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Judas, o Cireneu e Eu 

(24) 

O CIRENEU 

«Quando o iam conduzindo, lançaram mão 

de um certo Simão de Cirene, que voltava 

do campo, e carregaram-no com a cruz, 

para a levar até Jesus» 

                                          (Lc 23, 26) 

 

I 

Quanta glória, Simão,  

seres escolhido  

no tempo da Paixão  

para, em gosto solidário,  

aliviares o nosso Irmão,  

por um momento,  

na rota do tormento  

para o Calvário! 

 

E nós, também escolhidos  

para acolhermos  

os irmãos condenados e feridos,  

a quem damos a mão  

na hora da paixão?  

O que fazemos?  

 
 

 

XIV Domingo Comum 

As pessoas deste mundo que 

ocupam um lugar de destaque na 

sociedade costumam apresentar-se 

com demonstrações de poder, de luxo 

ou de sabedoria. 

Tudo isto pode ser necessário, por 

causa de uma linguagem de sinais 

que chamam a atenção para o 

acatamento que lhes é devido. 

Mas Deus quer que O 

encontremos na simplicidade e na 

humildade, sendo nós mesmos 

simples e humildes. Diante d’Ele 

somos humildes crianças neces-

sitadas de tudo e de todos e as honras 

não aumentam nada do que somos. 

Desta necessidade de nos 

convencermos que somos pequenos e 

de conformarmos a nossa vida com 

esta verdade, nos fala toda a Liturgia 

da Palavra deste XIV Domingo do 

Tempo Comum. 

 
 

 

Fui educado numa pobreza contente, 

que tem poucas exigências,  

protege o florescer das 

 virtudes mais nobres e elevadas.  

(João XXIII, Papa)  

Introdução 

«Pequeno»: é o único título 

honorífico reconhecido no Céu!  

Nas assembleias litúrgicas, nas 

refeições comuns, nas viagens em 

caravana, durante as reuniões 

públicas, em todas as ocasiões, 

punha-se à sociedade judaica o 

problema de quem era o maior, de 

quem tinha direito à maior honra. 

Nesta corrida aos primeiros 

lugares tinham sido envolvidos 

também os bem-aventurados do Céu 

– que eram catalogados em sete 

classes, estando os mártires em 

primeiro lugar – e o próprio Deus de 

Israel, que não podia ser menos do 

que as divindades orientais, gregas e 

egípcias, às quais era atribuído o título 

de «grande». Por este motivo, Jetro 

proclamava: «O Senhor é maior que 

todos os deuses» (Ex 18, 11) e Moisés 

garantia aos israelitas: «O Senhor, 

vosso Deus, é o Deus dos deuses e o 

Senhor dos senhores, o Deus 

supremo, poderoso e temível» (Dt 10, 

17). 

Nos últimos séculos antes de 

Cristo, as afirmações sobre a 

grandeza de Deus tinham multiplicado 

desmesuradamente. Ele era «o 

altíssimo, o infinitamente grande» (Est 

8, 12q); «o Senhor grande e glorioso, 

maravilhoso em poder e invencível» 

(Jdt (16, 13) e esperava-se, 

consequentemente, uma manifestação 

da sua grandeza: «Aguardamos a 

gloriosa manifestação do nosso 

grande Deus» (Tt 2, 13). 

Ele apareceu, em toda a sua 

grandeza: uma criança débil, pobre, 

indefesa, «envolvida em panos» por 

uma mãe doce e extremosa, uma 

jovem de catorze anos. Foi apenas o 

início da sua manifestação, que 

culminou na cruz. 

A partir daquele dia, inverteram-se 

todos os critérios de grandeza. 

–  Só os pequenos estão em 

condições de entender os mistérios do 

Reino de Deus 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 47, 10-11 

Recordamos, Senhor, a vossa miseri- 
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córdia no meio do vosso templo. Toda 

a terra proclama o louvor do vosso 

nome, porque sois justo e santo, 

Senhor nosso Deus. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Zc 9, 9-10) 

 
MONIÇÃO:  

 

O profeta Zacarias fala-nos um enviado 

de Deus que vem ao encontro dos homens 

na pobreza, na humildade e na 

simplicidade; e é dessa forma que elimina 

os instrumentos de guerra e de morte e 

instaura a paz definitiva. 

Também nós venceremos todas as 

dificuldades, se formos mansos e humildes 

de coração. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Profecia de Zacarias 
 

Eis o que diz o Senhor:  
9«Exulta de alegria, filha de Sião, 

solta brados de júbilo, filha de 

Jerusalém. Eis o teu Rei, justo e 

salvador, que vem ao teu 

encontro, humildemente montado 

num jumentinho, filho duma 

jumenta. 10Destruirá os carros de 

combate de Efraim e os cavalos 

de guerra de Jerusalém; e será 

quebrado o arco de guerra. 

Anunciará a paz às nações: o seu 

domínio irá de um mar ao outro 

mar e do Rio até aos confins da 

terra». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

A Leitura não é difícil de proclamar. 

Porém, tratando-se de um anúncio épico 

(maravilhoso, porque triunfal) requer um 

tom elevado (não é gritar), pelo que supõe 

domínio da respiração, que precisas de 

exercitar. 

Atenção às palavras: Exulta / Sião / 

júbilo / humildemente / jumentinho / Efraim / 

e outas. 
 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 
 

Esta profecia foi pronunciada 

quando Israel não era sequer uma 

nação independente. Não estava em 

guerra com ninguém, mas era um 

povo insignificante no xadrez 

internacional; tinha sido colonizado, 

explorado e oprimido por potências 

estrangeiras. Trata-se do período 

histórico imediatamente posterior às 

conquistas de Alexandre Magno. 

Neste tempo difícil, a filha de Sião, 

a filha de Jerusalém é convidada a 

alegrar-se e a rejubilar (v. 9). Sião era 

o nome da colina onde tinha nascido a 

cidade de David; depois tinha-se 

tornado um sinónimo de Jerusalém. 

Com a expressão filha de Sião ou filha 

de Jerusalém era indicado o bairro 

mais pobre da cidade, o subúrbio que 

tinha surgido a norte (como uma 

ramificação, uma. filha da capital) 

quando tinham chegado os fugitivos 

provenientes da Samaria, destruída 

pelos Assírios em 721 a.C. 

É a estes refugiados, a estas 

pessoas indigentes e desfavorecidas 

que o profeta se dirige para lhes 

anunciar alegria e esperança: um rei 

justo e vitorioso está para chegar e 

virá instaurar uma era de paz e 

prosperidade.  

A dinastia de David tinha 

desaparecido há séculos. O rei que 

«socorrerá o pobre que o invoca e o 

indigente que não tem quem  o  ajude, 

que terá compaixão do humilde  e  do  

pobre  e salvará a vida dos oprimdos,  

e  há-de  livrá-los  da  opressão  e  da 

violência» (SI 72, 12-14) não podia ser 

um homem, tinha que ser o próprio 

Deus. 

Até aqui, nenhuma novidade em 

relação ao que tinha sido prometido 

pelos outros profetas. «O Senhor 

afastou o teu inimigo. O Senhor, Rei 

de Israel, está no meio de ti» – 

predissera Sofonias (Sf 3, 15). A 

surpresa vem em seguida: o salvador 

não irá chegar à frente de um forte 

exército, montando fogosos (inquietos) 

ginetes (cavalos), guiando carros de 

guerra, esmagando os inimigos feitos 

prisioneiros, mas entrará em 

Jerusalém «humildemente montado 

num jumentinho, filho duma jumenta» 

(v. 9). 

O sonho dos reis de Israel tinha 

sido sempre o de dotar o exército de 

uma cavalaria impetuosa, e para o 

conseguirem tinham chegado ao ponto 

de vender os filhos do seu próprio 

povo como escravos e mercenários 

aos Egípcios (Dt 17, 16). Mas Deus 

quer pôr fim a estas manias de poder 

e de grandeza: «Eliminarei os teus 

cavalos no meio de ti, destroçarei os 

teus carros de combate» – tinha dito 

pela boca de Miqueias (Mq 5, 9). 

Na segunda parte da leitura 

No (v. 10), é descrito o reino pací-

fico instaurado pelo Senhor: o arco de 

guerra será quebrado e a paz 

anunciada às nações. O reino 

estender-se-á do Mediterrâneo ao 

golfo Pérsico e do rio Eufrates até às 

extremidades da terra. Segundo a 

geografia da época, eram estes os 

limites do mundo. 

Com esta profecia, Zacarias 

inverte o conceito de realeza: o so-

berano não é aquele que é servido, 

mas aquele que põe os outros no 

centro das suas atenções. Não são os 

fracos que lhe estão submetidos, é ele 

que se coloca ao seu serviço. A sua 

força é aquela que os homens 

consideram fraqueza. 

Jesus realizará literalmente esta 

profecia ao entrar em Jerusalém 

cavalgando um burro. Com este gesto, 

mostrará ser Ele o rei pacífico 

anunciado por Zacarias. 

 
 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 

  

MONIÇÃO: 

 
O salmista entoa um cântico de louvor 

ao Altíssimo por causa da Sua grandeza, 

misericórdia e reinado providente e justo. 

Também nós queremos louvá-l’O pela 

Sua infinita grandeza, providência e 

misericórdia, ao cantar este salmo 

responsorial. 

  

REFRÃO: 

 

LOUVAREI PARA SEMPRE O VOSSO 

NOME, 

SENHOR, MEU DEUS E MEU REI. 
 

OU:     ALELUIA. 
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Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu 

Rei, 

e bendizer o vosso nome para 

sempre. 

Quero bendizer-Vos, dia após dia, 

e louvar o vosso nome para sempre. 

 

O Senhor é clemente e compassivo, 

paciente e cheio de bondade. 

O Senhor é bom para com todos 

e a sua misericórdia se estende a 

todas as criaturas. 

 

Graças Vos deem, Senhor, todas as 

criaturas 

e bendigam-Vos os vossos fiéis. 

Proclamem a glória do vosso reino 

e anunciem os vossos feitos gloriosos. 

 

O Senhor é fiel à sua palavra 

e perfeito em todas as suas obras. 

O Senhor ampara os que vacilam 

e levanta todos os oprimidos. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 8, 9.11-13) 

 

 
 MONIÇÃO:  

 
São Paulo convida os fiéis da Igreja de 

Roma – depois de terem feito uma Aliança 

de Amor com Jesus Cristo, no Batismo, — 

a viverem “segundo o Espírito” e não 

“segundo a carne”. 

A vida “segundo a carne” é a vida 

daqueles que se deixam aprisionar pelo 

egoísmo, orgulho e autossuficiência; a vida 

“segundo o Espírito” é a vida de todos 

aqueles que aceitam acolher os planos de 

Amor do Pai a nosso respeito. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 9Vós não estais sob o 

domínio da carne, mas do Espírito, 

se é que o Espírito de Deus habita 

em vós. 11Mas se alguém não tem 

o Espírito de Cristo, não Lhe 

pertence. Se o Espírito d'Aquele 

que ressuscitou Jesus de entre os 

mortos habita em vós, Ele, que 

ressuscitou Cristo Jesus de entre 

os mortos, também dará vida aos 

vossos corpos mortais, pelo seu 

Espírito que habita em vós.  
12Assim, irmãos, não somos 

devedores à carne, para vivermos 

segundo a carne. 13Se viverdes 

segundo a carne, morrereis; mas, 

se pelo Espírito fizerdes morrer as 

obras da carne, vivereis. 
 

Palavra do Senhor. 
 

  

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

A maior dificuldade desta Leitura são 

as frases longas. Não devem aparecer 

partidas para que não se perca o sentido 

delas. Por exemplo: “Ele que ressuscitou 

Cristo Jesus de entre os mortos / também 

dará vida aos vossos corpos mortais, pelo 

seu Espírito que habita em vós” – faz 

apenas uma breve cesura (no sinal “/” 

indicado) e um breve prolongamento em 

“mortais”. 

Podes fazer a divisão do texto, no 

versículo 12 – Assim, irmãos… 

Faz exercícios de respiração (devido às 

frases longas) e observa uma ou outra 

palavra que entendas necessário fazê-lo. 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

As pessoas morrem, e também 

Jesus, sendo um homem, morreu, 

tinha que morrer. Mas Ele ressuscitou. 

Que força o fez ressuscitar? 

Na Leitura de hoje, Paulo diz que 

isto aconteceu porque Ele tinha em si 

a plenitude do Espírito, a potência de 

Deus (v. 11). 

A vida do homem tem um início e 

um fim, mas a vida de Deus não teve 

início e não terá fim. Jesus morreu 

para a vida material, mas o Espírito 

que estava nele ressuscitou-o, fê-lo 

viver da vida de Deus. 

Desta verdade, Paulo deduz que, 

tendo nós recebido como dom este 

mesmo Espírito, já não podemos 

morrer. Quando chegar o momento 

em que a nossa vida biológica se 

concluirá, o Espírito que ressuscitou 

Jesus ressuscitará também os nossos 

corpos mortais (v. 11). 

Na segunda parte da leitura (v. 12-

13), o Apóstolo indica as conse-

quências morais que derivam da nova 

condição em que se encontra quem 

recebeu o Batismo: deve fazer 

aquelas obras que estão em sintonia 

com a vida de Deus, com os impulsos 

do Espírito; se continuar a «viver 

segundo a carne», faz escolhas de 

morte. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(cf Mt 11, 25) 

 

MONIÇÃO:  

 

Deus quer manifestar as maravilhas do 

Seu poder e do Seu Amor aos mansos e 

humildes de coração. 

Exteriorizemos a nossa alegria, porque 

Ele proclamar essas maravilhas para nós, 

neste Evangelho. 

  

REFRÃO:   ALELUIA, ALELUIA! 

  

  

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e 

da terra, 

porque revelastes aos pequeninos os 

mistérios do reino. 

 
 

 

Evangelho (Mt 11, 25-30) 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, Jesus 

exclamou: 25«Eu Te bendigo, ó Pai, 

Senhor do céu e da terra, porque 

escondeste estas verdades aos sábios 

e inteligentes e as revelaste aos 

pequeninos. 26Sim, Pai, porque assim 

foi do teu agrado. 27Tudo me foi 

entregue por meu Pai. E ninguém 

conhece o Filho senão o Pai e 

ninguém conhece o Pai senão o Filho 

e aquele a quem o Filho o quiser 

revelar. 28Vinde a Mim, todos os que 

andais cansados e oprimidos, e Eu 

vos aliviarei. 29Tomai sobre vós o meu 

jugo e aprendei de Mim, que sou 

manso e humilde de coração, e 

encontrareis descanso para as vossas 

almas. 30Porque o meu jugo é suave e 

a minha carga é leve». 

 

Palavra da Salvação 

 

 

Visita-nos em 

ww.paroquiascesf.com 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

No início da sua vida pública, ao 

longo do lago da Galileia, Jesus 

suscitou muito entusiasmo e obteve 

um sucesso notável; mas bem cedo 

começaram os conflitos, as incompre-

ensões e as hostilidades. Muitos 

discípulos, desconcertados   com as 

suas propostas, perderam a coragem 

e abandonaram-no (Jo 6, 66). Até 

mesmo os seus familiares se 

mostraram sempre um pouco 

desconfiados (Jo 7, 5). Com Ele ficou 

apenas um grupo muito pequeno de 

discípulos pertencentes às classes 

mais pobres e desprezadas da 

sociedade judaica (Jo 6, 67-69). 

O nosso trecho constitui o epílogo 

(o fim) de um capítulo carregado de 

tensões e polémicas. Iniciou com a 

crise de fé do Baptista que enviou 

alguns discípulos a perguntarem a 

Jesus: «És Tu aquele que há de vir ou 

devemos esperar outro?» (Mt 11, 3); 

continuou com o pesado juízo de 

Jesus sobre a sua geração (Mt 11, 16-

19) e com as ameaças: «Ai de ti, 

Corozaim! Ai de ti, Betsaida!» (Mt 11, 

21-24). 

Desiludidos, desistem de 

continuar 

A meio do período de vida pública, 

o balanço tinha que ser considerado 

desilusivo. Perante um tal fracasso, 

nós teríamos deixado cair os braços; 

porém, Jesus alegra-se e bendiz o Pai 

por tudo o que aconteceu. 

A exclamação solene com que 

inicia o Evangelho de hoje é uma das 

poucas orações de Jesus reatadas 

pelos Evangelhos: «Eu te bendigo, ó 

Pai, Senhor do céu e da terra, porque 

escondeste estas verdades aos sábios 

e aos inteligentes e as revelaste aos 

pequeninos» (v. 25). 

  Os sábios e os inteligentes são 

muitas vezes citados juntos na Bíblia 

e, com frequência, em sentido 

negativo. São aqueles que professam 

estar em busca da sabedoria, que 

pensam até ter o monopólio dela, 

enquanto, de facto, se limitam a dar 

cabo da cabeça com coisas sem 

importância e gostam de se entreter 

em disquisições (examinar questões) 

vãs. Contra eles, o profeta Isaías 

dissera: «Ai dos que se têm por sábios 

e que se julgam espertos» (Is 5, 20-

21). Jesus não diz que estão fora da 

salvação, limita-se a constatar um 

facto: os pobres, os humildes, as 

pessoas marginalizadas foram as 

primeiras a acolher a sua Palavra de 

libertação. É normal – diz Ele – que 

isto aconteça, porque são os 

pequenos quem, mais do que os 

outros, necessitam da ternura de 

Deus, têm fome e sede de justiça, 

choram, vivem no luto e esperam que 

o Senhor intervenha para lhes levantar 

a cabeça e enchê-los de alegria. São 

bem-aventurados porque chegou para 

eles o Reino de Deus. E depois 

acrescenta: este facto faz parte do 

projeto do Pai: «Sim, Pai, porque 

assim foi do teu agrado» (v. 26). 

O pequeno “é grande” e o pobre  

“é rico” 

Está profundamente radicada a 

convicção de que Deus é amigo 

apenas dos bons e dos justos, que 

prefere quem se comporta bem, e 

suporta com dificuldade quem peca. 

Este é o Deus criado pelos «sábios» e 

pelos «inteligentes», é o produto da 

lógica e dos critérios humanos. O Pai 

de Jesus, pelo contrário, vai buscar 

aquelas pessoas que nós deitámos ao 

lixo, prefere quem é desprezado, que 

não é tido em conta por mais ninguém, 

os pecadores públicos (Mt 11, 19) e as 

prostitutas (Lc 7, 36-50), porque são 

as pessoas que mais necessitam do 

seu amor. Os ricos, os que estão 

saciados, quem é orgulhoso do próprio 

saber, esses não sentem a 

necessidade deste Pai, conservam 

zelosamente o seu Deus. Também 

eles chegarão à salvação, certamente, 

mas somente quando se tornarem 

«pequenos». O problema é que 

poderão chegar atrasados, perdendo 

um tempo precioso. 

Só os pequenos podem acolher a 

revelação de Jesus 

A segunda parte do trecho (v. 27) 

contém uma importante afirmação de 

Jesus: «Ninguém conhece o Filho 

senão o Pai, e ninguém conhece o Pai 

senão o Filho e aquele a quem o Filho 

o quiser revelar.» 

Na Bíblia, o verbo conhecer não 

significa ter encontrado ou contactado 

algumas vezes uma pessoa, quer 

dizer «ter tido dessa pessoa uma 

experiência profunda». É utilizado, por 

exemplo, para indicar a relação íntima 

que há entre marido e mulher (Lc 1, 

34). 

Um conhecimento pleno do Pai só 

é possível ao Filho. Todavia, Ele pode 

comunicar esta sua experiência a 

quem quiser. Quem terá a disposição 

certa para acolher a sua revelação? 

Os pequenos, naturalmente. 

Os escribas, os rabis, aqueles que 

conhecem os mínimos detalhes da Lei 

estão convencidos de possuir o 

conhecimento pleno de Deus, 

consideram saber discernir o que é 

bem, apresentam-se como guias dos 

cegos, como luz para quem está nas 

trevas, como educadores dos 

ignorantes, como mestres dos simples 

(Rm 2, 18-20); estes, enquanto não 

renunciarem à sua atitude de «sábios» 

e «inteligentes», estarão fechados à 

verdadeira e gratificante experiência 

de Deus. 

Os “pequenos” são oprimidos 

A última parte do trecho (v. 28-30) 

refere-se à opressão que os 

«pequenos», o povo simples da terra, 

os pobres, sofrem por parte dos 

«sábios e inteligentes». Estes (os 

escribas e os fariseus) elaboraram 

uma religião complicadíssima, feita de 

regras minuciosas, de prescrições 

impossíveis de observar, carregaram 

às costas das pessoas ignorantes 

«fardos insuportáveis que nem sequer 

com um dedo tocam» (Lc 11, 46). 

A Lei de Deus é sem dúvida um 

jugo, e o sábio Sirácide recomendava 

ao filho: «mete  os  teus  pés  nos  

seus grilhões, e o teu pescoço nas 

suas correntes; inclina o teu ombro e 

carrega-a... e acharás nela, final-

mente, o teu repouso» (Eclo ´Sirá´ 6, 

24-28), mas a religião pregada pelos 

mestres de Israel transformou-a num 

jugo opressivo. Por causa deles, os 

pobres não só se sentem desgraçados 

neste mundo, mas também rejeitados 

por Deus e excluídos do mundo futuro. 

Sabem que não são capazes de 

observar as disposições ditadas pelos 

rabis, e por isso estão convictos de 

serem pessoas impuras. «Essa 

multidão que não conhece a Lei é 

gente maldita» – declarava o sumo 

sacerdote Caifás (Jo 7, 49). 

A estas pessoas pobres, perdidas 

e desorientadas, Jesus convida-as a 

libertarem-se do medo e da religião 

angustiante que lhe foi inculcada. 

«Acolhei – diz-lhes Ele – a minha lei, 

aquela lei nova que se resume num  
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único mandamento: o amor ao irmão.» 

Não propõe uma moral mais fácil e 

mais permissiva, mas uma ética que 

aponta diretamente para o que é 

essencial e não leva a desperdiçar 

energias na observância de normas 

que, «embora tenham uma aparência 

de sabedoria», na realidade não têm 

nenhum valor (Cl 2, 23). 

O jugo de Jesus é suave 

O seu jugo é suave. Antes de mais 

porque é o seu: não no sentido de ter 

sido Ele a impô-lo, mas porque foi Ele 

quem primeiro o carregou. Jesus 

sempre se inclinou à vontade do Pai; 

abraçou-a livremente, enquanto que 

nunca deixou que lhe impusessem 

preceitos humanos (Mc 7). O seu jugo 

é suave porque somente quem acolhe 

a sabedoria das bem-aventuranças 

pode experimentar a alegria e a paz. 

O convite de Jesus 

Por fim, o convite: «Aprendei de 

mim, que sou manso e humilde de 

coração» (v. 29). Talvez esta 

afirmação nos deixe um pouco 

perplexos, porque parece um auto-         

-elogio, merecido, sem dúvida, mas 

pouco oportuno. 

Estas palavras são o contrário de 

uma gabarolice! 

«Aprendei de mim» significa 

simplesmente: não sigais os mestres 

que agem como patrões das vossas 

consciências, que pregam um Deus 

que não está ao lado dos pobres, dos 

pecadores, dos últimos, e ensinam 

uma religião que, com as suas 

minúcias e os seus absurdos, rouba a 

alegria. 

Jesus apresenta-se como manso e 

humilde de coração. São termos que 

encontramos nas bem-aventuranças e 

que não indicam quem é tímido, 

tranquilo, mas sim os pobres e os 

oprimidos, aqueles que, mesmo 

quando sofrem injustiças, não 

recorrem à violência. 

A todos estes pobres da terra, 

Jesus diz: «Eu estou do vosso lado, 

sou um de vós, também Eu sou pobre 

e rejeitado!» 

O trecho do Evangelho de hoje é 

motivo de reflexão, quer do ponto de 

vista pessoal quer comunitário. Qual é 

o Deus em que acreditamos: é o dos 

«sábios» ou aquele que nos revelou 

Jesus? A nossa comunidade, para 

quem é sinal de esperança: para 

quem está convencido de merecer os 

primeiros lugares ou para quem se 

sente indigno de atravessar a soleira 

da porta da igreja? 

 
 

 

Oração Universal 

 

1 

Pelo Papa Francisco, pastor dado por 

Deus à sua Igreja, 

pelos bispos a ele unidos na caridade 

e por cada uma das dioceses que eles       

governam, 

oremos, irmãos. 

2 

Pelos cientistas e homens cultos que 

não creem em Deus, 

por aqueles que O procuram mas não 

O encontram 

e pelos pequeninos a quem Jesus 

revela o Pai,  

oremos, irmãos. 

 3 

Pelos que andam cansados e 

oprimidos, 

pelos que vivem dominados pelo 

medo 

e pelos que se deixam conduzir pelo 

Espírito, 

oremos, irmãos. 

4 

Pelos que exultam de alegria no 

Senhor, 

pelos que oferecem a Cristo a própria 

vida 

e pelos que lutam contra o mal que os 

rodeia, 

oremos, irmãos. 

5 

Pelos que se alimentam do pão que 

vem do Céu, 

pelos que bendizem o Senhor, dia 

após dia 

e pelos defuntos que na sua vida 

terrena 

O amaram e serviram, 

oremos, irmãos. 

 

Aquele que é fraco para o  
mundo, Deus escolheu-o para 

confundir os fortes.  

(1 Cor 1, 27) 

Antífona da Comunhão 

Saboreai e vede como o Senhor é 

bom: feliz o homem que n’Ele se 

refugia. 

OU: 

Vinde a Mim, todos vós que andais 

cansados e oprimidos, e Eu vos 

aliviarei, diz o Senhor. 

 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 06 – S. Maria Goretti  

                                    (Virgem e Mártir).  

Dia 09 – SS. Agostinho Zao Rong    

                (Presbítero), e Companheiros     

                                                    (Mártires).  

Dia 11 – S. Bento (Abade, Padroeiro da    

                                                       Europa). 

 
 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de julho, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 

Pela evangelização: 

– As nossas famílias 

Rezemos para que as famílias de 

hoje sejam acompanhadas com amor, 

respeito e conselho. 

 
 

 

A simplicidade de ser 

cristão 

 
No tempo de Jesus não bastava 

cumprir os Dez Mandamentos. Para 

se ser bom judeu tinha de se cumprir 

613 preceitos, dos quais 365 eram 

ordens (uma para cada dia do ano) e 

248 eram proibições (tantas quantas 

as partes que formavam o corpo 

humano de acordo com a anatomia 

dessa época.) 

Só quem tinha cultura e tempo 

para estudar, podia procurar cumprir a 

Lei de Deus. A religião era património 

de uns poucos: doutores da lei, 

escribas, fariseus e saduceus. Jesus, 

perante semelhante situação, propõe 

algo distinto: ser crente consiste em  
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amar a Deus e a amar o próximo. Está 

ao alcance de todos. Basta ser bem-      

-intencionado e comprometer a vida. O 

que conta não são as grandes 

palavras aprendidas de cor, mas a 

ternura e a misericórdia. 

Nós, cristãos, sabemos que o mais 

importante não é conhecer grandes 

doutrinas, mas passar pela vida 

fazendo o bem, como fez Jesus 

 
 

 

A grandeza de ser pequeno 

Deus manifesta-Se-         

-nos na humildade 

«Eis o teu Rei, justo e salvador, 

que vem ao teu encontro,  

humildemente montado num 

jumentinho, filho duma jumenta.» 

A soberba tenta-nos a julgarmo-        

-nos o centro do mundo, atraindo 

todas as atenções, honras e louvores, 

usurpando o lugar de Deus no mundo. 

Muitos, levados pela ambição de 

brilhar, de sobressair e chamar a 

atenção, vendem a sua alma, passam 

por cima de todos os valores e 

passam uma vida amargurada, porque 

nunca se saciam dos louvores e 

honras. 

Deus não Se revela na arrogância, 

no orgulho, na prepotência, mas sim 

na simplicidade, na humildade, na 

pobreza e na pequenez. Quem quiser 

ser grande aos olhos do Senhor, tem 

de se fazer pequeno, manso e 

humilde. 

O Verbo Encarnado, Senhor do 

Céu e da terra, apresenta-Se diante 

de nós como Menino débil e indefeso, 

a precisar de todos os auxílios. 

Para que me servem as grandezas 

É tudo ao contrário do espírito do 

mundo que fabrica falsas grandezas e 

valores e nos tenta a revestirmo-nos 

de uma grandeza artificial e ridícula. 

Para que me serve a honra, os 

louvores e homenagens? Tudo acaba 

em poeira levada pelo vento do 

esquecimento. Grandes honras e 

homenagens estão hoje sepultadas 

sob montões de poeira. 

Não nascemos para conquistar a 

grandeza nesta vida, mas na outra. O 

vento continua a soprar-nos ao ouvido: 

“Sereis como deuses.” Depois, ri-se da 

nossa ingenuidade saloia. 

Não querer ser nada, não 

sobressair nem chamar a atenção é o 

chamamento que o Senhor faz aos 

seus eleitos. 

No fim de uma homenagem, os 

que arrumam o lixo não têm mãos a 

medir. Toda aquela fantasia acabou. 

Os santos foram uma luz intense 

durante a vida. No entanto, brilhava 

neles o Senhor com tal naturalidade, 

que só quando esta luz se apagou, 

nos demos conta da sua falta. 

Alegremo-nos e celebremo-nos 

uns aos outros, mas nunca 

esqueçamos o que somos: filhos de 

Deus, a caminho do Paraíso. 

Jesus apresenta-Se para 

conquistar o mundo revestido da 

fragilidade de uma humilde criança 

que precisa de todas as ajudas. 

Maria passa em silêncio pela vida. 

Quando Deus quer que reparemos 

n’Ela, enche do Espírito Santo Isabel, 

ou a mulher anónima que escutava a 

pregação de Jesus. 

 
 

 

A grandeza de ser pequeno 

A força do humilde 

«Destruirá os carros de combate 

de Efraim e os cavalos de guerra de 

Jerusalém;» 

A nossa força não está nos gestos 

teatrais e nos gritos da voz, mas na 

oração silenciosa e na mortificação 

cheia de generosidade. 

Golias vem ao encontro do jovem 

David bem armado e cheio de 

experiência de guerra. David leva 

consigo uma funda e algumas jogas 

recolhidas da torrente, e a força do 

Senhor. Uma pedra certeira bastou 

para que o pequeno David derrubasse 

mortalmente o gigante Golias. 

Temos de ser como o alicerce: 

escondido no seio da terra, aguenta 

todo o peso e dá segurança ao 

edifício. Quem de nós pensa na 

existência do alicerce, quando passa 

junto de uma construção grandiosa? 

A humildade do Servo de Iavé, 

profetizado por Zacarias, não é 

obstáculo a que se apresente com 

uma força avassaladora com a qual 

fará triunfar o Bem e a Virtude. 

Também nós, que somos e 

pequenos, acolhemos mais facilmente 

uma pessoa simples humilde do que 

qualquer outra. Todos fogem do 

soberbo, porque lhes soa a falsidade e 

artificialismo, e nós gostamos mais, 

por instinto, do que é simples. 

O Senhor Jesus manifesta a sua 

grande força, não em exibições de 

força e de mando, mas na humildade 

e simplicidade. 

Manifesta-Se como humilde 

criança que precisa de todas as 

ajudas humanas e cuidados. Se 

aparecesse como um rei poderoso, 

com as insígnias da sua dignidade, o 

mais certo é que não nos sentíssemos 

bem à beira d’Ele. No presépio 

conquista os corações dos pastores 

(gente simples) e quantos O foram 

visitar à gruta. 

Para atrair as multidões não faz 

exibições de poder ou grandeza. Vem 

revestido de simplicidade ao encontro 

das pessoas, com um desejo infinito 

de as ajudar. Socorre os que 

precisam. 

Vence deixando-Se vencer com-

pletamente na Cruz, a humilhação 

suprema e espera a cada um de nós 

no silêncio humilde do Sacrário. 

 
 

 

 

 A grandeza de ser pequeno 

Rei pacífico 
 

 «…e será quebrado o arco de 

guerra. Anunciará a paz às nações: o 

seu domínio irá de um mar ao outro 

mar e do Rio até aos confins da terra.» 

A paz — no seu sentido pleno — é 

a maior necessidade do mundo atual. 

Sem ela, a riqueza e a força não 

servem para nada. 

Na verdade, esta palavra engloba 

três espécies de paz, intrínseca e 

inseparavelmente unidas: 

Paz com Deus 

A paz com Deus existe, quando 

não há pecado ou qualquer outra 

infidelidade que nos separe d’Ele. 

Quando perdemos esta paz, podemos 

conquistá-la pela reconciliação, a qual, 

se houver falta grava, passa 

inevitavelmente pelo sacramento da 

confissão. 
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Paz connosco 

 A paz connosco, é a paz de 

consciência. Ela só existe quando nos 

deixarmos ver e julgar por Deus. 

Muitas pessoas vivem numa falsa paz, 

por falta de formação doutrinal — para 

elas tudo é lícito, tornando-se o critério 

moral dos próprios atos — ou porque 

deixaram insensibilizar a consciência, 

sufocando-a repetidamente pelo 

pecado. 

Paz com os outros 

A paz com os outros existe, 

quando nos damos bem com todos e 

temos humildade suficiente para pedir 

perdão e perdoar também os agravos 

recebidos. 

A maior parte dos reis deixaram a 

história marcada pelas suas lutas, 

nem sempre justas, para consolidar ou 

aumentar o seu poder. Correm junto 

do seu trono rios de lágrimas de 

oprimidos ou mesmo torrentes de 

sangue. 

Nem sempre o poder que detêm 

está ao serviço dos outros, especial-

mente dos mais carenciados. 

Triunfar é ser humilde 

Jesus Cristo apresenta-Se ao 

mundo revestido de humildade: uma 

humilde e débil criança que precisa de 

todas as ajudas. 

E mesmo quando entra triunfal-

mente em Jerusalém, como estava 

profetizado, vai montado num humilde 

jumentinho, e não num cavalo 

ricamente ajaezado (com todos os 

arreios). 

Não foi mobilizando um exército 

bem armado que Jesus Cristo 

conquistou a paz, mas com o perdão 

generoso, a paciência incansável, tudo 

alicerçado no Seu Amor infinito 

 
 

 

 

Os caminhos da humildade 

Tudo começa pequeno 
 

«Jesus exclamou: Eu Te bendigo, 

ó Pai, Senhor do céu e da terra, 

porque escondeste estas verdades 

aos sábios e inteligentes e as 

revelaste aos pequeninos.» 

Jesus faz a apologia (elogio) do 

ser pequeno. Enquanto os grandes e 

poderosos ficam na ignorância dos 

mistérios de Deus, os humildes 

contemplam deslumbrados as 

maravilhas da fé. 

A soberba cegou Lúcifer, que era o 

mais inteligente dos anjos, e provocou 

nele uma cegueira eternal que o leva a 

tentar vencer a Deus, sem ver que 

isso é impossível. De modo análogo 

(idêntico), muitos aliados dele 

tentam inutilmente destruir a Igreja de 

Cristo. Os contínuos fracassos deles e 

dos que os antecederam não os 

desanimam, porque estão cegos. 

A humildade é a verdade, escreveu 

Santa Teresa. É a verdade acerca de 

Deus e de nós e a sua aceitação. 

Quem não aceita o que é, não se pode 

considerar humilde. 

Quando reconhecemos o que 

somos — pequenos — e o aceitamos 

com alegria, estamos no caminho da 

humildade. 

Para nos ensinar o caminho da 

humildade, o Senhor estabeleceu que 

tudo começasse por ser pequeno. 

Assim começa a existir o que depois 

virá a ser uma árvore frondosa. 

Observemos esta história 

Filipe da Macedónia, que tinha 

conquistado um império, estava 

orgulhoso e julgava-se uma pessoa 

insubstituível. 

Um sábio que, além disso, era 

sensato, queria ajudar o rei a pôr os 

pés na terra, abandonando as 

megalomanias. Colocou um mapa na 

frente dele e pediu-lhe que apontasse 

nele a Macedónia, com as terras 

conquistadas. 

Seguidamente pediu ao rei que lhe 

indicasse onde estava Filipos, a 

capital do reino. Com muita 

dificuldade, o rei indicou um pequeno 

ponto do mapa. 

O sábio pediu que lhe indicasse 

onde estava o palácio real, mas ele já 

não o conseguiu fazer. 

Veio depois um último pedido: 

dentro do palácio real, que espaço 

ocupa o rei. Este ficou a meditar e 

compreendeu que somos bem pouca 

coisa. 

O que somos no conjunto do 

universo criado? A nossa grandeza 

vem-nos de sermos filhos de Deus e 

herdeiros do Céu. 
 

 

 

Terminado o jogo (de xadrez), o 
rei e o peão voltam  

à mesma caixa. 

(Provérbio italiano) 

Os caminhos da humildade 

Larguemos o que nos 

oprime 
 

 «Vinde a Mim, todos os que 

andais cansados e oprimidos, e Eu 

vos aliviarei.» 

Muitas vezes andamos tristes e 

esmagados sob o peso dos nossos 

problemas. Parece que nem podemos 

respirar. 

Esta opressão vem de diversas 

origens: 

Falta-nos a fé 

Falta-nos a fé, quando pensamos e 

sofremos como se estivéssemos sós e 

abandonados no mundo, e não 

contamos com Deus para nada. 

Pensamos que Ele não pode ou não 

quer socorrer-nos e aliviar-nos. 

Nada nos pode acontecer que Ele 

não permita; e quando o permite, é 

porque daí poderá resultar um grande 

bem para nós, se quisermos colaborar 

com Deus. 

Só a confiança num Pai que nos 

ama infinitamente e que está sempre 

ao nosso lado, nos pode dar a 

segurança e a paz. 

Andamos com pesos inúteis 

Andamos com pesos inúteis e 

muitas vezes sofremos porque não 

estamos interessados na glória de 

Deus, mas na nossa. E assim, 

transformamos problemas insignifican-

tes em grandes tragédias que nos 

roubam a alegria. 

Procuremos o Senhor onde O 

podemos encontrar e confiemos-Lhe o 

que nos preocupa. Ficaremos com 

uma visão renovada dos nossos 

problemas, aprendendo a encará-los 

como são, e contaremos com o 

Senhor para resolver o que não 

podemos fazê-lo nós. 

Deixemos de lado os pesos inúteis, 

as preocupações que são fruto do 

orgulho, de querer parecer o que não 

somos nem temos, do culto da nossa 

personalidade e figura. 

Caímos com muita facilidade 

no faz de conta, e sofremos quando as 

pessoas se apercebem de que por 

detrás do que aparentávamos, está a 

nossa indigência (pequenez e miséria). 
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Quando quisermos tudo e só o que 

Deus quer, mais fácil será recon-

quistar a paz e vivermos felizes. Que 

nos importa o que dirão, se é Deus 

quem nos julga? 

Entreguemos tudo nas mãos do 

Senhor. 

O passado 

 Tudo aquilo que nos entristece na 

vida passada — pecados, faltas de 

generosidade — entreguemo-lo ao 

Coração Divino de Jesus. Se é 

necessário, façamos uma boa 

confissão de tudo aquilo para o qual 

ainda não procuramos o perdão. 

Depois, esqueçamos tudo, porque 

Deus também já o esqueceu. Para 

que deixamos que o demónio se 

aproveite de faltas passadas para nos 

roubar a alegria? Confiemos no 

perdão misericordioso do Senhor. 

O presente 

 Para resolver os nossos 

problemas, façamos tudo como se a 

solução só dependesse de nós; 

depois, confiemos no Senhor, como se 

tudo só dependesse d’Ele. 

As preocupações e problemas são 

outras tantas oportunidades para 

provar a nossa confiança no Senhor. 

O futuro 

 Para que havemos de andar 

preocupados com o futuro que não 

nos pertence? Para quê sofrer com 

dificuldades que ainda não chegaram? 

E que até podem nunca chegar? 

Entreguemo-nos nas mãos do nosso 

Deus. 

Corremos o perigo de morrer 

esmagados debaixo do peso de 

cruzes imaginárias, bem mais pesadas 

do que as cruzes reais. 

 
 

 

 

Os caminhos da humildade 

Mansidão e humildade 
 

«Tomai sobre vós o meu jugo e 

aprendei de Mim, que sou manso e 

humilde de coração, e encontrareis 

descanso para as vossas almas. 

Porque o meu jugo é suave e a minha 

carga é leve”.» 

Jesus faz-nos um convite aliciante: 

lançar fora os jugos que foram urdidos 

por nós e aceitar apenas o que nos 

vem de Deus pela vida de cada dia. 

São muitos os pesos inúteis que 

nos oprimem e nos fazem andar 

vergados sob o peso deles. O Senhor 

quer que lh’Os entreguemos e 

acolhamos sobre os nossos ombros, 

apenas o Seu jugo. 

O jugo da Lei de Deus 

A pretexto de (falsa) liberdade, as 

pessoas rejeitam os Mandamentos 

que Deus instituiu, e acabam por cair 

prisioneiros de outros, bastante mais 

pesados e escravizadores: a droga, a 

boa mesa, o sexo, a exibição, o luxo e 

o poder. 

Comecemos por aceitar um 

cumprimento generoso e fiel da Lei do 

Senhor, e teremos verdadeira alegria, 

saboreando a veracidade das palavras 

de Jesus: o meu jugo é suave e a 

minha carga é leve. 

O jugo do Amor ao próximo 

Levantamos muralhas para 

defender a nossa inacessibilidade do 

nosso reino egoísta. Isolamo-nos tanto 

que, quando queremos romper a 

solidão, ao sentirmo-nos sufocados 

por ela, não o conseguimos fazer. 

Não conseguiríamos ter verdadeiro 

amor ao próximo, se não nos 

esforçássemos por ser humildes. É a 

soberba que nos leva a sermos 

desconfiados, por princípio; a sentir 

desejos de vingança; a ficar tristes, 

porque não nos deram a importância 

que julgávamos ter. 

O jugo do Amor  fiel 

Esforcemo-nos por viver um amor 

fiel a Deus e aos irmãos, sem 

desânimos nem pausas; sem medida 

e sem esperar recompensa humana; 

com magnanimidade (com grandeza), 

sabendo abafar o mal, na abundância 

de bem. 

Jesus proclama a liberdade 

suprema, quando está pregado numa 

Cruz, como se fosse o maior dos 

escravos. 

O Sacrifício da Cruz é renovado na 

celebração da Santa Missa. Ao 

participarmos nela, identifiquemo-nos 

com os sentimentos de Jesus, de 

perdão, de amor sem limites, de 

humildade. 

A Virgem Maria, sempre! 

Maria Santíssima, ao receber a 

mensagem do Céu que institui Mãe do 

Redentor, confessa diante do Arcanjo 

que é a Serva do Senhor. 

Aprendamos com ela a sermos 

mansos e humildes do coração, e 

encontraremos a verdadeira alegria da 

vida. 

 
 

 

Sabias que… 

Que língua falava Jesus? 

A língua materna de Jesus era o 

arameu. Por se achar na Galileia, 

zona bilingue (que fala duas línguas e 

escreve dois idiomas), também deve 

ter sabido alguma coisa de grego 

comum. Como bom judeu sabia o 

hebreu clássico para poder ler a 

Escritura na Sinagoga. 

O Antigo Testamento 

O Antigo Testamento, enciclopédia 

do saber judaico, estava escrito em 

hebreu clássico; língua ininteligível 

(incompreensível) para o povo comum 

que falava arameu. Por isso, depois 

da leitura na Sinagoga, um 

conhecedor traduzia e fazia um 

comentário ao texto lido. Algo parecido 

com as nossas homilias. 

 
 

 

Oração 

Queremos ser solidários.  

Queremos que todos tenham vida  

e que a vida tenha sentido.  

Por vezes ficamo-nos pelas palavras. 

 

Andámos apáticos, de braços caídos 

em “greve” de esperança. 

 

Aprisionámos a alegria  

e pusemos em liberdade a tristeza.  

 

E os que passam ao nosso lado  

ficam contaminados pelo nosso 

desânimo e desinteresse.  

 

Senhor, hoje pedimos-Te que,  

apesar de tudo,  

o nosso coração nunca esteja  

em greve de solidariedade. 
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Descomplica (12) 
 

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” 

Fazer tudo outra vez. Fazer de 

novo, fazer melhor. Olhar para a frente 

com o coração limpo. (Re)começar 

sabendo que a nossa essência não se 

define só nas retas. Define-se e 

redefine-se, também, quando temos a 

coragem de voltar atrás, de corrigir a 

rota, de fazer tudo de novo, de 

reaprender a ser feliz. 

Porque no dia em que começámos 

a sentir saudades de nós, dos planos 

que percebemos que fomos abando-

nando, das cedências que fomos 

fazendo, esquecendo-nos do que nos 

fez começar, é hora de parar. Parar a 

ter a coragem de fazer o caminho de 

volta. Parar e repetir como um lema de 

vida: apesar das muitas declinações, 

latitudes, coordenadas, mapas e 

bússolas que a vida nos dá, quando 

ela simplifica, não sejamos nós a 

complicar. 

– Às vezes é bom dar um passo 

atrás. 

                   (Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Quanto me és  

quanto me dóis 

2 

Quem não vai à guerra  

não morre nela 

3 

Em tempo de guerra  

não se limpam armas 

4 

Deus nos livre  

da peste, da fome e da guerra  

5 

A raposa tem sete manhãs  

e a mulher manha por sete raposas 

6 

A castanha tem uma manha,  

vai com quem a apanha. 
  

Aniversários 
 

Esta semana, estão de parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

seguintes Leitores: 

– ELISABETE COSTA, da paróquia 

de Eiriz, na próxima sexta-feira, dia 10 

de julho.   

– VERA NETO, da paróquia de 

Figueiró, também no próximo dia 10 

de julho (sexta-feira). 

– Ainda no mesmo dia 10 de julho, 

sexta-feira, comemora o 15.º 

aniversário da sua ordenação 

sacerdotal, o SR. PADRE TIAGO, 

Pároco das nossas quatro Paróquias, 

motivo por que também está de 

parabéns. 

À Elisabete e à Vera Costa, o 

Jornal do Leitor dá-vos os parabéns e 

deseja-vos muitas felicidades.  

Também para o Sr. Pe. Tiago, os 

Leitores, demais Grupos paroquiais e 

restantes paroquianos, desejam-lhe 

muitas felicidades e agradecem-lhe 

todo o empenho que dedica às quatro 

Paróquias que pastoreia.  

 
 

 

Humor 

Na tropa, um novato pergunta ao 

sargento: 

– O que devo fazer se o para-          

-quedas não se abrir? 

– Voltas cá e damos-te um novo!... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

– Pode dizer-me quando parte o 

comboio das nove menos dez?  

– Às oito e cinquenta!… 

– Tem razão o meu marido, 

quando diz que os horários dos 

comboios estão sempre a mudar! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Pescadores… 

– Então estás a pescar sem pores 

o isco no anzol? 

– Sim, senhor. Sempre gostei de 

ser honrado em tudo e nunca enganar 

ninguém! Os que quiserem morder de 

livre vontade, tudo bem; mas engana-       

-los, isso nunca! Não seria honesto! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

O Primeiro-ministro e o seu 

secretário encontram-se no topo de 

um arranha-céus, de onde assistem à 

manifestação da população 

insatisfeita. 

Diz o Primeiro-ministro: 

– Sabes… Eu só queria conseguir 

fazer esta gente toda feliz… 

– Então… porque é que não 

saltas?... 

 

ESCALA DE LEITORES 
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C A R V A L H O S A 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Rita 

Mendes 

Carla  

Sousa 

1.ª 
Leitura 

Paula 

Carvalho 

Rosa 

Menezes 

2.ª 
Leitura 

Martinho 

Matos 

Pedro 

Miguel 

Oraç 
Univ. 

Rita 

Mendes 

Carla  

Sousa 
 

E I R Í Z 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª 
Leitura 

Maria José 

Pinheiro 

Lurdes 

Neto 

2.ª 
Leitura 

Fernanda 

Gomes 

Joana 

Gomes 

Oração 
Universal 

Nelson 

Costa 

Ana  

Isabel 
 

S A N F I N S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Eulália 

Gonçalves 

Sofia  

Santos 

1.ª 
Leitura 

Ricardo 

Brito 

Raquel 

Barros 

2.ª 
Leitura 

Isabel 

Matos 

Carla G. 

Sousaa 

Oração 
Universal 

Eulália 

Gonçalves 
Sofia 

 

F I G U E I R Ó 
 

 A aguardar Escala 

 

A Fechar 

Vale mais uma ração de legumes 

com amor, que um vitelo gordo com 

ódio. 

                                      (Prov 15, 17) 
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