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Judas, o Cireneu e Eu 

(21) 

O ENCONTRO COM A MÃE 

Esperou Jesus este encontro com Sua 

Mãe. Quantas recordações de infância! 

Belém, o longínquo Egipto,  

a aldeia de Nazaré.  

Agora, também a quer junto de Si, no 

Calvário. 
  

(Mons. J. Escrivá, ‘Via Sacra’) 

 

II 

Vislumbro, atrás do pó,  

esse momento – único e sagrado – 

onde habitam consolo e tormento:  

ao levantares teu corpo 

ensanguentado,  

caído sobre a cruz  

da nossa iniquidade,  

cruzas o teu olhar, Jesus,  

com o olhar magoado  

da Mãe, a quem confiarás  

a humanidade  

cheia de pecados, fome e sede. 

 

A Mãe quer sorrir-Te e não consegue: 

dói de mais ver-Te exausto e 

maltratado,  

humilhado, de chagas a sangrar,  

e não poder tomar o teu lugar,  

por ser a Mãe, e Tu o Filho Amado. 

 
 

 

XI Domingo Comum 

A Jesus Cristo foi confiada pelo Pai 

uma tríplice missão: Sacerdote, 

Profeta e Rei à qual correspondem as 

três Missões: santificar, ensinar e 

governar. Pelo nosso Batismo, a partir 

do qual passámos a fazer parte do 

Corpo Místico de Jesus como um dos 

seus membros, participamos também, 

cada um a seu modo, desta tríplice 

missão do Salvador. 

A Liturgia da Palavra deste XI 

Domingo do Tempo Comum vem 

recordar-nos especialmente a nossa 

participação no Sacerdócio de Jesus 

Cristo: os leigos, no sacerdócio real; 

os que recebem o Sacramento da 

Ordem, no sacerdócio ministerial. 

 
 

 

«O dom da fé chama todos os 
cristãos a cooperarem na 

evangelização.»   

 (Bento XVI) 

Introdução 

Primogénito: uma responsabilida-

de, não um privilégio. 

«Não sigais o caminho dos 

gentios, nem entreis em cidade de 

Samaritanos. Ide primeiramente às 

ovelhas perdidas da casa de Israel» 

(Mt 10, 5-6). Uma recomendação 

estranha, esta que Jesus dá aos seus 

discípulos antes de os enviar em 

missão. Que significa? É uma 

cedência aos preconceitos e ao 

particularismo exclusivista cultivado 

pela maior parte do seu povo‘? Se 

assim fosse, seria inconciliável com a 

ordem que se encontra no final do 

Evangelho: «Ide, pois, fazei discípulos 

de todos os povos» (Mt 28, 19). 

Pelo contrario, é a expressão da 

estratégia de Deus: para levar a 

salvação a todos os povos, o Senhor 

escolheu Israel, «o seu filho 

primogénito» (Ex 4, 22) e constituiu-o 

no mundo como sinal dos seus 

cuidados e atenções; quis que ele 

fosse santo para manifestar a todos os 

povos a sua santidade; tornou-o «luz 

das nações para que a salvação 

chegue ate aos confins da terra» (ls 

49, 6). 

«Deus não rejeitou o seu povo» 

(Rm l2, 2), «os dons e o chamamento 

de Deus são irrevogáveis» (Rm 11, 

29). Jesus está em sintonia com a 

pedagogia de Deus: cuida antes de 

mais de lsrael (Mt 15, 24) para que 

possa cumprir a sua missão de 

mediador da salvação. 

Hoje, é a comunidade cristã a 

depositaria das promessas e da 

aliança entre Deus e a humanidade. A 

Igreja, chamada a santificar o mundo, 

deve antes de mais santificar-se a si 

mesma; tendo sido encarregada de 

proclamar a liberdade, a igualdade, a 

paz, o respeito pela pessoa, deve 

viver internamente estes valores; 

destinada a ser cidade posta sobre o 

monte e lâmpada que ilumina a casa, 

deve ser a primeira a deixar-se 

iluminar pela palavra do seu Senhor. 

– Somos o povo que o Senhor 

escolheu para ser a luz do mundo. 

 
 

 

Senhor, que eu não perca  
o meu FORTE ABRAÇO,  

mesmo sabendo que um dia 
 meus braços estarão fracos. 
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Antífona de Entrada 

Salmo 26, 7.9 

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. 

Vós sois o meu refúgio:  

não me abandoneis, meu Deus, meu 

Salvador. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Ex 19, 2-6a) 

 
MONIÇÃO: 

 
O nosso Deus — o Deus da “aliança”, 

— elege um Povo para com ele estabelecer 

laços de comunhão e de familiaridade; 

Yahwéh confia a esse Povo uma missão 

sacerdotal: Israel deve ser o Povo 

reservado para o serviço do Senhor, isto é, 

mediador entre o Altíssimo e os outros 

povos, um sinal de Deus no meio das 

outras nações. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Naqueles dias, 2os filhos de 

Israel partiram de Refidim e 

chegaram ao deserto do Sinai, 

onde acamparam, em frente da 

montanha. 3Moisés subiu à 

presença de Deus. O Senhor 

chamou-o da montanha e disse-  

-lhe: «Assim falarás à casa de 

Jacob, isto dirás aos filhos de 

Israel: 4'Vistes o que Eu fiz ao 

Egipto, como vos transportei 

sobre asas de águia e vos 

trouxe até Mim. 5Agora, se 

ouvirdes a minha voz, se 

guardardes a minha aliança, 

sereis minha propriedade 

especial entre todos os povos. 

Porque toda a terra Me 

pertence;  6amas vós sereis para 

Mim um reino de sacerdotes, 

uma nação santa'». 
 

Palavra do Senhor. 
 

JORNAL DO LEITOR 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

Esta leitura começa com uma 

introdução narrativa e cénica (cena teatral) 

e culmina numa narração épica (heroica). 

Então, sem exagero teatral, faz ouvir as 

duas vozes (não é fácil consegui-lo com 

equilíbrio, mas ensaia bem e, depois, 

arrisca).  

Atenção a algumas palavras; Êxodo 

(não “exôdo” e também não é “eixodo”) / 

Israel (fazer-se ouvir “Is-ra-el” não é 

“comer” as sílabas) / Refidim / acamparam / 

Jacob (lêr “Jacó”) / e outras. 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 
 

Depois da libertação do Egipto, os 

Israelitas caminharam pelo deserto até 

que, passados três meses, chegaram 

ao Sinai. Lá o Senhor estabeleceu 

com eles uma aliança.  

Fazer uma aliança é como assinar 

um contrato, é a promessa de 

permanecer fiel a um empenho 

assumido livremente diante de tes- 

temunhas.  

A Leitura de hoje refere as 

palavras com que Deus propôs aos 

Israelitas fazerem aliança com Ele. 

Para os convencer, recorda antes de 

mais o que fizera por eles no passado: 

libertou-os da escravidão do Egipto e, 

como uma águia que com as suas 

poderosas asas leva as crias para 

lugar seguro, conduziu-os para as 

montanhas do deserto (v. 4).  

Depois desta autoapresentação, 

Deus faz a sua proposta, enumera as 

condições do pacto o as promessas: 

se quiserdes ouvir a minha voz, se 

fordes fiéis à minha aliança, vos sereis 

o povo quo Eu hei de proteger em 

todas as situações; sereis para mim 

um reino de sacerdotes o uma nação 

santa (vv. 5-6).  

Estas últimas palavras interessam- 

-nos de forma particular, porque estão 

relacionadas com o Evangelho de 

hoje. Israel devia ser «santo», 

«separado» dos outros povos e 

reservado para o seu Deus. Isto não 

significa que devia ficar materialmente 

«isolado», mas que devia ser diferente 

dos pagãos pela sua vida religiosa e 

moral. Seria ainda um povo de 

sacerdotes porque cada um, com a 

sua vida, prestaria culto ao Senhor.  

O que aconteceu em Israel é a 

imagem daquilo que acontece no novo 

povo de Deus, a Igreja. O Evangelho 

de hoje irá falar-nos do início deste 

novo povo com o chamamento e o 

envio dos doze Apóstolos.  
 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 99 (100), 2.3.5 

  
MONIÇÃO: 

 

O Salmo que a Liturgia nos propõe 

cantar, como resposta à primeira Leitura, é 

um convite para louvarmos o Senhor com 

alegria. 

Façamos dele a nossa oração, cheia 

de fé e de confiança em Deus. 

  

REFRÃO:         

 

NÓS SOMOS O POVO DE DEUS, 

AS OVELHAS DO SEU REBANHO. 

  

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

servi o Senhor com alegria, 

vinde a Ele com cânticos de júbilo. 

 

Sabei que o Senhor é Deus, 

Ele nos fez, a Ele pertencemos, 

somos o seu povo, as ovelhas do seu 

rebanho. 

 

Porque o Senhor é bom, 

eterna é a sua misericórdia, 

a sua fidelidade estende-se de 

geração em geração. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 5, 6-11) 

 

 
 MONIÇÃO:  

 
São Paulo recorda aos fiéis de Roma 

que a comunidade dos discípulos é 

fundamentalmente uma comunidade de 

pessoas a quem Deus ama. A missão que 

lhe confia no mundo é a de dar testemunho 

do amor de Deus por cada um de nós: um 

amor eterno, inquebrável, gratuito e 

absolutamente único. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do 

apóstolo São Paulo aos 

Romanos 

 

Irmãos: 6Quando ainda éra-      

mos fracos, Cristo morreu pelos 

ímpios no tempo determinado.  
7Por um justo, dificilmente 

alguém morrerá; por um homem 

bom, talvez alguém tivesse a 

coragem de morrer. 8Mas Deus 

prova assim o seu amor para 



connosco: Cristo morreu por 

nós, quando éramos ainda 

pecadores. 9E agora, que fomos 

justificados pelo seu sangue, 

com muito mais razão seremos 

por Ele salvos da ira divina.  
10Se, na verdade, quando 

éramos inimigos, fomos recon-

ciliados com Deus pela morte de 

seu Filho, com muito mais 

razão, depois de reconciliados, 

seremos salvos pela sua 

vida. 11Mais ainda: também nos 

gloriamos em Deus, por Nosso 

Senhor Jesus Cristo, por quem 

alcançámos agora a reconci-

liação. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

Esta leitura pede exercícios de controlo 

de respiração para não partires demasiado 

as frases e dar-lhes a expressão 

adequada. Porque, embora encontres 

alguns pontos onde possas “abastecer ar”, 

o texto pede uma leitura continuada. 

Toma atenção a algumas palavras: 

éramos / ímpios / justificados / 

reconciliados / gloriamos / reconciliação / e 

outras. 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

Há dois domingos atrás 

começámos a tratar o difícil tema da 

justificação. Dizíamos que esta não se 

reduz a passar uma esponja que limpa 

os pecados, mas consiste no dom de 

um coração novo, na efusão do 

Espírito, no impulso interior qua leva 

irresistivelmente ao bem. Desta 

justificação deriva um comportamento 

de vida completamente novo. No 

Batismo, o cristão «despiu-se do 

homem velho, corrompido por desejos 

enganadores, e revestiu-se do homem 

novo, que foi criado em conformidade 

com Deus.» (Ef 4, 24). 

 Porém, na realidade, quem pode 

afirmar ter feito esta experiência? 

Quem sente este estímulo a viver 

segundo Cristo? Não verificamos nós 

que, mesmo depois do Batismo, 

continuum presentes as misérias 

morais?  

Perante esta constatação, há que 

concluir que alguma coisa não está 

certa: ou não aconteceu a justificação 

ou o Senhor nos abandonou, e então 

a nossa esperança de salvação não 

tem nenhum fundamento. 

Na Leitura de hoje, Paulo 

responde: a nossa esperança não 

será traída, porque não é fundada nas 

nossas boas obras, nas nossas 

capacidades, na nossa fidelidade, mas 

no amor indefetível de Deus. (v. 6). 

Quando Ele inicia uma obra de 

salvação não a interrompe a meio, não 

se desencoraja, não lhe faltam as 

forças, mas leva-a sempre até ao fim.  

O homem — é verdade — pode 

permanecer teimosamente afeiçoado 

ao mal, mal, não há que temer: é 

precisamente deste apego que Deus 

prometeu libertar-nos. É impensável 

que Ele, a certa altura, seja obrigado a 

declarar-se vencido. Se não estivesse 

certo de conseguir levá-la até ao fim, 

por que motivo teria iniciado a sua 

obra de salvação? 

O amor de Deus, diz Paulo, não é 

fraco e inseguro como o dos homens. 

Estes sabem amar quem merece. 

Podem, por vezes, chegar a dar a 

vida, mas apenas por quem 

consideram digno de tal gesto. Deus 

ama de outra forma, ama até os seus 

inimigos e deu prova disso mesmo 

quando lhe entregou o seu filho. 

 Deus nos amou quando éramos 

seus inimigos, quanto mais nos amará 

agora que fomos justificados. Os 

nossos pecados não podem ser mais 

fortes que o seu amor. Mesmo que o 

abandonemos, Ele não nos abandona. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Mc 1, 15) 

 
  

MONIÇÃO: 

 
O Senhor anuncia-nos, no Evangelho, 

a grande notícia de que o Reino de Deus já 

chegou até nós, e convida-nos a levar esta 

grande notícia ao coração de todos os 

povos. 

Aclamemos o Senhor que nos anuncia 

tão feliz notícia, cantando aleluia. 

  
REFRÃO:    ALELUIA, ALELUIA! 

  

  

Está próximo o reino de Deus. 

Arrependei-vos e acreditai no 

Evangelho. 

 
 

 

«Instruindo os outros  
muito aprendi»  

(Santa Teresinha do Menino Jesus)  

Evangelho 
(Mt 9, 36 – 10, 8) 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, Jesus, 36ao ver as 

multidões, encheu-Se de compaixão, 

porque andavam fatigadas e abatidas, 

como ovelhas sem pastor. 37Jesus 

disse então aos seus discípulos: «A 

seara é grande mas os trabalhadores 

são poucos. 38Pedi ao Senhor da 

seara que mande trabalhadores para a 

sua seara». 10, 1Depois chamou a Si os 

seus Doze discípulos e deu-lhes poder 

de expulsar os espíritos impuros e de 

curar todas as doenças e 

enfermidades. 2São estes os nomes 

dos doze apóstolos: primeiro, Simão, 

chamado Pedro, e André, seu irmão; 

Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu 

irmão; 3Filipe e Bartolomeu; Tomé e 

Mateus, o publicano; Tiago, filho de 

Alfeu, e Tadeu; 4Simão, o Cananeu, e 

Judas Iscariotes, que foi quem O 

entregou. 5Jesus enviou estes Doze, 

dando-lhes as seguintes instruções: 

«Não sigais o caminho dos gentios, 

nem entreis em cidade de 

samaritanos. 7Ide primeiramente às 

ovelhas perdidas da casa de Israel. 

Pelo caminho, proclamai que está 

perto o reino dos Céus. 8Curai os 

enfermos, ressuscitai os mortos, sarai 

os leprosos, expulsai os demónios. 

Recebestes de graça, dai de graça». 

 

Palavra da Salvação. 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

O número de padres e freiras 

diminui drasticamente, os abandonos 

aumentam, a média de idade sobe e 

as perspetivas de uma inversão de 

tendência são praticamente nulas. 

Que fazer? A resposta é obvia: «Pedi 

ao senhor da seara que mande 

trabalhadores para a sua seara.»  

Sem dúvida que é preciso rezar 

pelas vocações sacerdotais e 

religiosas, mas restringir a estas 

categorias de cristãos, a aplicação do 

trecho evangélico que nos é proposto  
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hoje é incorreto o até mesmo 

perigoso: leva a pensar que somente 

estas pessoas se devem empenhar no 

serviço à comunidade, e pressupõe 

que o povo de Deus seja um rebanho 

de «ovelhas sem pastor», seja uma 

«seara» que não é ceifada e que se 

perde por falta de «ceifeiros». 

A objeção mais forte a esta 

interpretação nasce do facto que não 

se percebe por que motivo se deve 

rezar a Deus para que mande 

pastores para o seu rebanho e 

trabalhadores para o seu campo. Se 

assim fosse, estaria a comportar-se de 

uma forma irritante: nós aqui a 

trabalhar para além das nossas forças, 

noites e dias dedicados ao estudo da 

Palavra de Deus, ao anúncio do 

Evangelho o ao apostolado, enquanto 

Ele estaria a assistir, impassível, à 

dispersão das ovelhas e à perda da 

colheita. Daria vontade de desistir e 

pensar noutra coisa.  

Os doze discípulos – digamo-lo já 

– não representam os padres o as 

freiras, mas todo o povo de Deus e, 

nesta perspetiva, a interpretação do 

trecho muda. É cada discípulo que é 

chamado a cumprir uma missão no 

campo — que é o mundo. Seja qual 

for a sua condição da vida (casado ou 

celibatário, formado ou ignorante, forte 

ou fraco...) cada um deve comportar-    

-se na construção do Reino de Deus. 

Agora, é clara a razão pela qual é 

precisa a oração: não se trata de 

convencer Deus, mas de mudar o 

coração do homem. Ao homem é 

pedido que desapegue a sua própria 

mente e o seu próprio coração dos 

critérios e juízos deste mundo, que 

assimile os pensamentos de Deus e 

que adote a vida nova proposta por 

Cristo. Como obter esta conversão, 

esta transformação radical? Só o 

diálogo com Deus e a meditação da 

sua Palavra podem realizar o prodígio. 

É esta a oração que Jesus 

recomenda.  

\/amos agora ao chamamento o ao 

envio dos doze. Há uma diferença 

notável entro o comportamento do 

mestre Jesus e o dos rabis do seu 

tempo. Estes rodeavam-se de 

discípulos para os tornarem, por sua 

vez, rabis honrados, e serem servidos 

e bem retribuídos. Jesus chama os 

seus para um serviço.  

Sente compaixão pelo seu povo, 

porque não vê ninguém que cuide 

dele: nem os chefes políticos nem as 

autoridades religiosas. Estes procuram 

defender os seus próprios interesses, 

as próprias vantagens e as 

perspetivas de carreira. Procuram os 

privilégios, querem melhorar as suas 

próprias vidas e desleixam o cuidado 

do povo que tem fome, está doente, 

vive na opressão e é vítima de 

abusos.  

Jesus é sensível às necessidades 

e as dores das pessoas. Nos 

Evangelhos encontra-se apenas doze 

vezes o verbo “splagknizomai” e é 

sempre utilizado para exprimir a íntima 

comoção de Deus ou de Cristo em 

relação ao homem. Aqui, é aplicado 

aos sentimentos que Jesus 

experimenta: não fica impassível, não 

olha com desapego e desinteresse a 

condição em que se debate o seu 

povo, mas comove-se; experimenta 

uma emoção visceral (“splazgkna” em 

grego, indica as vísceras).  

Esta compaixão leva-o a intervir. 

Dá início a um povo novo: chama os 

doze e este número refere-se às doze 

tribos de Israel.  

Jesus ordena a estes discípulos 

que continuem a sua obra, e por isso 

quer que eles, antes de mais, rezem, 

porque somente pela oração podem 

assimilar os sentimentos de Deus; 

depois dá-lhes a autoridade de 

expulsar os demónios e curar os 

doentes.   

Não se deve pensar que os 

cristãos (e os padres de modo 

particular) tenham recebido algum 

antigo poder para realizarem 

prodígios, para curarem milagrosa-

mente as pessoas. Os demónios e as 

doenças são o símbolo de tudo aquilo 

que se opõe à vida – física, psíquica, 

espiritual – da pessoa, são a 

expressão de todas as formas de 

morte com as quais, momento a 

momento, nos confrontamos. 

A autoridade que Jesus dá, não é 

sobre as pessoas, mas sobre o mal, é 

a força prodigiosa da sua Palavra que 

é capaz de debelar o mal e criar um 

mundo novo.  

Nos últimos versículos, a missão a 

que são chamados, é lembrada outra 

vez: «Pelo caminho proclamai que 

está perto o Reino dos Céus. Curai os 

enfermos, ressuscitai os mortos, sarai 

os leprosos, expulsai os demónios» 

vv. 7-8). Trata-se – como é fácil 

verificar – de tudo aquilo que Jesus 

fez (Mt 9, 35; 4, 17). Os cristãos são 

chamados a usar todas as suas 

energias para «reproduzir», para 

tornar presente no mundo o seu 

Mestre. Ele é o primeiro operário 

enviado para a seara, os discípulos 

são os seus colaboradores – como 

bem compreendeu Paulo (1 Cor 3, 9).  

A ordem com que se conclui o 

trecho – «Recebeste de graça, dai de 

graça» (v. 8) – é a exigência de 

completo desapego a qualquer forma 

de interesse egoísta no cumprimento 

da ação apostólica. 

 O discípulo de Cristo não trabalha 

para obter algum tipo de vantagem 

pessoal: ser conhecido, estimado, 

reverenciado, para enriquecer. A sua 

única recompensa será a alegria de 

ter servido e amado os irmãos com a 

generosidade com que viu operar 

Jesus. 

 
 

 

Oração Universal 

 

1 

Pelos bispos, sucessores dos 

apóstolos, 

Pelas multidões fatigadas e abatidas, 

e pelos trabalhadores da seara do         

Senhor, 

oremos, irmãos. 

 

2 

Pelos que têm de partir da sua pátria, 

pelos profetas a quem Deus envia a 

falar 

e pelo povo que os ouve e é fiel à 

aliança, 

oremos, irmãos. 

 

3 

Pelas ovelhas que andam sem pastor, 

pelos enfermos de doenças incuráveis 

e pelos leprosos e pelos moribundos, 

oremos, irmãos. 

 

4 

Pelos que perderam a fé e andam 

tristes, 

pelos que, por fragilidade caíram em     

pecado 

e pelos que, para salvar outros, se   

deixam matar, 

oremos, irmãos.                (continua…) 
 

N.º 631 – 14.06.2020 – XI Domingo Comum 

– Pág. 4 / 8 –   
 



– Pág. 5 / 8 –  
XI Domingo Comum – 14.06.2020 – N.º 631 

 

(…continuação.) 

 

5 

Por nós mesmos, povo de reis e 

nação  santa, 

que o Filho de Deus reconciliou 

e pelos defuntos das nossas famílias e 

da nossa Paróquia, 

oremos, irmãos. 
 

Antífona da Comunhão 

almo 26, 4 

 

Uma só coisa peço ao Senhor, por ela 

anseio: habitar na casa do Senhor, 

todos os dias da minha vida. 

  

OU: 

Jo 17, 11 

 

Pai santo, guarda no teu nome os que 

Me deste, para que sejam em nós 

confirmados na unidade, diz o Senhor. 

 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 19 – Sagrado Coração de Jesus. 

Dia 20 – Imaculado Coração da 

Virgem Santa Maria. 

 
 

 

Povo sacerdotal – 1 
 

Participamos da missão 

sacerdotal de Jesus 
 

«[...] mas vós sereis para Mim um 

reino de sacerdotes, uma nação 

santa’.» 

Jesus Cristo foi constituído pelo 

Pai, Sumo Eterno Sacerdote. Só Ele, 

em nome das pessoas de todos os 

tempos, Lhe oferece um sacrifício 

agradável. «Os sacrifícios e oblações 

que Te foram oferecidos não eram 

suficientes para Te aplacar. Então Eu 

disse: “Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a 

Tua vontade.”»  

As vítimas oferecidas no Antigo 

Testamento eram uma figura do 

Sacrifício da Nova Lei. 

Pelo Batismo, fomos incorporados 

como membros do Corpo Místico de 

Jesus Cristo, formando um só corpo e 

uma só vida com Ele. 

O Concílio Vaticano II ensina-nos 

que a Liturgia, celebrada pela Igreja e 

na qual cada um de nós tem o seu 

papel, é o exercício do múnus 

sacerdotal de Jesus Cristo. Não 

somos, pois, na Missa, simples 

espectadores, mas oferecemo-nos a 

nós próprios e oferecemos o mundo 

em união com o único Redentor do 

mundo. 

Por isso, quando Jesus Se oferece 

em sacrifício ao Eterno Pai não Se 

oferece só, nem atua como sacerdote 

isolado. Oferece-Se e oferece-nos, de 

tal modo que somos sacerdotes e 

vítimas em união com Ele. 

 
 

 

 

Povo sacerdotal – 2 
 

Em que se concretiza esta 

missão 
 

 «Agora, se ouvirdes a minha voz, 

se guardardes a minha aliança, sereis 

minha propriedade especial entre 

todos os povos.» 

A missão do único sacerdote 

aceite pelo Pai é ser Mediador, ser 

‘ponte’. Por isso Lhe chamamos 

Pontífice Eterno. 

O sacerdote (na Pessoa de Cristo) 

constrói esta ponte falando dos 

homens a Deus, ao pedir, desagravar, 

louvar e agradecer por eles; e falando 

aos homens acerca de Deus, ou seja, 

ensinando-os a estabelecer com Ele 

uma relação filial. 

A preocupação dos pais pela 

educação religiosa dos filhos e a 

frequência dos sacramentos; as 

diligências dos militantes das obras de 

apostolado; as nossas amizades que 

encaminham para Deus, são o 

exercício deste sacerdócio real. 

Mas o exercício do nosso 

sacerdócio real tem de começar, como 

nos diz acerca de Jesus a Carta aos 

Hebreus, por cumprir fielmente a 

vontade do Pai. Por isso Lhe rezamos 

no Pai Nosso: “Seja feita a Vossa 

vontade, assim na terra (a começar 

pela vida de cada um de nós, em 

todas as situações da vida) como no 

Céu.” 

 
 

 

Jornal do Leitor 

Povo sacerdotal – 3 
 

Ter alma sacerdotal 
 

«‘Vistes o que Eu fiz ao Egipto, 

como vos transportei sobre asas de 

águia e vos trouxe até Mim.’» 

Os Pastorinhos de Fátima 

travaram um diálogo com o Anjo, em 

1916. Conta-nos a Irmã Lúcia, nas 

suas memorias: 

«Passado bastante tempo, em um 

dia de Verão, em que havíamos ido 

passar a sesta a casa, brincávamos 

em cima dum poço que tinham meus 

pais no quintal a que chamávamos o 

Arneiro... De repente, vemos junto de 

nós a mesma figura ou Anjo, como me 

parece que era, e diz: 

— Que fazeis? Orai muito. Os 

Corações Santíssimos de Jesus e 

Maria têm sobre vós desígnios de 

misericórdia. Oferecei constantemente 

ao Altíssimo, orações e sacrifícios. 

— Como havemos de nos 

sacrificar? — perguntei eu. 

— De tudo o que puderdes, 

oferecei a Deus sacrifício em ato de 

reparação pelos pecados com que Ele 

é ofendido e súplica pela conversão 

dos pecadores. Atraí assim, sobre a 

vossa Pátria, a paz. Eu sou o Anjo da 

sua guarda, o Anjo de Portugal. 

Sobretudo, aceitai e suportai, com 

submissão, o sofrimento que o Senhor 

vos enviar». 

Os Pastorinhos entenderam 

profundamente esta mensagem que 

era um chamamento a que exerces-

sem o seu sacerdócio real, como 

batizados. Compreenderam o que 

era ter alma sacerdotal. 

• Rezar pelas pessoas, para que 

se voltem para Deus na sua vida; falar 

às pessoas acerca de Deus. 

• Fazer de toda a vida uma 

oferenda agradável ao Senhor. Para 

isso, é preciso viver em santidade e 

em graça de Deus, fazendo o que 

Deus quer, como quer e quando quer. 

• Temos de ser sinais de Deus no 

meio das pessoas, pelo nosso 

comportamento e pelas nossas 

palavras. Qual o segredo para que 

esta pessoa se esforce por fazer o 

trabalho perfeito e com alegria; e não 

dobre o seu joelho diante do dinheiro, 

das honras e da sensualidade, sendo 

honesta em toda a sua vida?  
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Sacerdócio ministerial - 1 
 

Sacramento da Nova Lei. 

Pastores do rebanho 
 

«Jesus, ao ver as multidões, 

encheu-Se de compaixão, porque 

andavam fatigadas e abatidas, como 

ovelhas sem pastor.» 

Jesus concretiza esta alma 

sacerdotal convidando-nos a pedir 

muitos e santos pastores do Seu 

rebanho. 

Se tanta gente se afasta de Deus e 

vive como se Ele não existisse, é 

porque não somos fermento do mundo 

e sal da terra. 

Mas há muitas tarefas que os 

leigos podem realizar na Igreja. Mas 

há algumas que só as pode realizar 

validamente aquele que recebeu o 

sacramento da Ordem (Presbítero e 

Bispo). 

O sacerdócio ministerial brotou do 

Coração misericordioso de Jesus 

Cristo no alto da Cruz, para que, por 

meio de pessoas humanas Ele possa: 

• alimentar a fé do Povo de Deus 

com a pregação do Evangelho; 

• consagrar o pão e o vinho, 

transubstanciando-os no Corpo e 

Sangue do Senhor; 

• perdoar os pecados no 

sacramento da Reconciliação e 

Penitência; 

• administrar o sacramento da 

Confirmação e da Santa Unção. 

Isto não dispensa a ação dos 

leigos: aproximar as pessoas destas 

fontes de graças, para que não andem 

como ovelhas sem pastor. 

 
 

 

 
Sacerdócio ministerial - 2 

 

Escolhidos por Jesus. 
 

«Depois chamou a Si os seus doze 

discípulos e deu-lhes poder de 

expulsar os espíritos impuros e de 

curar todas as doenças e 

enfermidades.» 

Jesus deixa claro que não somos 

nós que ousamos tomar a iniciativa de 

ser ordenados, mas é Ele quem 

chama os que quer. «Não fostes vós 

que me escolhestes, mas fui Eu que 

vos escolhi para que vades e deis 

fruto e o vosso fruto permaneça.» 

Foi uma decisão importante para 

Jesus, de tal modo que a preparou, 

passando a noite anterior em oração. 

Por meio dos Pastores da igreja. 

Vêm para servir, abandonando gostos 

e planos pessoais. 

Muitos abandonam profissões em 

que ganham bem, cursos em que 

gostavam de trabalhar, para servir os 

seus irmãos no sacerdócio ministerial. 

O sacerdote não se ordena para 

benefício de si mesmo. Quando ele 

necessita da graça dos sacramentos, 

tem de recorrer a outro sacerdote. 

 
 

 

 
Sacerdócio ministerial - 3 

 

Para servir 
 

 «Curai os enfermos, ressuscitai os 

mortos, sarai os leprosos, expulsai os 

demónios.» 

Jesus não se refere à cura das 

doenças físicas. Para isto há 

profissionais, além de que a saúde 

corporal acaba por se perder 

definitivamente, porque esta vida na 

terra tem um limite. 

Na Sua vida pública, Jesus curou 

muitos doentes que Lhe eram 

apresentados. Estas curas eram como 

que figuras de outras mais 

maravilhosas que Ele queria realizar 

na Igreja e no mundo até ao fim dos 

tempos. 

Curar doenças 

 Muitas pessoas pensam que toda 

a doença deve ter cura... e quando 

não resolvem o problema no médico 

ou numa promessa que fazem a um 

santo, recorrem ao bruxedo. À medida 

que vai crescendo a ignorância 

religiosa, avança a superstição. Assim 

complicam a vida, são espoliados de 

muito dinheiro e acabam por se tornar 

presas da possessão diabólica. 

Ressuscitar os mortos 

 Acontece este milagre no 

sacramento da Confissão. Quem vive 

em pecado mortal, está morto para a 

vida do Céu. Depois de uma confissão 

bem feita, a vida da graça regressa e, 

com ela, a alegria e a paz. O demónio 

odeia o confessionário. 

Quantas vezes estivemos mortos e 

ressuscitámos! 

Sarar os leprosos 

As pessoas que se confessam 

bem, rezam e fogem das ocasiões, 

acabam por se libertarem da lepra do 

pecado, em vez de a contagiarem a 

outras pessoas. 

Expulsar os demónios 

 Referimo-nos à possessão moral 

e não à física. De facto, se 

pudéssemos ver com os olhos do 

corpo, ficaríamos admirados ao ver 

como o Inimigo obedece à voz do 

sacerdote, porque Jesus Cristo opera 

nele. 

Mas é sobretudo no altar que ele 

exerce em plenitude o seu ministério. 

Que a Mãe dos sacerdotes nos dê 

muitos obreiros para a seara e os 

ampare nos seus trabalhos. 

 
 

 

 

SEGUIDORES DE JESUS 

 
Nas primeiras frases do evangelho 

de hoje aparece Jesus como um Bom 

Pastor que sente compaixão por quem 

se acha em necessidade. Jesus 

convida os seus discípulos a compro-

meterem-se na luta por ajudar os que 

sofrem.  E os discípulos compreende-

ram que a fé cristã consiste na 

solidariedade com aqueles que 

suportam o sofrimento, no trabalhar 

para fazer o bem, no praticar a 

justiça… 

Muitos foram os homens e 

mulheres que seguiram Jesus.  Mas o 

Evangelho refere doze “Apóstolos”, 

(em grego: enviados). O número 

“doze” significa que Jesus está a 

construir o novo Povo de Deus, a 

Igreja.  Da mesma maneira que o 

antigo povo de Israel era formado por 

doze tribos, a Igreja está alicerçada 

nos doze apóstolos. Os bispos são os 

sucessores desses doze Apóstolos. 

Os discípulos de Jesus eram uns 

poucos. Era necessário encontrar 

novos discípulos comprometidos.  

Também hoje são necessárias 

pessoas que sigam a Jesus e se 

comprometam na difusão da sua 

Palavra e na realização das suas 

obras. 

 
 

 

 
 
 

N.º 631 – 14.06.2020 – XI Domingo Comum 

– Pág. 6 / 8 –   
 



– Pág. 7 / 8 –  
XI Domingo Comum – 14.06.2020 – N.º 631 

Sabias que… 

A ceifa e as foices 
 

Nos tempos de Jesus a ceifa da 

cevada era feita de meados de abril 

até maio. 

Ceifava-se cortando apenas as 

espigas. Deixava-se os caules da 

palha. O restolho servia apenas para 

adubo no campo. 

Por vezes, ceifava-se rente ao 

chão para obter palha com que se 

fabricavam adobes: tijolos fabricados 

com barro amassado com palha e 

secados ao sol. 

Misturava-se também a palha com 

estrume para fabricar combustível. 

A ceifa tinha conotações terríveis 

chegando a simbolizar o fim dos 

tempos. 

 
 

 

Oração 

Senhor, 

obrigado por me chamares  

e seguir-Te 

e me convidares  

a ser teu discípulo, 

 

Concede-me força capaz 

de proclamar as tuas Palavras 

de coragem e de perdão. 

 

Dá-me a coragem necessária 

para realizar as tuas ações 

libertadoras. 

 

Peço-Te que a minha vida 

seja um reflexo da tua. 

 
 

 

Descomplica (9) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: recomeçar, acreditar,  

confiar, esperar, aceitar, entregar, desapegar, 
persistir, agradecer,  

avançar e descomplicar. 
 

Primeiro verbo “Recomeçar” 

Promete não desistir. Promete 

lutar, enfrentar, atravessar todos os 

obstáculos do teu caminho. Promete 

ser força e coragem quando os teus 

olhos se encherem de mar. Promete 

às vezes parar para descansar, para 

respirar, para renovar o verbo 

«acreditar». Promete dar voltas e 

voltas por cima. Promete ir em frente. 

Promete reunir-te sempre dessa arma 

fortíssima que aprendeste a usar: o 

teu amor por ti. Promete nunca te 

esqueceres de ti e dos teus-tão-teus. 

Promete ter sempre esse coração que 

é casa, abrigo, pés descalços, colo 

fundo. Promete que as tuas derrotas 

serão sempre escolas, e que as 

vitórias são gratidão. 

– Promete, por tudo e para 

sempre, que na dúvida entre a razão e 

a paz de espírito saberás sempre qual 

é o lado certo da vida. 

.              

                   (Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

Dividas e pecados  

cada um paga os seus 

2 

Mais vale um pássaro na mão  

que dois a voar 

3 

Nem tudo o reluz  

é ouro 

4 

O dinheiro  

abre todas as portas 

5 

No poupar  

é que está o ganho 

6 

Se é rico e tem dinheiro  

faz-lhe o ofício inteiro 

  
 

 

Humor 

Um pintor vira-se para o outro: 

– Ontem caí de um escadote de 6 

metros! 

E diz o outro: 

 – E não te magoaste?  

– Não, ainda estava no primeiro 

degrau. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Na selva passava-se uma época 

de grande fome. O rei leão tomou, 

numa reunião com todos os animais, a 

seguinte decisão: 

– Para acabar com a fome, vamos 

acabar com todos os animais 

pequenos. Assim se fez, mas a fome 

continuou!  

Nova reunião se fez, e o rei leão 

tomou então a seguinte decisão: 

– Para acabar com a fome vamos 

acabar com todos os animais de boca 

grande. 

Sussurra a hipopótamo para o 

rinoceronte: Coitado do crocodilo, já 

tem os dias contados… 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dois amigos meteram-se a 

explorar uma gruta. Em dado 

momento diz um:  

– Ó pá, tu não tinhas medo do 

escuro? 

– Eu tinha, mas agora só tenho 

medo das faturas da água, da luz, do 

telefone e dos impostos IMI, IUC, IRS, 

IRC. IVA. etc. etc. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

– O senhor pratica algum 

desporto? 

– Sim. Pratico corrida em todas as 

modalidades, levantamento de pesos, 

luta livre… 

– Como é isso possível? 

– Muito simples. Apanho todos os 

dias o autocarro na hora de ponta. 

 
 

 

 

Carta-oração de uma 

donzela, a Deus 
 

Senhor, não deixes que eu 

escolha o marido errado 
 

A oração sincera que toca o 
coração de Deus 

 

Querido Pai, como tens visto, 

tenho-me esforçado para confiar a 

área sentimental da minha vida em 

Tuas mãos. Bem sei que não devo 

transformar o sonho de viver uma 

história de amor em um ídolo e que a 

minha vida não fique voltada só para 

isso, mas de vez em quando surge o 

medo de escolher a pessoa errada. 

Sei que não existem pessoas 

perfeitas e que embora algumas 

imperfeições pareçam charmosas, há 

defeitos em mim e nele que precisarão 

de ser trabalhados para que possa-

mos permanecer como um casal. Não  
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são das imperfeições que tenho medo, 

mas sim do tipo de pessoa que ele 

será. 

Parece ridículo preocupar-me com 

isso agora, já que a escolha será 

minha. Tu, Senhor, não me vais jogar 

nos braços dele ou fazer com que nos 

esbarremos, numa qualquer hora 

dessas, como nos filmes românticos. 

Em algum momento, o meu coração 

vai-se derreter e vou-me apaixonar ou 

amar alguém. Talvez ele não seja o 

melhor para mim e se não for, não 

permitas que nos casemos. 

Não quero perder tempo ao lado 

de alguém, temporariamente, quero 

começar uma história que chegue com 

a Vossa benção e que só a morte nos 

separe. Abro mão dos testes e das 

tentativas frustradas, para viver um 

amor que seja segundo a Tua 

vontade. 

Pai, não quero um rapaz perfeito, 

com uma casa incrível e com muito 

dinheiro no banco. O que desejo é 

alguém que segure a minha mão em 

qualquer hora, que ore e leia a Bíblia 

comigo, que me apoie e sonhe comigo 

como eu sonharei e lutarei com ele. 

A Tua Palavra ensinou-me que um 

homem deve amar a sua esposa como 

Jesus amou a Igreja, e ao ler sobre 

Jesus vejo o quanto Ele foi generoso, 

amoroso e dedicado aos filhos do seu 

Pai. Assim sendo, desejo um futuro 

marido que esteja atento a ser como 

Jesus, da mesma forma que estarei 

disposta a fazer. 

Não quero entrar em relaciona-

mentos opressivos, em que o amor é 

confundido com o ódio, o que anseio é 

um relacionamento baseado e 

inspirado em 1 Coríntios 13, no amor 

do próprio Deus. 

Senhor, não deixes que eu escolha 

o homem errado, que entre em 

relacionamentos que me machucarão 

e ao rapaz também. O amor vence 

dores e desafios, porém não foi feito 

para ser composto apenas de dias 

escuros. Creio em união de propósitos 

e sei que não será diferente comigo e 

com o rapaz que ainda não sei o 

nome. 

Com amor, 

Tua pequena. 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

A rir, se dizem 

verdades 

Em altos cargos se expande  

muita gente tola e má;  

respeita-se um burro grande  

só pelo coice que dá. 

 

Não há nada mais iníquo  

que o operário mais consuma,  

que ver o filho-de-pai-rico  

que não faz coisa nenhuma. 

 

São guarda-chuvas, no porte,  

os amigos que conheço:   

– quando um vento é muito forte, 

viram logo do avesso. 

 

Há homem, matreiro e fino,  

pequeno, franzino e fraco:  

– o micróbio é pequenino  

e não há maior velhaco. 

 

Nação grande não se cala,  

domina o mundo a ambição,  

e a pequena perde a fala  

ante a boca de um canhão. 

 

É a terra que dá tudo:  

dá-nos pão que nos console,  

– mas no fim com ar sisudo  

abre a boca e nos engole. 

 

Se o velhaco visse um dia,  

como ser sério convém,   

– por grande velhacaria  

seria sério também. 

 

Gosto do burro bem burro;  

com burro altivo eu não falo,  

– pois dá coice e diz que um zurro  

é relinche de cavalo. 

 

Não cabe a ambição no mundo,  

que é tão velha e que é tão nova;  

– mas depois, cabe no fundo  

dos sete palmos da cova. 

 

É melhor viajar muito  

ou descansar como a lesma?  

– há burros que viajam muito  

mas ficam burros na mesma. 
 

Dr. José Marque da Cruz  

1888 – 1958 

 

Nasceu em Cortes, Leiria, em 

15.11.1888, licenciou-se na Universidade 

de Coimbra e faleceu no Brasil em 

23.12.1958.  

Foi professor da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de S. Paulo (Brasil). Autor de 

numerosas obras, foi também poeta. As 

suas quadras mordazes continuam cheias 

de atualidade. Estas estão publicadas no 

seu livro “Redondilhas”. 
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