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Dá que pensar… (10) 
 
(…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. 

 

Papa aprovado com 

distinção 

Tabu 97% acreditam que há 

abusos sexuais em Portugal 

“O abuso sexual é um tabu e a Igreja 
é corporativista”, protege os seus” A 
opinião do professor Jean-Martin Rabot 
divide os inquiridos: 45% acreditam que, 
confrontada com um caso, a Igreja fingirá 
não saber nada (32%) ou até defenderá o 
acusado (13%); e 43% dizem que denun-
ciará à justiça. Já a existência de abusos 
sexuais é arrasadora: 71% acreditam que 
há, e 26% dizem que provavelmente há. 
Quanto à atuação do Papa, é claramente 
aprovada: para 70% das pessoas, é 
positiva ou muito positiva. 

 
 

Fiéis Defuntos 

“Eu sou a Ressurreição e a Vida. 
Aquele que crê em mim, ainda que esteja 
morto, viverá". (Jo 11,25) 

Hoje é um dia de silêncio, saudades, 
esperança e preces. Visitamos o cemi-
tério. Levamos flores aos túmulos. Nesta 
devoção está presente a nossa fé na 
Ressurreição.  

A Liturgia de hoje lembra-nos a 
verdade sobre a qual se fundamenta a 
nossa fé: “Creio na ressurreição da carne 
e na vida eterna.” 

 
 

Antífona de Entrada 

Assim como Jesus morreu e ressuscitou, 
também aos que morrem em Jesus,  
Deus os levará com Ele à sua glória.  
Se em Adão todos morreram,  
em Cristo todos voltarão à vida. 
 

 

«Revestido da minha pele, estarei de pé; 
 na minha carne verei a Deus. Eu próprio O 
verei, meus olhos O hão-de contemplar». 

(Job 19, 26-27) 

 ~~ ~~ (Primeira Missa) ~~ ~~ 

Primeira Leitura 
(Jb 19, 1.23-27a) 

 
Monição: 
 

Job sente Deus como o seu defensor, 
como alguém que está vivo e se compromete 
connosco: “Eu sei que o meu Redentor está 
vivo e, no último dia, na minha carne verei a 
Deus. Eu próprio O verei, os meus olhos O 
hão-de contemplar!”  

 
Leitura: 
_________________________________  

 

Leitura do Livro de Job 
 
1Job tomou a palavra e 

disse: 23«Quem dera que as minhas 
palavras fossem escritas num livro, 
ou gravadas em bronze 24com 
estilete de ferro, ou esculpidas em 
pedra para sempre! 25Eu sei que o 
meu Redentor está vivo e no último 
dia Se levantará sobre a terra.  
26Revestido da minha pele, estarei 
de pé; na minha carne verei a 
Deus. 27aEu próprio O verei, meus 
olhos O hão-de contemplar». 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________________ 
 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Leitura fácil, mas que não dispensa 
preparação. Nem esta, nem nenhuma Leitura. 

Ler devagar, parar nos pontos (O ponto 
num texto, é como um stop na estrada). No 
nome “Job” pronunciar “Jóbe” e não “Jó”. 

Exercita palavras, como: estilete / 
esculpidas / contemplar / e outras. 

 
Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Este pequeno trecho é um dos mais 
citados pela tradição cristã; corresponde à 
resposta de Job às acusações dos seus 
amigos; é um hino de esperança e 
confiança em Deus no meio do seu atroz 
sofrimento, um hino que fica bem 
realçado, ao dizer: «palavras escritas… 
esculpidas em pedra para sempre». 

Muitos anos antes de Cristo, um sábio, 
já de idade avançada, refletindo sobre a 
caducidade da vida, conclui que o homem 
é «como a erva que brota e é cortada pela 
manhã e que à tarde está murcha e seca» 
(SI 90, 6). Uma constatação amarga a 
sua, desconsolada, melancólica. Que 
fazer, então? 

Se a vida é assim breve – concluem os 
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insensatos – «gozemos os bens presen-
tes, inebriemo-nos de vinho precioso e de 
perfumes, coroemo-nos de botões de 
rosas antes que murchem, nenhum de nós 
falte às nossas orgias» (Sb 2, 6-9). «O 
melhor que uma pessoa tem é comer e 
beber e saborear os frutos do seu tra-
balho» (Ecl 2, 24).  

Mas o sábio salmista não se deixa 
seduzir por estas propostas e diante do 
evento inelutável da morte, dirige ao Se-
nhor esta consternada invocação: 
«Ensina-nos a ordenar os nossos dias 
retamente, para podermos entrar pela 
porta da sabedoria» (SI 90, 12). 

1 - O saudável pensamento da morte 

Cansamo-nos, empenhamo-nos, agi-
tamo-nos, discutimos, angustiamo-nos 
com a finalidade de obter cada vez mais 
riquezas, mais sucesso, mais prazeres. Se 
considerássemos «a brevidade dos nos-
sos dias», as coisas por que lutamos com 
tanto afinco seriam reduzidas às suas 
justas dimensões e aparecer-nos-iam, tal-
vez, em toda a sua insuficiência e 
mesquinhez. 

Não somos sábios quando procura-
mos de todos os modos remover o 
pensamento da morte, quando evitamos 
até usar o termo. Preferimos falar de 
partida, de desaparecimento, de decesso, 
de passagem. E, no entanto, a morte é a 
companheira da nossa vida. Dores, 
desilusões, traições, desventuras, doen-
ças são diminuições de vida e 
continuamente nos lembram a precarie-
dade da nossa existência neste mundo. 
Lembram-nos a transitoriedade de todas 
as realidades terrenas. 

Hoje, a liturgia lembra todos os 
defuntos, não para nos assustar, mas para 
nos levar «a entrar pela porta da 
sabedoria», para nos levar a descobrir o 
verdadeiro sentido desta vida e lembrar a 
exultante verdade sobre a qual se baseia 
a nossa fé: a ressurreição. Dizia muito 
bem Tertuliano – um dos padres da Igreja 
dos primeiros séculos: «A esperança 
cristã é a ressurreição dos mortos; tudo 
aquilo que somos, somo-lo na medida em 
que acreditamos na ressurreição». 

É, portanto, a alegria, não o medo e a 
angústia, que hoje a palavra de Deus nos 
quer comunicar, a alegria de quem 
recebeu do alto a luz da Páscoa que 
ilumina cada sepulcro. 

V. 25 «E no último dia Se levantará 
sobre a terra».  Recupera um sentido 
escatológico (o da ressurreição final). 

V. 26 «Na minha carne verei a 
Deus». Significa que, ainda nesta vida 
(com a minha carne já curada) hei-de 
sentir a sua proteção, o seu amor e 
bondade (é este o sentido corrente no 
Antigo Testamento de «ver a Deus»).  De 

facto, quando o justo que sofre (Job) 
haverá de ver plenamente a Deus com a 
sua carne, será na Ressurreição (ainda 
que a doutrina da ressurreição não 
apareça no livro de Job e seja algo ao 
arrepio desta obra).  

 
 

~~ ~~ (Primeira Missa) ~~ 

Salmo Responsorial 
Sl 26 (27), 1.4.7 e 8b e 9a.13-14 

 

Monição: 
 

Ao cantarmos este salmo, manifestamos a 
nossa confiança na bondade de Deus, que tem 
“compaixão de nós e escuta as nossas 
súplicas. O Senhor é nosso protetor. O Senhor 
é nossa luz e salvação. Desejamos contemplar 
a sua face.” 

  
Refrão: 
 

ESPERO CONTEMPLAR A BONDADE   
      DO SENHOR 
NA TERRA DOS VIVOS. 

Ou: 

O SENHOR É A MINHA LUZ E  
      A MINHA SALVAÇÃO. 
  
O Senhor é minha luz e salvação: 
a quem hei-de temer? 
O Senhor é o protetor da minha vida: 
de quem hei-de ter medo? 
 

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: 
habitar na casa do Senhor, todos os dias da   
     minha vida, 
para gozar da suavidade do Senhor 
e visitar o seu santuário. 
 

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, 
tende compaixão de mim e atendei-me. 
A vossa face, Senhor, eu procuro: 
não escondais de mim o vosso rosto. 
 

Espero vir a contemplar a bondade do   
     Senhor na terra dos vivos. 
Confia no Senhor, sê forte. 
Tem coragem e confia no Senhor. 
 

 

Bem sabemos que, se esta tenda, que é 
a nossa morada terrestre, for desfeita, 
recebemos nos Céus uma habitação 

eterna, que é obra de Deus e não é feita 
pela mão dos homens. 

 
 

~~ ~~ (Primeira Missa) ~~ ~~ 

Segunda Leitura 
(2 Cor 4, 14 – 5, 1) 

Monição: 
 

São Paulo ensina-nos que «Aquele que 
ressuscitou o Senhor Jesus também nos há-de 

 ressuscitar. Por isso não desanimamos. Se 
esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for 
 desfeita, recebemos nos Céus uma habitação 
eterna.” 

 Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

14Como sabemos, irmãos, 
Aquele que ressuscitou o Senhor 
Jesus também nos há-de ressus-
citar com Jesus e nos levará 
convosco para junto d’Ele. 15Tudo 
isto é por vossa causa, para que 
uma graça mais abundante 
multiplique as ações de graças de 
um maior número de cristãos para 
glória de Deus. 16Por isso, não 
desanimamos. Ainda que em nós o 
homem exterior se vá arruinando, o 
homem interior vai-se renovando de 
dia para dia. 17Porque a ligeira 
aflição dum momento prepara-nos, 
para além de toda e qualquer 
medida, um peso eterno de 
glória. 18Não olhamos para as 
coisas visíveis, olhamos para as 
invisíveis: as coisas visíveis são 
passageiras, ao passo que as 
invisíveis são eternas. 5, 1Bem 
sabemos que, se esta tenda, que é a 
nossa morada terrestre, for 
desfeita, recebemos nos Céus uma 
habitação eterna, que é obra de 
Deus e não é feita pela mão dos 
homens. 

 

Palavra do Senhor. 
_______________________________ 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Leitura fácil, não dispensa preparação – 
repetimos – cheia de esperança na imorta-
lidade e na ressurreição. Por isso, colocar um 
semblante feliz e não uma cara de funeral, 
porque já bastam as caras tristes e as cores 
negras com que os fiéis se apresentam. 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 

A perspetiva de ter que morrer é 
angustiante: aquilo que construímos, o 
bem que fizemos, os gestos de amor que 
trocámos, as relações interpessoais, as 
alegrias que gozamos e as penas que 
suportamos, tudo isto um dia deverá 
desaparecer? 

A Leitura é de uma grande riqueza 
doutrinal e projeta a luz da fé sobre o 
mistério da morte, um mistério a que 
ninguém pode fechar os olhos, sobretudo  
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na comemoração do dia de hoje. A 
esperança da ressurreição e da glória do 
Céu, que animava o Apóstolo Paulo, é a 
mesma que nos anima a nós. 

V. 16 «Ainda que em nós o homem 
exterior se vá arruinando, o homem 
interior vai-se renovando de dia para 
dia».  A antítese «homem exterior» 
«homem interior» visa a oposta dualidade 
da antropologia teológica paulina, mais do 
que a dualidade da antropologia filosófica 
grega, embora sem prescindir dela. O  
homem exterior  é o ser humano 
considerado na sua mortalidade, votado à 
ruína e decomposição física (cf. v. 7: um 
frágil «vaso de barro»), em contraste com 
o homem interior, que aqui, mais do que a 
imortalidade da filosofia grega (a 
athanasía: cf. 1 Cor 15, 53-54; 1 Tim 6, 
16), parece indicar a vitalidade 
sobrenatural imperecível infundida no 
Batismo, um princípio de santificação que 
possibilita que o homem regenerado se vá 
renovando de dia para dia, identificando-      
-se cada vez mais com Cristo 
ressuscitado.   

A vida dos santos demonstra esta 
afirmação paulina: à medida que os seus 
corpos se vão consumindo por 
sofrimentos e penitências corporais, 
renova-se a sua juventude de alma, a sua 
alegria. A propósito destas noções, temos 
que reconhecer que Paulo não utiliza nos 
seus escritos um modelo antropológico 
único; com efeito, embora a sua formação 
seja radicalmente hebraica, ele, ao dirigir-      
-se ao mundo helenístico, também se 
serve de categorias do pensamento 
filosófico grego corrente. Daqui provém, 
às vezes, alguma dificuldade de 
interpretação dos seus textos, cuja 
antropologia não se pode absolutizar. 

V. 5, 1 «Tenda... morada terrestre...» 
Tenda (skênos), designa no mundo grego 
o corpo, como invólucro da alma, uma 
alusão ao carácter provisório da nossa 
morada terrestre, em contraposição com o 
corpo já ressuscitado e glorioso, à 
maneiro do de Cristo. Que Paulo admite 
uma escatologia individual e intermédia, 
distinta da ressurreição final, é uma coisa 
que fica bem clara neste mesmo (2 Cor 5) 
«preferimos exilar-nos do corpo para ir 
morar junto de Cristo».  

 
 

~~ ~~ (Primeira Missa) ~~ ~~ 

Aclamação ao Evangelho 
(cf Mt 11, 25) 

 
Monição: 
 

Jesus Cristo exulta de alegria e louva Seu 
eterno Pai que revela os mistérios do reino aos 

pequeninos. Aceitemos o seu convite: “Vinde a 
mim e encontrareis descanso para as vossas 
almas.” 

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

   
Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque revelastes aos pequeninos  
      os mistérios do reino. 
 

 

~~ ~~ (Primeira Missa) ~~ ~~ 

Evangelho (Mt 11, 25-30) 

_____________________________________ 
 

Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus 

 
25Naquele tempo, Jesus 

exclamou: «Eu Te bendigo, ó Pai, 
Senhor do céu e da terra, porque 
escondeste estas verdades aos 
sábios e inteligentes e as revelaste 
aos pequeninos. 26Sim, Pai, Eu Te 
bendigo, porque assim foi do teu 
agrado. 27Tudo Me foi dado por meu 
Pai. Ninguém conhece o Filho 
senão o Pai e ninguém conhece o 
Pai senão o Filho e aquele a quem o 
Filho o quiser revelar. 28Vinde a 
Mim, todos os que andais cansados 
e oprimidos, e Eu vos aliviarei.  
29Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de Mim, que sou manso e 
humilde de coração, e encontrareis 
descanso para as vossas almas.  
30Porque o meu jugo é suave e a 
minha carga é leve». 

 

Palavra da Salvação. 
_______________________________ 
 

 
Comentário ao Evangelho: 
 

O trecho da Leitura é considerado 
como a joia dos Sinópticos, com uma 
impressionante revelação do Coração de 
Cristo, sendo os vv. 25-27 uma das mais 
belas orações de Jesus, também 
registada em Lucas (Lc 10, 21-24). 

V. 25 «Sábios e inteligentes» 
(imprudentes) são os sábios orgulhosos, 
que confiam apenas na sua sabedoria, 
autossuficientes, julgam poder salvar-se 
com os seus próprios recursos de 
inteligência e poder. Os «pequeninos» são 
os humildes, abertos à fé, capazes de 
visão sobrenatural. A revelação divina só 
pode ser aceite e captada pela fé: uma 
ciência soberba impede de aceitar a 
loucura divina da Cruz (cf. 1 Cor 1, 19-31); 
os pequeninos são, pois aqueles «que o 

mundo considera vil e desprezível», mas 
«que Deus escolheu; escolheu os que 
nada são, para reduzir a nada aqueles 
que são alguma coisa».  

V. 27 – Jesus reivindica para si um 
conhecimento do Pai (Deus) perfeitamente 
idêntico ao conhecimento que o Pai tem 
do Filho (Jesus), e isto porque Ele, e só 
Ele, é o Filho, igual ao Pai, Deus com o 
Pai. 

V. 28-30 – Palavras estas maravi--
lhosas, que nos patenteiam os sentimen-
tos do Coração de Cristo. O povo andava 
«cansado e oprimido» com as minuciosas 
exigências da lei antiga – que o Sirácida 
(51, 33) apodava de «jugo» – e das 
tradições que os fariseus e doutores da lei 
impunham com todo o rigorismo do seu 
frio e insuportável legalismo, que oprimia a 
liberdade interior e roubava a paz ao 
coração (cf. Act 15, 10).  

Jesus não nos dispensa de levar o 
seu «jugo» e a sua «carga», mas não quer 
que nos oprima, pois deseja que O 
sigamos por amor, e, «para quem ama, é 
suave; pesado, só para quem não ama» 
(Santo Agostinho, Sermão 30, 10). O 
mesmo Santo Agostinho comenta esta 
passagem: «qualquer outra carga te 
oprime e te incomoda, mas a carga de 
Cristo alivia-te do peso. Qualquer outra 
carga tem peso, mas a de Cristo tem 
asas. Se a uma ave lhe tirares as asas, 
parece que a alivias do peso, mas, quanto 
mais lhas tirares, mais esta pesa; restitui-
lhe o peso das suas asas, e verás como 
voa» (Sermão 126, 12). 

 
 

~~ ~~ (Primeira Missa) ~~ ~~ 

Oração Universal 

________________________ 
 

 1 – Pelas Igrejas cristãs de um extremo ao   
            outro da terra, 
       para que ajudem os seus fiéis a     
            apreciar com sabedoria 
      as coisas invisíveis e eternas, 
      oremos, irmãos. 

 
 2 – Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
       que exerceram o seu ministério no meio    
            de nós, 
       para que Deus seja a sua glória e o  
            seu prémio, 
       oremos, irmãos. 

 
 3 – Por todos os fiéis que acreditaram no      
            Evangelho, 
       para que, na manifestação de  
            Cristo Redentor, 
       possam contemplar a Deus face a face, 
       oremos, irmãos. 
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 4 – Pelos que se dedicaram à vida pública e    
            social, 
       e por aqueles que lutaram por maior    
            justiça e fraternidade, 
       para que o Senhor os recompense dos     
            seus trabalhos, 
       oremos, irmãos. 
 
 5 – Pelos que choram a morte de um  
            ente querido, 
       esposa, marido, filho ou amigo, 
       para que sejam consolados pela       
            promessa da imortalidade, 
       oremos, irmãos. 
 
 6 – Por aqueles que na nossa comunidade    
            paroquial  
       morreram sem o conforto da  
            oração cristã, 
       para que o Senhor os acolha na sua      
            misericórdia,  
       oremos, irmãos. 
_____________________________________ 

 

Os Fiéis defuntos 
  

Ontem celebrámos a glória e a 
felicidade de todos os Santos. A Igreja 
dedica o dia de hoje à oração de sufrágio 
pelos “irmãos que adormeceram na 
esperança da ressurreição”, recordando-     
-nos a comunhão de todos os crentes em 
Cristo.  

Desde o início do século XI, a Igreja 
consagra o dia dois de novembro à 
Comemoração de Todos os Fiéis 
Defuntos. «É uma continuação lógica da 
festa de Todos os Santos. Se nos 
limitássemos a lembrar os nossos irmãos 
santos, a comunhão de todos os crentes 
em Cristo não seria perfeita. Quer os fiéis 
que vivem na glória, quer os que vivem na 
purificação, preparando-se para a visão de 
Deus, são todos membros de Cristo, pelo 
Batismo. Continuam unidos a nós. Por 
isso, a Igreja peregrina na terra, ao 
celebrar a Igreja da glória, não podia 
esquecer a Igreja que se purifica no 
Purgatório.»   

O dia de Todos os Fiéis Defuntos 
convida-nos a uma mais íntima e profunda 
comunhão com aqueles que «partiram 
antes de nós marcados pelo sinal da fé e 
agora dormem o sono da paz!» É dia de 
oração, de sacrifício e de saudosa 
recordação. Por este motivo, o dia de Fiéis 
Defuntos suscitou, desde sempre, um 
profundo eco no Povo de Deus.  “A fé dá-      
-nos a possibilidade de uma comunicação 
com os nossos queridos irmãos defuntos e 
dá-nos a esperança de que já possuem a 
verdadeira vida.” (GS18,2) 

 O Catecismo da Igreja Católica afirma 
que nós podemos ajudar os nossos 
irmãos Fiéis Defuntos: “Os que morrem na 

graça e amizade de Deus, mas não de 
todo purificados, embora seguros da sua 
salvação eterna, sofrem depois da morte 
uma purificação a fim de obterem a 
santidade necessária para entrar na 
alegria do Céu. A Igreja recomenda a 
esmola, as indulgências e as boas obras 
em favor dos defuntos.” (1031-1032) 

 
 

Lembramos os irmãos 

defuntos 
 
“Hoje somos convidados a fazer uma 

viagem ao mundo dos mortos. Esta 
recordação é triste e grave, mas sempre 
instrutiva, porque nos faz refletir na 
brevidade da vida presente.” Se a vida é 
breve, aprendamos a fazer um bom uso 
de todos os valores, especialmente do 
tempo. Ao lembrarmos os nossos irmãos 
fiéis defuntos, cumprimos um dever de 
reconhecimento em favor de quem nos 
deixou o dom da vida, da fé, da amizade. 
Recordar os nossos familiares e amigos 
que partiram deste exílio é também 
celebrar a sua sobrevivência e a sua 
imortalidade na Pátria definitiva, a casa do 
nosso Pai celeste. “Pela fé em Jesus 
Cristo podemos chegar aos nossos 
mortos, que vivem em Deus. Não é vã 
esta maneira de pensar. Acreditamos que 
é um santo e piedoso pensamento. Como 
é consolador: do passado, o nosso olhar 
dirige-se para o futuro, para a aurora do 
regresso de Jesus Cristo.” ( Cf. Papa 
Beato Paulo VI) 

 
 

Somos peregrinos no 

caminho para Deus 
  

A liturgia cristã pelos defuntos é uma 
celebração do mistério pascal de Cristo. 
Os santos e os defuntos, todos são 
chamados à vida, aqueles já gozam dessa 
vida em Deus. Os mortos ao recordá-los, 
acreditamos que graças aos sufrágios da 
Igreja venham a possuir igualmente a 
plenitude da vida. Os filhos da Igreja que 
na vida foram incorporados em Cristo pelo 
Batismo, com Ele passam da morte à vida. 

É este o sentido dos nossos sufrágios 
que de um modo especial fazemos neste 
dia. Que os mortos sejam associados aos 
santos e eleitos do céu, enquanto o corpo 
aguarda a ressurreição dos mortos. 

É esta a nossa fé. Jesus glorioso é 
promessa de vida. O homem é um 
peregrino neste mundo, mas o seu destino 
é a vida, e a procura de Deus é fonte de 
vida. Só um coração que procura Deus 
pela fidelidade e se esforça por evitar o 
pecado, está no caminho da vida. 

A morte não é uma fatalidade na 
realidade deste mundo. 

 
 

A morte não é uma 

fatalidade 

  
Ouvimos na segunda Leitura que São 

Paulo se encontrava desanimado com a 
diminuição do vigor do seu corpo mortal.  
A este enfraquecimento físico não 
correspondia um enfraquecimento interior. 
Pelo contrário. Todos os dias verificava 
em si o crescimento do homem novo 
destinado a permanecer para sempre. Daí 
que convide os seus contemporâneos – 
convite que hoje nos é dirigido a cada um 
de nós – a não darem tanta importância 
aos bens deste mundo que são perecíveis 
e que não nos acompanharão para além 
desta vida. Temos, é certo, de lhes atribuir 
o seu justo valor. Mas tais bens não 
podem constituir para nós o único objetivo 
da nossa existência. Devemos servir-nos 
deles para viver, sabendo, todavia, que a 
nossa vida não é definitiva, mas que tem 
um princípio e um fim. 

A sabedoria consistirá em programar o 
presente sabendo que ele é a gestação 
que prepara o nascimento para a vida 
eterna, segundo a promessa de Jesus. E, 
como escutaremos no Evangelho de hoje, 
Jesus «manso e humilde», isto é, solidário 
com os pobres e oprimidos, alegra-se por 
ter sido a eles que o Pai revelou a 
mensagem de salvação. 
 

 

Jesus solidário com 

os pobres e humildes 

  
Os pobres, os humildes, os 

marginalizados foram os primeiros a 
aceitar a sua palavra de libertação e, por 
isso, os destinatários da sua salvação. Os 
sábios, os ricos, os felizes, os que estão 
tranquilos, porque pensam conhecer e ter 
já tudo, não sentem a necessidade de 
Deus, esses não desfrutarão da sua 
salvação. 

Com frequência, o Deus que sai das 
cabeças dos sábios e dos inteligentes é 
apenas um ídolo, não tem semelhança 
com o Pai de quem nos fala o Evangelho, 
o Pai que ama sem restrições e que tem 
preferência pelos últimos. Se não 
conseguirmos entender isto, também nós 
estaremos entre os «sábios» e os 
«inteligentes», sem condições de 
«conhecer» a verdadeira face de Deus. 

«Aprendei de Mim que sou manso e 
humilde de coração», diz Jesus. Não sigais 

__________________________________ 
N.º 591 – 02-11-2019 – Fiéis Defuntos – Pág. 4 /5 



Pág. 5 /5 – Fiéis Defuntos – N.º 591 – 02-11-2019 

 
os mestres que se fazem senhores das 
vossas consciências, que vos anunciam 
um Deus que não gosta dos pobres e vos 
ensinam uma religião que tira a alegria 
com exigências mesquinhas e absurdas. 
Jesus diz a todos os pobres da terra: 
escutai-Me, acreditai em Mim, porque eu 
estou do vosso lado, sou alguém como 
vós, também Eu sou pobre e rejeitado! 

Por isso, devemos interrogar-nos: 
Qual é o Deus em quem acreditamos, o 
dos «sábios» ou o que nos foi revelado 
por Jesus, o Deus que está do lado dos 
pobres e dos marginalizados? 

 
 

Purificação 

  
Deus é misericordioso e compassivo 

em extremo e nunca se poupou a esforços 
para nos salvar; nem mesmo o pecado 
persistente consegue fazê-lo desistir do 
seu desejo de nos redimir. Na verdade, 
até o fim da vida, quando expirarmos no 
último minuto, Deus continuará a oferecer-  
-nos a opção de decidirmo-nos pela vida e 
de nos libertar da morte eterna. 

Ao comemorar a memória de todos os 
fiéis defuntos, refletimos sobre o 
purgatório, a “purificação final dos eleitos” 
(Catecismo da Igreja Católica, 1031), na 
qual a misericórdia de Deus alcança a sua 
expressão suprema na forma oculta. O 
purgatório, às vezes descrito como fogo 
purificador (cf. 1 Cor 3, 15, 1 Pedro 1, 7), 
põe fim aos efeitos do pecado na nossa 
vida. 

Mas, é claro, a existência do 
purgatório não nos isenta de lutar contra o 
pecado aqui nesta vida. Como disse São 
Paulo: “Pelo batismo fomos sepultados 
com Cristo e morremos para ressuscitar e 
viver uma nova vida” (Rom 6, 4). 

Que aplicação tem para nós essa 
união com a morte de Cristo no nosso dia-  
-a-dia? É importante porque somos nós 
que devemos atualizá-la, reafirmando 
diariamente a nossa união com Jesus e 
deixando que a sua cruz no separe do 
pecado e da morte. De facto, ficamos 
livres do pecado pela confissão 
sacramental, recebendo a absolvição de 
todos os pecados e reafirmando a 
convicção de que fomos crucificados com 
Cristo e agora estamos mortos para o 
pecado. Se nos lembrarmos de aplicar a 
cruz de Cristo a todos os aspetos da vida, 
podemos purificar-nos cada vez mais, 
vencendo a nossa natureza decaída. 

O purgatório não é mais do que uma 
extensão da obra da cruz, uma 
continuação do desejo de Deus de nos 
levar para o seu Reino. Mas não devemos 
esquecer que Deus quer que nos 

purifiquemos e nos santifiquemos dia após 
dia, sem esperar pelo purgatório. 

Se hoje pedirmos ao Senhor que 
encha a nossa vida com o seu amor, 
então teremos um duplo benefício: 
daremos um passo menos doloroso e 
mais confiante para a vida eterna e 
receberemos uma vida mais alegre e 
frutífera aqui na Terra. 

Neste dia, louvemos e dêmos graças 
ao Pai eterno pela sua misericórdia e 
compaixão, porque em vez de nos tratar 
como as nossas falhas e erros merecem, 
oferece-nos a purificação e a salvação 
através da cruz de seu Filho. 

 
 

Recados 

do Papa Francisco 
 
Ao envelhecer tornamo-nos mais 

sábios. Pouco a pouco, damo-nos conta 
de que: 

-- Um relógio de 30 euros 
Marca a mesma hora que um relógio 

de 3 euros. 

-- Uma carteira de 30 euros 
Guarda o mesmo dinheiro que uma 

carteira de 3 euros. 

-- A solidão que se vive numa casa de 
30 metros quadrados não é menor que a 
que vive numa casa de 300 metros 
quadrados. 

-- Não é mais seguro viajar de avião 
em classe executiva que em classe 
económica. Em caso de acidente tanto 
morre o passageiro da executiva como o 
da económica. 

Não são as coisas que nos 
transformam ou salvam…  

 

H u m o r 
 
Palavra 
 

– Compadre, não devemos confiar nos 
mudos. 

– Porquê? 
– Porque eles não têm palavra. 

 
Entre rapazes  
 

– O que é que preciso fazer para que 
uma rapariga bonita corra atrás de mim? 

Resposta imediata: 
– Rouba-lhe a bolsa! 

 
Timidez 
 

Ele e ela, tímidos, e depois de muitos 
olhares amorosos, falaram pela primeira 
vez: 

 – Eu chamo-me Carla. 
O rapaz, muito corado, respondeu: 
– Mas eu não! 
 

Vendedor 
 

O chefe de vendas de uma grande 
empresa pergunta a um candidato: 

– Tem alguma experiência de 
vendedor? 

– Sim, tenho. Já vendi numa semana 
o meu automóvel, a minha televisão e as 
joias da minha mulher. 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Confirmar 
José M.ª 

Matos 

1.ª Leitura Não há 
Martinho 

Matos 

2.ª Leitura 
Missa 

Vespertina 

Fernanda 

Costa 

Oração 
Universal 

Confirmar 
José M.ª 

Matos 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Confirmar Não 

2.ª Leitura Confirmar consta na 

Oraç.Fiéis Confirmar escala 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Confirmar Não 

2.ª Leitura Confirmar consta na 

Oraç.Fiéis Confirmar escala 
 

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.Fiéis   
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