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Judas, o Cireneu e Eu 

(25) 

O CIRENEU 

 

Se amas o Senhor, não haverá criatura que 

não encontre lugar no teu coração. 
 

(Mons. J. Escrivá, Via Sacra) 
 

II 

Como custa sair de mãos abertas, 

partilhando um peso que não 

queremos!  

 

Contudo, temos como certas  

as nossas intenções,  

mas fechamos os nossos corações  

às dores alheias,  

como se o sangue de todos os irmãos 

não fosse o mesmo  

que corre em nossas veias.  

 

Num momento paramos,  

porém, logo avançamos,  

escondendo nossas mãos  

de vão remorso cheias. 

     (Maria Teresa M. Gonzalez) 

 

 

XV Domingo Comum 

Temos dificuldades em nos 

ouvirmos uns aos outros e em ouvir 

Deus. Vivemos numa civilização de 

ruído e de agitação que nos impede de 

nos concentrarmos, pensar na vida, 

ouvir Deus e escutar os problemas dos 

nossos irmãos. A TV, a rádio, o 

telemóvel e outros inventos, enchem de 

ruído a nossa vida. 

Encontramos ainda outra 

dificuldade: vivemos mergulhados na 

civilização audiovisual e estamos só 

inclinados a prestar atenção ao 

conhecimento veiculado pela imagem. 

Se acrescentarmos que passamos a 

vida a correr, com o tempo esgotado, 

teremos um quadro do tempo em que 

vivemos. 

Estas e outras são as dificuldades 

para acolher devidamente a Palavra de 

Deus. A Liturgia da Palavra de Deus 

deste XV Domingo Comum chama a 

nossa atenção para a importância que 

ela tem na nossa vida. 

Vamos estar atentos às Leituras, 

escutar o que a Palavra de Deus nos 

diz. 
 

 

 

Introdução 

Entre o Céu e a Terra… «a 

Palavra». 

Que confiança oferece a palavra 

do homem? 

Não muita. Desconsolado e 

desiludido, o salmista dizia: «A lealdade 

desapareceu de entre os filhos dos 

homens. Mentem uns aos outros, na 

sua língua só há engano, só há 

duplicidade no seu coração» (SI 12, 2-

3). Hoje em dia, a palavra continua a 

não ter muito valor: não se acredita em 

promessas, só há garantias de 

cumprimento quando os acordos são 

escritos e assinados; «factos, não 

palavras» é uma expressão que muitas 

vezes se ouve. 

É também assim a Palavra de 

Deus? 

No primeiro capítulo do Génesis é 

repetido 10 vezes este refrão: «Deus 

disse... e assim aconteceu». «A palavra 

do Senhor criou os céus. Ele disse e 

tudo foi feito, Ele ordenou e tudo foi 

criado» (SI 33, 6.9). A sua palavra não 

é como a do homem; é viva e eficaz, 

faz aquilo que anuncia, não mente nem 

desilude. 

A mística grega propunha que se 

entrasse em relação com Deus através 

de visões, êxtases, arrebatamentos, 

transes paroxísmicos; a espiritualidade 

bíblica põe em primeiro lugar a escuta, 

porque está certa de poder depositar 

uma confiança absoluta na palavra do 

Senhor. 

«Escuta, Israel» – é a oração 

preferida pela piedade judaica (Dt 6,4). 

«Ouvi a palavra do Senhor» – 

recomendam os profetas (Is 1, 10; Jr 

11, 3). «O Senhor não se compraz (não 

Lhe agrada) tanto nos holocaustos e 

sacrifícios como na obediência à sua 

palavra» – diz Samuel (1 Sm 15, 22).   

«Não quiseste sacrifícios nem 

oblações, mas abriste-me os ouvidos 

para escutar – afirma o salmista (SI 40, 

7). 

Na Bíblia, escutar não significa 

receber uma comunicação ou uma 

informação, mas aderir a uma proposta, 

acolher, guardar no próprio coração e 

pôr em prática. Equivale a depositar 

confiança em Deus. 
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Quem escuta a sua palavra com 

estas disposições, é bem-aventurado 

(Lc 11, 28). 

- Até mesmo no pecador mais 

calejado está presente o terreno fértil e 

recetivo à palavra de Deus. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Eu venho, Senhor, à vossa 

presença: ficarei saciado ao contemplar 

a vossa glória. 

 

 

Primeira Leitura 
(Is 55, 10-11) 

 

MONIÇÃO: 

Neste breve trecho, Isaías fala da 

omnipotência e transcendência de Deus. 

Todos os acontecimentos, mesmo os mais 

angustiosos, têm como finalidade o 

progresso do Seu povo. Força alguma 

poderá opor-se aos Seus planos. Nem 

mesmo o próprio pecado fará desviar o 

plano de Deus, já que o Seu perdão não 

pode regular-se pelas normas da justiça 

humana. 

Por isso, o homem pode confiar 

plenamente n'EIe, já que nada pode opor-se 

aos Seus desígnios, à ordem da Sua 

Palavra. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

Eis o que diz o Senhor: 10«Assim 

como a chuva e a neve que 

descem do céu não voltam para lá 

sem terem regado a terra, sem a 

terem fecundado e feito produzir, 

para que dê a semente ao 

semeador e o pão para comer,  
11assim a palavra que sai da minha 

boca não volta sem ter produzido o 

seu efeito, sem ter cumprido a 

minha vontade, sem ter realizado a 

sua missão». 
 

Palavra do Senhor 
 

JORNAL DO LEITOR 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Bons Leitores é o que hoje (e sempre) a 

Palavra exige. Portanto, prepara-te bem. 

Nesta Leitura, o elemento mais 

importante da frase é a segunda parte. 

Contudo a parábola não é despicienda (não 

deve ser desprezada, tem de ser toda ela 

bem tratada). Farás uma interrupção no fim 

do primeiro membro (antes de “assim a 

palavra”), para dar ênfase à segunda parte. 

De resto não existe no texto palavras 

difíceis de pronunciar. No entanto… 
 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 

 
Deus está no céu e o homem na 

terra (Ecl 5, 1). Ao Senhor sobem as 

súplicas, e Ele ouve-as e responde 

enviando a sua palavra que opera 

prodígios (SI 147, 15-18). Os seres 

inanimados obedecem-lhe docilmente: 

«Age conforme lhe apraz, tanto para a 

milícia celeste como para os habitantes 

da terra» (Dn 4, 32), «envia a luz e ela 

vai, chama-a e ela, tremendo, obedece-   

-lhe. As estrelas que brilham alegre-

mente nos seus postos, Ele chama-as e 

elas respondem: "Aqui estamos." E, 

jubilosas, cintilam para o seu criador» 

(Br 3, 33-35). 

Não é assim com o homem. Nos 

seres livres, a palavra de Deus só pode 

agir se for acolhida, se cair num terreno 

fértil que lhe permita dar fruto. 

O trecho que conclui o livro do 

Deutero-Isaías, e que hoje nos é 

proposto, é um hino à eficácia 

vivificante da palavra de Deus. Para o 

podermos compreender e apreciar, é 

necessário colocá-lo no contexto 

histórico em que foi composto. 

Estamos na segunda metade do 

século VI a.C. Há muitos anos que os 

Israelitas se encontram na Babilónia e, 

com insistência crescente, colocam-se 

a pergunta: Poderemos nós, um dia, 

voltar a ver a nossa terra? 

A estas pessoas cansadas e 

abatidas é enviado um profeta para 

anunciar a libertação iminente. 

Passam alguns anos, mas nada 

acontece, e este atraso aumenta a 

desilusão e o desconforto. Por qual 

motivo – perguntam-se eles – a palavra 

de Deus não se realiza? Também Ele, 

como os homens, não mantém as suas 

promessas? 

A esta dúvida o profeta responde 

com uma imagem. A palavra de Deus é 

como a chuva e como a neve: caem do 

céu e não regressam ao céu sem terem 

feito aquilo a que estão destinadas; 

possuem um dinamismo irresistível, 

uma energia que fecunda e faz germi-

nar o trigo, a erva verde e as flores. A 

palavra enviada pelo Céu nunca volta a 

Deus de mãos vazias, leva sempre 

consigo algum fruto. É certo que os 

resultados dependem também da terra 

onde cai; mas, onde chega, nada fica 

como estava antes. 

A imagem da chuva e da neve, 

assim como a do ciclo das estações e o 

lento crescimento da semente, são um 

convite a não esperar resultados 

imediatos. A palavra de Deus age 

muitas vezes ao longo dos tempos, 

porque tem que contar com as reações, 

as escolhas, as decisões e também 

com o endurecimento do coração e a 

teimosia do homem. São precisas a 

paciência, a capacidade para esperar, a 

perspicácia, unidas à confiança 

inabalável na força vivificante desta 

palavra. 

Os israelitas deportados para a 

Babilónia souberam esperar, permane-

ceram firmes na convicção de que «as 

palavras do Senhor são verdadeiras, as 

suas obras nascem da fidelidade» (SI 

33, 4) e, passados alguns anos, um 

primeiro grupo pôde deixar a Mesopo-

tâmia e voltar à terra de seus pais. 

– Quem confia na palavra do 

Senhor experimentará um dia os seus 

efeitos prodigiosos. 

 
 

 

Salmo Responsorial 

Sl 64 (65), 10abcd.10e-11.12-13.14 

 

MONIÇÃO: 

 
A Palavra de Deus é a semente lançada 

nas nossas vidas. Se a acolhermos, com um 

coração puro e reto, essa semente dará 

muito e bom fruto, fruto de vida eterna. 

  
REFRÃO: 

 

A SEMENTE CAIU EM BOA TERRA E 

DEU MUITO FRUTO. 

  
Visitastes a terra e a regastes, 

enchendo-a de fertilidade. 

As fontes do céu transbordam em água 

e fazeis brotar o trigo. 
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Assim preparais a terra; 

regais os seus sulcos e aplanais as 

leivas, 

Vós a inundais de chuva 

e abençoais as sementes. 

 

Coroastes o ano com os vossos 

benefícios, 

por onde passastes brotou a 

abundância. 

Vicejam as pastagens do deserto 

e os outeiros vestem-se de festa. 

 

Os prados cobrem-se de rebanhos 

e os vales enchem-se de trigo. 

Tudo canta e grita de alegria. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 8, 18-23) 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 18Eu penso que os 

sofrimentos do tempo presente, não 

tem comparação com a glória que 

se há de manifestar em nós. 19Na 

verdade, as criaturas esperam 

ansiosamente a revelação dos 

filhos de Deus. 20Elas estão sujeitas 

à vã situação do mundo, não por 

sua vontade, mas por vontade 

d'Aquele que as submeteu, com a 

esperança de que as mesmas 

criaturas 21sejam também libertadas 

da corrupção que escraviza, para 

receberem a gloriosa liberdade dos 

filhos de Deus. 22Sabemos que toda 

a criatura geme ainda agora e sofre 

as dores da maternidade. 23E não 

só ela, mas também nós, que 

possuímos as primícias do Espírito, 

gememos interiormente, esperando 

a adoção filial e a libertação do 

nosso corpo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

www.paroquiascesf.com 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Compreender o texto, aliás, não só este, 

mas todos os demais, deve ser o primeiro 

esforço do Leitor. Evitem-se, sempre que 

possível, os “leitores da última hora” que 

sobem ao ambão sem qualquer tipo de 

preparação próxima. Nunca resulta. 

Toma atenção a algumas palavras: 

ansiosamente / submeteu / corrupção (o “p” 

também se lê) / primícias / interiormente / 

adoção (no Lecionário: ‘adopção’. Aqui o “p” 

não se lê) / ver ainda outras palavras. 
 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA 
 

Quem se encontra num labirinto, 

pensa e volta a pensar, dá voltas e 

desespera, mas acaba por voltar 

sempre ao ponto de partida. Só um par 

de asas que o levantassem no ar lhe 

permitiriam contemplar, do alto, a 

posição em que se encontra e descobrir 

o caminho para a liberdade. 

Tudo o que acontece na terra, a 

agitação das pessoas, o suceder-se de 

acontecimentos muitas vezes absurdos, 

os dramas, tudo isto são enigmas que 

permanecem inexplicáveis até nos 

elevarmos ao Céu, a Deus. Se, com o 

Senhor, se vislumbram horizontes mais 

vastos, então consegue-se dar um 

sentido àquilo que acontece no mundo. 

A realidade em que vivemos apresenta-    

-nos motivos inegáveis para sermos 

pessimistas, mas quem entra na 

perspetiva de Deus recupera, mesmo 

se por vezes com dificuldade, a 

serenidade e a esperança. 

A criação – diz Paulo – foi subme-

tida à caducidade, à escravidão, à 

corrupção, e grita a sua dor. Foi 

arrastada para um projeto absurdo, 

oposto àquele para que tinha sido 

criada. O pecado e o egoísmo 

desvirtuaram-na. Agora, o homem 

assusta-se com as consequências dos 

seus erros: vê ameaçada a fertilidade 

da terra, a salubridade do ar, a 

sanidade da água; constata os estragos 

provocados às plantas e aos animais, 

sabe que encheu os fundos marinhos 

de resíduos tóxicos e de bombas... Esta 

criação aguarda a redenção: quer ser 

levada de volta ao projeto de Deus que, 

no início, tinha contemplado com 

agrado tudo o que tinha feito, «conside-

rando-o muito bom» (Gn 1,31). 

Paulo convida a não desesperar, e 

a não interpretar o grito de dor da 

criação como o de um moribundo. É 

mais semelhante ao grito da mulher que 

está para dar à luz uma nova vida. 

Os cristãos não são insensíveis aos 

gemidos da criação, mas também não 

se deixam abater, porque têm a certeza 

de que, não obstante possa parecer o 

contrário, a palavra de Deus realizará a 

nova criação. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 6, 64b.69b) 

 

MONIÇÃO:  

 

A parábola do semeador aponta-nos o 

verdadeiro caminho. Há muitas formas de 

ouvir a Palavra, porém, uma só é capaz de 

transformar a nossa vida. A semente da 

mensagem de Cristo é lançada nos nossos 

corações. De nós depende a frutificação, isto 

é, o aparecimento de um mundo novo. 

  

REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

A semente é a palavra de Deus e o 

semeador é Cristo. 

Quem O encontra viverá eternamente. 

 
 

 

Evangelho (Mt 13, 1-23) 

 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 
1Naquele dia, Jesus saiu de casa e 

foi sentar-Se à beira-mar. 2Reuniu-se à 

sua volta tão grande multidão que teve 

de subir para um barco e sentar-Se, 

enquanto a multidão ficava na 

margem. 3Disse muitas coisas em 

parábolas, nestes termos: «Saiu o 

semeador a semear. 4Quando semea-

va, caíram algumas sementes ao longo 

do caminho: vieram as aves e 

comeram-nas. 5Outras caíram em sítios 

pedregosos, onde não havia muita 

terra, e logo nasceram porque a terra 

era pouco profunda; 6mas depois de 

nascer o sol, queimaram-se e secaram, 

por não terem raiz. 7Outras caíram 

entre espinhos e os espinhos 

cresceram e afogaram-nas. 8Outras 

caíram em boa terra e deram fruto: 

umas, cem; outras, sessenta; outras, 



trinta por um. 9Quem tem ouvidos, 

oiça». 
10Os discípulos aproximaram-se de 

Jesus e disseram-Lhe: «Porque lhes 

falas em parábolas?». 11Jesus respon-

deu-lhes: «Porque a vós é dado 

conhecer os mistérios do reino dos 

Céus, mas a eles não. 12Pois àquele 

que tem dar-se-á e terá em abundância; 

mas àquele que não tem, até o pouco 

que tem lhe será tirado. 13É por isso 

que lhes falo em parábolas, porque 

veem sem ver e ouvem sem ouvir nem 

entender. 14Neles se cumpre a profecia 

de Isaías que diz: 'Ouvindo ouvireis, 

mas sem compreender; olhando 

olhareis, mas não vereis. 15Porque o 

coração deste povo tornou-se duro: 

endureceram os seus ouvidos e 

fecharam os seus olhos, para não 

acontecer que, vendo com os olhos e 

ouvindo com os ouvidos e compreen-

dendo com o coração, se convertam e 

Eu os cure'. 16Quanto a vós, felizes os 

vossos olhos porque veem e os vossos 

ouvidos porque ouvem! 17Em verdade 

vos digo: muitos profetas e justos 

desejaram ver o que vós vedes e não 

viram e ouvir o que vós ouvis e não 

ouviram. 18Vós, portanto, escutai o que 

significa a parábola do semeador:  
19Quando um homem ouve a palavra do 

reino e não a compreende, vem o 

Maligno e arrebata o que foi semeado 

no seu coração. Este é o que recebeu a 

semente ao longo do caminho. 20Aquele 

que recebeu a semente em sítios 

pedregosos é o que ouve a palavra e a 

acolhe de momento, 21mas não tem raiz 

em si mesmo, porque é inconstante, e, 

ao chegar a tribulação ou a perseguição 

por causa da palavra, sucumbe 

logo. 22Aquele que recebeu a semente 

entre espinhos é o que ouve a palavra, 

mas os cuidados deste mundo e a 

sedução da riqueza sufocam a palavra, 

que assim não dá fruto. 23E aquele que 

recebeu a palavra em boa terra é o que 

ouve a palavra e a compreende. Esse 

dá fruto e produz ora cem, ora 

sessenta, ora trinta por um». 

 

Palavra da Salvação. 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

Os teólogos e os pregadores 

expõem sapientemente (sábiamente) 

verdades muito profundas, mas por 

vezes usam uma linguagem complicada 

e difícil. Dão quase a impressão de não 

se preocuparem se as pessoas 

entendem, se estão interessadas, se 

estão entusiasmadas ou aborrecidas. 

Jesus tinha um método pedagógico (de 

ensino) diferente: mesmo quando 

tratava assuntos difíceis, usava sempre 

uma linguagem simples, recorria a 

comparações e a imagens, contava 

histórias ambientadas na vida dos 

pastores, dos pescadores, dos comer-

ciantes, dos cobradores de impostos e, 

sobretudo, dos camponeses, no meio 

dos quais tinha nascido e crescido. 

A parábola – diziam os rabis – é 

como o pavio de uma vela: custa 

poucos centavos e, no entanto, por 

muito fraca que seja a sua luz, pode 

levar a descobrir um tesouro. 

Hoje, Jesus introduz o tema 

teológico mais difícil, o enigma ao qual 

as mentes mais lúcidas e os espíritos 

mais nobres da humanidade procura-

ram – em vão – dar uma resposta: 

«Porquê o mal?», «Por que é que o 

reino de Deus encontra tanta 

dificuldade em afirmar-se?» Então trata-    

-o com o seu método habitual: a 

parábola. 

O trecho está nitidamente dividido 

em três partes. A primeira (v. 1-9) é 

constituída pela parábola; a segunda (v. 

10-17) contém algumas máximas de 

Jesus de difícil interpretação, já que pa-

recem insinuar (sugerir) que Ele não 

quer que os seus ouvintes se conver-

tam; a terceira (v. 18-23) é uma 

aplicação da parábola à vida da 

comunidade. 

Antes de comentar cada uma 

destas partes, vamos fazer uma 

premissa (antecipar a conclusão). Os 

biblistas são unânimes em reconhecer 

que a explicação da parábola, mesmo 

tendo sido posta na boca de Jesus e 

seja um reflexo do seu pensamento, 

não foi pronunciada diretamente por 

Ele. Então de quem é? 

Os primeiros cristãos, quando 

ministravam a catequese nas suas 

comunidades, não estavam preocupa-

dos em transmitir à letra aquilo que 

Jesus tinha dito; esforçavam-se antes 

por tornar compreensível e eficaz a sua 

mensagem, aplicando-a às situações 

concretas da sua vida. Estavam cientes 

(certos) de que os evangelizadores não 

deviam comportar-se como simples 

repetidores; para serem fiéis à palavra 

do Mestre, deviam atualizar a sua 

mensagem. Aliás sabemos que, quem 

repete de modo exato as palavras de 

uma pessoa, nem sempre reflete o seu 

pensamento. 

Então, os primeiros cristãos 

modificaram, uma ou outra vez, alguma 

das parábolas, ou então acrescentaram 

uma explicação adaptada às situações 

das suas comunidades. 

Foi o que aconteceu com a parábola 

que nos é proposta hoje. Jesus contou-       

-a para dar um ensinamento aos seus 

ouvintes, e os primeiros cristãos 

aplicaram-na aos problemas concretos 

das suas vidas (problemas esses que 

não eram propriamente os mesmo dos 

discípulos que ouviam Jesus). Assim 

nasceu a catequese «atualizada» que 

se encontra nos versículos 18-23. 

Começaremos por esclarecer o 

sentido e a mensagem que tinha a 

parábola na boca de Jesus e, depois, 

após termos interpretado os difíceis 

versículos centrais, explicaremos a 

leitura que as comunidades de Mateus 

dela fizeram. 

Um modo estranho de semear 

 (v. 1-9). 

Na parábola há um pormenor que 

chama imediatamente a atenção: o 

desperdício das sementes que são 

espalhadas em grande quantidade num 

terreno estéril. Causa surpresa o 

comportamento do agricultor que 

parece agir de forma pouco ajuizada. 

São dedicados exatamente três quartos 

do relato à semente que vai parar à 

estrada, em lugares rochosos ou entre 

espinhos e é devorada pelos pássaros, 

queima-se ou é afogada. 

A insistência no desperdício, no 

insucesso, nas perspetivas desani-

madoras é um elemento importante: 

reflete a realidade do mundo no qual o 

mal parece ser muito mais forte e mais 

eficiente do que o bem. Note-se o seu 

poder progressivo e premente: a 

semente não nasce, aquela que nasce 

não cresce, aquela que cresce é 

afogada. 

De quem depende? Porque é que 

isto acontece? Se Deus é bom, porque 

é que o seu Reino não se desenvolve 

sem obstáculos? Estas são as questões 

às quais Jesus queria dar uma 

resposta. 

Para compreender a parábola, é 

preciso ter presente que naquela época 

a sementeira não era feita depois do 

campo ter sido preparado, mas antes. 

O lavrador não começava por arar, 

cavar, arrancar os espinhos, tirar as 

pedras, mas por semear antes de passar 
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com o arado. Percebe-se, assim, como 

é que uma parte da semente podia ir 

parar às pedras, no meio das ervas ou 

naqueles pequenos carreiros que se 

formam nos campos quando estes são 

atravessados durante a ceifa ou quando 

não são cultivados por um certo tempo. 

Quem observa o agricultor da 

parábola é levado a pensar que este 

trabalha em vão e desperdiça sementes 

e energia. É difícil acreditar que, num 

campo reduzido àquele estado, possa 

germinar alguma coisa. Mas eis que, 

depois da sementeira, o agricultor pas-

sa o arado: os carreiros desaparecem, 

as ervas e os espinhos são tirados, as 

pedras afastadas e o campo, que 

parecia improdutivo, passado pouco 

tempo cobre-se de plantas de trigo e 

depois de espigas loiras. É um 

autêntico milagre! 

Jesus conta esta parábola num 

momento difícil da sua vida: foi expulso 

de Nazaré, foi tomado por louco em 

Cafarnaum, os fariseus querem matá-        

-lo, os discípulos abandonam-no. 

Parece mesmo que toda a sua 

pregação foi em vão; as condições são 

demasiado desfavoráveis, a sua 

palavra parece destinada a morrer (Mt 

11-12). 

Com esta parábola, Jesus queria 

lançar uma mensagem aos seus 

discípulos que, desencorajados, o 

interrogavam acerca da utilidade do 

trabalho apostólico que estava a fazer: 

não obstante todas as contradições e 

os obstáculos, a sua palavra daria 

frutos abundantes, porque tem em si 

uma força de vida irresistível. 

Ao contrário de todas as 

expectativas, a vinda do Messias não 

foi clamorosa (queixosa), não teve 

grande ressonância (eco). A sua 

passagem por este mundo pareceu das 

mais insignificantes: não mudou nada 

na vida social e política do seu povo. O 

Baptista foi mais famoso do que Ele. 

Jesus desapareceu na terra como uma 

pequena semente, débil, quase 

invisível, e, no entanto, passado pouco 

tempo, esta semente começou a 

germinar. O Evangelho fermentou a 

humanidade e nós, hoje, podemos 

verificar que a mensagem da parábola 

do semeador se está a realizar. 

Todos nós já nos questionámos 

(interrogamos) sobre se vale a pena 

anunciar a palavra de Deus num mundo 

e numa sociedade corrupta como estes 

em que vivemos, se ainda faz sentido, 

nos dias de hoje, falar de bem-                    

-aventuranças evangélicas e dar 

catequese a pessoas que não ouvem, 

que têm o coração endurecido, que 

pensam apenas no dinheiro, nos 

divertimentos, naquilo que é caduco, 

fugaz, efémero. Os evangelizadores e 

os catequistas não estarão a semear 

em vão? 

Quando surgem estes pensamen-

tos, então é o momento de professar a 

própria fé na força divina contida na 

palavra do Evangelho. 

Por que é que Jesus fala  

por meio de parábolas? (v. 10-17) 

A meio da sua vida pública, Jesus 

faz um balanço, e constata que são 

poucas as pessoas que aceitaram a 

sua mensagem. Surpreendente? Não –

diz Ele. Também os profetas do Antigo 

Testamento não eram ouvidos. No 

tempo de Isaías, por exemplo, as 

pessoas tapavam os ouvidos para não 

ouvirem a palavra de Deus, e 

endureciam o seu coração para não se 

converterem (v. 14-15). 

É por este motivo que Jesus recorre 

às parábolas: faz uma nova tentativa 

para desbloquear a situação. Pensa 

que, com esta linguagem simples e 

concreta, será possível entrar no 

coração dos seus ouvintes. A parábola 

obriga a refletir, a procurar o significado 

recôndito (escondido), faz pensar, faz a 

pessoa cair em si e, pode assim, levar à 

conversão. Estes versículos são um 

convite a abrir o mais rapidamente 

possível os olhos, os ouvidos e o 

coração; doutra forma, as parábolas 

permanecem histórias enigmáticas e 

não produzem nenhum fruto. 

Os quatro tipos de terreno  
(v. 18-23). 

A aplicação da analogia (compara-

ção) à vida da comunidade tem por 

finalidade ajudar os discípulos a 

identificarem as dificuldades que a pa-

lavra de Deus encontra em cada um. A 

escassez de resultados não depende 

da semente ou do semeador, mas do 

tipo de terreno. 

Há antes de mais um coração duro, 

que o é – como o terreno de um 

caminho – porque muitas pessoas o 

calcaram. Representa o coração 

impenetrável à palavra de Cristo porque 

assimilou o modo de pensar deste 

mundo, adaptou-se à moral corrente, 

fez seus os valores propostos pelos 

homens. Este é o maligno, o demónio 

devastador que se insinua nos 

pensamentos e nos sentimentos tor-

nando-os mesquinhos, frívolos (inúteis), 

enchendo-os de propostas de vida 

insensatas, de raciocínios desajuíza-

dos. 

Há depois um coração inconstante, 

que se entusiasma facilmente, mas que 

depois, passados poucos dias, volta a 

ser o que era. É como uma pedra 

coberta por uma pequena camada de 

terra: lança-se uma semente, esta 

germina, mas seca logo. 

Há também um coração inquieto 

que se agita por problemas deste 

mundo, que vai atrás do sucesso e da 

riqueza, que alimenta sonhos 

mesquinhos. Estas preocupações são 

como os espinhos: sufocam a semente 

da palavra. 

Por fim, há um coração bom, no 

qual o Evangelho produz frutos com 

abundância. 

Não se trata de quatro categorias de 

pessoas, mas de quatro atitudes 

interiores que se encontram, em 

proporções diferentes, em cada pessoa. 

É inútil que o evangelizador, para lançar 

a preciosa semente da palavra, fique à 

espera de encontrar o terreno ideal, 

aquele perfeitamente fecundo. Terra 

boa, espinhos, pedras e terra árida 

sempre estarão juntos. Para alguns, 

isto poderá ser motivo de desenco-

rajamento, mas para os verdadeiros 

apóstolos, para os catequistas 

autênticos isto será um estímulo para 

uma sementeira ainda mais abundante. 

Muitos esforços serão vãos, mas um 

dia, pontualmente, a espiga irá 

aparecer, em cada pessoa. 

 
 

 

Oração Universal 

 

1 

Pelas Dioceses, paróquias e missões 

do mundo inteiro, 

para que a Palavra que os semeadores 

vão semeando 

dê fruto abundante no coração dos que 

a recebem, 

oremos ao Senhor. 

2 

Por todas as nações e organismos         

internacionais, 

para que busquem o bem comum e a 

justiça 

e ultrapassem interesses ocultos 

egoístas, 

oremos ao Senhor. 



3 

 Por todos os que sofrem no corpo ou 

no espírito, 

para que acreditem que as dores do 

tempo presente 

não têm comparação com a glória 

prometida, 

oremos ao Senhor. 

4 

Pelos que cultivam a terra com 

lágrimas, 

para que seja reconhecido o seu 

trabalho 

e o tempo favoreça colheitas 

abundantes 

oremos ao Senhor. 

5 

Por todos nós reunidos no Espírito 

Santo, 

para que vivamos a mensagem que 

escutámos 

e nos amemos como irmãos na santa 

Igreja, 

oremos ao Senhor. 

 

 

Antífona da Comunhão 

Cf. Sl 83, 4-5 

As aves do céu encontram abrigo e as 

andorinhas um ninho para os seus 

filhos, junto dos vossos altares, Senhor 

dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. 

Felizes os que moram em vossa casa e 

a toda a hora cantam os vossos 

louvores. 

 OU: 
Jo 6, 57 

Quem come a minha Carne e bebe o 

meu Sangue permanece em Mim e Eu 

nele, diz o Senhor. 

 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 13 – S. Henrique. 

Dia 14 – S. Camilo de Lélis (Presbítero).  

Dia 15 – S. Boaventura (Bispo e Doutor 

da Igreja). 

Dia 16 – Nossa Senhora do Carmo. 

Dia 17 – Bb. Inácio de Azevedo 

(Presbítero) e Companheiros 

(Mártires).  

Dia 18 – S. Bartolomeu dos Mártires 

(Bispo). 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

A parábola 
  

Jesus contava frequentemente, por 

parábolas, histórias sobre os aconteci-

mentos do dia-a-dia, parábolas essas 

que serviam para ilustrar verdades 

espirituais. Uma das mais importantes 

destas parábolas é narrada em Mateus 

13,1-23 (é o Evangelho de hoje). Esta 

história fala de um semeador que 

lançou sementes em vários lugares 

com diferentes resultados, dependendo 

do tipo do solo. 

Esta é uma das três únicas 

parábolas registadas em mais do que 

dois evangelhos (cf. Mc 4,1-20 e Lc 8,4-

15), e também é uma das únicas que 

Jesus explicou especificamente. A 

parábola em si é simples. A explicação 

de Jesus é também fácil de entender. 

Alguém ensina as Escrituras a várias 

pessoas; a resposta dessas pessoas 

depende do estado do seu coração, isto 

é, da sua atitude. Consideremos o 

semeador, a semente e o solo. 

 
 

 

 

O Semeador 
 

O trabalho do semeador é colocar a 

semente no solo. Se a semente for 

deixada no celeiro, nunca produzirá 

colheita, por isso o seu trabalho é 

importante. Mas a identidade pessoal 

do semeador não é. O semeador nunca 

é chamado pelo nome nesta história. 

Nada nos é dito sobre a sua aparência, 

a sua capacidade, a sua personalidade 

ou as suas realizações. Ele simples-

mente põe a semente em contacto com 

o solo. A colheita depende da 

combinação do solo com a semente. 

Os seguidores de Cristo devem 

ensinar a palavra. Quanto mais ela é 

plantada nos corações dos homens, 

maior será a colheita. Mas a identidade 

pessoal do “semeador” não é o 

essencial. «Eu plantei, Apolo regou; 

mas o crescimento veio de Deus. De 

modo que nem o que planta é alguma 

coisa, nem o que rega, mas Deus que 

dá o crescimento» (1 Cor 3,6-7). 

Nos nossos dias, o semeador 

tornou-se, muitas vezes, a figura 

principal e a semente é bastante 

esquecida. Mas a parábola evidencia 

que mais importante que o pregador e 

as suas capacidades, é o ato de 

semear, ou seja, a transmissão da Boa 

Nova. Não devemos exaltar os homens, 

mas fixarmo-nos completamente no 

Senhor. 

 
 

 

  

A Semente 
  

A semente é a Palavra de Deus. 

Cada conversão é o resultado da 

aceitação do Evangelho por um 

coração puro. A palavra gera (Tg 1,18); 

a palavra salva (Tg 1,21); a palavra 

regenera (1 Ped 1,23); a palavra liberta 

(Jo 8,32); a palavra produz fé 

(Rom 10,17); a palavra santifica 

(Jo 17,17); a palavra atrai-nos a Deus 

(Jo 6,44-45). 

Foi-nos dito muito pouco sobre os 

homens que divulgaram o Evangelho 

nos primeiros tempos, porém muito foi 

transmitido sobre a mensagem que 

anunciaram. Basta vermos o livro dos 

Atos e rapidamente notaremos que em 

cada cidade por onde os apóstolos 

viajaram, ocorriam conversões como 

resultado da Palavra que era ensinada. 

A importância das Escrituras deve ser 

ressaltada ao máximo. 

Aqui há também uma lição para o 

ouvinte. O fruto produzido depende da 

resposta à Palavra. É decisivamente 

importante ler, estudar e meditar a 

Palavra de Deus. A Palavra tem que vir 

habitar em nós (Col 3,16), para ser 

implantada no nosso coração (Tg 1,21). 

Temos que permitir que as nossas 

ações, as nossas palavras e as nossas 

vidas sejam formadas e moldadas pela 

Palavra de Deus. 

Uma colheita depende sempre da 

natureza da semente, não do tipo da 

pessoa que a plantou. Um pássaro 

pode plantar uma castanha: a árvore 

que nascer será um castanheiro, e não 

um pássaro. Isto significa que ainda 

hoje há força e autoridade próprias da 

Palavra para produzir cristãos como 

aqueles do tempo dos Apóstolos. A 

Palavra de Deus contém força vivifi-

cante. Urgem homens e mulheres que 

permitam que a Palavra cresça e 

produza frutos nas suas vidas; pessoas 

com coragem para simplesmente seguir 

o ensinamento da Palavra de Deus. 

Se também nós permitirmos que a 

Palavra opere e frutifique, podemos 

tornar-nos fiéis discípulos de Cristo 

justamente como aqueles que O 

seguiram há dois mil anos atrás. A 

continuidade depende da semente. 
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Os solos 
  

É perturbador notar que a mesma 

semente foi plantada em cada tipo de 

solo, mas os resultados foram muito 

diferentes. A mesma palavra de Deus 

pode ser plantada nos nossos dias; 

mas os resultados serão determinados 

pelo coração daquele que ouve. 

Alguns são solo de estrada, duro, 

impermeável. Não têm uma mente 

aberta e recetiva para permitir que a 

Palavra de Deus os transforme. 

As raízes das plantas, no solo 

pedregoso, nunca se aprofundam. 

Durante os tempos fáceis, os rebentos 

podem parecer interessantes, mas 

abaixo da superfície do terreno, as 

raízes não se desenvolvem. Como 

resultado, se vem uma pequena seca 

ou um vento forte, a planta murcha e 

morre. Os cristãos precisam desen-

volver as suas raízes por meio da fé em 

Cristo e do estudo da Palavra cada vez 

mais profundo. 

Quando se permite que ervas 

daninhas cresçam junto com a semente 

pura, nenhum fruto pode ser produzido. 

As ervas disputam a água, a luz solar e 

os nutrientes e, como resultado, 

sufocam a boa planta. Existe uma 

grande tentação a permitir que os 

interesses mundanos dominem tanto a 

nossa vida que não nos resta energia 

para devotar ao crescimento do 

Evangelho nas nossas vidas. 

Por fim, há o bom solo que produz 

fruto. A conclusão desta parábola é 

deixada para cada um escrever. Que 

espécie de solo és tu? 

 
 

 

 

Sabias que… 

Parábolas 
 

As parábolas são um género 

literário já usado na antiguidade. 

Consiste em fazer uma comparação 

entre uma realidade material e outra 

mais abstrata para facilitar a sua 

compreensão. 

Em hebraico diz-se “masal” e 

significa: parábola, provérbio… Em 

grego diz-se “parábolê”. Jesus usou-as 

com frequência para falar do Reino de 

Deus. 

O Evangelho de São Lucas 

apresenta algumas parábolas que, para 

lá do seu interesse religioso, são joias 

da literatura universal: o filho pródigo, o 

bom samaritano, Lázaro e o rico, a 

ovelha perdida... 

 
 

 

Oração 

Senhor,  

todos os dias maquilhamos a vida 

e disfarçamos a nossa pessoa. 

Vestimo-nos com roupa de “marca” 

para parecer alguém  

e preencher o vazio. 

  

O luxo e os caprichos  

afogam a semente da bondade  

e não deixam crescer  

o que há de melhor em nós. 

  

Senhor,  

ajuda-nos  

a aceitar-nos uns aos outros  

para lá das aparências externas. 

  

Ajuda-nos a prescindir de máscaras, 

maquilhagens e disfarces que ocultam 

o melhor das nossas pessoas.  

 
 

 

Descomplica (13) 
 

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” 

Já todos tivemos aquela sensação 

de abismo, quando algo que 

construímos já não nos pertence por 

nossa opção ou por decisão de 

terceiros. É como ficar sem chão, como 

se estivéssemos em cima de uma linha 

muito ténue a fazer equilibrismo, como 

se estivéssemos presos num labirinto 

ansiosos por saber onde está a saída. 

É o «E agora o que faço?». Parece que 

estamos sozinhos no mundo sem saber 

como agir com a sensação que não 

temos nada. É como se fossemos filhos 

de ninguém, como se não tivéssemos 

para onde ir.  

Depois destes pensamentos no 

vazio sabemos exatamente aquilo que 

tem de ser feito: começar tudo de novo. 

Oh, não, começar tudo de novo… É. A 

vida não te dá outra hipótese. Mas 

sabes que mais? Tu consegues. Basta 

que te lembres de ir resgatar todas as 

forças que tens, toda a paciência que 

tens e toda a fé em ti. É proibido 

desistires de ti mesma. 

Para te ajudar neste caminho, há 

um exercício transformador: O meu 

melhor eu possível. 

(continua…)  

 
                   (Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Frases “matadoras” 

de Santa Teresa 

de Calcutá 

Mesmo pronunciadas com amor, 

as palavras dela eram diretas, 

fortes e desafiadoras. 
 

Qual é o meu pensamento? Eu vejo 

Jesus em cada ser humano. Eu digo 

para mim mesma: este é Jesus com 

fome, eu tenho que alimentá-lo. Este é 

Jesus doente. Este tem lepra ou 

gangrena; eu tenho que lavá-lo e cuidar 

dele. Eu sirvo porque eu amo Jesus. 

(Santa Teresa de Calcutá) 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Quem tem mazela  

tudo lhe dá nela 

2 

A raposa da barba ruiva conforme faz, 

assim cuida 

3 

Ovelha ruiva  

conforme faz, também cuida 

4 

Conforme o pássaro  

assim o ninho 

5 

Sabe mais o tolo no seu  

que o avisado no alheio 

6 

Atras de mim virá 

quem bom de mim fará 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

 

N.º 635 – 12.07.2020 – XV Domingo Comum 

– Pág. 7 / 8 –   
 



– Pág. 8 / 8 –  
XV Domingo Comum – 12.07.2020 – N.º 635 

 

 

 

Crianças 
Educar com amor e carinho 

 

Uma maneira simples de 

ensinar o seu filho a não 

interromper a sua conversa.  

Uma dica ótima para educar 

com muito amor e carinho 

 

Todos os pais e mães, já passaram 

por uma situação dessas: Estarem a 

conversar com alguém e o filho reclama 

por atenção e quer que paremos a 

conversa para que ele seja atendido. É 

um clássico entrave na relação pais e 

filhos pequenos! 

Uma Revista australiana publicou 

uma dica que parece fazer todo o 

sentido. A técnica em questão foi 

aprendida pela autora do texto ao 

observar o comportamento de uma 

amiga com o filho. 

Elas estavam a conversar em casa, 

quando o filho da amiga, de 3 anos, 

veio até à mãe querendo dizer alguma 

coisa. Mas em vez de interrompê-la, ele 

colocou a mãozinha no pulso da mãe. 

Em resposta, sem interromper a 

conversa, a mãe colocou a mão na 

mãozinha da criança. Quando esta mãe 

terminou o que estava a dizer, ela virou-   

-se para a criança, dando-lhe a atenção 

que ela queria.  

A autora que defende esta “técnica” 

explica que isso é um ato simples, mas 

ao mesmo tempo muito carinhoso. É 

claro que a criança teve de ser 

condicionada a saber esperar por 

algum tempinho até que a mãe pudesse 

concluir um raciocínio, terminar uma 

conversa ou uma história. 

Ela resolveu aplicar a mesma 

técnica com os próprios filhos depois de 

combinar com o marido que ele 

também faria o mesmo. Eles explicaram 

aos filhos que se eles querem dizer 

algo enquanto alguém já está a falar, 

basta colocar a mãozinha no seu pulso 

e esperar um pouco. Ela conta que foi 

preciso muito pouco tempo para as 

crianças entenderem o sistema e 

pararem de interromper as suas 

conversas. 

A coisa mais interessante é que, 

dessa maneira, não há necessidade de 

ficar criando um clima desagradável ao 

ficar repetindo frases como: “não me 

interrompas”, “fica quieto” ou “espera e 

não sejas mal-educado”. É uma 

questão de toque, literalmente. 

Vamos experimentar? 

 
 

 

 

Aniversários 
 

Esta semana, está de parabéns 

pelo seu aniversário natalício, apenas a 

Leitora ASSUNÇÃO MATOS, da paróquia 

de Eiriz, no próximo Sábado, dia 18 de 

julho, a quem o Jornal do Leitor dá os 

parabéns e deseja muitas felicidades.  

 
 

 

Humor 

 Mãe e filho 
 

– Mãe. 

      – Sim. 

      – Para onde vai o sol à noite? 

      – À noite, o sol veste o pijama e faz 

do horizonte a sua cama. 

      – E não tem frio? 

      – Não. Tapa-se com o manto da 

noite. 

      – E não tem medo do escuro? 

      – Não! A noite deixa sempre as 

estrelas acesas. Assim dorme 

descansado. 

~ ~ ~ ~ ~ 

Na China 
 

Um casal e um filho pequenito 

foram plantar arroz. Esta planta fica 

enterrada, só com a ponta de fora para 

apanhar a luz e crescer. 

Chegados a casa deram por falta do 

rapazito. Mas, entretanto, ele chegou 

todo esbaforido de vir a correr, mas 

muito alegre. Então perguntaram-lhe: 

– Aonde estiveste? 

– Estive a ajudar o arroz a crescer! 

– E o que fizeste? 

– Puxei-o todo para fora!  

~ ~ ~ ~ ~ 

O filho para a mãe 
 

– Ó Mãe, ó Mãe!... Lá na escola 

chamam-me mentiroso! 

– Oh filho… Então por quê? 

– Ahahahah! Acreditaste!!... 

~ ~ ~ ~ ~ 

Entre videntes 
 

Uma vidente para a outra: 

– Você está bem. E eu?! 

– ?... 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
José 

Meireles 

José M.ª 

Matos 

1.ª 
Leitura 

Rosa 

Matos 

Rita 

Mendes 

2.ª 
Leitura 

António 

Dias 

Joaquim 

Martins 

Oração 
Universal 

José 

Meireles 

José M.ª 

Matos 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª 
Leitura 

Marisa 

Freitas 

Sónia 

Raquel 

2.ª 
Leitura 

Eduardo 

Meireles 

Cátia 

Vanessa 

Oração 
Universal 

Susana 

Pacheco 

Salomé 

Nóbrega 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Helena 

Moreira 

Justina 

Carneiro 

1.ª 
Leitura 

Manuel 

Pereira 

Júlia 

Machado 

2.ª 
Leitura 

Conceição 

Andrade 

Mariana 

Santos 

Oração 
Universal 

Helena 

Moreira 

Justina 

Carneiro 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos   

1.ª Leitura   

2.ª Leitura   

Oraç.Univ   

Nenhum espelho reflete melhor a 
imagem do homem do que  

as suas palavras. 

(Juan Luís Vives) 
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