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Judas, o Cireneu e Eu 

(22) 

O ENCONTRO COM A MÃE 

Não aflijas o coração do infeliz nem 

recuses esmola aquele que está na 

miséria. Não rejeites o pedinte em aflição, 

nem voltes a cara ao pobre. 
  

(Sir 4, 3-4) 

 

III 

Paramos no passeio  

à beira-dor,  

a ver passar  

o irmão humilhado,  

perdido, condenado,  

que segue seu caminho de paixão, 

arrastando seus males pelo mundo. 

 

Olhamos um segundo  

o rosto atormentado  

(por um segundo apenas  

sentimos compaixão)  

e voltamos o rosto para o lado  

com uma espécie de pressa ou de 

receio  

e seguimos, enfim, pelo passeio  

(mas sempre numa outra direção). 

 
 

 

XII Domingo Comum 

A liturgia lembra a dificuldade que 

existe para quem é chamado a dar a 

conhecer o projeto de Deus no mundo. 

Mas garante também que a solicitude 

de Deus não abandona aqueles que 

dão testemunho da salvação.  

Sejamos testemunhas de Jesus 

diante de todos. Queremos dar-lhe a 

alegria de Ele nos apresentar a Seu 

eterno Pai, no Reino dos Céus. 

 
 

 

Introdução 

É mesmo perigoso andar em 

contramão? 

Antes de embocar numa estrada é 

preciso olhar para a sinalética, é 

necessário verificar se, por acaso, não 

nos estamos a aventurar num sentido 

proibido.  

Quando observa o sentido em que 

se movem as outras pessoas, o 

discípulo de Cristo tem a sensação 

imediata e nítida de estar a conduzir 

em contramão. Se escolhe o caminho 

da renúncia, da partilha dos bens, do 

amor desinteressado, do perdão sem 

limites, da fidelidade  à palavra dada, 

vê o trafego mover-se no sentido 

oposto o dá-se conta que, mesmo que 

conduza com prudência, o embute é 

inevitável e será sempre ele a sofrer 

mais, a ser considerado deslocado, a 

ser acusado de quebrar as regras 

aceites por todos.  

O justo é incomodo para o impio, 

«só o ato de o ver incomoda» (Sb 2, 

14); irrita-o porque «a sua vida não é 

semelhante à dos outros e os seus 

caminhos são muito diferentes» (Sb 2, 

15)  

Nos momentos de perseguição, 

pode surgir também no cristão a 

dúvida do estar no sentido errado. 

Depois de ter verificado que está 

realmente a seguir as indicações do 

Mestre, não deve deixar-se tomar pelo 

receio: é aquele o sentido justo, é ele 

quem está a conduzir com os olhos 

abertos e caminha na luz. 

— Não nos perguntarão se 

ganhámos ou perdemos, mas se 

lutamos pela causa justa. 
 

 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 27, 8-9 

O Senhor é a força do seu povo,  

o baluarte salvador do seu Ungido. 

Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai 

a vossa herança,  

sede o seu pastor e guia através dos 

tempos. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Jr 20, 10-13) 

 
MONIÇÃO: 

 

«Salvou a vida dos pobres das mãos 

dos perversos.» 

 O profeta Jeremias ouve os seus 

adversários que espreitam a ocasião de o 

verem cair. Ele apela para a justiça e 

proteção divina e recebe a força para 

realizar a sua missão. 

  

LEITURA: 

 

 

 
 

N.º 632 – 21.06.2020 – XII Domingo Comum 

– Pág. 1 / 7 –   
 

mailto:jornal.leitor@portugalmail.pt
http://www.paroquiascesf.com/


 

– Pág. 2 / 7 –  
XII Domingo Comum – 21.06.2020 – N.º 632 

 

 

 

Leitura do Livro do profeta 

Jeremias 
 

Disse Jeremias: 10«Eu ouvia 

as invetivas da multidão: 'Terror 

por toda a parte! Denunciai-o, 

vamos denunciá-lo!' Todos os 

meus amigos esperavam que eu 

desse um passo em falso: 

'Talvez ele se deixe enganar e 

assim o poderemos dominar e 

nos vingaremos dele'. 11Mas o 

Senhor está comigo como herói 

poderoso e os meus persegui-

dores cairão vencidos. Ficarão 

cheios de vergonha pelo seu 

fracasso, ignomínia eterna que 

não será esquecida. 12Senhor do 

Universo, que sondais o justo e 

perscrutais os rins e o coração, 

possa eu ver o castigo que 

dareis a essa gente, pois a Vós 

confiei a minha causa. 13Cantai 

ao Senhor, louvai o Senhor, que 

salvou a vida do pobre das 

mãos dos perversos». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Proclamar este texto, torná-lo vivo, não 

é tarefa fácil (porque não é juntar sílabas 

ou palavras como por vezes pensam e 

fazem alguns Leitores) Tem, Leitor, a 

humildade bastante de te sujeitares à 

apreciação dos outros colegas (equipa de 

leitores), antes de a proclamar na liturgia.  

Exercita algumas palavras, tais como: 

invetivas (abre o “e” = “invètivas”) / 

denunciai-o / denunciá-lo / vingaremos / 

perseguidores (não é “presseguidores”) / 

ignomínia / perscrutais (não é “prescrutais”) 

/ perversos (não “preversos”) / e outras. 
 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 
 

Jeremias vive num dos momentos 

mais dramáticos da história do seu 

povo. O exército do Nabucodonosor 

cercou Jerusalém, está para a tomar 

do assalto o saqueá-la. O rei e os 

comandantes do exército perderam 

completamente a cabeça e tomam 

decisões insensatas. Os chefes 

religiosos, em vez de se darem conta 

que se aproximava a ruína, abençoam 

as escolhas dos militares o incitam o 

povo exclamando: Tudo corre bem, 

não vos acontecerá nada de mal (Jr 5, 

12-14), enquanto que, pelo contrário, 

tudo corre mal e está próxima a 

catástrofe.  

Jeremias parece ser a pessoa 

menos indicada para entrar neste 

conflito: é jovem, tímido, sensível, 

amante da vida tranquila, alheio às 

polémicas; o seu sonho é viver 

tranquilo em Anatot com a sua família, 

mas o Senhor chama-o para uma 

missão difícil e arriscada contra «os 

reis de Judá e os seus chefes, os 

sacerdotes e o povo da terra». «Cinge  

os teus rins – diz-lhe o Senhor —

levanta-te o diz-lhes tudo o que Eu te 

ordenar... Far-te-ão guerra, mas não 

hão de  vencer, porque Eu estou 

contigo para te salvar» (Jr 1, 17-19). 

 Inimigo jurado de Jeremias é um 

sacerdote, Pachiur, filho do Émer, 

superintendente do templo. Este 

mandou espancar o prender o profeta. 

No dia seguinte, tendo sido libertado 

da prisão, Jeremias encontra-o e, 

ironicamente, deturpa-lhe o nome, 

chamando-lho Magòr, que significa 

“terror, terror por toda a parte” (Jr 20, 

1-3). Pachiur — garante o profeta — já 

não assustará mais ninguém, mas 

dentro em pouco será ele que, 

espantado o aterrorizado, irá procurar 

refúgio em algum esconderijo da 

cidade, quando os soldados da 

Babilónia o perseguirem. Será 

capturado e reduzido à escravatura, 

levado para o exílio e ali morrerá 

juntamente com aqueles a quem 

enganou com mentiras: prometia paz, 

enquanto se aproximavam dias de 

terror.  

A Leitura do hoje inicia com as 

palavras do Jeremias que lembra a 

reação da multidão às suas 

denúncias. Retomando a alcunha 

atribuída a Pachiur — terror por toda a 

parte — as pessoas ridicularizam o 

profeta chamando-lhe “terror por toda 

a parte, como que a dizerem: agora és 

tu quem está aterrorizado, não 

Pachiur, vê-se bem que morres de 

medo.  

Os inimigos de Jeremias não se 

limitam à brincadeira e ao sarcasmo; 

procuram razões para organizar um 

processo-farsa e assim poderem 

condená-lo. Chegam a pensar num 

linchamento (v. 10).  

Misturados entre a multidão que 

grita, estão também os seus melhores 

amigos. O profeta, tendo ficado só, vê 

fracassar a sua missão, sente-se 

rejeitado pelo seu povo e abandonado 

por todos. É inevitável o 

desencorajamento, a incerteza, o 

desconforto e até mesmo a dúvida se 

a sua vocação não teria sido um 

engano. Então desabafa com o 

Senhor, grita-lhe toda a sua dor, 

chega a amaldiçoar o dia do seu 

nascimento (Jr 20, 14-18).  

Esta oração, feita de expressões 

audazes mas sinceras, faz emergir 

nele a certeza da fidelidade de Deus. 

As desilusões, as contrariedades, as 

perseguições fizeram vacilar, por um 

momento, a sua confiança e a sua 

esperança, mas não conseguiram 

sufocá-las e apagá-las; ele proclama: 

«O Senhor está comigo como herói 

poderoso» (v. 11). Agora esta certo: 

Deus irá intervir, fará resplandecer a 

verdade e fará triunfar quem defendeu 

a causa justa. 

 Os últimos versículos da Leitura 

(vv. 12-13) contém um desabafo algo 

violento contra os inimigos. As 

palavras do Jeremias não devem ser 

vistas como uma explosão de ódio, 

mas como um desejo, justo e humano, 

do ver triunfar as suas razões, 

reconhecida a sua inocência e 

desmascarada a malvadez dos 

adversários.  

É difícil ser profeta, é difícil dizer a 

verdade, ser o primeiro a levantar a 

voz para denunciar o que não esta 

bem. É mais cómodo esconder-se, 

fazer de conta que não se vê, deixar 

que sejam os outros a falar. E, no 

entanto, se queremos uma sociedade 

nova, uma igreja mais adequada ao 

Evangelho e mais dócil ao Espírito, se 

aspiramos a uma novidade de vida, 

então são necessários profetas que, 

como Jeremias, tenham a coragem de 

dizer aquilo que o Senhor lhes sugere, 

mesmo arriscando a vida. 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 68 (69), 8-10.14.17. 33-35  

 

MONIÇÃO: 

O salmo 68 lembra-nos que o Senhor 

“ouve os pobres e ama os humildes”. Por  
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isso, a Sua palavra reconforta a nossa 

alma: “A bondade de Deus livra-nos dos 

que nos odeiam.” Elevemos a Deus, as 

nossas súplicas e “o nosso coração se 

reanimará”: 

 

  

REFRÃO:         

 

PELA VOSSA GRANDE MISERICÓRDIA,  

ATENDEI-ME, SENHOR. 

  

Por Vós tenho suportado afrontas, 

cobrindo-se meu rosto de confusão. 

Tornei-me um estranho para os meus 

irmãos, 

um desconhecido para a minha 

família. 

Devorou-me o zelo pela vossa casa 

e recaíram sobre mim os insultos 

contra Vós. 

 

A Vós, Senhor, elevo a minha súplica, 

no momento propício, meu Deus. 

Pela vossa grande bondade, 

respondei-me, 

em prova da vossa salvação. 

Tirai-me do lamaçal, para que não me 

afunde, 

livrai-me dos que me odeiam e do 

abismo das águas. 

 

Vós, humildes, olhai e alegrai-vos, 

buscai o Senhor e o vosso coração se 

reanimará. 

O Senhor ouve os pobres e não 

despreza os cativos. 

Louvem-n'O o céu e a terra, 

os mares e quanto neles se move. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm  5, 12-15) 

 

 

 
 MONIÇÃO:  

 
«O dom gratuito não é como a falta.» 

São Paulo estabelece uma 

comparação entre Adão, o primeiro 

homem, e Jesus Cristo, o novo Adão; entre 

os homens que viviam sob a lei de Moisés 

e os que vivem pela graça de Jesus Cristo. 

Somos a nova humanidade; 

participamos do triunfo de Jesus, que, 

morrendo destruiu a morte. Ressuscitando 

restaurou a vida. 

 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do 

apóstolo São Paulo aos 

Romanos 
 

Irmãos: 12Assim como por 

um só homem entrou o pecado 

no mundo e pelo pecado a 

morte, assim também a morte 

atingiu todos os homens, 

porque todos pecaram. 13De 

facto, até à Lei, existia o pecado 

no mundo. Mas o pecado não é 

levado em conta, se não houver 

lei. 14Entretanto, a morte reinou 

desde Adão até Moisés, mesmo 

para aqueles que não tinham 

pecado por uma transgressão à 

semelhança de Adão, que é 

figura d'Aquele que havia de 

vir. 15Mas o dom gratuito não é 

como a falta. Se pelo pecado de 

um só pereceram muitos, com 

muito mais razão a graça de 

Deus, dom contido na graça de 

um só homem, Jesus Cristo, se 

concedeu com abundância a 

muitos homens. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Leitor: encontras a chave desta Leitura 

na última frase.  

Neste texto, abundam as frases longas. 

Faz, por isso, exercícios de respiração. 

Aliás, o ideal, seria escolher alguém que 

domine bem a técnica respiratória.  

A última frase deve ser lida de modo a 

que não se quebre a sua unidade. A 

expressão de valor é “a graça de Deus” 

que constitui o pico da frase. Uma sugestão 

para a leres: “Entretanto, / a morte reinou 

desde Adão até Moisés, // mesmo para 

aqueles que não tinham pecado por uma 

transgressão à semelhança de Adão, / que 

é figura d’Aquele que havia de vir, ///” (não 

deves quebrar, não deves parar a leitura 

entre estas sinaléticas).  

Voltamos a lembrar a sinalética das 

cesuras: “/” significa 1 segundo; “//” = 2 

segundos; e assim sucessivamente.  

Trabalha, exercitando as palavras: 

transgressão / semelhança / pereceram (e 

não “pareceram”) / abundância / e outras. 

(Aqui, estas sinaléticas, não se inserem 

nas atrás referidas, servindo apenas para a 

separação das palavras). 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Neste trecho muito difícil da Cara 

aos Romanos, Paulo compara Adão 

com Jesus: contrapões as 

consequências do pecado do primeiro 

homem com a justificação operada por 

Cristo.  

Diz que, logo desde o início, as 

pessoas pecaram e não se inseriram 

no projeto de Deus. Depois, ao longo 

dos séculos, continuaram a cometer 

erros e a praticar a injustiça, seguindo 

o exemplo de Adão que tinha 

desobedecido e se afastara de Deus. 

 Jesus fez precisamente o 

contrário: foi obediente ao Pai, fez a 

sua vontade até à morte.  

A consequência do pecado de 

Adão foi a morte. Não a morte 

biológica – que é um facto natural – 

mas a «não-vida» escolhida por todos 

aqueles que se recusam a seguir o 

caminho traçado por Deus. No 

entanto, a graça obtida pela 

obediência de Cristo é muito superior 

às desgraças provocadas pela 

insensatez humana. Por mérito de 

Cristo, Deus comunicou a todos os 

homens a sua vida. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 15, 26b.27a) 

 

MONIÇÃO: 

 
“Vós também dareis testemunho.” 

Sempre que vivemos em conformidade 

com o Evangelho, estamos a dar 

testemunho de Jesus. Como recompensa, 

Ele nos apresentará a seu Pai que está nos 

Céus, aleluia. 

  

REFRÃO:    ALELUIA, ALELUIA! 

  
O Espírito da verdade dará testemunho 

de Mim, diz o Senhor, 

e vós também dareis testemunho de 

Mim. 

 
 

 

 

Se pelo pecado de um só pereceram 

muitos, com muito mais razão  

a graça de Deus, dom contido 

 na graça de um só homem,  

Jesus Cristo, se concedeu com 

abundância a muitos homens. 

(Rm 5, 15) 

 

 

N.º 632 – 21.06.2020 – XII Domingo Comum 

– Pág. 3 / 7 –   
 



 

– Pág. 4 / 7 –  
XII Domingo Comum – 21.06.2020 – N.º 632 

 

Evangelho (Mt 10, 26-33) 
 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus   

 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus apóstolos: 26«Não tenhais medo 

dos homens, pois nada há encoberto 

que não venha a descobrir-se, nada 

há oculto que não venha a conhecer-      

-se. 27O que vos digo às escuras, 

dizei-o à luz do dia; e o que escutais 

ao ouvido proclamai-o sobre os 

telhados. 28Não temais os que matam 

o corpo, mas não podem matar a 

alma. Temei antes Aquele que pode 

lançar na geena a alma e o corpo.  
29Não se vendem dois passarinhos por 

uma moeda? E nem um deles cairá 

por terra sem consentimento do vosso 

Pai. 30Até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados. 31Portanto, não 

temais: valeis muito mais do que os 

passarinhos. 32A todo aquele que se 

tiver declarado por Mim diante dos 

homens também Eu Me declararei por 

ele diante do meu Pai que está nos 

Céus. 33Mas àquele que Me negar 

diante dos homens, também Eu o 

negarei diante do meu Pai que está 

nos Céus». 

 

Palavra da Salvação. 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
«O nosso senhor e nosso deus 

manda que se faça tudo aquilo que se 

segue...» Começam assim os 

documentos oficiais emanados em 

nome de Domiciano (81-96 d.C.), o 

imperador que mandou levantar, por 

todo o lado, estátuas em sua honra e 

queria ser venerado como um deus. O 

cônsul Flávio Clemente, seu primo, 

que se converteu a Cristo e que, por 

causa da sua fé, não pode aderir a tais 

exigências excêntricas, é condenado à 

morte, e a sua mulher Domitila é 

exilada na Sardenha. 

 O culto ao imperador difunde-se 

sobretudo na Ásia Menor. Em Éfeso 

são erigidos um templo e uma estátua 

colossal ao «deus Domiciano», e as 

autoridades locais, subservientes ao 

poder, querem que toda a gente se 

prostre e adore aquele que o vidente 

do Apocalipse define como «a Besta» 

(Ap 13, 4.13).  

Os cristãos, por razões da sua fé, 

não prestam honras divinas ao 

soberano, e assim começam a sofrer 

castigos, discriminações, confiscações 

de bens. Muitos não conseguem 

aguentar estes abusos contínuos, 

estão no limiar da paciência e paira o 

risco da apostasia (abandonar e 

renegar a fé). Como ajudá-los a 

superar este momento difícil?  

Mateus escreve o seu Evangelho 

neste contexto histórico, e, para 

encorajar os cristãos das suas 

comunidades, insere no seu Evan- 

gelho as palavras do Mestre que 

dizem respeito as dificuldades e as 

perseguições que os discípulos 

haveriam de sofrer.  

Para o cristão, a perseguição não 

é um incidente de percurso, é um facto 

inelutável. Também o autor da 

segunda Carta a Timóteo (escrita mais 

ou menos no mesmo período) o 

lembra: «Todos os que quiserem viver 

a fé em Cristo Jesus serão 

perseguidos» (2 Tm 3, 12).  

E o que diz Jesus aos discípulos 

perseguidos?  

Começa por alertá-los para o 

medo. O medo tem uma função vital 

positiva: assinala os perigos, impede 

gestos ousados, arriscados, 

insensatos; porém, fora de controlo, é 

um obstáculo às ações corajosas e as 

escolhas resolutas.  

Para quem tomou a decisão de 

seguir Cristo, o medo constitui muitas 

vezes o pior inimigo. Manifesta-se no 

temor de perder a própria posição, de 

ver diminuir a estima dos superiores, 

de perder amizades, da privação dos 

próprios bens; no receio da punição, 

do degredo, e até mesmo da morte. 

Quem rem medo já não é livre. É 

normal ter medo, mas ai de quem se 

deixa dominar e conduzir pelo medo: 

acaba paralisado.  

No Evangelho de hoje, por três 

vezes, Jesus insiste: «não tenhais 

medo» (vv. 26.28.31) e de cada vez 

acrescenta um motivo para justificar a 

sua recomendação.  

Quem anuncia o Evangelho tem 

medo, antes de mais, porque teme 

que, devido à violência desencadeada 

pelos inimigos de Cristo, a sua sua 

missão possa fracassar. (vv. 26-27).  

Jesus tranquilizai apesar das 

provas e das dificuldades, o Evange- 

lho difundir-se-á e transformará o 

mundo. Para explicar melhor, cita o 

exemplo dos rabis do seu tempo. 

Antes de enviarem os seus discí- 

pulos a discutirem publicamente nas 

praças, instruíam-nos em segredo. A 

sua sabedoria permanecia escondida 

durante muito tempo, porém, um dia 

todo o povo era obrigado a reconhecer 

a sua sapiência e a sua preparação. A 

mesma coisa — diz Ele — acontecera 

aos seus apóstolos. Talvez eles não 

vejam germinar as sementes de luz e 

de bem que — com fadiga e na dor — 

semearam, mas devem cultivar a 

jubilosa certeza que a seara crescerá 

e a colheita será abundante. A sua 

obra não será vã; mesmo que fossem 

condenados à morte, nenhuma força 

inimiga poderia impedir a realização 

do projeto de Deus.  

É de grande luz ver o que 

aconteceu com Jesus: os seus inimi- 

gos estavam convencidos de o terem 

calado para sempre, de terem posto 

uma pedra enorme e inamovível sobre 

Ele e sobre a sua mensagem; mas na 

Páscoa ressuscitou, precisamente da 

mesma forma que a semente, ao ser 

lançada  à terra, morre, mas para 

germinar, crescer e multiplicar-se.  

O segundo motivo do medo são os 

maus tratos e a morte (v. 28). Jesus 

convida a refletir: que mal podem fazer 

os inimigos do Evangelho? Ofender, 

acusar injustamente, bater, confiscar 

os bens, tirar a vida? Sem dúvida, mas 

nada mais. Nenhuma forma de vio- 

lência é capaz de privar o discípulo do 

único bem duradouro: a vida que 

recebeu de Deus e que ninguém lhe 

pode tirar. Disto mesmo estava 

convicto Paulo: «A tribulação, a 

angústia, a perseguição, a fome, a 

nudez, o perigo, a espada... nada 

poderá separar-nos do amor de Deus 

que está em Jesus Cristo, Senhor 

nosso» (Rm 8, 35-39).  

Mas há alguém — continua Jesus 

— que deve ser temido; é «aquele que 

pode lançar na geena a alma e o 

corpo». Não se trata de alguém 

externo a nós, é o mal que, desde que 

nascemos, trazemos dentro de nos; é 

aquela força negativa que sugere 

caminhos opostos aos de Cristo. É 

preciso, antes de mais, temer a si 

mesmo e ao próprio medo. Quantas 

vezes, por medo de ficarmos sós,  
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cultivamos amizades ambíguas ou 

comportamo-nos de modo velhaco, 

mentimos, cometemos injustiças? 

Quem tem medo não consegue fazer 

aquilo que o levaria a realizar a própria 

vida e por isso... «morre».  

O terceiro motivo de medo da 

perseguição é que muitas vezes não 

nos toca apenas a nos, mas atinge 

também quem está próximo e pode vir 

a ser privado do necessário para a sua 

subsistência (vv. 29-31).  

A esta objeção, Jesus responde 

lembrando a confiança na pro- 

vidência do Pai do Céu. Não promete 

aos seus discípulos que não irá 

acontecer nada, que serão sempre 

salvos, de forma prodigiosa, mas que 

Deus realizará sempre neles o 

verdadeiro bem se tiverem a coragem 

de lhe permanecer fiéis. É muito eficaz 

a imagem dos cabelos da cabeça, dos 

quais só Deus conhece o número. 

Nada de nosso escapa ao seu amor e 

ao seu cuidado. Ele que se interessa 

por todas as suas criaturas, mesmo as 

mais pequenas, defenderá também a 

causa de quem se bate pela vinda do 

seu Reino!  

O trecho conclui com uma 

promessa: Jesus reconhecera diante 

de seu Pai aqueles que o tiverem 

reconhecido diante dos homens (vv. 

32-33). Não se refere ao juízo final, 

mas ao que acontece já hoje: Ele 

reconhece-se em alguns dos seus 

discípulos que agem no mundo, 

noutros não. Reconhece-se em quem 

não tem medo de anunciar o seu 

Evangelho, mesmo a custo da própria 

vida; não se reconhece naqueles que 

não reproduzem diante dos homens a 

sua imagem, naqueles que não 

tornam presente no mundo a sua 

palavra. Diante do Pai, Ele 

testemunha esta realidade.  

Hoje em dia, são ainda muitas as 

pessoas que são mortas por causa do 

evangelho; mas também onde não há 

derramamento de sangue a 

perseguição existe e é inevitável. 

Manifesta-se, por vezes, abertamente, 

com insultos, escarnecimentos 

públicos; outras vezes de forma 

disfarçada e manhosa, através da 

marginalização, da discriminação, da 

exclusão...  

Quem não perturba ninguém com 

a sua vida, pode estar certo: talvez 

sem se dar conta, adequou-se aos 

princípios deste mundo e renunciou ao 

Reino de Deus. 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

1 

Pelo nosso Bispo Manuel e pelos 

nossos presbíteros e diáconos, 

para que dirijam a Igreja com    

sabedoria 

no caminho da santidade e da 

salvação, 

oremos, irmãos. 

2 

Pelos governos e autoridades deste 

mundo, 

para que digam a verdade aos 

cidadãos 

e não se sirvam do poder em seu 

proveito, 

oremos, irmãos. 

3 

Pelos que lutam por mais justiça e 

bem-estar, 

para que o façam segundo o 

Evangelho 

e defendam corajosamente quem é 

mais fraco, 

oremos, irmãos. 

4 

Por aqueles a quem Deus chama no 

seu íntimo, 

para que busquem com ardor os bens        

eternos 

e se declarem por Jesus em toda a 

parte, 

oremos, irmãos. 

5 

Por nós próprios que escutámos a 

Palavra, 

para experimentarmos o perdão de 

Deus, 

que supera todos os nossos pecados, 

oremos, irmãos.  
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 

Salmo 144, 15 

 

Os olhos de todos esperam em Vós, 

Senhor, e a seu tempo lhes dais o 

alimento. 

OU: 

Jo 10, 11.15 

Eu sou o Bom Pastor e dou a vida 

pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. 

 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 22 – S. Paulino de Nola (Bispo).  

           – S. João Fisher (Bispo) e  

              S. Tomás More (Mártires). 

Dia 24 – Nascimento de S. João            

                                          Batista.   

Dia 27– Santa Maria no Sábado. 

           – S. Cirilo de Alexandria (Bispo 

e Doutor da Igreja). 

  
 

 

Não temais os que 

matam o corpo 

Jesus, ao enviar os seus discípulos 

a anunciar a Boa Nova, previne-os de 

que irão encontrar oposição, como Ele 

encontrou. Dizia-lhes: “O discípulo não 

é mais que o Mestre.” (Mt 10, 24). Mas 

tranquilizava-os: “Não temais”. É como 

quem diz: Tende bom ânimo, tende 

confiança. “Assim como o Pai me 

enviou, também eu vos envio a vós.” 

(Jo 20, 21) Jesus envia-os ao mundo 

como ovelhas para o meio de lobos, 

mas assegura-lhes o seu amor, a sua 

presença e proteção e o bom 

resultado da pregação. “Em verdade, 

em verdade vos digo: Fareis as obras 

que Eu faço e fareis obras ainda 

maiores porque Eu vou para o Pai.” 

(Jo 14,12) Jesus intercede por nós 

junto do Pai. 

A primeira Leitura apresenta-nos o 

exemplo do profeta Jeremias. Deus 

enviou-o à cidade santa para anunciar 

uma mensagem de destruição. O 

Profeta convidava os habitantes de 

Jerusalém à conversão de costumes. 

A sua mensagem era muito dura, pois 

anunciava a destruição da cidade e a 

deportação dos seus habitantes. Eles 

não acreditavam que isso fosse 

possível porque tinham lá o Templo do 

Senhor. Jeremias sofreu a perse-

guição da classe dirigente de 

Jerusalém; no entanto, não deixou de 

confiar em Deus: “O Senhor está 

comigo como um valente guerreiro 

para me proteger.” Cheio de coragem  
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anunciou com coerência e fidelidade a 

mensagem divina: “Assim fala o 

Senhor: Eu entregarei todos os 

tesouros dos reis de Judá e os 

habitantes de Jerusalém nas mãos do 

rei de Babilónia, que os deportará para 

Babilónia.” (Cf Jer 20, 4-5) 

Na Nova Aliança, os Apóstolos 

foram encarregados de anunciar uma 

mensagem cheia de esperança e 

consolação: Jesus é nome que salva. 

Cheios do Espírito Santo os Apóstolos 

anunciavam corajosamente “que 

Jesus é a pedra rejeitada pelos 

construtores, mas que veio a tornar-se 

pedra angular. E não há salvação em 

mais ninguém, porque não existe 

debaixo do céu outro nome dado aos 

homens, pelo qual possamos ser 

salvos.” (Atos 4,11-12) Anunciavam 

que Deus oferece a Salvação a quem 

acredita que Jesus é o Senhor. 

Tal como acontecera aos profetas 

e como aconteceu ao próprio divino 

Mestre, os Apóstolos também tiveram 

de enfrentar a hostilidade das 

autoridades judaicas: “Já vos 

proibimos formalmente de falar em 

nome de Jesus.” Sabemos que os 

Apóstolos foram açoitados, encarce-

rados, mas estavam felizes pois 

tinham merecido ser ultrajados pelo 

nome de Jesus. (Cf Atos 5,27.34-32). 

Jesus bem sabia das dificuldades que 

eles iriam enfrentar. Por isso falou-        

-lhes abertamente: “Se me perse-

guiram a mim, também vos 

perseguirão a vós, mas não tenhais 

medo dos homens”. 

São Paulo dirá a Timóteo: 

Proclama a Palavra, insiste oportuna e 

inoportunamente, repreende, ameaça, 

exorta com toda paciência. (2 Tim 4, 2) 

Os Apóstolos confiavam 

plenamente na Palavra de Jesus, que 

no Evangelho de hoje, repete por três 

vezes: “Não tenhais medo. Não 

temais. Não temais os que matam o 

corpo, mas não podem matar a alma.” 

Tenhamos uma confiança sem limites 

na divina Providência porque: “Até os 

cabelos da nossa cabeça estão todos 

contados.” Deus está presente mesmo 

nos pequenos acontecimentos do dia 

a dia. O Pai celeste alimenta as aves 

do Céu e cuida das flores dos campos. 

Deus ama todas as criaturas, mas nós 

somos seus filhos e “valemos mais do 

que todos os passarinhos.” Somos 

testemunhas da bondade de Deus 

diante dos homens, enquanto estamos 

neste mundo. Jesus nos defende e 

nos recompensará, quando chegar-

mos à Pátria, apresentando-nos a seu 

eterno Pai: “A todo aquele que se tiver 

declarado por Mim diante dos homens, 

também Eu Me declararei por ele 

diante do meu Pai que está nos Céus.” 

 
 

 

Não tenhais medo 

Na Palestina que Jesus conheceu 

abundavam vários pássaros, pardais, 

pintassilgos, pombas e corvos. As 

pombas e corvos eram espécies em 

grande quantidade pois os judeus 

praticamente não comiam carne de 

caça. Pardais e pintassilgos eram 

vendidos a quem desejava ter em 

cativeiro. Custavam entre um e dois 

“lepton”, moeda de cobre equivalente 

a dez cêntimos de euro. 

Jesus utiliza a imagem das aves 

que se vendem na praça, para 

transmitir a confiança que se deve ter 

em Deus. O fio condutor do Evangelho 

de hoje é a exortação “não tenhais 

medo”; é uma frase que se repete três 

vezes; uma em cada parágrafo. Os 

primeiros cristãos precisaram de muita 

coragem.  Sentiam-se perdidos em 

meio a um tão grande império. Foram, 

por vezes, perseguidos.  No meio 

destas dificuldades nunca lhes faltou a 

confiança em Jesus, presente no meio 

deles. 

Também nós temos de pôr a nossa 

confiança no Senhor que nos repete: 

“não tenhais medo, valeis muito mais 

do que todos os passarinhos. 

 
 

 

Sabias que… 

As primeiras comunidades 
 

As primeiras comunidades cristãs 

difundiram-se rapidamente pela bacia 

do Mediterrâneo. Estabeleceram-se 

nas cidades da Ásia Menor; Éfeso, 

Antioquia, Corinto... que tinham mais 

de 200.000 habitantes. Estavam 

dotadas de templos pagãos, de 

teatros, de anfiteatros, de hipódromos, 

de bibliotecas, de ginásios... Éfeso já 

possuía iluminação pública e rede de 

esgotos no século IV a.C. Os 

primeiros cristãos, longe de se 

acobardarem, anunciaram a mensa-

gem de Jesus de Nazaré com 

palavras e gestos compreensíveis 

para aquela cultura. Foram valentes. 

 
 

 

Oração 

Senhor, alegro-me  

porque és  

um Deus misericordioso.  

Senhor, olha para mim.  
 

Dá-me força.  

Protege a minha vida.  
 

Senhor, alegro-me  

porque estás  

sempre disposto  

a ajudar-me  

e a encorajar-me  

quando desanimo.  
 

Senhor, alegro-me  

porque és um Deus fiel,  

porque és nosso amigo  

e nosso companheiro de viagem. 

 
 

 

Descomplica (10) 
 

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” 

Todos falham, todos erram, todos 

caem, todos, em algum momento, 

desistem de coisas e de pessoas. 

Todos têm medo, todos têm dores, 

todos, num dia qualquer, ficam sem 

saber o que fazer. Todos têm dúvidas, 

todos querem ser gostados, todos, em 

algum fundo do poço, não encontram 

a coragem para mudar de lado. Todos 

perdem a fé-nos-outros, todos, em 

algum caminho, se perdem de si 

mesmos, todos choram e todos – 

tantas vezes – ficam cansados da 

vida.  

Mas todos – todos mesmo – são 

muito mais fortes do que pensam.  E 

todos – todos mesmo – têm mais 

coragem do que acreditam. Todos – 

todos mesmo – conseguem dar a volta 

por cima. E todos – e tu também – têm 

talento de sobra para ser aquilo de 

que não vale a pena desistir: ser feliz. 
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– Se der medo, deixa entrar a 

coragem.  

                   (Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

Se é pobre e não tem nada,  

faz lhe uma trapalhada 

2 

Passo lento, passo lento  

que este é rico e passa o tempo 

3 

Candeia que vai à frente  

alumia duas vezes 

4 

Perdido por dez  

perdido por vinte 

5 

Quem dois desejos, quer ter,  

um deles há de perder 

6 

Quem compra sem ter, 

 vende sem querer 

  
 

 

 

Aniversários 
de Leitores 

 
Esta semana estão de parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

seguintes Leitores: 

– MARIANA LOPES, da paróquia de 

São Pedro de Sanfins de Ferreira, na 

próxima terça-feira, dia 23 de junho. 

– ANA RITA MOURA, da paróquia 

de Eiriz, na próxima sexta-feira, dia 26 

de junho. 

À Mariana e à Ana Rita, o Jornal 

do Leitor dá-vos os parabéns e 

deseja-vos muitas felicidades. 

 
 

 

Humor 

– Já alguma vez viste um vulcão 

em erupção? 

– Não, mas a noite passada 

cheguei muito tarde a casa sem avisar 

o meu pai… 

– Já percebi. Viste uma coisa 

parecida. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

O cliente pergunta ao empregado: 

– Ouça lá… Isto é vaca ou é 

vitela? 

– O senhor não consegue 

distinguir pelo sabor? 

– Eu?  Eu não! 

– Então se não consegue 

distinguir, que diferença faz? 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Conversa entre dois campónios: 

– Oh compadre, ontem matei dez 

coelhos e dez perdizes. 

– Eu tive melhor sorte, compadre. 

Matei vinte coelhos e vinte perdizes. 

– Então você também é caçador? 

– Não, compadre. Também sou 

mentiroso. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

O hóspede para a dona da pensão: 

– A senhora pode não acreditar, 

mas na última pensão em que estive, 

a dona até chorou quando de lá saí. 

– Acredito, acredito, mas aqui isso 

não vai acontecer porque o 

pagamento é adiantado… 

 
 

 

 

Junho: mês dos 

Santos Populares 
 

Quadras populares do JN – Jornal 

de Notícias, de anos anteriores 
 
1 – Irene Pereira. 

O São Pedro milagroso 

Embrulhado no seu véu 

Peço-te ó meu santinho 

Abre-me as portas do céu. 

 

2 – Joaquim Nunes. 

Santo António de Lisboa 

Santinho que se deseja 

Foi santo e foi pessoa 

Foi um doutor da Igreja. 

 

3 – Sónia Alves. 

Ó meu São João bendito 

Vamos mas é festejar 

Ninguém te fica indiferente 

Mandas toda a gente dançar. 

 

4 – Adelaide Maria J. Vilela Maia. 

Está pintado nas igrejas 

De uma forma especial 

E tudo o que lhe pedires 

Será sempre confidencial. 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Rosa 

Menezes 

Diana 

 Pinto 

1.ª 
Leitura 

Manuela 

Monteiro 

Maria 

Guiomar 

2.ª 
Leitura 

Joaquim 

Martins 

Joaquim 

Mendes 

Oraç 
Univ. 

Rosa 

Menezes 

Diana  

Pinto 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª 
Leitura 

Elisabete 

Costa 

Assunção 

Matos 

2.ª 
Leitura 

Tânia  

Leão 

Paula 

Meireles 

Oração 
Universal 

Rita 

Meireles 

Mónica 

Gonçalves 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Irene 

Silva 

Sara 

Gonçalves 

1.ª 
Leitura 

Núria 

Brandão 

Glória  

Neto 

2.ª 
Leitura 

Mariana 

Lopes 

Marisol 

Ferreira 

Oração 
Universal 

Irene 

Silva 

Sara 

Gonçalves 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Aguardamos chegada da 

Escala  

1.ª Leitura 

2.ª Leitura 

Oraç Fiéis 
 

A Fechar 

A alegria é o gigantesco segredo do 

cristianismo. 

(Chesterton) 
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