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VERÓNICA 

 

Felizes os misericordiosos, porque alcançarão 

misericórdia. 

                                          (Mt 5, 7) 

 

II 

Olho tua coragem de mulher  

capaz de tudo vencer:  

qualquer temor, qualquer hesitação,  

em nome do amor, da compaixão.  
 

Sou apenas um rosto extasiado, 

emoldurado pela multidão.  
 

Em bicos de pés,  

para te vislumbrar,  

sigo teu gesto com o meu olhar  

para ficar mais perto;  

o gesto fraterno que eu quero imitar,  

o gesto que tantos queríamos ter feito  

no momento certo,  

o gesto perfeito. 
 

     (Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

XVIII Domingo Comum 

É muito fácil uma pessoa queixar-se 

de que as coisas estão mal, e apontar 

com o dedo aqueles que, segundo o 

nosso modo de ver, são os culpados 

desta situação. 

Mais difícil é meter o ombro, dar-se, 

comprometer-se, fazer o esforço 

possível para ajudar a resolver os 

problemas e, sobretudo, não os 

aumentar, tornando a vida pesada aos 

outros. 

Neste XVIII Domingo do Tempo 

Comum, o Senhor ensina-nos que 

deseja resolver todos os problemas do 

mundo, mas precisa da nossa ajuda. 

 
 

 

Introdução 

Os que estão saciados também têm 

fome. 

«O Senhor salva os oprimidos e dá 

pão aos que têm fome» (SI 146,7) – são 

as palavras com que o israelita piedoso 

professa a sua fé na providência. O 

mesmo diz Maria no seu canto de louvor: 

«aos famintos encheu de bens» (Lc 1, 

53). 

Mas como podem ser verdadeiras 

estas afirmações se um quarto da 

humanidade vive em condições de 

miséria absoluta, se em cada dia morrem 

de fome dezenas de milhar de crianças, 

se milhões de pessoas procuram comida 

nas lixeiras? Deus, que veste os lírios do 

campo e alimenta os pássaros do céu, 

ter-se-á talvez esquecido dos seus 

filhos? Por que é que o Pai não ouve a 

oração de quem todos os dias lhe pede 

«o pão nosso de cada dia nos dai hoje»? 

Os indigentes têm fome, mas 

também os que vivem na abundância 

estão tristes, frustrados, sós; a 

gratificação de possuir, dura poucos 

dias, ou até mesmo poucas horas, e 

depois volta a ansiedade, e o vazio 

interior obriga a procurar desespera-

damente outros bens. Querer ter mais 

não sacia, mas aumenta a fome, e 

desencadeia um vórtice (um turbilhão) 

de morte sem saída. 

Esta espiral pode ser interrompida. É 

possível encontrar o pão que sacia e o 

banquete onde abunda o vinho da 

alegria, mas há só um caminho para lá 

chegar, não há atalhos. As estradas que 

passam pelas boutiques, pelas ourive-

sarias e pelos antiquários são vistas 

como «vias da felicidade», mas são 

enganadoras.  

O caminho milagreiro, aquele de 

quem convida a suplicar por interven-

ções sobrenaturais, é igualmente ilusório 

(é enganador); o Senhor não tem 

intenções de se substituir ao homem. 

Há, porém, um prodígio que Ele 

promete, e que é realizado pela sua 

palavra: lá, onde o Evangelho é acolhido, 

os corações desintoxicam-se do 

egoísmo e desabrocha a solidariedade e 

a partilha. Quando emergem estes 

sentimentos, a fome de pão desaparece 

e é saciada a sede de amor. 

– Deus serve-se das mãos do homem 

para saciar a fome dos seus filhos. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 69, 2.6 

Deus, vinde em meu auxílio,  

Senhor, socorrei-me e salvai-me.  

Sois o meu libertador e o meu refúgio: 

não tardeis, Senhor. 
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Primeira Leitura 
(Is 55, 1-3) 

 

MONIÇÃO: 

 
O profeta Isaías convida o Povo de Israel, 

em nome de Deus, a deixar a Babilónia – 

terra da escravidão – e a regressar à Terra 

Santa, à liberdade, à nova Jerusalém da 

justiça, do amor e da paz. Deus espera-nos 

aí, para nos saciar definitivamente a fome de 

felicidade e nos oferecer gratuitamente a vida 

em abundância, a alegria sem fim. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Eis o que diz o Senhor: «Todos 

vós que tendes sede, vinde à 

nascente das águas. Vós que não 

tendes dinheiro, vinde, comprai e 

comei. Vinde e comprai, sem 

dinheiro e sem despesa, vinho e 

leite. 2Porque gastais o vosso 

dinheiro naquilo que não alimenta e 

o vosso trabalho naquilo que não 

sacia? Se me escutais, haveis de 

comer do melhor e saborear pratos 

deliciosos. 3Prestais-Me atenção e 

vinde a Mim; escutai e a vossa alma 

viverá. Firmarei convosco uma 

aliança eterna, com as graças 

prometidas a David. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

A Leitura não é difícil de proclamar. 

Embora tratando-se de uma Leitura 

relativamente pequena, admite e requer do 

Leitor, muitas cesuras. 

Atenção à interrogação que começa logo 

a fazer-se ouvir no início da frase:  Porque (?) 

... alimenta (?) ... trabalho (?) ,,, sacia ?  
 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 

 

Estamos na Babilónia, passaram já 

mais de cinquenta anos desde que 

Jerusalém foi destruída e teve início o 

triste período do exílio. Os Israelitas, que 

vivem desencorajados em terra 

estrangeira, ouvem um dia a voz de um 

profeta; anuncia que está iminente a 

queda do império babilónico, a libertação 

e o regresso à pátria. 

No trecho de hoje, esta nova situação 

é comparada a um banquete, onde 

haverá abundância de comida e bebidas. 

Para se poder participar nele não será 

preciso gastar dinheiro, bastará ter fome 

e sede (v.1). 

O profeta, porém, dá-se conta que a 

maior parte dos exilados não tem nem 

fome nem sede. Estabeleceram-se na 

Babilónia, bem ou mal adaptaram-se à 

situação, não pensam sequer em 

construir uma nova vida na pátria de 

origem. Preferem ficar por ali, e se 

conseguiram fazer alguma poupança 

investem-na em casas e campos na 

Mesopotâmia; não estão para correr 

riscos, para se lançar em aventuras que 

podem até reservar   alguma   surpresa   

desagradável. Enfim, para eles «o 

banquete» não interessa, recusam o 

convite. 

O profeta insiste, tenta levá-los a 

refletir: esta não é uma verdadeira vida, 

e quem usa o dinheiro que tem para se 

acomodar definitivamente em terra 

estrangeira «gasta dinheiro naquilo que 

não alimenta» (v. 2). Só quem tiver a 

coragem de partir experimentará a 

alegria da nova realidade social 

preparada pelo Senhor. 

Não é ouvido. Os grupos de israelitas 

que deixaram a Babilónia foram poucos 

e pequenos, a maior parte não quis 

arriscar um novo êxodo. E, para mais, 

aqueles que voltaram... não encontraram 

nenhum banquete, foram mal acolhidos, 

tiveram que enfrentar dificuldades de 

todo o tipo, e, assim, em muitos ficou a 

dúvida de terem sido enganados. 

Foi preciso tempo até que Israel 

entendesse o verdadeiro significado das 

promessas do Senhor. Não deviam ser 

interpretadas materialmente; realizar-se-       

-iam, mas não no futuro imediato. O 

banquete era o símbolo da salvação 

dada por Deus a toda a humanidade. 

A condição em que se encontravam 

os deportados da Babilónia é a imagem 

de todo o tipo de escravidão com que se 

debate cada homem. A tentação de 

gastar dinheiro naquilo que não sacia, a 

desconfiança em relação a quem 

convida para o banquete e promete a 

verdadeira alegria, o medo de 

empreender a caminhada em direção à 

terra da liberdade estão sempre 

presentes. 

Deus não nos confronta com a 

evidência, não dá provas convincentes, 

Ele pede uma confiança incondicional 

naquilo que promete. Só quem já entrou 

na sala do banquete do Reino dos Céus 

pode testemunhar ter encontrado a mesa 

preparada. A sua alegria pode tornar-se 

contagiosa e pode convencer até mesmo 

os mais desconfiados a entrar. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Salmo 144 (145), 8-9.15-16.17-18 

 

MONIÇÃO: 

 
O salmista canta os louvores do Senhor 

da Aliança pela Sua grandeza, misericórdia e 

reinado prudente e justo. Com a Sua 

Providência protege os mais fracos e alimenta 

todos os seres vivos e atende todos os que O 

invocam. 

Seja este salmo também para nós uma 

oração confiante. 

 

REFRÃO: 

 
ABRIS, SENHOR, AS VOSSAS MÃOS 

E SACIAIS A NOSSA FOME 

  

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. 

  

Todos têm os olhos postos em Vós 

e a seu tempo lhes dais o alimento. 

Abris as vossas mãos 

e todos saciais generosamente. 

  

O Senhor é justo em todos os seus 

caminhos 

e perfeito em todas as suas obras. 

O Senhor está perto de quantos O 

invocam, 

de quantos O invocam em verdade. 

 
 

 

Deus providencia para que  

cada pássaro tenha o  

alimento de cada dia,  

mas não o coloca dentro do ninho. 

(C. Herbert) 
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Segunda Leitura 
(Rm 8, 35.37-39) 

 

MONIÇÃO:  

 
São Paulo canta, na Carta aos fiéis de 

Roma, um hino ao amor de Deus por cada um 

de nós. É esse amor – do qual ninguém 

consegue afastar-nos – que explica porque é 

que Deus enviou ao mundo o seu próprio 

Filho, a fim de nos convidar para o banquete 

da vida eterna. 

   

LEITURA: 

 
 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 35Quem poderá separar-     

-nos do amor de Cristo? A 

tribulação, a angústia, a perse-

guição, a fome, a nudez, o perigo ou 

a espada? 37Mas em tudo isto somos 

vencedores, graças Àquele que nos 

amou. 38Na verdade, eu estou certo 

de que nem a morte nem a vida, 

nem os Anjos nem os Principados, 

nem o presente nem o futuro, nem 

as Potestades 39nem a altura nem a 

profundidade nem qualquer outra 

criatura poderá separar-nos do amor 

de Deus, que se manifestou em 

Cristo Jesus, Nosso Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

A segunda frase da Leitura requer um 

crescendo. Neste caso, o tom de voz, vai-se 

elevando até à última palavra. Também a 

interrogação nesta mesma frase, começa logo 

na primeira palavra: A tribulação(?), a 

angústia(?), …até... ou a espada? 

Também, na primeira frase, a 

interrogação começa logo por fazer-se sentir, 

a (ouvir-se) no início: Quem poderá(?) ...  

Ter atenção às palavras: tribulação / 

perseguição (não é “preseguição”) / 

Principados (não é “Principiados”) / 

Potestades (não é “Protestades”) / e outras 

que queiras selecionar. 
 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA 

 
O que leva o homem a abandonar a 

fé?  

As mais variadas circunstâncias: 

tanto os acontecimentos tristes como a 

fortuna e o sucesso. Quando tudo corre 

bem na vida, pode-se ter a tentação de 

prescindir de Deus, visto que já se tem 

tudo aquilo que se deseja. Mas são 

sobretudo as contrariedades, os tra-

balhos penosos, as dificuldades, as 

desventuras, a pandemia do Covid-19 

que vivemos atualmente que geram 

desconforto e podem afastar de Deus e 

de Cristo. Ou seja, são ambas as coisas: 

“o muito” e “o pouco”. 

Paulo enumera sete destas 

dificuldades: «a tribulação, a angústia, a 

perseguição, a fome, a nudez, o perigo, 

a espada» (v. 35). Estas são apenas 

algumas – as que Paulo experimentou 

na própria carne (2 Cor 11, 24-33) – mas 

a lista pode ser completada por cada um 

de nós acrescentando as próprias. 

Tentemos enumerar aquelas que nos 

nossos dias mais põem em perigo a 

adesão a Cristo: o medo de perder 

ocasiões e oportunidades para ser feliz; 

o desencorajamento, o abatimento 

perante a constatação das próprias 

fraquezas e misérias morais; a vergonha 

que leva a não admitir serenamente os 

próprios erros; o remorso que nos faz 

sentir miseráveis, que angustia, leva ao 

desespero e à dúvida de sermos ainda 

amados por Deus. 

A tentação de escolher uma vida 

oposta aos princípios evangélicos está 

sempre à espreita, mas Paulo garante: 

«nada poderá separar-nos do amor de 

Deus e de Cristo» (v. 35.39). Foi Deus 

quem deu início à partida, com a 

Humanidade, e será também Ele a 

encerrá-la, depois de a ter conduzido 

como só Ele sabe fazer: vencendo-a. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 4, 4b) 

 

MONIÇÃO:  

 

As pessoas sofrem com a fome, não 

apenas de pão, mas de muitas outras coisas: 

justiça, amor, alegria e compreensão. 

Alegremo-nos, porque o Evangelho nos 

anuncia que Deus quer saciar-nos 

plenamente. 

 

 
 

REFRÃO:    

 
ALELUIA, ALELUIA! 

   

Nem só de pão vive o homem, 

mas de toda a palavra que sai da boca 

de Deus. 

 
 

 

Evangelho (Mt 14, 13-21) 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, 13quando Jesus 

ouviu dizer que João Baptista tinha sido 

morto, retirou-Se num barco para um 

local deserto e afastado. Mas logo que 

as multidões o souberam, deixando as 

suas cidades, seguiram-n’O a pé. 14Ao 

desembarcar, Jesus viu uma grande 

multidão e, cheio de compaixão, curou 

os seus doentes. 15Ao cair da tarde, os 

discípulos aproximaram-se de Jesus e 

disseram-Lhe: «Este local é deserto e a 

hora avançada. Manda embora toda esta 

gente, para que vá às aldeias comprar 

alimento». 16Mas Jesus respondeu-lhes: 

«Não precisam de se ir embora; dai-lhes 

vós de comer». 17Disseram-Lhe eles: 

«Não temos aqui senão cinco pães e 

dois peixes». 18Disse Jesus: «Trazei-mos 

cá». 19Ordenou então à multidão que se 

sentasse na relva. Tomou os cinco pães 

e os dois peixes, ergueu os olhos ao Céu 

e recitou a bênção. Depois partiu os 

pães e deu-os aos discípulos e os 

discípulos deram-nos à multidão.  
20Todos comeram e ficaram saciados. E, 

dos pedaços que sobraram, encheram 

doze cestos. 21Ora, os que comeram 

eram cerca de cinco mil homens, sem 

contar mulheres e crianças. 

 

Palavra da Salvação. 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Se quisermos reduzir este milagre a 

um gesto de omnipotência realizado por 

Jesus para provar os seus poderes 

divinos, então temos que encarar uma 

série de objeções às quais não se pode 
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fugir. Não é muito verosímil (provável) a 

deslocação de uma multidão de muitos 

milhares de pessoas; a hora tardia que 

anuncia o cair da noite não é a mais 

apropriada para proceder à distribuição 

do pão a tanta gente; de onde saíram os 

doze cestos, alguém os tinha levado 

consigo vazios?... Mas a consideração 

mais provocante é outra: que interesse 

pode ter para o homem de hoje o facto 

de Jesus, há dois mil anos, ter matado a 

fome a cinco mil homens, se, hoje, Deus 

permite que se continue a morrer por 

falta de pão? 

É difícil determinar o que terá 

acontecido naquela tarde junto ao lago 

de Tiberíades, e também não é isso que 

importa; de facto, os evangelistas 

referem o episódio em seis versões 

diferentes, cada uma com a sua 

mensagem específica. Tentemos ver o 

que o trecho de hoje nos quer dizer. 

A experiência do deserto 

No tempo de Jesus havia a 

convicção de que o messias iria realizar 

sinais e prodígios extraordinários, 

reuniria o povo e levá-lo-ia para o 

deserto, onde se repetiria o milagre do 

maná. 

Apresentando-nos Jesus que entra 

no deserto seguido por uma imensa 

multidão de pessoas que abandonaram 

as suas cidades (v. 13), o evangelista 

quer fazer-nos ver nele o novo Moisés. 

Israel tinha saído do Egipto e entrado na 

terra prometida, mas não tinha atingido 

ainda a liberdade, não tinha entrado 

ainda em comunhão com o seu Deus. 

Agora é levado de novo ao deserto. 

Se quisermos evidenciar ainda mais 

o paralelismo, basta colocar o trecho no 

seu contexto. Mateus acabou de 

descrever o banquete organizado para o 

aniversário de Herodes, aquele em que 

se deu a execução do Baptista (Mt 14, 3-

12), um banquete que mostra de forma 

muito viva, a sociedade corrupta, 

opressiva e sanguinária que deve ser 

repudiada por quem segue Cristo. É no 

deserto que são colocadas as bases de 

uma sociedade nova. 

São estas as suas características: 

tem, antes de mais, Jesus como guia, e, 

como norma para os relacionamentos 

recíprocos, os seus próprios 

sentimentos. Ele sente compaixão (v. 

14). O verbo utilizado –  splagknizomai –  

não indica apenas um vago sentimento 

de comoção, mas uma emoção 

profunda, visceral (“spagkna” em grego 

são as vísceras). Tínhamos encontrado 

já este termo: «contemplando a multidão, 

encheu-se   de   compaixão   por   ela, 

pois estava cansada e abatida, como 

ovelhas sem pastor» (Mt 9, 36). 

Perante as necessidades do homem, 

Jesus não fica insensível, participa 

delas, envolve-se intimamente, aperta-      

-se-lhe o coração, mas a sua comoção 

não o leva ao desencorajamento, não 

acaba em imprecações, em palavras vãs 

de pesar ou num pranto estéril; torna-se 

estímulo para a ação imediata a favor de 

quem sofre: «ao desembarcar, viu uma 

grande multidão... curou os seus 

doentes» (v. 14). 

A compaixão, o sofrer-junto com os 

irmãos, é a força que leva também o 

discípulo, a empenhar-se na construção 

de uma sociedade nova. Só quem 

assimilou a sensibilidade do Mestre é 

levado a intervir, a ter os mesmos gestos 

de amor. «Tende entre vós os mesmos 

sentimentos que estão em Cristo Jesus» 

(Fl 2, 5) – recomenda Paulo. «Alegrai-       

-vos com os que se alegram, chorai com 

os que choram; preocupai-vos em andar 

de acordo uns com os outros» (Rm 12, 

15-16). 

Esta irresistível necessidade interior 

de fazer o bem é o sinal inequívoco da 

presença do Espírito de Cristo no 

discípulo. 

Que resposta para a fome no 
mundo? 

Não é só com as doenças – as 

manifestações de fraqueza e fragilidade 

do homem – que Jesus se confronta. É 

também com a necessidade urgente de 

alimento e com a falta dos bens 

necessários à vida. Que resposta dá 

Jesus à fome que há no mundo?  

Se a solução fosse a do milagre, o 

trecho de hoje não teria muito a dizer-        

-nos, já que a nenhum de nós é dado 

fazer tais prodígios. Pelo contrário, com 

o seu gesto Jesus indica aquilo que cada 

discípulo pode e deve fazer para que a 

ninguém falte o pão. Ele não resolve o 

problema da fome sem a colaboração do 

homem. 

Há falta de empenhamento 

A primeira tentação para a qual nos 

põe em guarda é a da falta de 

empenhamento, a de querer «mandar 

embora a multidão» para que cada um 

se arranje sozinho, indo às aldeias 

comprar comida (v. 15). Esta é a 

proposta avançada pelos discípulos, que 

não entenderam que a adesão a Cristo 

implica um empenho concreto a favor de 

quem tem necessidades. Não é preciso 

que se vão embora – responde Jesus – 

dai-lhes vós de comer (v. 16). 

Levanta-se imediatamente uma 

dificuldade que é também a nossa: o que 

temos não chega (v. 17).  

Se cada um conserva egoisticamente 

para si, aquilo que tem, com o receio de 

que um dia lhe falte o necessário, haverá 

sempre fome no mundo. 

Jesus pede ao discípulo que lhe 

entregue aquilo que tem, mesmo que lhe 

pareça ser pouco. Cinco pães e dois 

peixes – sete pedaços de alimento – são 

o símbolo da totalidade. Nada deve ser 

guardado, a generosidade não deve ter 

limites. A partilha dos bens é a proposta 

de Cristo, e é a única que está em 

sintonia com o projeto de Deus, que é 

Pai e quer que os seus filhos vivam 

como irmãos, que não acumulem para si 

próprios, que não açambarquem os bens 

destinados a todos. Quando cada 

pessoa puser à disposição dos outros 

aquilo que possui (não só o dinheiro, 

mas tudo de si mesmo: o próprio tempo, 

as próprias aptidões, a própria inteligên-

cia, as próprias capacidades...) assis-

tiremos ao prodígio: haverá alimento 

para todos, e até sobrará. De facto, 

sobre a generosidade do homem Deus 

derrama sempre a sua bênção. (Deus 

acrescenta sempre o que fica). 

O pão que Jesus distribui não é 

apenas o pão material 

Mas o pão que Jesus distribui não é 

apenas o pão material. 

Assim como a água, também o pão 

em Israel era símbolo da sabedoria de 

Deus. Quer os profetas quer os sábios 

do Antigo Testamento se lhe referem 

muitas vezes: «a sabedoria dispôs a sua 

mesa – diz o autor do livro dos 

Provérbios. Aos insensatos ela diz: 

"vinde e comei do meu pão"» (Pr 9,1-5); 

Amós anuncia que Deus mandará a 

fome e a sede sobre a terra, «não fome 

de pão nem sede de água, mas de ouvir 

as palavras do Senhor» (Am 8, 11). 

Um dia, Jesus afirmou: «nem só de 

pão vive o homem, mas de toda a 

palavra que sai da boca de Deus» (Mt 4, 

4). O alimento que Ele dá e que nutre a 

vida do homem é a sua palavra, aliás, é 

Ele mesmo, palavra de Deus que deve 

ser assimilada. 

      «Jesus tomou os pães – diz Mateus – 

ergueu os olhos ao céu e recitou a 
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bênção; depois partiu-os e deu-os aos 

discípulos e os discípulos deram-nos à 

multidão» (v. 19). Estas palavras são 

familiares: são as palavras da Eucaristia. 

O evangelista utiliza-as para fazer 

compreender aos cristãos das suas 

comunidades que, depois de terem 

assimilado o pão do Evangelho que lhes 

é dado pela pregação dos Apóstolos, 

devem participar também no banquete 

eucarístico para ficarem saciados. 

O Pão de Cristo nunca faltará 

      Os homens que comeram são cinco 

mil. É o número que simboliza Israel. É a 

este povo que é oferecido o pão, é ele o 

primeiro convidado para o banquete 

anunciado pelos profetas. Depois de 

Israel ter sido saciado, sobram doze 

cestos. Doze indica a nova comunidade, 

a que foi constituída, ao redor de Jesus, 

pelos doze Apóstolos. A este novo povo 

nunca faltará o pão – que é Cristo –

haverá sempre um resto. 

Através dos seus discípulos – a quem 

entregou o seu pão – é o próprio Jesus 

quem continua a matar a fome às 

pessoas de todos os tempos e de todos 

os lugares. 

 
 

 

 

Oração Universal 

 

 

1 

Pelo Papa Francisco e pelos bispos do 

mundo inteiro, 

para que saibam incutir nos fiéis a 

certeza  

de que nada os pode separar do amor 

de Deus, 

oremos, irmãos. 
 

2 

Pelos governantes de todos os povos, 

para que Deus lhes dirija a mente e o      

     coração 

na luta sem tréguas contra a fome, 

oremos, irmãos. 
 

3 

Pelos homens e mulheres desiludidos da 

vida, 

para que descubram a força da Boa 

Nova de Cristo 

e nela encontrem a felicidade, 

oremos, irmãos. 

 

4 

Pelos fiéis que chegaram ao fim da vida, 

par que Deus os guarde na sua graça  

e os receba no seu reino de paz, 

oremos, irmãos. 
 

5 

Por todos nós aqui presentes, 

para que, depois da nossa peregrinação   

sobre a terra, 

sejamos recebidos nas moradas eternas, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 

 

Antífona da Comunhão 

Sab l6,20 

Saciastes o vosso povo com o pão dos 

Anjos, destes-nos, Senhor, o pão do    

     Céu. 

OU: 

Jo 6,35 

Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. 

Quem vem a Mim nunca mais terá fome, 

quem crê em Mim nunca mais terá sede. 
 

 

 

Agenda Santoral 

Dia 04 – S. João Maria Vianney   

(Presbítero). 

Dia 05 – Dedicação da Basílica de 

Santa Maria Maior.   

Dia 06 – Transfiguração do Senhor.  

Dia 07 – SS. Sisto II (Papa) e 

Companheiros (Mártires). 

– S. Caetano (Presbítero).  

Dia 08 – S. Domingos (Presbítero). 

 
 

 

 

Quando podíamos ser  

a solução… 
 

Perante a infelicidade de tantas 

pessoas, somos tentados a pensar que 

tudo está abandonado ao acaso e, 

portanto, somos dominados por um 

sentimento de insegurança.  

Não, nada está ao acaso. Deus está 

atento às nossas carências e deseja 

ardentemente resolvê-las.  

Então, por que não são resolvidas?  

Somente porque quem o pode fazer, 

não quer colaborar. E esse alguém 

posso ser eu, podes ser tu.  

 
 

 

Deus convida-nos 

para a Sua mesa 
 

Quando se aproximava a hora da 

libertação dos Hebreus e regresso à sua 

terra, depois de 70 anos de cativeiro em 

Babilónia, muitos deles queriam ficar por 

ali. Preferiam uma falsa segurança onde 

seria difícil conservar a fé no único Deus 

verdadeiro, à aventura de recomeçar a 

vida na sua terra. 

É neste clima que o profeta Isaías 

anima o seu povo a regressar à Terra 

Santa, para reconstruir o Templo e a 

cidade de Jerusalém e avivar a fé no 

Deus do Sinai. 

Hoje a Igreja convida-nos a aderir a 

Jesus Cristo, mas nós preferimos não 

nos comprometer com nada e continuar 

a viver uma vida cinzenta… 

 
 

 

 

Deixemos a terra da 

escravidão 
 

«Eis o que diz o Senhor: “Todos vós 

que tendes sede, vinde à nascente das 

águas.» 

Também nós somos tentados a ceder 

às falsas seguranças de aliança com o 

mal. Procuramos encontrar a segurança 

económica aliando-nos a programas de 

governo que vão contra a nossa 

consciência. Esta é uma das mais 

perigosas tentações dos cristãos de 

hoje: a aliança com o mal menor: «Nós 

cedemos num ponto da moral e eles 

concedem-nos benefícios temporais.» 

O pecado e os defeitos não 

combatidos são o nosso exílio e a causa 

dos nossos desânimos. Queremos uma 

santidade que não exija sacrifício. 

Desanimamos de combater o que 

está mal na nossa vida, com a desculpa 

de que já não somos capazes de o fazer, 

de nos convertermos todos os dias. 

Deixamos cair os braços, inventando 

desculpas para a nossa preguiça. 

Assim vivemos escravos dos nossos 

pecados e defeitos, sem esperança da 

libertação. Dizemos: Sou assim! São 

coisas do meu feitio! Já todos sabem 

que o meu feitio é este!” 

Procuramos a compensação para o 

nosso desconsolo interior, tentando, de 

vez em quando dar nas vistas, fazer um  
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brilharete que alimente a nossa vaidade. 

Apostamos no parecer e não no ser. 

 
 

 

 

Procuremos os 

caminhos de Deus 
 

 «Vinde e comprai, sem dinheiro e 

sem despesa, vinho e leite. Porque 

gastais o vosso dinheiro naquilo que não 

alimenta e o vosso trabalho naquilo que 

não sacia?» 

Deus procura-nos. Nós devemos 

procurá-l’O também, pela oração, pela 

escuta da Palavra da Deus, da emenda 

da nossa vida e na Santíssima 

Eucaristia. 

Quanto mais anémica (enfraquecida) 

está uma pessoa, menos apetite 

costuma ter e não gosta de ouvir 

conselhos que a estimulem a tratar-se. É 

este o estado de espírito de muitos 

cristãos. Aborrecem-se das coisas de 

Deus. Fogem da Missa dominical, 

eliminaram já a oração pessoal e em 

família, e começam agora a sentir 

dificuldades cada vez maiores em viver 

na graça de Deus. 

A facilidade do pecado arrastou 

muitos para uma vida indigna do cristão, 

como se toda a Lei de Deus deixasse de 

obrigar. 

Não temos outro caminho para ser 

felizes, senão dar ao Senhor o primeiro 

lugar a que Ele tem direito na nossa 

vida. 

Um homem do Cazaquistão gostava 

de pensar e interrogava-se muitas vezes 

sobre Deus e o sentido da vida. Foi 

dando passos, até que se converteu ao 

catolicismo e encontrou a alegria de 

viver. Assim acontece com muitas 

pessoas nos nossos dias. 

 
 

 

 

Confiemos no Senhor 
 

«Prestai-Me atenção e vinde a Mim; 

escutai e a vossa alma viverá.» 

Fiar-se de Deus é procurar ouvir o 

que nos diz, acreditar e viver em 

conformidade com isso, e não tapar 

nesciamente (imprudentemente) os 

ouvidos e fechar os olhos. 

Temos de reagir contra esta fadiga 

de cristianismo envelhecido. Estamos 

habituados a usar o nome de cristãos 

para o que nos convém, mas deixamos 

Deus de lado, quando segui-l’O, exige 

sacrifício. 

Temos muitas provas da amizade do 

Senhor para connosco. Tem-nos 

concedido benefícios que a maior parte 

das pessoas do mundo não recebeu: 

uma boa família, a alegria de sermos 

cristãos, os mimos da Palavra de Deus e 

dos Sacramentos que encontramos na 

Igreja, etc. 

Por que hesitamos tanto em viver 

generosamente a nossa vocação cristã? 

Somente porque nos deixamos 

escravizar pela cobardia e pela preguiça 

e temos medo ao sacrifício. 

Deus nunca desilude os que 

procuram amá-l’O com sinceridade. 

 
 

 

 

Deus vem em nosso 

auxílio 
 

As multidões seguiam Jesus com 

entusiasmo. Até se esqueciam de levar 

que comer. Agora encontram-se numa 

situação difícil: estão longe de algum 

lugar onde possam comprar pão e a 

noite aproxima-se. 

Por falta de fé, – não se lembram de 

que têm com eles o Senhor omnipotente 

– os Apóstolos deixam-se tentar por uma 

solução preguiçosa e irresponsável: 

“Manda embora esta gente!”. 

Mas como, se está tudo nas nossas 

mãos? Como escrevemos no fim da 

página 2 deste jornal, “Deus providencia 

para que cada pássaro tenha o alimento 

de cada dia, mas não o coloca dentro do 

ninho”. 

 
 

 

 

As fomes do mundo de 

hoje 
 

«Ao cair da tarde, os discípulos 

aproximaram-se de Jesus e disseram-        

-Lhe: “Este local é deserto e a hora 

avançada. Manda embora toda esta 

gente, para que vá às aldeias comprar 

alimento”.» 

Talvez não precisemos de sair de 

casa ou do nosso ambiente de trabalho 

para encontrar muitas pessoas com 

graves carências. 

Estamos habituados a reparar só na 

fome corporal e noutras dificuldades 

temporais que as pessoas apresentam, 

mas não damos atenção a outras 

espécies de fome que atormentam 

muitas pessoas. 

Há fome de doutrina 

• Há fome de doutrina: A ignorância 

religiosa, mesmo entre os que se dizem 

católicos, é hoje um verdadeiro flagelo. 

Esta ignorância leva muitas pessoas a 

comungar indignamente, a apropriar-se 

dos bens alheios, a viver desones-

tamente e a atear conflitos em famílias 

inteiras. 

Há fome da graça de Deus 

• Fome da graça de Deus: Muitas 

pessoas vivem habitualmente em 

pecado mortal, como se isto fosse a 

coisa mais natural de mundo. 

Há fome de paz 

• Fome de paz, de alegria, de 

otimismo, como consequência do 

abandono do amor de Deus.  

Nem sempre os que nos aparecem 

como ricos o são de verdade na alma. 

Muitos, pela sua vida, são clamorosa-

mente indigentes (mendigos), a pedir a 

nossa ajuda. 

 
 

 

 

Jesus precisa da nossa 

generosidade 
 

«Disseram-Lhe eles: “Não temos aqui 

senão cinco pães e dois peixes”. Disse 

Jesus: “Trazei-mos cá”.» 

Quando Jesus mandou aos 

Apóstolos que fossem eles e dar de 

comer àquela multidão faminta, devem 

ter ficado desorientados. 

Jesus aponta a solução: façamos da 

nossa parte tudo o que é possível – 

mesmo que seja pouco – e, a partir daí, 

Deus solucionará os problemas. 

Vejamos alguns: 

Pediu aos serventes que enchessem 

as talhas de água em Canãa da Galileia 

e Jesus transformou a água no melhor 

vinho. 

Pediu que o jovem se desprendesse 

dos cinco pães e dois peixes e, com 

eles, o Mestre saciou cinco mil homens, 

sem contar mulheres e crianças. 

Para que o paralítico voltasse para 

casa cheio de saúde, foi necessário que 

alguns amigos levassem o seu catre até 

à casa onde Se encontrava Jesus. 

Também nas coisas materiais assim 
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acontece: os pais chamam novos seres 

humanos à vida, de mãos dadas com 

Deus; o lavrador lança a semente à 

terra, como se estivesse a proceder a 

um desperdício, e o Senhor multiplica 

por muitos grãos aqueles que o homem 

lançou á terra. 

O que Ele quer de nós, afinal, é que 

façamos tudo e só o que podemos fazer. 

Ele toma a responsabilidade de realizar 

tudo o mais. 

 
 

 

  

Deus fará maravilhas 
 

«Todos comeram e ficaram saciados. 

E, dos pedaços que sobraram, encheram 

doze cestos.» 

Muitas vezes queixamo-nos da força 

do mal e dos poucos meios que temos. 

Afinal, temos as mesmas armas com que 

os primeiros cristãos transformaram o 

mundo: o trabalho feito com seriedade, a 

caridade fraterna, a Palavra de Deus, a 

oração e o jejum. 

A vitória está prometida: «Por fim, o 

meu Imaculado Coração triunfará!». 

O Senhor faz maravilhas sim! 

Em cada Celebração da Eucaristia, o 

Senhor multiplica maravilhosamente pelo 

ministério dos Seus sacerdotes, não os 

pães e os peixes, mas o Seu Corpo, 

Sangue, Alma e Divindade, tão real e 

perfeitamente como está no Céu, para 

que O possamos receber. 

Antes desta maravilha, terna 

acessível para todos nós, o perdão dos 

pecados, pela Sacramento da 

Reconciliação e Penitência, e acolhe as 

nossas confidências na oração. 

Imitemos a generosidade de Nossa 

Senhora que se pôs inteira e 

incondicionalmente à disposição do 

Senhor, tornando possível a Redenção 

do mundo. 

Com a sua ajuda materna, seremos 

melhores e teremos também um mundo 

melhor. 

 
 

 

Sabias que… 

Uma terra de cereais 
 

Os cereais (trigo e cevada), o vinho, 

o azeite, tâmaras, amêndoas e figos... 

constituíam a base da alimentação em 

Israel. Uma boa colheita de trigo e 

cevada garantia a sobrevivência. 

Muitos dos trabalhos que os 

jornaleiros faziam eram pagos em 

géneros alimentícios, dando-se ao 

trabalhador uma medida de trigo. As 

pequenas quantidades de grãos para 

uso familiar, eram armazenadas em 

tulhas. Estes recipientes eram deposi-

tados no cimo dos telhados planos da 

casa.  

Israel aprendeu a fabricar o pão, o 

vinho e o azeite com os antigos 

povoadores da Palestina: os cananeus. 

 
 

 

Oração 

Senhor dos olhos abertos  

e de olhar atento…  

Tu passaste pela vida  

observando o sofrimento,  

compartindo as tristezas  

e olhando para o coração  

dos que se cruzam  

no teu caminho.  

Dá-nos um olhar como o teu,  

capaz de descobrir  

a dor que há ao nosso lado;  

capaz de escutar  

os lamentos silenciosos  

de quem precisa de ajuda.  

Destrói a carapaça  

que nos encerra no egoísmo  

e abate as barreiras  

que nos separam dos outros. 

 
 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de agosto, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 

Universal: 

– O mundo do mar 

Rezemos por todas as pessoas que 

trabalham e vivem no mar, entre elas os 

marinheiros, os pescadores e suas 

famílias.  

 
 

 

Os quatro Monges 
 

Quatro monges decidiram caminhar 

juntos e em silêncio, durante um mês. 

No primeiro dia tudo correu 

maravilhosamente, mas, no segundo dia, 

um dos monges disse: 

– Estou a duvidar se fechei a porta 

da minha cela, antes de sair do mosteiro. 

Um outro monge disse: 

– Insensato! Tínhamos decidido 

guardar silêncio durante um mês e tu 

acabas de rompê-lo com esse disparate. 

Então o terceiro, disse: 

– E tu? Não acabaste de rompê-lo 

também? 

O quarto monge, com uma pontinha 

de vaidade, disse: 

– Graças a Deus! Sou o único que 

ainda não falei! 

 
 

 

Descomplica (16) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Segundo verbo “Acreditar” 

Coloca intenção no que te faz – 

verdadeiramente – feliz. Não mudes as 

tuas escolhas em função das 

necessidades alheias. Faz mais por ti, 

para ti. Quando te sentires sem fé, 

desmotivada ou desligada de tudo e de 

todos (até de ti mesma), estás no ponto 

certo, na hora certa e no lugar certo para 

mudar. Agarra esse sinal. Faz uma 

escolha corajosa: escolhe com o 

coração. Desapega-te dos resultados. 

Livra-te das expectativas. Não fales: 

sente. Faz-te esta pergunta: Onde 

escolhes permanecer e onde escolhes 

sair? A primeira coisa que te vier à 

cabeça é que o coração te quer mostrar. 

Confia. Confia. Confia. 

– Escolhe com o coração. 
 

                   (Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Morra marta  

morra farta 

2 

Homem morto mau encontro,  

homem vivo grande perigo. 

3 

Leitão de mês e cabrito de três 

mulher de 18 e homem de 23 
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4 

A mulher e a ovelha  

com sol á cortelha 

5 

Riso pronto  

miolo tonto 

6 

Viúva rica  

casada fica 
 

 

 

Humor 

Professora e alunos 
 

– Hoje a aula é sobre as palavras 

mágicas. 

     – Mas não há palavras mágicas, 

professora, nenhuma porta se abre na 

vida real ao dizer-se «Abre-te, Sésamo». 

     – Pois não. Na vida real essa magia 

não abre portas. A magia da vida real é 

muito mais poderosa. Abre corações. 

Abre sorrisos. Abre oportunidades. Ora 

experimenta dizer «Bom dia», «Como te 

posso ajudar?». E experimenta dizer «Eu 

vou contigo.», «Vais conseguir». 

Experimenta ainda dizer «Gosto de ti.». 

Então? 

– Na verdade, professora, estas 

palavras são mesmo mágicas, mexem-      

-nos, abanam-nos! 

~  ~  ~  ~  ~ 
 

Entre amigos 
 

Dois amigos estavam a visitar um 

museu de Ciências Naturais. Um deles 

leu um cartaz numa vitrina e comentou 

com o outro: 

– Imagina tu que aqui diz que o 

oxigénio foi descoberto há 200 anos! 

– A sério? E dantes como é que as 

pessoas respiravam? 

~  ~  ~  ~  ~ 
 

Há gato 
 

– André, quem bebeu o leite que 

estava em cima da mesa? 

– Não sei, mãe, mas o gato ficou 

muito vermelho quando tu entraste!... 

~  ~  ~  ~  ~ 
 

Preguiça 
 

Havia um tipo tão preguiçoso, mas 

tão preguiçoso, que todos os dias se 

levantava às 5:00 h. da manhã para 

estar mais tempo sem fazer nada! 

 
 

 

“Misérias” do antigo 

regime 
 

Os portugueses, depois da 

Revolução de 1974, passaram do 8 para 

o 800. Que bom seria para todos se, ao 

menos, tivéssemos parado no 80. 

É verdade que o antigo regime 

impunha muitas coisas más aos 

portugueses que – para bem de todos 

nós – acabámos com elas. Mas o regime 

pós-revolução, acabou com tanta coisa 

boa que o outro possuía. 

Vem isto a propósito de uma notícia 

publicada há 75 anos, no Jornal Católico 

“A Ordem” que ainda hoje existe e que 

então anunciava:  

O Sr. Subsecretário das Corpora-

ções, num despacho de 24 de Março de 

1945, esclarece que, “quando haja 

necessidade de qualquer operário ou 

qualquer empregado trabalhar no dia 

reservado ao seu descanso, cobrará a 

percentagem de 100% (cem por cento), 

além de cumprir o descanso 

interrompido nos três dias que se 

seguirem àquele em que o deviam 

fazer.” 

Em tempos difíceis, há 75 anos, em 

plena 2.ª Guerra Mundial, era assim em 

Portugal. 

Caros leitores, hoje como procedem 

as empresas com os seus funcionários? 

– Nem é bom responder. 

Enfim, eram as “misérias” do outro 

regime… 

 
 

 

 

O que sobra não é teu 
 
Ao faminto pertence o pão que te sobra,  

Ao nu a roupa que guardas no armário, 

Ao descalço o sapato que apodrece em 

tua casa, 

Ao necessitado a prata que enterraste. 

Mas tu és descontentadiço e inacessível: 

Tu evitas todo o encontro com o pobre 

para não te veres obrigado a entregar   

um pouco. 

E não sabes dizer senão uma coisa: 

Não tenho nada e não posso dar nada, 

pois sou pobre. 

Sim realmente és pobre: 

Pobre em amor, pobre em fé em Deus, 

pobre em esperança eterna. 
 

(São Basílio de Cesareia) 
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Miguel 

Martinho 

Matos 

Oração 
Universal 

Patrícia 

Rocha 

Alexandra 

Brito 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª 
Leitura 

Ana Rita 

Moura 

Ana  

Isabel 

2.ª 
Leitura 

Marlene 

Leal 

Lurdes 

Neto 

Oração 
Universal 

Miguel 

Pacheco 

Joana  

Gomes 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Carla 

Gabriela 

Diana 

Santos 

1.ª 
Leitura 

Eulália 

Gonçalves 

Núria 

Brandão 

2.ª 
Leitura 

Conceição 

Andrade 

Patrícia 

Neto 

Oração 
Universal 

Carla 

Gabriela 

Diana 

Santos 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Avisos  

  

1.ª Leitura 
1.ª Leitura 

  

2.ª Leitura 
2.ª Leitura 

  

Oração 
Universal 

  

 

Boa leitura e até para a semana 
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