ao 
Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e 
único, honra e glória pelos séculos dos 
séculos. Amem. 

 

Palavra do Senhor. 
___________________________________ 

  
Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é de todo fácil de proclamar. 
Deves respirar bem para fazer o primeiro período 
(...até perseguidor e violento).  

Atenção também a algumas palavras mais 
difíceis que requerem correta articulação: 
blasfemo / perseguidor / misericórdia / 
superabundou / merecedora / magnanimidade /    
e outras. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 

 

Temos alguma prova que nos permita 
afirmar que Deus não condena ninguém?                
      Certamente que temos. 

No trecho da primeira Carta a Timóteo 
que nos é proposto hoje, Paulo oferece-nos 
uma prova irrefutável. Diz assim: eu era um 
blasfemo, um perseguidor e um violento; 
não havia ninguém pior do que eu, e, no 
entanto, o Senhor usou de misericórdia para 
comigo. Ora, por que é que isto aconteceu? 
Porque «Cristo Jesus veio ao mundo para 
salvar os pecadores e eu sou o primeiro 
deles». 

Paulo afirma que Deus se serviu dele 
como exemplo para demonstrar quanto é 
grande a sua magnanimidade (grande 
generosidade). Se alguém como ele, inimigo 
da fé, o pior de todos os pecadores, obteve 
misericórdia, poderá ainda haver alguém 
com receio de que Deus o trate 
severamente? 

Poder-se-ia objetar (contrariar): Paulo 
errava – é verdade – mas no fundo não era 
assim tão culpado porque não se dava 

conta do mal que fazia (1 Tm 1, 13); o povo 
de Israel voltou à idolatria pagã por igno-
rância; a ovelhinha – de que falará o 
Evangelho de hoje – perdeu-se por 
engano... É por estes motivos que o Senhor 
foi compreensivo. 
     Talvez haja alguém que peque de 
maneira diferente? Haverá alguém que, 
quando peca, sabe realmente o que está a 
fazer? (Lc 23,34) “Perdoa-lhes, Pai, porque 
não sabem o que fazem” – Jesus na Cruz. 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(2 Cor 5, 19) 

Monição: 
 

Aclamemos o Evangelho, que é um hino à 
misericórdia de Deus, sempre pronto a perdoar. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA!  
 

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo 

e confiou-nos a palavra da reconciliação.  
 

 

Evangelho (Lc 15, 1-32) 
_____________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 1os publicanos e os 
pecadores aproximavam-se todos de Jesus, 
para O ouvirem. 2Mas os fariseus e os 
escribas murmuravam entre si, dizendo: 
«Este homem acolhe os pecadores e come 
com eles». 3Jesus disse-lhes então a 
seguinte parábola: 4«Quem de vós, que 
possua cem ovelhas e tenha perdido uma 
delas, não deixa as outras noventa e nove 
no deserto, para ir à procura da que anda 
perdida, até a encontrar?  5Quando a 
encontra, põe-na alegremente aos ombros 
6e, ao chegar a casa, chama os amigos e 
vizinhos e diz-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, 
porque encontrei a minha ovelha perdida’. 
Eu vos digo: 7Assim haverá mais alegria no 
Céu por um só pecador que se arrependa, 
do que por noventa e nove justos, que não 
precisam de arrependimento. 8Ou então, 
qual é a mulher que, possuindo dez 
dracmas e tendo perdido uma, não acende 
uma lâmpada, varre a casa e procura 
cuidadosamente a moeda até a encontrar?  
9Quando a encontra, chama as amigas e 
vizinhas e diz-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, 
porque encontrei a dracma perdida’. 10Eu 
vos digo: Assim haverá alegria entre os 
Anjos de Deus por um só pecador que se 
arrependa». 

Jesus disse-lhes ainda: 11«Um homem 
tinha dois filhos. 12O mais novo disse ao pai: 
‘Pai, dá-me a parte da herança que me 
toca’. O pai repartiu os bens pelos 
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filhos. 13Alguns dias depois, o filho mais 
novo, juntando todos os seus haveres, 
partiu para um país distante e por lá 
esbanjou quanto possuía, numa vida 
dissoluta. 14Tendo gasto tudo, houve uma 
grande fome naquela região e ele começou 
a passar privações. 15Entrou então ao 
serviço de um dos habitantes daquela terra, 
que o mandou para os seus campos 
guardar porcos. 16Bem desejava ele matar a 
fome com as alfarrobas que os porcos 
comiam, mas ninguém lhas dava. 17Então, 
caindo em si, disse: ‘Quantos trabalhadores 
de meu pai têm pão em abundância, e eu 
aqui a morrer de fome! 18Vou-me embora, 
vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei 
contra o Céu e contra ti. 19Já não mereço 
ser chamado teu filho, mas trata-me como 
um dos teus trabalhadores’. 20Pôs-se a 
caminho e foi ter com o pai. Ainda ele 
estava longe, quando o pai o viu: encheu-se 
de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao 
pescoço, cobrindo-o de beijos. 21Disse-lhe o 
filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. 
Já não mereço ser chamado teu filho’. 22Mas 
o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a 
melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel 
no dedo e sandálias nos pés. 23Trazei o 
vitelo gordo e matai-o. Comamos e 
festejamos, 24porque este meu filho estava 
morto e voltou à vida, estava perdido e foi 
reencontrado’. E começou a festa. 25Ora o 
filho mais velho estava no campo. Quando 
regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a 
música e as danças. 26Chamou um dos 
servos e perguntou-lhe o que era aquilo. 27O 
servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão voltou e 
teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque 
ele chegou são e salvo’. 28Ele ficou 
ressentido e não queria entrar. Então o pai 
veio cá fora instar com ele. 29Mas ele 
respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que eu te 
sirvo, sem nunca transgredir uma ordem 
tua, e nunca me deste um cabrito para fazer 
uma festa com os meus amigos. 30E agora, 
quando chegou esse teu filho, que consumiu 
os teus bens com mulheres de má vida, 
mataste-lhe o vitelo gordo’. 31Disse-lhe o 
pai: ‘Filho, tu estás sempre comigo e tudo o 
que é meu é teu. 32Mas tínhamos de fazer 
uma festa e alegrar-nos, porque este teu 
irmão estava morto e voltou à vida, estava 
perdido e foi reencontrado’». 

 

Palavra da Salvação. 
___________________________________ 

Oração Universal 
________________________________________ 

 
1 – Pelos batizados da nossa Diocese e suas      
      Paróquias, 
      para que não fabriquem para si falsos ídolos, 
      nem se desviem dos caminhos de Deus, 
      oremos ao Senhor. 

2 – Pelos responsáveis dos países com maiores    
           dificuldades, 
      para que não percam a coragem de lutar, 
      nem desanimem no esforço de os vencer, 
      oremos ao Senhor. 
 

3 – Pelos excluídos de todas as sociedades, 
      para que encontrem, entre os homens,  
      quem os queira reintegrar 
      e quem os julgue dignos de confiança, 
      oremos ao Senhor. 
 

4 – Por todos os filhos pródigos que      
           abandonaram os seus lares, 
      para que seus pais não percam a esperança 
      de os ver regressar a casa sãos e salvos, 
      oremos ao Senhor. 
 

5 – Por aqueles que, por razões diversas, 
     deixaram vago o seu lugar nesta assembleia, 
     para que aprendam de novo a louvar e a dar     
          graças, 
     oremos ao Senhor. 
_______________________________________ 

Antífona da Comunhão 
 
Como é admirável Senhor a vossa bondade! 
À sombra das vossas asas se refugiam os  
     homens. 

Ou: 

O cálice de bênção é comunhão no Sangue  
     de Cristo;  
e o pão que partimos é comunhão no Corpo  
     do Senhor. 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 16   – S. Cornélio (Papa) e S. Cipriano     

                     (Bispo) – Mártires. 

Dia 17   – S. Roberto Belarmino (Bispo e    

                    Doutor da Igreja.  

Dia 19   – S. Januário (Bispo e Mártir). 
Dia 20   – SS. André Kim Taegon (Presbítero) 

Paulo Chang Hassang e 
Companheiros (Mártires). 

Dia 21   – S. Mateus (Apóstolo e Evangelista.) 

 
 

Dá-me a parte da 

herança 

Tantos os homens do nosso tempo, em 
nome da liberdade, afastam-se de Deus 
como o filho pródigo do Evangelho. 
Aproveitam-se dos tesouros que o Senhor 
lhes pôs nas mãos para O abandonarem e 
ofenderem. 

A beleza, a inteligência, a riqueza, a 
juventude são talentos que é preciso 
aproveitar bem e pôr ao serviço de Deus e 
dos outros. Mas, por desgraça, podem ser 
tentações que levam à infelicidade. Como 
ao jovem do Evangelho, podem conduzir à 
miséria interior. A vida deixa de ter sentido e 
fica só a desilusão e a frustração. 

Santo Agostinho é um exemplo desta 
situação. Ao encontrar de novo o caminho 
da casa paterna escreve no livro 
das Confissões: “Senhor, fizestes-nos para 
Ti e o nosso coração anda inquieto enquan-
to não descansa em Ti“ (Confis-
sões 1,1,1,ML32,661). 

Um bispo célebre dos Estados Unidos, 
Mons. Fulton Sheen costumava falar pela 
rádio e escreveu muitos livros de 
espiritualidade. Um dia ficou muito 
surpreendido quando uma religiosa se 
aproximou para lhe agradecer a vocação. E 
explicou: Há anos, numa viagem de avião, o 
senhor bispo sentou-se a meu lado. Eu era 
jovem e só pensava em vaidades e Vossa 
Reverência disse-me: a menina já se 
lembrou que tem de servir a Deus com a 
sua beleza? 

Essas palavras fizeram-me pensar e 
acabei deixando tudo pela vida religiosa e 
estou muito feliz. 

A vida tem de se gastar ao serviço de 
Deus. Só assim tem sentido. A liberdade do 
pecado é libertinagem e escravidão. 

E o homem iludido por essa falsa 
liberdade acaba por sentir-se, mais cedo ou 
mais tarde, frustrado, abandonado por 
aqueles que se mostravam seus amigos, 
vazio por dentro e marcado pelas feridas e 
sujidade do pecado, como o filho pródigo. 

Aquele jovem acabou a guardar porcos, 
passando fome e querendo alimentar-se das 
alfarrobas que comiam. 

 
 

Pai, pequei 

O pródigo teve a valentia de se enfrentar 
com a realidade da sua situação. E não 
deixou morrer dentro de si a saudade da 
casa paterna, onde era feliz e onde os 
trabalhadores eram bem tratados. 

Hoje falta esta coragem de se enfrentar 
com o pecado, de chamá-lo pelo nome. E 
essa é desgraça característica do nosso 
tempo. As pessoas querem chamar bem ao 
mal para se justificarem dos seus desvarios. 
As leis que liberalizam o aborto põem nas 
mãos dos políticos o poder tornar legítimo 
aquilo que é um crime horroroso em nome 
duma pretensa liberdade da mulher. Outros 
querem tornar legítimas as uniões de 
pessoas do mesmo sexo, condenadas já no 
primeiro livro da Bíblia. Tudo em nome da 
liberdade. 

Precisamos de ter a coragem do jovem 
do Evangelho: sentar-nos a pensar, sermos 
sinceros connosco mesmos e com Deus. 
Não chamar bem ao mal, bater em nosso 
peito sem nos desculparmos. 

Precisamos ainda de ter coragem de 
acusar os nossos pecados na confissão:  
Pai, pequei contra o Céu e contra Ti, já não 
sou  digno  de ser chamado teu filho.   Esta  
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humildade que nos leva a acusar-nos com 
sinceridade abre-nos à misericórdia de 
Deus. É fundamental para nos confessar-
mos bem e nos libertarmos do pecado. 

Finalmente temos de voltar para a casa 
paterna através do arrependimento, da 
nossa contrição. Levantar-me-ei e irei ter 
com meu pai. A conversão é este voltar para 
a casa do pai, com a certeza que Ele nos 
espera para nos acolher e perdoar. 

 
 

Sacramento  

da reconciliação 

O mais importante é sempre a contrição, 
o ter pena dos pecados. Devemos pedir ao 
Senhor nos dê essa pena das nossas faltas. 

Procuremos confessar-nos bem. Sem 
medos ou escrúpulos, mas com sinceridade 
e clareza, indicando os pecados graves, o 
seu número e circunstâncias agravantes e 
também os pecados leves mais importantes. 
Como o filho pródigo digamos: acuso-me 
disto, disto e disto… sem estar à espera que 
o sacerdote nos pergunte. Aqueles que vão 
para a confissão gloriar-se: – não falto à 
missa, não faço mal a ninguém, não mato 
nem roubo e coisas do género – parecem-   
-se com o fariseu que foi ao templo rezar e 
saiu de lá pior que entrou, porque o orgulho 
o cegara e se julgava melhor que os outros. 

Não devemos ir para a confissão contar 
histórias inúteis, fazendo perder tempo ao 
sacerdote. 

Depois da absolvição procuremos 
cumprir a penitência e acrescentar da nossa 
parte outras boas obras em reparação do 
mal que fizemos, “Já não mereço chamar-       
-me teu filho, aceita-me como um jornaleiro 
da tua casa” 

A nossa reconciliação com Deus passa 
pelo sacramento da reconciliação. Ao 
instituí-lo, em dia de Páscoa, Jesus diz aos 
apóstolos: “àqueles a quem perdoardes os 
pecados ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a 
quem os retiverdes serão retidos” (Jo 20, 
23). Jesus concede-lhes esse poder e 
ensina que só neste sacramento dará o 
perdão. Por isso pensam erradamente os 
que afirmam que se confessam diretamente 
a Deus. Ele, que é o ofendido, é que põe as 
condições e não quem O ofendeu, que 
somos nós. 

Temos de estimar muito este sacra-
mento maravilhoso. É o sacramento da 
alegria, que nos tira de cima das costas o 
peso dos nossos pecados. Robert de Niro, 
cineasta americano, numa das suas 
películas, relata a sua história de menino 
num dos bairros mais pobres de Nova 
Yorque, o Bronx. O pequeno personagem 
de nove anos tinha visto um assassinato 
mas não contou à polícia que o interrogara. 

Para tirar aquele peso das costas foi à igreja 
confessar-se. Juntamente com as suas 
traquinices referiu aquela situação sem 
revelar nomes. O sacerdote deu-lhe a 
absolvição e uns Pai-nossos de penitência. 
E o cineasta faz, em voz de fundo, este 
comentário: – que maravilha ser católico, 
porque, graças à confissão, podes partir 
sempre do zero. Na confissão podemos 
sempre começar uma vida nova e ser nova 
criatura. 

 
 

A minha confissão 

Temos de animar os sacerdotes para 
este ministério tão importante, hoje que se 
veem tão absorvidos por muitos trabalhos. 
Devemos confessar os nossos pecados, 
não as nossas virtudes, nem confessar os 
pecados dos outros.  

O Papa, São João Paulo II, no seu 
livro Dom e mistério, por ocasião dos seus 
cinquenta anos de sacerdote, conta a sua 
visita a Ars, em França, quando era jovem 
sacerdote, em fins de 1947. Emocionou-se 
ao visitar a igreja onde o santo Cura d’Ars 
confessara: “S. João Maria Vianney 
impressiona – refere o Papa – sobretudo 
porque nele se revela a força da graça que 
age na pobreza de meios humanos. Tocava-
me profundamen-te, de modo particular, o 
seu heroico serviço no confessionário. 
Aquele humilde sacer-dote, que confessava 
mais de dez horas por dia, alimentando-se 
pouco e dedicando ao descanso apenas 
umas horas, tinha conseguido num período 
histórico difícil, suscitar uma espécie de 
revolução espiritual em França e não só. 
Milhares de pessoas passavam por Ars e 
ajoelhavam-se no seu confessionário. 

Do encontro com a sua figura nasceu-      
-me a convicção de que o sacerdote realiza 
uma parte essencial da sua missão através 
do confessionário, através daquele fazer-se 
“prisioneiro do confessionário” (Dom e 
mistério (Lisboa 1996) p.66). 

 
 

Haverá mais alegria 

no Céu 

 O Evangelho fala-nos da alegria de 
Deus em perdoar, em acolher o pecador 
arrependido. É o que Jesus lembra na 
parábola do pastor que encontra a ovelha 
perdida. E na parábola da mulher que achou 
a dracma e faz uma festa com as amigas. 
Jesus diz que o pai estava à espera do seu 
filho para o abraçar e cobrir de beijos. 

O Papa São João Paulo II convidava a 
Igreja a redescobrir a maravilha do 
sacramento do perdão. Que nos animemos 
a recebê-lo muitas vezes, a prepará-lo bem, 
a fazer muitas vezes de filho pródigo que 

regressa à casa do pai e sente a alegria do 
perdão de Deus. 

O Papa Bento XVI na Exortação  
Sacramento da Caridade diz: “Os padres 
sinodais afirmaram justamente que o amor à 
Eucaristia leva-nos a apreciar cada vez mais 
também o sacramento da Reconciliação. 
Por causa da ligação entre ambos os 
sacramentos, uma catequese autêntica 
acerca do sentido da Eucaristia não pode 
ser separada da proposta dum caminho 
penitencial. O Sínodo lembrou que é dever 
pastoral do Bispo promover na sua diocese 
uma decisiva recuperação da pedagogia da 
conversão, que nasce da Eucaristia e 
favorecer entre os fiéis a confissão 
frequente. Todos os sacerdotes se dedi-
quem com generosidade, empenho e 
competência à administração do sacramen-
to da Reconciliação” (n.os 20-21) 

O santo Padre Francisco tem animado 
as pessoas a confessar-se com frequência. 
Confidenciou que se confessa de quinze em 
quinze dias. 

E dizia aos jovens: “A misericórdia de 
Deus é muito concreta, e todos somos 
chamados a fazer experiência dela 
pessoalmente. Quando tinha dezassete 
anos, num dia em que devia sair com os 
meus amigos, decidi passar antes pela 
igreja. Ali encontrei um sacerdote que me 
inspirou particular confiança e senti o desejo 
de abrir o meu coração na Confissão. 
Aquele encontro mudou a minha vida. 
Descobri que, quando abrimos o coração 
com humildade e transparência, podemos 
contemplar de forma muito concreta a 
misericórdia de Deus. Tive a certeza de que 
Deus, na pessoa daquele sacerdote, já 
estava à minha espera, ainda antes que 
desse o primeiro passo para ir à igreja. Nós 
procuramo-Lo, mas Ele antecipa-Se-nos 
sempre, desde sempre nos procura e 
encontra-nos primeiro. Talvez algum de vós 
sinta um peso no coração e pense: Fiz isto, 
fiz aquilo… Não temais! Ele espera-vos. É 
pai; espera-nos sempre. Como é belo 
encontrar no sacramento da Reconciliação o 
abraço misericordioso do Pai, descobrir o 
confessionário como o lugar da Misericórdia, 
deixar-nos tocar por este amor miseri-
cordioso do Senhor que nos perdoa 
sempre!” (Mensagem para JMJ Cracóvia) 

 
 

Obstruções… 

Não é de admirar que o demónio faça 
guerra a este sacramento, mais que a 
qualquer dos outros. Porque lhe arranca as 
almas das suas garras. O Santo Cura d’Ars 
era molestado com frequência pelo demónio 
durante as poucas horas de sono. E 
depressa deu conta que a fúria diabólica se 
manifestava   com   mais   violência  quando  
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vinha a caminho algum grande pecador. 

Animemos os nossos amigos a confes-
sar-se e a confessar-se com frequência. 

Que a Virgem ajude todos os cristãos a 
descobrirem as maravilhas do amor de 
Jesus, sempre disposto a perdoar e a 
encher-nos da Sua graça. 

 
 

Descobrimentos 

portugueses – 2 

_______________ 

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. 

(Do jornal 576 e continua no jornal 583…) 

Madeira – Enquadramento 

Apesar de D. João I ser o rei de 
Portugal, a expansão marítima estava defini-
tivamente entregue ao filho, D. Henrique, e 
ao Infante não faltavam motivações nem 
dinheiro para continuar este projeto 
empreendedor. 

Após a tomada de Ceuta (1415), o 
Infante D. Henrique tornou-se duque de 
Viseu e recebeu os bens da Ordem de 
Cristo, entre outros títulos e honrarias, como 
o imposto sobre a totalidade da pesca do 
atum executada no Algarve e o monopólio 
da produção de sabão de todo o reino. 

Nada parava, pois, o Infante D. 
Henrique. Se querer ampliar Portugal e 
conquistar o mar e terras estavam na linha 
da frente dos seus objetivos, após o 
sucesso da conquista de Ceuta, os títulos e 
a fortuna recebidos, aumentaram-lhe a 
vontade de expansão e criaram-lhe ainda 
mais condições para levar a cabo este 
plano.  A tudo isto somava-se o lucro que os 
corsários obtinham ao seu serviço e do 
irmão, D. Pedro. Estes corsários tanto 
pilhavam navios como protegiam povoações 
costeiras portuguesas ou atacavam terras 
inimigas. Era, de resto, motivo de orgulho 
nacional ser corsário, uma vez que eram 
considerados verdadeiros guerreiros, tão 
patrióticos como aqueles que pertenciam ao 
exército do reino. 

O Infante D. Henrique mantinha-se, 
pois, firme na senda da exploração dos 
mares e descoberta de novos mundos, e foi 
assim que, sob o seu comando, os 
navegadores portugueses chegaram ao 
arquipélago da Madeira. 

Já se sabia da existência das ilhas da 
Madeira e Porto Santo, embora se 
desconheça quem terá sido o primeiro 
homem a avistá-las ou, talvez mesmo, a 
pisá-las. A verdade é que aparecem nas 
cartas de marear do italiano Médici, em 
1370, com os nomes Porto Sancto, I. de lo 
legname (“legname” significa madeira) e 
Deserta. 

Por esta razão, tratou-se, então, de uma 
redescoberta, ou de um reconhecimento 
destas ilhas. Mas uma coisa é certa: o 
território foi povoado pelos portugueses e foi 
também pela nossa mão que passaram a 
fazer parte da Europa. 

O arquipélago da Madeira é constituído 
pelas ilhas da Madeira e Porto Santo e 
pelos ilhéus das Desertas (Bugio, Deserta 
Grande e ilhéu Chão) e das Selvagens 
(Selvagem Grande e Selvagem pequena). 

                                       (Continua…) 
 

 

A Bíblia 
O Livro do Apocalipse 

 

O Apocalipse de João é o último livro da 
Bíblia. É o único verdadeiro apocalipse do 
Novo Testamento. A sua difusão começa 
mal: foi, a certa altura, excluído do cânone 
das Escrituras. Mas será reintegrado na 
Bíblia. Suscitará, então, uma importante 
produção artística. 

 
 

H u m o r 
Boa ação 
 

Uma mulher, muito irritada, repreende o 
marido: 

– És capaz de dizer uma boa ação que 
tenhas feito? 

Ele respondeu: 
– Sim, livrei-te de ficares para tia. 

_______________________ 

Varrer 
 

A mulher para a empregada: 
– Maria, não viste na televisão que um 

furacão varreu uma cidade em cinco 
minutos? 

– Sim, e depois? 
– E tu demoras duas horas a varrer a 

casa! 
______________________ 

 

Condução 
 

– Mariana, ficaste aprovada no exame 
de condução? 

– Não sei. Quando tive alta do hospital, 
o examinador ainda lá ficou. 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

Aniversário (parabéns!) 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 

aniversário natalício, a Leitora Alexandra 
Brito, da Paróquia de Carvalhosa, amanhã, 
segunda-feira, dia 16 de setembro. 

O Jornal do Leitor dá-lhe os parabéns e 
deseja-lhe muitas felicidades. 

 

 
 

ESCALA  DE  LEITORES 

15-09-2019 – XXIV Dom. Comum 

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Luís 

Miguel 
Rosa Matos 

1.ª Leitura 
Joaquim 

Mendes 

Joaquim 

Martins 

2.ª Leitura 
Filipa 

Moreira 

Graça 

Coelho 

Oraç Univ. 
Luís 

Miguel 

Rosa 

Matos 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Susana 

Pacheco 

Marta 

Pinheiro 

2.ª Leitura 
Carla 

Cunha  

Lúcia 

Gomes 

Oração 
Universal 

Ana Rita 
Rosa 

Armanda 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Manuel 

Pereira 

Pedro 

Leal 

2.ª Leitura 
Conceição 

Andrade 

Aurora 

Silva 

Oração 
Universal 

Helena 

Moreira 

Diana 

Santos 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos   

1.ª Leitu.   

2.ª Leitu.   

Orç. Fiéi.   
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