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Judas, o Cireneu e Eu 

 

Este tema que tem vindo a ser 

apresentado na 1.ª página, pode ser 

visto neste jornal, na página 7. 

Continuará agora a ser publicado nas 

páginas finais, até janeiro de 2021.  
 

 
 

 

XIX Domingo Comum 

Por maiores que sejam as 

dificuldades da vida, todas têm solução 

em Deus Pai, que é omnipotente e nos 

ama com amor infinito. 

Para vencermos esses obstáculos, 

basta que queiramos aceitar a 

valiosíssima ajuda de Deus. E ela será 

sempre uma realidade, na medida em 

que consintamos a presença amorosa 

deste Pai no “barco” da nossa existência. 

Por maiores que sejam as ondas que 

nos ameacem, todas, com Ele, serão 

vencidas. 

Uma vez que se trata de algo tão 

importante para a nossa vida, vale a 

pena refletir no que devemos fazer para 

termos tão valiosa e indispensável ajuda. 

Para que tal aconteça estejamos atentos 

este Domingo, às Leituras da Missa. 

 
 

 

Introdução 

É nos momentos de crise que a fé 

amadurece. 

Tensões, conflitos, incompreensões, 

acompanharam sempre as relações     

Igreja/mundo, mas tornaram-se mais 

evidentes com o advento (o apare-

cimento) do empirismo (do charla-

tanismo) e do racionalismo ( da primazia 

da razão), que caracterizaram o 

pensamento dos séculos XVII e XVIII. A 

visão puramente naturalista do mundo, 

bem como a confiança incondicional na 

razão, pareceram minar os fundamentos 

da própria fé e do sobrenatural. As pes-

quisas históricas e arqueológicas do 

século XIX demonstraram as incongru-

ências (as contradições) evidentes, liga-

das à interpretação tradicional da Bíblia. 

Ditada pela suspeita e pelo medo, a 

resposta imediata dos crentes não foi 

serena, e o movimento de purificação 

das ideias, da linguagem e das práticas 

religiosas sofreu atrasos, paragens, 

repensamentos e involuções. Hoje, já se 

podem evidenciar as grandes mudanças 

que, estimuladas pelas provocações 

seculares, se realizaram, sobretudo, 

após o Concílio Vaticano II. Do estudo e 

da meditação da palavra de Deus, 

finalmente na mão dos cristãos, emerge 

e é dada ao mundo, não obstante 

algumas contradições, uma imagem de 

Deus liberta de categorias arcaicas 

(desusadas), um novo rosto do homem, 

uma Igreja mais evangélica e a proposta 

de uma sociedade baseada em valores 

autênticos.  

Já no tempo do profeta Elias tinha 

acontecido algo de semelhante, como 

nos irá relatar a primeira Leitura. Uma 

mudança de mentalidade ainda maior foi 

pedida por Jesus aos seus discípulos, 

como veremos no trecho evangélico. O 

caminho da conversão não está ainda 

concluído. Não só pelos sinais dos 

tempos, mas também pelas críticas 

severas dos não-crentes, o Espírito 

convida os cristãos a projetarem o olhar, 

a mente e o coração para lá dos hori-

zontes limitados e mesquinhos nos quais 

o receio de crescer os mantém 

prisioneiros. 

– Mesmo se tiver que atravessar um 

vale tenebroso, não tenho receio, porque 

Tu, Senhor, estás comigo. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 73, 20.19.22.23 

 

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa aliança, 

não esqueçais para sempre a vida dos   

vossos fiéis.  

Levantai-Vos, Senhor, defendei a vossa 

causa,  

escutai a voz daqueles que Vos 

procuram. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(1 Rs 19, 19a.11-13a) 

 

MONIÇÃO: 

 
O Profeta Elias, fugindo de Jezabel, 

esposa do rei Acaz, vai até ao Monte Horeb, 

para ali se encontrar com Deus e ser por Ele 

confortado. 

Cada um de nós tem necessidade de 

procurar frequentemente o silêncio para se 

encontrar com Deus, e d’Ele receber luz e 

conforto. 
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LEITURA: 

 

 
 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 

 

Naqueles dias, 9ao profeta Elias 

chegou ao monte de Deus, o Horeb, 

e passou a noite numa gruta. 11O 

Senhor dirigiu-lhe a palavra, 

dizendo: «Sai e permanece no 

monte à espera do Senhor». Então, 

o Senhor passou. Diante d’Ele, uma 

forte rajada de vento fendia as 

montanhas e quebrava os rochedos; 

mas o Senhor não estava no 

vento. 12Depois do vento, sentiu-se 

um terramoto; mas o Senhor não 

estava no terramoto. Depois do 

terramoto, acendeu-se um fogo; mas 

o Senhor não estava no fogo. Depois 

do fogo, ouviu-se uma ligeira 

brisa. 13aQuando a ouviu, Elias 

cobriu o rosto com o manto, saiu e 

ficou à entrada da gruta. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Articular bem as sílabas é sempre 

importante, mas sobretudo e em particular 

nesta Leitura: rajada - vento - fendia - 

quebrava - rochedos - terramoto - acendeu-se 

- fogo - ouviu-se - ligeira - brisa.  

Na primeira frase do texto, deves ler 

“Horebe” (e não “Horeb” como se escreve). 

Ou seja, neste caso, a palavra escrita não 

corresponde à palavra oral. 

Faz com que se note a voz do narrador e 

a voz do personagem (a voz do Senhor). 

 De resto a Leitura não é difícil. Não 

estragues tudo, lendo-a a correr. 
 

 
 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 

 

Estamos na primeira metade do 

século IX a.C, quando Omeri, um 

general hábil e resoluto, toma o poder 

com uma revolta. O livro dos Reis 

recorda-o de forma apressada – dedica-     

-lhe apenas seis versículos (1 Rs 16, 23-

28) – mas os acontecimentos políticos, 

sociais e sobretudo religiosos que se 

deram durante os onze anos do seu 

reinado marcaram profundamente a 

história de Israel. Omeri construiu uma 

nova capital no monte da Samaria, 

introduziu novas técnicas agrícolas, 

incentivou o comércio, favoreceu a 

cultura, reforçou o exército. Em pouco 

tempo conseguiu fazer de Israel uma 

nação rica e poderosa. 

Para consolidar as alianças com os 

reinos mais próximos, o rei recorreu 

sobretudo aos casamentos. Destes, 

houve um com consequências dramá-

ticas: o do seu filho Acab com a 

intriguista, ambiciosa e tão fascinante   

quanto pérfida (traiçoeira) Jezabel, filha 

de Etbaal, o rei de Sídon. 

Foi o início da apostasia (do 

abandono) do Senhor, porque a 

fascinante princesa estrangeira preten-

deu imediatamente que em Israel fossem 

adorados Baal e Achera, as divindades 

da sua terra. Fez construir para elas um 

templo esplêndido na Samaria e impôs o 

seu culto como religião oficial do reino. 

Neste período de tensões surgiu «o 

profeta Elias, impetuoso como o fogo; as 

suas palavras eram ardentes como um 

facho» (Ecl ´B.Sirá 48, 1). Vinha de 

Guilead, a terra para lá do Jordão, nos 

limites do deserto, «era um homem 

vestido de peles, com um cinto de couro 

em volta dos rins» (2 Rs 1, 8) e levava 

uma vida austera (dura). Deu-se logo 

conta da «colonização» das mentes e 

das consciências levada a cabo pela 

rainha, e interveio para denunciar o 

perigo da corrupção religiosa e moral. 

Mas, não obstante os seus esforços e a 

sua coragem, não conseguiu convencer 

o seu povo a permanecer fiel ao Senhor. 

No limite do desespero, um dia 

desabafou com o seu Deus: «Os filhos 

de Israel abandonaram a tua aliança, 

derrubaram os teus altares e mataram os 

teus profetas; só eu escapei, mas agora 

querem matar-me também a mim» (1 Rs 

19, 14). 

Ora, é aqui que tem início a Leitura 

deste Domingo. 

Para fugir a Jezabel, que o quer 

matar, Elias encaminha-se para o 

deserto e vai em direção ao monte de 

Deus, o Horeb, o mesmo monte Sinai 

onde, quatrocentos anos antes, Moisés 

falara com o Senhor. Quando lá chega e 

entra numa caverna para passar a noite, 

o Senhor convida-o a sair e a aguardar a 

sua manifestação. 

E eis que se desencadeia um vento 

forte e impetuoso, que quebra os 

rochedos; depois do vento dá-se um 

terramoto e acende-se um fogo (v. 11-

12). Eram estes – segundo o profeta, – 

os sinais inequívocos da passagem do 

Senhor. Deus sempre se tinha apre-

sentado aos seus servos fiéis, no 

passado, no meio destes fenómenos 

impressionantes. Tinha-se manifestado a 

Moisés no fogo, entre relâmpagos e 

trovões, enquanto o monte tremia (Ex 

19, 16-19); também Baal, o deus de 

Jezabel, aparecia na tempestade e no 

furacão, cavalgava as nuvens, lançava 

os relâmpagos e serpenteava no 

turbilhão dos ventos. 

Elias ficou surpreendido porque o 

Senhor não estava no vento impetuoso, 

no terramoto e no fogo. 

«Depois do fogo, ouviu-se uma ligeira 

brisa» (v. 12). Elias, assim que a ouviu, 

cobriu o rosto com o manto: tinha 

compreendido que aquele era o 

momento em que passava o Senhor. 

Deus tinha-se revelado de um modo 

completamente novo. 

A tradução do versículo 10 deve ser 

corrigida. O texto original hebraico não 

fala de «ligeira brisa», mas de uma voz 

de silêncio ligeiro que o profeta ouviu. 

Foi no silêncio que Elias colheu a reve-

lação do Senhor, e deu um salto em 

frente no seu caminho de fé. O Deus em 

que até ali acreditava conservava as 

características das divindades pagãs: 

era forte, tremendo, sempre pronto a 

mostrar a sua força contra os inimigos, 

era aquele que no monte Carmelo se 

tinha confrontado com Baal e vencera (1 

Rs 18, 20-40). Agora, Elias entendia: não 

fora o Senhor quem o tinha impelido 

(coagido) a degolar os profetas de Baal 

na torrente de Quichon, mas a falsa 

imagem que fizera dele. 

Na voz de silêncio ligeiro tinha 

descoberto o verdadeiro rosto do seu 

Deus, tinha entendido que o seu "zelo 

pelo Senhor" não era senão fanatismo; 

dera-se conta que a convicção de "ter 

ficado só" a adorar o Senhor derivava do 

dogmatismo e da intolerância. Eram sete 

mil os homens que, em Israel, não 

tinham dobrado o joelho a Baal, mas 

Elias não se dera conta (1 Rs 19, 18). 

«Vai – diz-lhe o Senhor – e torna pelo 

caminho do deserto» (1 Rs 19, 15), 

transformado interiormente pela voz de 

silêncio ligeiro que escutaste. 

Ora, a experiência espiritual  de Elias, 

pode ser repetida por quem souber fazer 

silêncio dentro de si, por quem calar as 

vozes desencaminhadoras que lhe 

incutiram uma falsa imagem de Deus e –   
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na reflexão sossegada e calma da Bíblia 

e do Evangelho – se deixar inundar pela 

luz verdadeira, a luz que brilha no rosto 

de Cristo. 

 
 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 

 

MONIÇÃO: 

 
Através da recitação do Salmo 84, vamos 

descobrindo as atitudes que nos preparam 

para o encontro com Deus, nosso Senhor: a 

paz e a justiça, a fidelidade e o amor, o santo 

cuidado de Deus. 

 
 
REFRÃO: 

 
MOSTRAI-NOS, SENHOR, O VOSSO AMOR  

E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO 

  

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus 

fiéis 

e a quantos de coração a Ele se 

convertem. 

A sua salvação está perto dos que O 

temem 

e a sua glória habitará na nossa terra. 

  

Encontraram-se a misericórdia e a 

fidelidade, 

abraçaram-se a paz e a justiça. 

A fidelidade vai germinar da terra 

e a justiça descerá do Céu. 

  

O Senhor dará ainda o que é bom 

e a nossa terra produzirá os seus frutos. 

A justiça caminhará à sua frente 

e a paz seguirá os seus passos. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 9, 1-5) 

 

MONIÇÃO:  
 

São Paulo procurou por todos os meios 

anunciar Jesus Cristo aos seus irmãos 

israelitas sem o conseguir. Por isso, nesta 

carta que escreve aos Romanos, ele 

demonstra quanto sofre com esta dificuldade. 

 

 

 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Romanos 

 

Irmãos: 1Eu digo a verdade, não 

minto, e disso me dá testemunho a 

consciência no Espírito Santo: 2Sinto 

uma grande tristeza e uma dor contínua 

no meu coração. 3Quisera eu próprio ser 

separado de Cristo por amor dos meus 

irmãos, que são do mesmo sangue que 

eu, que são israelitas, 4a quem 

pertencem a adoção filial, a glória, as 

alianças, a legislação, o culto e as 

promessas, 5a quem pertencem os 

Patriarcas e de quem procede Cristo 

segundo a carne, Ele que está acima de 

todas as coisas, Deus bendito por todos 

os séculos. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Aqui, nesta Segunda Leitura, pede-se que 

haja atenção às cesuras, até porque, sendo 

bem feitas e nos sítios certos, ajudam-nos a 

estruturar o texto e ajudam as pessoas na 

assembleia, a entendê-lo, também.  

A última frase desta Leitura é tão longa 

que ocupa mais de metade do texto. Por isso, 

exercita bem a respiração, porque vais ter de 

geri-la bem, para não fraquejares. 

Palavras que poderão ser de maior 

dificuldade em pronunciar: testemunho / 

consciência / contínua (não é “continúa”) / 

anátema / israelitas / adopção (ler “adoção” 

porque o “p” é mudo, não se lê e agora não se 

escreve.) / legislação / Patriarcas / e outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA 

 

O sábio Qohélet afirmava: «o que 

aumenta o conhecimento, aumenta o 

sofrimento» (Ecl 1, 18). Poderíamos 

glosar (comentar): também quem 

aumenta o amor aumenta a dor. O 

pensamento de um filho, de um irmão, 

de uma irmã que fazem escolhas 

insensatas e arruínam a vida, entristece-     

-nos profundamente, acompanha-nos 

sempre como uma obsessão, cobre de 

amargura e melancolia (e tristeza) até 

mesmo os momentos mais alegres. Não 

nos resignamos pelo facto de estas 

pessoas queridas terem deixado escapar 

a felicidade. Amamos a Igreja e 

gostaríamos que fosse como a sonhou o 

seu Esposo: pura como «o narciso de 

Saron e o lirio dos vales» (Ct 2, 1). Mas, 

pelo contrário, vemo-la por vezes em 

conluio (em arranjo) ou cumplicidade 

inconsciente com os poderes deste 

mundo, hesitante, pouco evangélica. 

Que deve fazer quem sofre por 

amor? Nada, a não ser continuar a amar 

e a esperar, com a paciência de Deus, 

que a semente do Evangelho realize o 

prodígio da conversão dos corações. 

O exemplo de Paulo é iluminante. Ele 

sentiu profundamente o drama da 

rejeição de Cristo por parte do seu povo. 

Tinha um tal amor pela salvação de 

Israel que – diz ele, recorrendo a um 

paradoxo – estaria disposto até a ser 

excomungado e separado de Cristo, se 

isso servisse para recuperar o seu povo 

(v. 3). As suas palavras angustiadas 

lembram as de Moisés, que intercedia 

assim: «apesar disso, perdoa-lhes este 

pecado, ou então apaga-me do livro que 

escreveste» (Ex 32, 32). 

Paulo não conseguia aceitar que o 

povo eleito, os filhos de Abraão, os 

herdeiros das promessas feitas aos 

patriarcas tivessem rejeitado o messias 

de Deus (v. 1-2). 

Quando escreve aos romanos, 

passaram-se já quase trinta anos desde 

a morte e ressurreição de Jesus. 

Durante este tempo, Paulo procurou, de 

todas as formas, anunciar Cristo aos 

seus irmãos israelitas, mas sem obter 

resultados; conseguiu apenas fazer 

aumentar a oposição (a discórdia) deles. 

Nos dois últimos versículos (v. 5-6) 

são enumerados os privilégios que Israel 

recebeu de Deus; o último, o mais 

importante de todos, é o facto de Cristo 

ser filho deste povo. 

Nesta situação de tristeza, um 

pensamento consola o Apóstolo: as 

promessas de Deus são irrevogáveis 

(são definitivas), e se Ele permitiu o en-

durecimento do coração de Israel, se 

«encerrou a todos na obediência, é para 

com todos usar de misericórdia» (Rm 11, 

29.32). 

É o pensamento que deve consolar 

quem sofre por amor: a história de cada 

pessoa irá concluir-se com a salvação. 

Não tenhamos dúvidas. 

 
 

 

 

O sábio Qohélet afirmava: «o que aumenta 

 o conhecimento, aumenta o sofrimento»  

(Ecl 1, 18). Poderíamos também dizer: 

quando aumenta o amor 

 aumenta a dor. 
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Aclamação ao Evangelho 
Sl 129 (130), 5  

 

MONIÇÃO:  

 
Jesus, antes de se dirigir aos Apóstolos, 

subiu ao monte para orar sozinho. Façamos o 

mesmo antes de O anunciar aos homens do 

nosso tempo. 

  

 
REFRÃO:    

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

Eu confio no Senhor, 

a minha alma espera na sua palavra. 

 
 

 

Evangelho (Mt 14, 22-33) 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 
22Depois de ter saciado a fome à 

multidão, Jesus obrigou os discípulos a 

subir para o barco e a esperá-lo na outra 

margem, enquanto Ele despedia a 

multidão. 23Logo que a despediu, subiu a 

um monte, para orar a sós. Ao cair da 

tarde, estava ali sozinho. 24O barco ia já 

no meio do mar, açoitado pelas ondas, 

pois o vento era contrário. 25Na quarta 

vigília da noite, Jesus foi ter com eles, 

caminhando sobre o mar.  26Os 

discípulos, vendo-O a caminhar sobre o 

mar, assustaram-se, pensando que 

fosse um fantasma. E gritaram cheios de 

medo. 27Mas logo Jesus lhes dirigiu a 

palavra, dizendo: «Tende confiança. Sou 

Eu. Não temais».  28Respondeu-Lhe 

Pedro: «Se és Tu, Senhor, manda-me ir 

ter contigo sobre as águas». 29«Vem!» 

disse Jesus. Então, Pedro desceu do 

barco e caminhou sobre as águas, para 

ir ter com Jesus. 30Mas, sentindo a 

violência do vento e começando a 

afundar-se, gritou: «Salva-me, Senhor!»  
31Jesus estendeu-lhe logo a mão e 

segurou-o. Depois disse-lhe: «Homem 

de pouca fé, porque duvidaste?» 32Logo 

que saíram para o barco, o vento 

amainou. 33Então, os que estavam no 

barco prostraram-se diante de Jesus, e 

disseram-Lhe: «Tu és verdadeiramente o 

Filho de Deus». 

 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

«Levanta-te e come, pois tens ainda 

um longo caminho a percorrer» – disse o 

anjo do Senhor a Elias, em fuga para o 

deserto. O profeta levantou-se, comeu, 

bebeu, e «reconfortado com aquela 

comida, andou quarenta dias e quarenta 

noites, até chegar ao Horeb, o monte de 

Deus» (1 Rs 19, 7-8).  

Este famoso relato, do dom do pão e 

da água por parte do anjo a Elias, é 

seguido pela revelação do Senhor 

narrada na primeira Leitura. 

No trecho evangélico a cena repete-      

-se: os discípulos, alimentados com o 

pão oferecido por Jesus (Mt 14, 13-20) 

recebem agora a ordem de se porem em 

movimento, de entrarem no barco e diri-

girem-se para a outra margem. Como 

Elias, também a eles os espera uma 

revelação do Senhor. 

Há vários pormenores estranhos 

neste episódio. Não é fácil encontrar 

uma razão para a ordem dada por Jesus: 

por que é que os manda partir sozinhos? 

Onde vão àquela hora? Por que não vai 

com eles? Como é que precisam de 

tantas horas para atravessar o lago? 

Não parece ser devido ao mau tempo, já 

que Ele sobe tranquilo ao monte para 

rezar e fica lá até de madrugada (v. 25). 

Mas o mais surpreendente é a pretensão 

de Pedro em querer caminhar sobre as 

águas e – tratando-se de um nadador 

experimentado (Jo 21,7) – o seu receio 

em afundar.   

Ora, estes detalhes singulares fazem 

desconfiar o exegeta (do intérprete 

bíblico). São um convite a olhar o trecho 

com circunspeção (com cautela), porque 

não se trata do relato de um prodígio (de 

um milagre), mas de uma página de 

teologia redigida com imagens bíblicas. 

A escuridão da noite 

Algumas destas imagens são bem 

conhecidas. A escuridão da noite, que 

está presente, com a sua carga de 

significados negativos, em numerosos 

textos do Antigo Testamento. 

Lembramos, por exemplo, o salmista 

que, durante a noite, grita ao Senhor 

sem encontrar sossego (SI 22, 3). É com 

esta escuridão que os discípulos se 

devem confrontar. Caindo a noite, Jesus 

«obriga-os» a entrar no barco e a 

dirigirem-se «para a outra margem». 

Fica-se com a impressão de que eles 

não queriam, de que preferiam ficar ao 

lado do Mestre, mas Ele, após os ter 

nutrido (ter alimentado) com o seu pão, 

quer que partam, que empreendam (que 

comecem) sozinhos a perigosa viagem. 

O alimento que lhes deu, representa a 

sua palavra e a sua pessoa, presente no 

sacramento da Eucaristia. Nutridos por 

este duplo pão, eles têm a força 

necessária para levar até ao fim a 

perigosa travessia. 

Se Jesus estivesse visivelmente 

presente no barco, as trevas dissipar-se-    

-iam; a escuridão, porém, é densa. 

O cair da tarde 

Ao cair da tarde (v. 13) – digamo-lo já 

– indica, na linguagem simbólica do 

evangelista, a conclusão da jornada de 

Jesus, é o fim da sua vida, é o momento 

em que Ele «sobe ao monte» sozinho, 

em que se afasta das multidões e entra 

definitivamente no mundo de Deus. É 

por isso que os discípulos estão na 

escuridão. A escuridão é a imagem da 

desorientação, da dúvida que surge até 

mesmo no crente mais convicto. Há 

momentos em que até mesmo quem é 

animado por uma fé sólida se sente só, 

em que faz a experiência angustiante do 

silêncio de Deus, e em que então se 

pergunta se as suas opções, os seus 

sacrifícios, o seu empenho para o bem, 

têm sentido. 

O vento contrário 

Depois há o vento contrário. Os 

israelitas tinham a experiência do 

«furacão que se levantou do outro lado 

do deserto» (Job 1, 19), conhecem o 

«vento leste, que destroça as naus» (SI 

48, 8) e o «vento de tempestade» que 

levanta as ondas e rebenta com os bar-

cos arrastando-os para o abismo, e faz 

os marinheiros cambalearem como 

ébrios (como bêbados)» (SI 107,     25 - 

27). 

O autor da Carta aos Efésios utiliza 

esta imagem para descrever o raciocínio 

insensato do homem, a mentalidade 

deste mundo, oposta à de Cristo. 

Lembra ele aos cristãos das suas 

comunidades: «Deixámos de ser 

crianças, batidos pelas ondas e levados 

por qualquer vento de doutrina, ao sabor 

do jogo dos homens» (Ef 4, 14). 

As águas 
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As águas 

As águas no Antigo Testamento 

eram a imagem das forças que levavam 

à morte. O salmista, que sofre de uma 

doença incurável, grita ao senhor: 

«Estende lá do alto a tua mão, arranca-

me das águas caudalosas» (SI 144, 7); 

um outro, tendo obtido a cura, diz: 

«Cercaram-me as ondas da morte e as 

vagas destruidoras encheram-me de 

terror... mas do alto Deus interveio e 

recolheu-me; tirou-me das águas 

caudalosas» (SI 18, 5.7). Ao seu povo o 

Senhor promete: «Se tiveres de 

atravessar as águas, estarei contigo, e 

os rios não te submergirão (não te 

afogarão)» (Is 43, 2). 

As águas foram sempre motivo de 

medo para os israelitas. Só o Senhor – 

diziam eles – não teme os turbilhões e as 

tempestades. Ele que, com a sua 

palavra, separou «as águas que estavam 

sob o firmamento das que estavam por 

cima do firmamento» (Gn 1, 7) é o único 

capaz de aplacar (de acalmar) a 

violência das águas (SI 107, 25-30) e só 

Ele «caminha sobre as ondas do mar» 

(Job 9, 8). 

O susto dos discípulos 

Considerando este simbolismo, 

compreende-se o susto dos discípulos: 

temem ser arrastados pelas forças do 

mal e da morte, estão às escuras e não 

veem o Mestre a seu lado. É uma 

situação dramática, mas inevitável, e 

devem enfrentá-la. 

O barco era açoitado pelas ondas. O 

texto original usa aqui o verbo grego 

basanízo, que significa exatamente 

submeter a uma prova. O básanos era a 

pedra duríssima usada na Lídia para 

verificar, através de uma fricção violenta, 

se um determinado metal era bom ou 

fraco. 

As ondas atormentam, quase 

torturam os discípulos, mas são a prova 

necessária a que devem ser submetidos 

se querem amadurecer. 

Lá para o fim da noite aparece Jesus, 

caminhando sobre as ondas do mar, o 

que só Deus era capaz de fazer (Job 9, 

8). Os discípulos não o reconhecem, 

creem que se trate de um fantasma. É 

singular esta sua reação! Que terá 

acontecido? Por que é que não o 

reconhecem? 

São as comunidades cristãs 

Não estamos perante um texto de 

crónica, mas uma página de teologia. 

Mateus descreve, com uma linguagem 

bíblica, a situação das comunidades 

cristãs do seu tempo «atormentadas» 

por muitas provas, angustiadas pelas 

dúvidas, e sobretudo desorientadas pelo 

facto de já não terem consigo – 

visivelmente – o Mestre, que lhes 

poderia infundir segurança e coragem. 

O evangelista quer iluminá-las: Jesus 

está sempre ao lado dos discípulos, 

todos os dias, até ao fim do mundo, 

como prometeu (Mt 28, 20), mas não 

fisicamente, como quando percorria as 

estradas da Palestina; está presente 

doutra forma, como um fantasma. É esta 

a pálida imagem usada nos Evangelhos 

para descrever o Ressuscitado e a sua 

nova condição de vida. Também, 

quando, no dia de Páscoa, Ele aparece 

no meio dos discípulos reunidos, eles 

«cheios de temor, julgavam ver um 

fantasma» (Lc 24, 37). 

Não é fácil dar-se conta da sua 

presença. Ele só se torna reconhecível 

aos olhos da fé. 

Medo de Pedro é o nosso medo 

A segunda parte do trecho (v. 28-33) 

contém o diálogo entre Jesus e Pedro. 

Inicia com o pedido do Apóstolo: «Se és 

Tu, Senhor, manda-me ir ter contigo 

sobre as águas» (v. 28). O seu pedido é 

estranho, mas somente para quem o 

toma em sentido literal. Se for entendido 

no contexto simbólico de todo o relato, 

então o seu significado é claro. Pedro, o 

primeiro dos discípulos, contempla o 

Mestre – o Ressuscitado – que atraves-

sou as águas da morte e agora caminha 

sobre o mar, está no mundo de Deus. 

Sabe que é chamado a segui-lo no dom 

da própria vida, mas a morte assusta-o, 

teme não conseguir, e pede ao Senhor 

que seja Ele a comunicar-lhe a força. 

Enquanto mantém os olhos fixos no 

Mestre consegue caminhar para Ele, 

mas quando a sua fé diminui, quando 

começa a duvidar da escolha que fez, 

então afunda e tem medo de ser 

engolido, de perder a vida. 

É a descrição da nossa condição. 

«Vem!» – repete hoje o Ressuscitado a 

cada discípulo – não temas em perder a 

vida; se hesitas, a morte causa-te medo, 

mas se confiares na minha palavra, as 

águas da morte não te hão de assustar, 

poderás atravessá-las e alcançar-me na 

ressurreição. 

 
 

 

Oração Universal 

 

1 

Pela Igreja da Diocese do Porto, suas 

paróquias e fiéis, 

para que Deus lhes revele o mistério 

do vento forte, do fogo ardente e da brisa       

leve, 

oremos ao Senhor. 

2 

Pelos párocos, missionários e irmãos 

leigos, 

para que tenham confiança e nada 

temam, 

pois Jesus é mais forte que a força das   

ondas, 

oremos ao Senhor. 

3 

 Pelos candidatos ao ministério e à vida 

religiosa, 

para que, na fidelidade à vocação que            

receberam, 

procurem os dons de Deus mais 

excelentes, 

oremos ao Senhor. 

4 

Pelo povo da primeira aliança e das          

     promessas, 

para que em Cristo, descendente de 

David, 

descubra o Messias enviado por Deus, 

oremos ao Senhor. 

5 

Pelos emigrantes das nossas 

comunidades, 

para que a palavra de Deus os faça 

crescer na fé 

e Jesus lhes estenda as mãos nas    

dificuldades da vida, 

oremos ao Senhor.  
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 

Salmo 147,12.14 

Louva, Jerusalém, o Senhor,  

que te saciou com a flor da farinha. 

 OU: 

Jo 6, 52 

O pão que Eu vos darei, diz o Senhor,  

é a minha carne pela vida do mundo. 
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Agenda Santoral 

 
Dia 10 – S. Lourenço (Diácono e Mártir). 

Dia 11 – S. Clara (Virgem).   

Dia 12 – S. Joana Francisca de 

Chantal (Religiosa). 

Dia 13 – S. Ponciano (Papa) e  

S. Hipólito (Presbítero), mártires. 

Dia 14 – S. Maximiliano Maria Kolbe 

(Presbítero e Mártir). 

Dia15 – Assunção da Virgem Santa 
Maria - SOLENIDADE. 

 
 

 

 

Mostrai-nos Senhor… 
 

Mostrai-nos Senhor, o vosso amor 
e dai-nos a vossa salvação. 

  
«Mostrai-nos Senhor, o vosso amor e 

dai-nos a vossa salvação.» Assim 

pedimos no Salmo de hoje. De facto, na 

medida em que “mergulharmos” no amor 

infinito que Deus nos tem, no amor que 

Ele é, não ficaremos indiferentes e amá-     

-lO-emos também. E ao amá-lO teremos 

encontrado a nossa salvação. 

As Leituras da Missa de hoje, 

apresentam-nos pistas para obtermos 

esse tão importante conhecimento 

divino. 

Assim a 1.ª Leitura diz-nos que o 

profeta Elias, que fugia da perseguição 

de Jezabel, rainha pagã, no Horeb, não 

encontrou Deus na rajada de vento, nos 

terramotos, mas sim na ligeira brisa. A 

ideia de um Deus vingador ou de um 

Deus “polícia”, não corresponde à ideia 

do verdadeiro Deus. Ele está em toda a 

parte, mas senti-lo-emos mais no 

silêncio, na brisa suave, na oração 

silenciosa, no esconderijo do nosso 

quarto. 

 
 

 

 

Tende confiança.  

Sou Eu. 
  

Jesus caminha sobre as águas do 

mar, símbolo de todo o mal. Tende 

confiança. Sou Eu. Não temais. Por 

maiores que sejam as dificuldades da 

vida, com Ele nada teremos a temer. 

Assim o lembrou São João Paulo II, logo 

no início do seu pontificado, quando o 

mundo se encontrava sob terríveis 

ameaças de guerra. A fé deste grande e 

santo Papa, tudo conseguiu vencer, para 

bem de toda a humanidade. 

De facto o nosso Deus não gera 

temor, mas confiança. Feliz de quem tem 

fé. A presença de Jesus no barco dos 

Apóstolos, trouxe de imediato a paz, 

calma e sossego para todos. Como pois 

é importante reconhecê-lO presente no 

“barco” da nossa vida! 

São Paulo, na 2.ª Leitura da Missa de 

hoje, exprime a sua profunda tristeza 

pelo facto do povo judeu O não ter 

reconhecido e consequentemente ter 

sido privado de tão valioso e 

indispensável auxílio divino, o que levou 

Jesus a dizer “quantas vezes quis reunir 

os teus filhos, como a galinha reúne os 

seus pintainhos sob as asas e não 

quiseste!” (Mt. 23,37). 
 

 

 

 

Jesus quer estar 

conosco 
 

Ele quer estar connosco na 
travessia do “mar” da nossa vida. 

 

Como é bom saber que Jesus quer 

estar connosco!  Não façamos como o 

povo de Israel.  Deixemo-nos acariciar 

por Ele. Saibamos sempre corresponder 

ao Amor infinito que Ele nos tem. Possui-    

-lO é ter a maior das riquezas, Ele é o 

Criador e Senhor de tudo quanto de bom 

existe, e  porque é omnipotente tem a 

solução para todos os grandes e 

pequenos problemas da vida. 

Como é importante conhecê-lO cada 

vez mais, para mais e mais 

correspondermos ao Seu amor. Esse 

conhecimento e encontro  amorosíssimo, 

fomenta-se especialmente com a oração 

silenciosa e constante no dia a dia da 

vida. Por isso é tão importante a oração 

e o contacto e meditação da Palavra de 

Deus! Com o recurso a estes 

valiosíssimos meios, O teremos sempre 

conosco, e a possibilidade de O anunciar 

a quem O desconhece, para que todos 

cheguemos sãos e salvos à Pátria eterna 

dos Céus. 
 

 

 

«Tende confiança. Sou Eu.  

Não temais».  Respondeu-Lhe Pedro:  

«Se és Tu, Senhor, manda-me ir ter 

contigo sobre as águas». 

(Mt 14, 27-28) 

Coragem, não tenhais 

medo 
 

O mar da Galileia fica situado num 

fundo, a uns 200 metros abaixo do nível 

do mar. As alterações de temperatura e 

as correntes de ar formam pequenas 

tempestades capazes de fazer aparecer 

ondas até dois metros de altura pondo 

em perigo as pequenas embarcações do 

tempo de Jesus. 

A cena do “acalmar a tempestade” é 

uma passagem para as primeiras 

comunidades cristãs, representadas pela 

barca. A barca não está em perigo de se 

afundar, mas os tripulantes deixam-se 

inundar pelo medo.  E é tão grande o 

desnorte que não conseguem 

reconhecer o Mestre. 

A voz de Jesus faz desaparecer o 

medo. Pedro, levado pela temeridade, 

desafia os elementos adversos. Pedro 

duvida e afunda-se, porque não acredita 

que Jesus pode vencer os “ventos 

contrários”, que representam as forças 

que se opõem à missão da comunidade. 

Também nós estamos expostos à 

ação dos ventos contrários. A confiança 

em Jesus ajuda-nos a vencer as 

dificuldades. 

Só precisamos de ter fé e acreditar. 

 
 

 

Sabias que… 

Primeiras perseguições 
 

As primeiras comunidades cristãs 

estabeleceram-se em Jerusalém, em 

Cafarnaum, em Nazaré e em diversas 

povoações da Ásia Menor (na atual 

Turquia). Tomaram consciência da sua 

própria identidade e foram-se expan-

dindo pela bacia mediterrânica. 

Bem cedo começaram a ser 

perseguidas. As autoridades, observa-

vam com receio a nova religião, que 

considerava Jesus como Filho de Deus. 

Os cristãos de Roma enterraram nas 

“catacumbas” os que morriam na defesa 

da própria fé em Cristo. Muitos milhares 

de cristãos, mas mesmo muitos 

milhares, foram martirizados no Coliseu 

da cidade de Roma. 

 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Judas, o Cireneu e Eu 

(29) 

SEGUNDA QUEDA 

 

O castigo que nos salva caiu sobre Ele,  

fomos curados pelas Suas chagas. 

                                          (Is 53, 5 

I 

Como é grande,  

como é esmagador  

o peso que carregas,  

Salvador!  
 

Como é enorme a dor  

a que Te entregas,  

meu Senhor!  
 

Preferes cair  

a largar a cruz!  
 

E é com ardor  

e dobrado carinho  

que Te ergues  

e retomas Teu caminho,  

Jesus. 
 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

 

Humildade 

A propósito da pandemia  

do Covid-19 

 
O homem omnipotente, com possível 

capacidade de resposta a todos os 

problemas e dificuldades, diluiu-se. 

Não é que haja incompatibilidade 

entre a fé e o progresso humano, mas 

entre o aproveitamento que dele éramos 

tentados a fazer. 

Perdeu-se a confiança no homem 

omnipotente preparado para resolver 

todas as dificuldades pelos progressos 

da técnica. 

– … 

 
 

 

Oração 

Senhor, a violência agita 

a barca das nossas vidas. 

Senhor, os golpes e armadilhas 

são o pão nosso de cada dia. 

Não é preciso ir longe para ver 

o rosto amargo do rancor 

que se anicha também entre nós. 

Abrimos a televisão 

e a violência 

está à socapa à nossa espera. 

Desde pequenos 

que compreendemos 

que só o mais forte sobrevive. 

Senhor, não queremos 

que o desprezo, 

o ódio ou a violência 

invadam o nosso coração. 

Senhor, queremos viver. 

Ensina-nos a amar e a perdoar. 

 
 

 

Descomplica (17) 
 

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” 

Encara com mais leveza as etapas 

que vão surgindo. Não caias no conto 

que diz que a vida é muito complicada: 

na maior parte das vezes, complicadas 

são as pessoas. O caminho exige 

acreditar na força que tens. Exige 

desapegar do que já foi e abrir o coração 

para o que virá. Exige encarar os dias 

sem dramatizar. Exige que em cada 

tropeço e em cada queda se aprenda a 

resgatar (a fé), a recuperar (o fôlego), a 

reinventar (a esperança) e a confiar que 

demos o nosso melhor para ser a melhor 

versão da pessoa que batalhamos para 

ser. 

– Abre o coração para o que virá. 
 

 (Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Máximas para a vida 

O tempo. 
 

O tempo é muito lento  

para quem espera.  

Muito longo  

para quem sofre.  

Muito curto  

para quem aproveita.  

Mas para quem ama  

o tempo não existe. 

 
 

 

O grande pregador 
 

Pe. António Vieira 
 

António Vieira nasceu em Lisboa no 

dia 6 de fevereiro de 1608. Seu pai 

chamava-se Cristóvão Vieira Ravasco e 

a mãe, Maria de Azevedo. Chegou ao 

Brasil em 1614, ainda criança e fez os 

seus estudos na única escola da época 

em Salvador: o colégio da Companhia de 

Jesus. 

Um dia – conta-se – o menino sentiu 

um estalo na cabeça, enquanto rezava à 

Virgem das Maravilhas, e esse mesmo 

estalo, clareou-lhe as ideias e tornou-o 

brilhante na oratória, para espanto dos 

seus professores e colegas. 

Aos 15 anos, descobriu a sua 

vocação sacerdotal. O jovem cultivou os 

seus primeiros dias de religioso na aldeia 

de Espírito Santo. Atraído pela ação 

missionária dedicou-se à tarefa da 

catequese. Mais tarde, além de teologia, 

aprofundou-se em lógica, filosofia, 

metafísica, matemática e economia. 

Em 1627, Vieira passou a lecionar 

retórica em Olinda. Logo depois, viu-se 

pregando na Bahia, onde foi ordenado 

em 1634. Lecionava teologia. Mas a sua 

fama de pregador superou a de teólogo. 

O respeito à sua palavra cresceu à 

medida que defendia os pobres e 

oprimidos, sobretudo os índios. Aos 

escravos africanos, porém, pedia que 

aceitassem a sua condição como 

vontade de Deus. 

Em 1640, D. João subiu ao trono e 

restaurou a independência de Portugal. 

O Padre Vieira, fiel ao rei e obediente à 

hierarquia, embarcou para Lisboa, com a 

missão de apresentar a fidelidade do 

Vice-Rei do Brasil, D. Jorge de 

Mascarenhas, ao novo soberano de 

Portugal. 

Naquele período, D. João IV vivia 

momentos difíceis, tanto no aspeto 

económico quanto na expressão política. 

Então surgiu Vieira, cativando a amizade 

da família real com os seus eloquentes e 

penetrantes sermões. O “Sermão da 

Sexagésima” foi um dos mais famosos, 

entre tantos. Foi proferido na Capela real 

de Lisboa em março de 1655. Através 

dele, o pregador esmerou-se na retórica, 

contando com a sua memória prodigiosa 

e rara habilidade no domínio da palavra. 

As palavras de Vieira transformaram-no 

em um orador digno de fé e despertavam  
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nos ouvintes uma paixão transforma-

dora. 

“Antigamente convertia-se o mundo, 

hoje, por que não se converte ninguém? 

Porque hoje pregam-se palavras e 

pensamentos, antigamente pregavam-se 

palavras e obras. Palavras sem obras 

são tiros sem balas: atroam mas não 

ferem!” 

Além da temática religiosa, Vieira 

cultuou com prazer o apostolado político 

e social, podendo, dessa maneira, estar 

presente em questões que diziam 

respeito à coisa pública. Sua oratória 

permitiu-lhe ser missionário e reservou-       

-lhe um lugar elevado graças à facilidade 

de produzir textos e à maneira de se 

comportar no púlpito. Para ele, o púlpito 

foi o lugar privilegiado para emitir juízos 

críticos e opiniões severas sobre 

assuntos de natureza mundana. Vieira 

foi um autêntico homem público, 

confirmado pelos aplausos que seus 

admiradores lhe dirigiam. 

Em 1681, debilitado pela idade, 

Vieira abandonou a corte e regressou à 

Bahia (Brasil). Trabalhava ordenando os 

sermões para transformá-los em livros. 

Fez suas últimas pregações, e não 

conseguia mais escrever com o próprio 

punho. 

Morreu na Bahia, em 17 de junho de 

1697, com 89 anos, deixando uma 

esteira de pregações religiosas, 

missionárias em favor dos mais sofridos.  

A igreja de Nossa Senhora da Ajuda, 

na Bahia, assim como muitas outras 

igrejas do mundo, guarda a lembrança 

do Pe. António Vieira, cujas palavras 

queimavam.  

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Segredo em nariz de mulher  

é manteiga em focinho de cão 
 

2 

A mulher e a sardinha  

querem-se da mais pequenina 
 

3 

Mulher de Padroso e vaca de Codeçoso 

não se dá em todo o Barroso 

(adágio de Montalegre) 

 

4 

Vaca de santo André e mulher de 

Tourém não servem p’ra ninguém 

(adágio de Montalegre) 

 

5 

Homem ruivo e mulher barbuda  

saúdam-se de longe 
 

6 

Mulher de bigode  

quer mais do que se pode 

 
 

 

Humor 

 

No futebol 
 

Num jogo de futebol, o filho pergunta: 

– Pai, por que é que os adeptos 

estão chateados com aquele jogador? 

– Porque ele atirou uma pedra ao 

árbitro e foi expulso… 

– Ó pai, mas ele não lhe acertou… 

– Por isso mesmo, filho… 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 
Na estação  
 

– Para que servem os horários dos 

comboios se eles vêm sempre 

atrasados? 

O funcionário da estação: 

– E para que serviriam as salas de 

espera se eles viessem sempre a horas? 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 
Problema 
 

Na escola diz um rapaz a uma 

rapariga: 

– Sabes qual é o problema? 

– Não… 

– Aquilo que tu sentes por mim. 

– Mas… eu não sinto nada por ti… 

– Pois… esse é que é o problema… 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 
Noiva 
 

Diz ela, para ele: 

– Querido… 

– Sim. 

– Acho que estou pronta a dar o 

passo mais importante… 

– Sim. E qual é?... 

– Vestir-me de branco… 

– Okei. Então amanhã vou inscrever- 

-te no Karaté! 
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C A R V A L H O S A 
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Leituras DESATIVADA 

 

E I R Í Z 
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S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Leituras DESATIVADA 

 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
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Leituras DESATIVADA 

 

Acerca da Escala  
 
 

Atendendo a que nas celebrações, as 

nossas quatro paróquias, estão a utilizar 

o método de “leitor único”, passa a não 

fazer sentido manter a escala anual 

existente, já que ela está a causar 

confusão a alguns leitores. 

Esta alteração, está a ser feita neste 

Jornal de 9 de agosto, porque os 

anteriores já estão prontos e publicados 

na Internet. Este, apesar de concluído 

em 10 de Junho, mas não publicado na 

Net, pôde ainda ser corrigido. 
   

 
 

 
 

A Fechar 

Amor e ódio são os dois mais 

poderosos afetos da vontade humana.  

(Pe. António Vieira) 
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