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Judas, o Cireneu e Eu 

(23) 

O ENCONTRO COM A MÃE 

Para aprender a contemplar o Seu rosto 

neste Sexta-feira de Paixão, devíamos 

pedir emprestados os olhos a Maria,  

a grande Contemplativa Dolorosa. 
 

(Ramón Cué, ‘O Meu Cristo Partido) 

 

IV 

Quero olhar o mundo com os teus 

olhos, 

Mãe Imaculada; 

quero hoje e sempre perdoar, 

mesmo que não possa entender 

(e não entendo nada). 

 

É com teus olhos que quero alcançar 

a face de Cristo, tão amada, 

e nela me perder 

para me encontrar. 

 
 

 

XIII Domingo Comum 

Jesus convida-nos a tomar a cruz, 

a acolher os irmãos, a reconhecer a 

Sua presença nos seus enviados. 

Todos podemos colaborar na 

realização do projeto salvífico de 

Deus.  

Na primeira Leitura o Profeta 

Eliseu e a família que habitava em 

Sunam revelam a bondade de Deus 

presente no mundo.  

A segunda Leitura recorda-nos que 

o Sacramento do Batismo nos 

identifica com Jesus. 

O Evangelho promete uma 

recompensa àqueles que Deus envia 

e àqueles que acolhem os 

mensageiros do Evangelho. 

 
 

 

Introdução 

Quem tem um Coração Grande 

não se contenta com uma Casa 

pequena. 

O termo casa, em hebraico, indica 

não só o edifício, mas também a 

família, a célula da sociedade na qual, 

principalmente nos tempos antigos, a 

pessoa encontrava guarida, acolhi-

mento e proteção. 

A pessoa não pode prescindir 

desta dupla casa: «o essencial da vida 

do homem é a água, o pão, o 

vestuário e uma casa para ocultar a 

própria nudez» (Eclo 29, 21), e por 

este motivo, no Médio Oriente, a 

hospitalidade é sempre sagrada, como 

atestam as frequentes recomendações 

da Bíblia: «exercei a hospitalidade uns 

com os outros, sem queixas» (1 Pd 4, 

9); «não vos esqueçais da hospita-

lidade, pois, graças a ela, alguns, sem 

o saberem, hospedaram anjos» (Hb 

13, 1). 

Mas a quem quer iniciar uma nova 

família é pedido o desapego da sua 

própria casa: «o homem deixará o pai 

e a mãe para se unir à sua mulher; e 

os dois serão uma só carne» (Gn 2, 

24). É um abandono que conduz a um 

encontro, destinado a dar continuidade 

à vida. 

Também Jesus abandonou um dia 

a segurança que lhe era oferecida 

pela casa de Nazaré: «as raposas têm 

tocas e as aves do céu têm ninhos; 

mas o Filho do Homem não tem onde 

reclinar a cabeça» (Mt 8, 20); deixou 

também a família: «quem é a minha 

mãe e quem são os meus irmãos?» 

Depois, indicando com a mão os 

discípulos, disse: «aí estão minha mãe 

e meus irmãos» (Mt 12, 48-50). 

Pede a mesma disponibilidade a 

quem o quer seguir: a coragem de se 

desapegar para levantar voo em 

direção a uma realidade superior, para 

entrar numa nova casa, numa nova 

família, a família dos filhos de Deus. 

–  No discípulo, é Jesus quem bate 

à nossa porta e pede hospitalidade. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

cf. Salmo 46, 2 

Louvai o Senhor, povos de toda a 

terra, aclamai a Deus com brados de 

alegria. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(2 Rs 4, 8-11.14-16a) 

 
MONIÇÃO: 

 

«Este é um santo homem de Deus: 

poderá cá ficar.» 
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O Profeta Eliseu tinha um quarto em 

casa deste casal onde podia comer e 

descansar, sempre que passava por ali. A 

hospitalidade é uma virtude humana e 

cristã, que nos leva a acolher, com um 

sorriso, aqueles que nos procuram. A 

hospitalidade é uma forma excelente de 

exercer a caridade fraterna. Jesus 

identifica-se com aqueles a quem 

ajudamos: “Era peregrino e tu me deste 

assistência!” 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura do Segundo Livro dos 

Reis 
 

Certo dia, o profeta Eliseu 

passou por Sunam. 8Vivia lá 

uma distinta senhora, que o 

convidou com insistência a 

comer em sua casa. A partir de 

então, sempre que por ali 

passava, era em sua casa que ia 

tomar a refeição. 9A senhora 

disse ao marido: «Estou 

convencida de que este homem, 

que passa frequentemente pela 

nossa casa, é um santo homem 

de Deus. 10Mandemos-lhe fazer 

no terraço um pequeno quarto 

com paredes de tijolo, com uma 

cama, uma mesa, uma cadeira e 

uma lâmpada. Quando ele vier a 

nossa casa, poderá lá ficar».  
11Um dia, chegou Eliseu e 

recolheu-se ao quarto para 

descansar. 14Depois perguntou 

ao seu servo Giezi: «Que 

podemos fazer por esta 

senhora?». Giezi respondeu: 

«Na verdade, ela não tem filhos 

o seu marido é de idade 

avançada». 15«Chama-a» – disse 

Eliseu. O servo foi chamá-la e 

ela apareceu à porta. 16aDisse-

lhe o profeta: «No próximo ano, 

por esta época, terás um filho 

nos braços» 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

«buscai primeiramente aquilo que 
une, antes de buscar o 

 que divide.»  
 

(João XXIII, Papa). 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Leitor: o texto não apresenta 

dificuldades de maior, desde que respeites 

o seu carácter narrativo e coloquial. É 

como se estivesses a contar uma história. 

Por isso, atenção ao narrador e aos 

personagens “senhora (da casa)”, “profeta 

Eliseu” e “servo Giezí”.      

Entretanto, alguns nomes merecem 

atenção, tai como: Eliseu, Sunam, Giezi. 

Uma leitura portuguesa sugere que 

pronuncies assim: “Suname” e “Giezí”. Mas 

tens mais: insistência / frequentemente / 

mandemos-lhe / e outras. 
   

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 
 

Num declive sempre ensolarado, 

onde a colina de Moré se junta à 

planície de Esdrelon, favorecida pela 

presença de uma nascente 

abundante, surgira, desde tempos 

remotos, a cidade de Sunam. Era 

famosa porque aí tinham acampado 

os filisteus antes de derrotarem Saul 

(1 Sm 28, 4) e aí tinha nascido Abisag, 

a jovem atraente que tomara conta de 

David na sua velhice (1 Rs 1, 1-3). 

Nos tempos de Eliseu, esta cidade era 

habitada por abastados proprietários 

de terras, e é precisamente em casa 

de um destes que decorre o episódio 

narrado na Leitura de hoje. 

O profeta, que passava habitual-

mente por esta cidade, tinha feito 

amizade com um casal já de certa 

idade e sem filhos. Era sobretudo a 

senhora quem nutria estima e afeto 

pelo homem de Deus. Sabendo que 

vinha de longe e que não tinha casa 

nem família, sentia por ele uma 

grande ternura; partilhava a sua 

missão e acolhia-o com os cuidados 

de uma mãe. De acordo com o seu 

marido, tinha mandado construir para 

ele um pequeno quarto no andar 

superior, em tijolos, e tinha posto lá 

uma cama, uma mesa, uma cadeira e 

uma lâmpada. 

A senhora, sem dúvida bastante 

rica, poderia ter-se limitado a dar 

algum dinheiro a Eliseu para que 

depois continuasse o seu caminho. 

Mas não – e este é o aspeto a 

sublinhar – não se limitava a dar-lhe 

uma ajuda, acolhia-o na sua própria 

casa, queria que se sentisse membro 

da sua família. 

Agradou a Deus o gesto desta 

mulher, e para lhe mostrar quanto 

apreciava a sua solidariedade para 

com o profeta e as bênçãos que Ele 

reserva a quem colabora com quem 

anuncia a sua Palavra, concedeu-lhe a 

maior alegria a que ela podia aspirar: 

deu-lhe um filho. 

Eliseu representa os apóstolos que 

também hoje deixam a sua terra, a 

família, uma vida abastada e tranquila, 

e fazem a escolha de se dedicarem 

totalmente ao serviço de Deus e do 

Evangelho. Mais do que apoio 

material, precisam de sentir a 

presença amiga de pessoas que 

partilham os seus ideais, de pessoas 

que – principalmente nos momentos 

de dificuldade, de desencorajamento e 

de solidão – saibam apoiá-los e estar 

próximas deles. 

E isto nem sempre é fácil 

encontrar. 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 

Sl 88 (89), 2-3.16-17.18-19 

 

MONIÇÃO: 
 

Pela hospitalidade Abraão mereceu 

receber os Anjos na sua tenda e foi 

recompensado pelo nascimento de um 

filho. Acolhendo em sua casa um profeta 

este casal de que nos fala a primeira 

Leitura, também foi recompensado com a 

alegria de “terem um filho nos braços.” 

Deus abençoa continuamente a nossa 

bondade.  

Cheios de gratidão louvamos a Deus 

na vida presente e na vida futura, 

cantaremos eternamente as misericórdias 

do Senhor. 

  

REFRÃO:         

 

CANTAREI ETERNAMENTE  

AS MISERICÓRDIAS DO SENHOR. 
 

OU:                
 

EU CANTO PARA SEMPRE  

A BONDADE DO SENHOR. 

  

Cantarei eternamente as misericórdias  

do Senhor 

e para sempre proclamarei a sua  

fidelidade. 

Vós dissestes:  

«A bondade está estabelecida para  

sempre», 

no céu permanece firme a vossa 

fidelidade. 

  

Feliz do povo que sabe aclamar-Vos 

e caminha, Senhor, à luz do vosso  

rosto. 
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Todos os dias aclama o vosso nome 

e se gloria com a vossa justiça. 

  

Vós sois a sua força, 

com o vosso favor se exalta a nossa  

valentia. 

Do Senhor é o nosso escudo 

e do Santo de Israel o nosso rei. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 6, 3-4.8-11) 

 
 MONIÇÃO:  
 

 São Paulo afirma: «Sepultados com 

Cristo pelo Batismo, vivamos uma vida 

nova.» 

Pelo Batismo participamos na morte e 

ressurreição de Jesus Cristo e formamos a 

grande família dos filhos de Deus, a Igreja. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do 

apóstolo São Paulo aos 

Romanos 
 

Irmãos: 3Todos nós que 

fomos batizados em Jesus 

Cristo fomos batizados na sua 

morte. Fomos sepultados com 

Ele na sua morte, 4para que, 

assim como Cristo ressuscitou 

dos mortos, para glória do Pai, 

também nós vivamos uma vida 

nova. 8Se morremos com Cristo, 

acreditamos que também com 

Ele viveremos, 9sabendo que, 

uma vez ressuscitado dos 

mortos, Cristo já não pode 

morrer; a morte já não tem 

domínio sobre Ele. 10Porque na 

morte que sofreu, Cristo morreu 

para o pecado de uma vez para 

sempre; mas a sua vida, é uma 

vida para Deus. 11Assim, vós 

também, considerai-vos mortos 

para o pecado e vivos para 

Deus, em Cristo Jesus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Leitor: o texto, embora não seja difícil, 

merece uma atenção particular, sobretudo 

pelas frases longas. Por este facto, pede 

bons exercícios de respiração que não 

podes dispensar. 

Faz a divisão do texto, na última frase, 

no versículo 11 (“Assim, vós também, 

considerai-vos…”).         

Atenção a algumas palavras, tais 

como: ressuscitado / domínio / considerai-

vos / e outras. 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

O Batismo era um rito muito 

comum no tempo de Jesus. Eram 

batizadas aquelas pessoas que 

seguiam o Baptista, as que renun-

ciavam ao paganismo e escolhiam a 

religião de Israel, as que entravam 

numa seita religiosa e também os 

escravos a quem os patrões 

concediam a liberdade.  

Era um gesto que indicava uma 

mudança radical na vida: a morte para 

com o passado e o renascer. 

Também o Batismo cristão, tem 

fundamentalmente, o mesmo signifi-

cado. Isto compreende-se melhor 

considerando que, na Igreja primitiva, 

eram sobretudo os adultos que eram 

batizados na noite de Páscoa. 

Tratava-se de pagãos que, com a 

imersão na água de um tanque, 

sepultavam um passado caracterizado 

por violências, ódios, adultérios, furtos, 

corrupção, imoralidade e, saindo da 

água, mostravam ser pessoas novas, 

prontas a seguir o caminho de Cristo. 

As águas da fonte batismal eram 

consideradas as águas do ventre 

materno da comunidade que gerava 

novos filhos de Deus. 

Compreende-se assim aquilo que 

Paulo afirma no importante trecho 

proposto na Leitura de hoje: «Fomos 

sepultados com Cristo pelo Batismo 

na sua morte, para que também nós 

vivamos uma vida nova» (v. 4). A 

passagem da morte para a vida foi 

percorrida por Cristo, e depois, atrás 

dele, por cada um dos discípulos. 

No último versículo, o Apóstolo 

indica as consequências práticas 

deste evento: o Batismo é o dia em 

que se renasce, portanto, marca 

também o início de uma vida moral 

completamente nova; o cristão não 

pode continuar a fazer as ações que 

fazia antes, deve considerar-se «morto 

para o pecado e vivo para Deus, em 

Cristo Jesus» (v. 11). 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(1 Pd 2, 9) 

 
MONIÇÃO: 

 

«Quem não toma a sua cruz não é 

digno de mim.” 

“Quem vos recebe a Mim recebe”. 

A vida cristã tem espírito de sacrifício. 

Por amor a Deus e ao próximo 

renunciamos a muita coisa. Mas vale a 

pena. O nosso amor tem uma recompensa. 

Jesus, morrendo, ofereceu a Sua vida. Foi 

pela Paixão que chegou à glória da 

Ressurreição. É morrendo que se renasce 

para a vida eterna. 

  

REFRÃO:   ALELUIA, ALELUIA! 

  

Vós sois geração eleita, sacerdócio  

real, nação santa, 

para anunciar os louvores de Deus, 

que vos chamou das trevas à sua luz   

admirável. 

 
 

 

Evangelho (Mt 10, 37-42) 
 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus apóstolos: 37«Quem ama o pai ou 

a mãe mais do que a Mim, não é digno 

de Mim; e quem ama o filho ou a filha 

mais do que a Mim, não é digno de 

Mim. 38Quem não toma a sua cruz 

para Me seguir, não é digno de 

Mim. 39Quem encontrar a sua vida há 

de perdê-la; e quem perder a sua vida 

por minha causa, há de encontrá-           

-la. 40Quem vos recebe, a Mim recebe; 

e quem Me recebe, recebe Aquele que 

Me enviou. 41Quem recebe um profeta 

por ele ser profeta, receberá a 

recompensa de profeta; e quem 

recebe um justo por ele ser justo, 

receberá a recompensa de justo. 42E 

se alguém der de beber, nem que seja 

um copo de água fresca, a um destes 

pequeninos, por ele ser meu discípulo, 

em verdade vos digo: não perderá a 

sua recompensa». 

 

Palavra da Salvação 

. 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

O segundo dos cinco discursos de 

Jesus que se encontram no Evangelho 

de Mateus, desenvolve os temas 

ligados ao envio dos discípulos em 

missão. Na Leitura de hoje é proposto 

o trecho conclusivo. 

Exigências para seguir Jesus 

Na primeira parte (v. 37-39) são 

apresentadas, com toda a sua dureza, 

as exigências para seguir Jesus. São 

pedidas renúncias de uma radicali-

dade inaudita e, como se não 

bastasse, cada uma delas é acompa-

nhada por uma severa e drástica 

advertência, pronunciada como um 

refrão: não é digino de mim! Nunca um 

rabi exigiu tanto de quem o seguia, e 

talvez por isso, um dia, os judeus per-

guntaram a Jesus: «Afinal, que é que 

Tu pretendes ser?» (Jo 8, 53). 

Antes de tudo, Ele exige do 

discípulo o desapego radical até 

mesmo dos afetos mais íntimos e 

naturais, como o amor pelos pais e 

pelos filhos. 

A sua exigência deve ser lida no 

contexto das imagens paradoxais 

utilizadas na última parte do discurso. 

Ele acaba de afirmar que não veio 

trazer a paz, mas uma espada (Mt 10, 

34). 

Depois de ter declarado bem-           

-aventurados os construtores de paz 

(Mt 5, 9) e ter pedido para amar os 

inimigos (Mt 5, 44), Jesus não pode 

certamente incitar à agressão física. A 

espada que provoca divisões e 

conflitos é a sua Palavra, aquela que o 

autor da Carta aos Hebreus define 

«viva, eficaz e mais penetrante que 

uma espada de dois gumes; penetra 

até à divisão da alma e do corpo, das 

junturas e das medulas, e discerne os 

sentimentos e intenções do coração» 

(Hb 4, 12). É a espada a que se referia 

Simeão na profecia feita a Maria (Lc 2, 

35). 

Jesus não pretende contrariar a 

Tora de Moisés, que manda honrar o 

pai e a mãe, aliás recordou muitas 

vezes esse mandamento (Mt 15, 4); 

porém, está consciente de ter vindo 

«para queda e ressurgimento de 

muitos em Israel e para ser sinal de 

contradição, pois assim hão de 

revelar-se os pensamentos de muitos 

corações» (Lc 2, 34-35). Sabe que a 

sua Palavra provocará incompreen-

sões, contrastes e tensões até mesmo 

nas próprias famílias. 

Mateus escreve o seu Evangelho 

num tempo de perseguição. Os 

discípulos fizeram muitas vezes a 

experiência de que, para per-

manecerem fiéis a Cristo, tinham que 

estar prontos a aceitar até mesmo a 

rotura dos laços com as pessoas mais 

queridas. Os rabis tinham tomado a 

decisão de expulsar das sinagogas, de 

excluir do povo eleito quem conside-

rasse Jesus como messias; tinham 

ordenado que quem aderisse à fé 

cristã, considerada herética, fosse re-

pudiado pelos seus próprios fami-

liares.  As consequências desta exclu-

são eram graves e dolorosas, não só 

do ponto de vista afetivo, mas também 

social e económico. 

Jesus exige do discípulo a 

coragem de ficar sem apoios, sem 

proteção e sem seguranças materiais 

por amor do seu Evangelho; depois 

continua com outra exigência, ainda 

mais dramática: a disponibilidade não 

só para perder tudo, mas também 

para renunciar à própria vida. 

Consequências inevitáveis 

A imagem da cruz refere-se às 

consequências inevitáveis que en-

frenta quem quer viver segundo os 

princípios do Evangelho: como o 

Mestre, irá ao encontro da cruz, ou 

seja, da hostilidade do mundo. Mesmo 

que não lhe seja tirada a vida com o 

martírio, deverá doá-la num constante 

e generoso sacrifício de si mesmo. 

«Veio para o que era seu, e os 

seus não o receberam» (Jo 1, 11). 

Esta foi a resposta do homem ao 

pedido de hospitalidade que lhe foi 

dirigido por Deus. Foi o que aconteceu 

muitas vezes a Jesus (Lc 9, 53), e é o 

que espera os discípulos enviados por 

Ele (Mt 10,14). 

Promessa extraordinária  

Na segunda parte do trecho (v. 40-

42) está contida uma promessa 

extraordinária para aqueles que 

acolhem os pregadores do Evangelho. 

«Quem vos recebe, a mim recebe; 

e quem me recebe, recebe aquele que 

me enviou» (v. 40). Não se trata 

simplesmente de hospitalidade mate-

rial, como a que foi oferecida a Eliseu 

pela mulher de Sunam, mas de 

acolher a mensagem. Diziam os rabis: 

«o enviado de um homem é como 

aquele mesmo homem.» Jesus quer 

afirmar a autoridade concedida por Ele 

ao seu discípulo: nas palavras do 

discípulo ressoa a voz do Mestre e, 

por Ele, a do Pai. 

Acolher e agradecer 

É aqui que é retomado o tema 

introduzido pela primeira leitura. Quem 

acolhe o profeta, pelo facto de ser um 

profeta, receberá a recompensa do 

profeta. Até mesmo um gesto de amor 

simples, como o de oferecer um copo 

de água fresca a um discípulo, mesmo 

se pequeno, sem grande aspeto, sem 

títulos de prestígio, não ficará sem 

recompensa. 

Nem toda a gente recebeu de 

Deus as mesmas qualidades e os 

mesmos dons. Todavia, de várias 

formas, mas com a mesma gene-

rosidade, cada verdadeiro crente é 

chamado a dar o seu contributo e 

apoio a quem se dedica diretamente 

ao anúncio da Palavra de Deus. Ainda 

antes da ajuda material, estas 

pessoas precisam de sentir que os 

seus esforços são apreciados pelos 

irmãos na fé, e que a sua mensagem 

é assimilada. 

Este acolhimento deve manifestar-

se de forma particular em relação 

àquelas pessoas que renunciaram a 

fazer uma «casa», a construir uma 

família, não para fugirem, para 

viverem isoladas e distantes do 

mundo, mas para pertenceram a todas 

as famílias, para estarem completa-

mente disponíveis para Cristo e para 

os irmãos. Como é valorizado o seu 

serviço? Como estão inseridas na 

nossa comunidade? Cada família 

considera-as como membros seus ou 

como estranhos? Como é manifestada 

a gratidão em relação ao trabalho que 

generosamente fazem? 

–  A isto, que respondes, Leitor? 

 
 

 

Oração Universal 

 

1    

Para que Deus confirme a santa Igreja 

na fé, na esperança e na caridade, 

até à vinda gloriosa de Cristo 

Salvador, 

oremos, irmãos. 
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2 

Para que os homens saibam acolher 

os estrangeiros, os mais pobres e os 

excluídos 

e recebam em recompensa a vida 

eterna, 

oremos, irmãos. 

 

3 

Para que os pais apreciem e 

respeitem 

a vocação própria dos seus filhos 

e estes não desprezem os conselhos 

dos seus pais, 

oremos, irmãos. 

 

4 

Para que todos os recém-batizados 

alcancem a maturidade da fé 

e vivam para Deus que os chamou, 

oremos, irmãos. 

 

5 

Para que a misericórdia infinita de 

Deus Pai 

perdoe as nossas faltas de bondade 

e dê aos defuntos a companhia dos 

santos, 

oremos, irmãos. 

 

 
 

 

Antífona da Comunhão 

salmo 102, 1 
 

A minha alma louva o Senhor,  

todo o meu ser bendiz o seu nome  

santo. 

  

OU: 

 
cf. Jo 17, 20-21 

 

Pai santo, Eu rogo por aqueles  

que hão de acreditar em Mim,  

para que sejam em Nós confirmados 

na unidade  

e o mundo acredite que Tu Me 

enviaste. 

 
 

 

A Igreja é missionária no seu 
conjunto e em cada um  

dos seus membros.   
(Bento XVI, Papa) 

Agenda Santoral 

Dia 29 – S. Pedro e S. Paulo 

(Apóstolos).  

Dia 30 – Primeiros Santos Mártires 

da Igreja Romana.  

Dia 03 – S. Tomé (Apóstolo). 

Dia 04 – S. Isabel de Portugal.  

 
 

 

 

Desprende para amar 
 

«Quem ama o pai ou a mãe mais 

do que a Mim, não é digno de Mim”; 

Estas palavras de Jesus fazem 

parte do discurso missionário, dirigido 

aos que Ele ia enviar e a todos os 

discípulos de todos os tempos.  

Para responder ao chamamento 

divino e às exigências da missão é 

preciso ser pobre de espírito, ou seja, 

é preciso ser humilde e ter uma 

confiança sem limites no amor 

misericordioso de Deus, nosso Pai. A 

vida cristã é uma questão de amor e 

de preferência.  

Nós sabemos que Deus tem em 

tudo o primeiro lugar. O primeiro 

mandamento ensina-nos a amar a 

Deus com todo o coração, com toda a 

inteligência, com toda a vontade, com 

todas as forças. Optar por Jesus 

implica tomar a cruz, o que pode exigir 

a renúncia a nós mesmos e aos laços 

de sangue. “Quem ama o pai, a mãe, 

o filho ou a filha mais do que a mim, 

não é digno de mim.” Ele deu tudo e 

deu-se a si mesmo. Quem não é 

capaz de deixar tudo, renunciando até 

à própria vida não é digno de ser 

amigo de Jesus.  

Ele deu-nos o exemplo para que 

possamos seguir os seus passos. Pelo 

Batismo somos incorporados no corpo 

místico de Cristo, tornamo-nos 

participantes da sua morte e da sua 

ressurreição. “É preciso perder para 

se ganhar.” Mas “quem perder a sua 

vida por minha causa, há de encontrá-   

-la”.  

Gastando a vida por Jesus, 

servindo Jesus presente nos irmãos, 

encontraremos “a vida com abundân-

cia.” (Jo 10,10) 

 
 

 

 

Acolher quem precisa 
 

 “Quem vos recebe a Mim recebe”. 

A hospitalidade é uma manifes-

tação jubilosa do nosso amor para 

com o próximo; mesmo sendo pobres, 

podemos ser acolhedores, podemos 

receber com simpatia os que nos 

visitam.  

São Paulo pedia aos cristãos do 

seu tempo: “seja conhecida de todos 

os homens a vossa bondade. O 

Senhor está próximo.” (Filipenses 4,5) 

Jesus fala da conduta que devemos 

ter para com os Seus enviados. Jesus 

identifica-se com eles: “Quem vos 

recebe, recebe-me a mim.” No dia do 

juízo seremos admitidos no Reino pelo 

que tivermos feito a favor dos mais 

pequeninos.  

Acolher um profeta, um justo, um 

dos mais pequeninos, terá uma 

recompensa. Quando chegarmos ao 

outro lado da vida, ouviremos a voz de 

Jesus, dizendo: Agora é minha vez de 

vos recompensar: “Tudo o que fizestes 

a um dos meus irmãos, foi a mim que 

o fizestes. Vinde benditos de meu Pai, 

recebei em herança o reino, preparado 

para vós desde o princípio do mundo.” 

(Mt 25,34-35) 

 
 

 

O valor 

das coisas banais 
 

Os povos do Oriente gostam de 

comunicar através de provérbios 

capazes de criar impacto e de 

condensar uma mensagem. Gostam 

de empregar uma linguagem 

simbólica, colorida e aberta à 

interpretação. 

Jesus utiliza três frases feitas para 

expressar que ser discípulo tem as 

suas exigências.  Aparecem ditas de 

tal forma que nos podem parecer 

exageradas. Jesus exige aos seus que 

O devem preferir a Ele acima de todos 

e de tudo, que o devem preferir aos 

pais ou aos filhos. Mais ainda: que O 

devem preferir à própria vida.  

Um pormenor humano: Jesus sabe 

como se agradece um copo de água 

num dia de calor ou depois de uma 

longa caminhada. Ele mesmo, junto ao 

poço de Jacob, pediu a uma mulher 

samaritana que lhe desse de beber. 

Por vezes, o que os outros 

esperam de nós – num mundo 

tecnicamente avançado, mas humana- 
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mente deficitário – não é dinheiro, nem 

milagres, mas um pormenor, uma 

atenção, um pouco do nosso tempo, 

uma mão estendida e uma palavra 

amável. 

 
 

 

Sabias que… 

 
Os “am ha-arets” 
 

Os dirigentes do povo de Israel, os 

escribas e fariseus, tinham criado um 

emaranhado de preceitos.  

Manifestavam uma atitude de 

orgulho e de desprezo em relação aos 

pobres e humildes, porque ao haver 

um tão grande número de mandamen-

tos, apenas os fariseus especialistas 

na matéria, conseguiam sabê-los de 

memória e cumpri-los. 

A gente pobre e simples nunca 

conseguia saber tantos preceitos. Os 

fariseus desprezavam profundamente 

aqueles que não conheciam os 

mandatos. Chamavam-lhes depre-

ciativamente os “am ha-arets” 

(campónios). Jesus acolheu os 

simples. 

 
 

 

Oração 

Senhor,  

ajuda-nos a ser transparentes  

para podermos ter com todos  

palavras sinceras e verdadeiras.  

 

Afasta dos nossos lábios  

mentiras e trapaças.  

 

Senhor,  

ajuda-nos a ser generosos  

para que quem estiver  

em necessidade  

encontre em nossa mesa  

um sítio comum e partilhado.  

Afasta o egoísmo  

que nos divide e nos enfrenta.  

 

Senhor,  

torna-nos generosos  

e teremos o teu sorriso  

como recompensa. 

 
 

 

Descomplica (11) 
 

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” 

Respiro a acreditar que a forma 

mais simples de ser feliz é – de vez 

em quando – fazer um reset. Ter a 

coragem de limpar tudo. De arrumar 

no sótão o que não faz falta (mas foi 

lição e devemos guardar); de deitar 

fora o que não presta (o que magoou 

e não merece ocupar espaço); de 

organizar e dar prioridade ao que fica 

(e nos faz bem); e de seguir em frente 

com esta casa – que é o nosso 

coração limpo.  

Respiro a acreditar que o único 

caminho que mereço é o que vou 

mantendo limpo, leve e simples: com 

decisões e escolhas feitas na primeira 

pessoa. 

– Nada dá certo no tempo errado. 

 

                   (Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

Quem desdenha  

quer comprar 

2 

O primeiro milho  

é dos pardais 

3 

Gaba-te cesta  

 que vais à vindima 

4 

Quanto tens  

quanto vales 

5 

O dinheiro  

é a perdição das almas 

6 

O dinheiro  

é o estrume do diabo 

 
 

 

 

«O Evangelho não muda,  
nós é que mudamos e 

aperfeiçoamos 
 a nossa compreensão  

sobre ele» 

(João XXIII, Papa) 

Aniversários 
de Leitores 

 
Esta semana estão de parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

seguintes Leitores: 

– CATARINA TORRES, da paróquia 

de Eiriz, hoje, Domingo, dia 28 de 

junho. 

– JÉSSICA MEIRELES, da paróquia 

de São Pedro de Sanfins de Ferreira, 

na próxima quinta-feira, dia 2 de julho. 

À Catarina e à Jéssica Meireles, o 

Jornal do Leitor dá-vos os parabéns e 

deseja-vos muitas felicidades na 

vossa vida. 

 
 

 

Humor 

A esposa, carente de afeto, diz 

para o marido: 

– O nosso vizinho ao lado, quando 

sai para o trabalho, dá sempre um 

beijo à mulher. Porque não fazes o 

mesmo? 

– És maluca! Dar-lhe um beijo? Eu 

nem sequer conheço a senhora!... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Professora faz a chamada: 

– Maria? 

– Presente. 

– Carlos? 

– Presente. 

– Joãozinho? 

– Lembrançazinha!... 

– Porquê «lembrançazinha» 

Joãozinho? 

– Porque o presente tá caro, 

stora… 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Um bêbado muito gentil. 

Um bêbado caiu numa poça de 

água, alta noite. Passou um polícia 

que o tentou tirar. O bêbado diz, 

esbaforido: 

– Salvem primeiro as mulheres e 

as crianças, que eu sei nadar!... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Vida de casado, frustrante… 

No primeiro ano de casado o 

homem fala e a mulher ouve; no 

segundo ano, a mulher fala e o 

homem ouve; no terceiro ano, ambos 

falam e os vizinhos ouvem. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Junho: mês dos 

Santos Populares 
 

Quadras populares  

JN – Jornal de Notícias  

(Concurso de anos anteriores) 

 
5 – Ernesto Lopes. 

Estão acesas as fogueiras 

As rusgas em movimento 

Todos sonham com cadeiras 

De Estrasburgo a S. Bento. 

 

6 – Alcino Régio. 

Rua abaixo e rua acima 

Santo António vou festejar 

Mais um copo e uma sardinha 

Até ver o sol raiar. 

 

7 – José Teixeira. 

Santana tem pé p’rá dança 

Entrada na marcha, quer vencer 

No manjerico leva aliança 

Pede aos Santos p’rá benzer. 

 

8 – Maria do Céu Barreiros da Silva. 

Alenta meu Santo António 

Os que choram amor perdido 

E abençoa o matrimónio 

De quem amar faz sentido. 

 
 

 

 

 

Santo António 

(Festa a 13 de junho) 
 

 

 
 

Santo António 

 
 

 

São João Baptista 

(Festa a 24 de junho) 
 
 

 
 

São João Baptista 
 

 

 

 
 

São Pedro 

e São Paulo 

(Festa a 29 de junho) 
 

 
 

São Pedro 

 

 
São Paulo 

 
 

 

ESCALA DE LEITORES 

28-06-2020 – XIII Dom.Comum 

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Rosa 

Matos 

Céu  

Fernandes 

1.ª 
Leitura 

Natália 

Silva 

Patrícia 

Rocha 

2.ª 
Leitura 

José 

Meireles 

José Maria 

Matos 

Oraç 
Univ. 

Rosa 

Matos 

Céu 

Fernandes 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª 
Leitura 

Marlene 

Leal 

Marta 

Pinheiro 

2.ª 
Leitura 

Miguel 

Pacheco 

Lúcia 

Gomes 

Oração 
Universal 

Ana Rita 

Moura 

Rosa 

Armanda 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Sara 

Gonçalves  

Pedro  

Leal 

1.ª 
Leitura 

Patrícia 

Neto 

Raquel 

Barros 

2.ª 
Leitura 

Diana 

Santos 

Ricardo 

Brito 

Oração 
Universal 

Sara 

Gonçalves 

Pedro  

Leal 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 

Continuamos a aguardar 

a Escala 

1.ª Leitura 

2.ª Leitura 

Orção 
Universal. 

A Fechar 

Os santos, nem sempre começaram 

bem, mas todos acabaram bem. 

(Cura de Ars) 
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