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XX Domingo Comum 

A liturgia da Palavra deste domingo 

coloca-nos perante um tríplice apelo ao 

universalismo cristão. Assim, devem cair 

as barreiras de separação, os egoísmos, 

o individualismo. O cristão não pode 

pensar apenas na sua devoção, no seu 

bem espiritual, na sua salvação. Leva-      

-nos a perceber que, muitas vezes, nós 

somos muito fechados e levantamos 

barreiras impedindo que outros, por 

causa das nossas atitudes, se 

aproximem do Senhor. 

A comunidade cristã deve ser 

universal, católica, isto é, disposta a 

acolher qualquer ser humano que deseje 

a salvação. Pensemos na nossa atitude 

para com os outros: se tem sido de 

acolhimento ou de antipatia e oposição 

para com eles, levando-os ao distancia-

mento do Senhor. 

 
 

 

Introdução 

Os «Cães» transmutados (converti-

dos) em «Cordeiros» da Fé. 

A sul da cidade de Jerusalém está 

assinalado, ainda hoje, o «Campo do 

Oleiro», precisamente aquele terreno 

adquirido com as moedas de prata, 

devolvidas por Judas aos sacerdotes do 

templo, depois de ter traído Jesus (Mt 

27, 3-10). Aquele campo era o local onde 

alguns reis de Israel tinham cometido 

patifarias horrendas, tendo chegado, 

inclusivamente, a sacrificar os próprios 

filhos a Baal (deus pagão). Por volta do 

final do século VII a.C. o piedoso rei 

Josias profanara-o (2 Rs 23, 10) e, 

desde então, ser-se sepultado ali, era 

considerado o cúmulo da ignomínia (da 

desonra). Então, com o dinheiro da 

traição, os sumo-sacerdotes compraram 

aquele campo, destinando-o a cemitério 

para a sepultura dos estrangeiros (Mt 27, 

7). É que, aos pagãos impuros e 

imundos não podia ser reservado senão 

um lugar maldito (Jr 19, 11), e   mesmo 

depois de mortos, tinham de ser 

mantidos separados dos filhos de 

Abraão. 

Ora, o impulso à discriminação e a 

tendência a erguer barreiras entre bons 

e maus, entre puros e impuros, entre 

santos e pecadores, estão profunda-

mente enraizados no coração do 

homem, e afloram das formas mais 

variadas: por exemplo: no receio do 

confronto, na incapacidade de gerir um 

diálogo aberto, sereno e respeitoso com 

quem tem opiniões diferentes; ora, por 

vezes estes impulsos, são camuflados 

(são disfarçados) sob a denúncia de 

perigos reais – o sincretismo (a mistura 

de religiões diferentes, sem coerência) a 

perda da identidade, a renúncia aos 

próprios valores. 

Ora, por este ponto de vista, como 

pode falar de ecumenismo quem 

considera os outros «distantes»? E 

quem pode ser tão presunçoso (tão 

vaidoso) que se considere «próximo»? 

Afinal, se observarmos bem, acabamos 

por descobrir que estamos todos 

«distantes» de Cristo e em caminho para 

a perfeição do Pai que está nos Céus 

(Mt 5, 48). De facto, só quem toma 

consciência de ser «impuro», de não ter 

méritos para apresentar diante de Deus, 

é que se encontra na atitude justa para 

acolher a salvação. Os outros, os 

«perfeitos e justos» não! Grande 

paradoxo, sem dúvida! «Os cobradores 

de impostos e as meretrizes (as 

mulheres de má vida) vão preceder-vos 

(entrar à vossa frente) no Reino de 

Deus» – garantiu Jesus. Porque, não 

tendo méritos para se gloriarem, 

entregam-se espontaneamente ao 

Senhor e chegam a Ele antes de quem 

se considera puro (Mt 21, 31). 

Eis o alerta: 

– Envergonhávamo-nos por tê-los 

como companheiros de viagem. E depois 

a surpresa: entraram antes de nós no 

Reino de Deus. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 83, 10-11 

Senhor Deus, nosso protetor,  

ponde os olhos no rosto do vosso 

Ungido.  

Um dia em vossos átrios vale mais de 

mil longe de Vós. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Is 56, 1.6-7) 

 

MONIÇÃO: 

 
Através dos oráculos de Isaías, é-nos 

revelada a atitude do Senhor que deseja 

manifestar-Se a todos os homens e 

comunicar com eles. 
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LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Eis o que diz o Senhor: 

«Respeitai o direito, praticai a 

justiça, porque a minha salvação 

está perto e a minha justiça não 

tardará a manifestar-se. 6Quanto aos 

estrangeiros que desejam unir-se ao 

Senhor para O servirem, para 

amarem o seu nome e serem seus 

servos, se guardarem o sábado, sem 

o profanarem, se forem fiéis à minha 

aliança, 7hei-de conduzi-los ao meu 

santo monte, hei de enchê-los de 

alegria na minha casa de oração. Os 

seus holocaustos e os seus 

sacrifícios serão aceites no meu 

altar, porque a minha casa será 

chamada casa de oração para todos 

os povos». 
 

Palavra do Senhor. 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

A Leitura não é difícil. Ela pede um tom de 

voz firme, com convicção, com autoridade. 

Não pede piedade. Nem sequer pede o 

“choradinho” que, aliás, nunca devia ouvir-se. 

Respeita a pontuação, com o mesmo rigor 

com que respeitamos na estrada, os sinais de 

trânsito. E sobretudo não corras já que esta 

recomendação vale para todas as leituras.  

Entretanto, exercita as palavras: 

manifestar-se / profanarem / conduzi-los / ao 

meu santo monte (e não ao meu “santo 

nome”) / enchê-los / holocaustos / e outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 
 

O receio de perder a sua identidade 

nacional e religiosa, levou Israel a isolar-   

-se dos outros povos, e a estabelecer 

normas restritivas em relação aos 

estrangeiros. Por exemplo, o livro do 

Deuteronómio ordena: «não farás 

nenhum pacto com os estrangeiros, nem 

terás pena deles. Não farás alianças de 

casamento com nenhum deles; não 

darás a tua filha ao seu filho, nem 

desposarás a sua filha com o teu filho. 

Isso desviaria o teu filho de mim e eles 

adorariam deuses estrangeiros» (Dt 7, 2-

4). 

Depois, mais tarde, veio o exílio na 

Babilónia. Foi uma experiência amarga, 

mas preciosa, da qual os israelitas 

saíram amadurecidos. É que, obrigados 

a confrontarem-se com a cultura de 

outros povos, corrigiram os seus 

preconceitos e deram-se conta que 

muitos dos seus receios eram 

infundados (não tinham cabimento 

nenhum); por outro lado – descobriram –   

os pagãos não eram por princípio maus 

nem perversos, mas tinham também 

sentimentos nobres e davam mostras de 

uma moral muito elevada. A sua religião 

não era um somatório de disparates, 

mas continha elementos apreciáveis. 

(quer dizer: os pagãos não eram tão 

«feios» como os pintavam). Óbvio que 

os israelitas, descobriram e aprenderam 

muito, quando tiveram de viver no meio 

dos pagãos. 

Então, regressando do exílio, 

assimilaram uma mentalidade universa-

lista, mas não todos. Os guias políticos e 

espirituais, por exemplo, continuavam a 

alimentar desconfianças, suspeitas, 

temores injustificados. Esdras, por 

exemplo, rasgou a veste, arrancou os 

cabelos e os pelos da barba quando foi 

informado que muitos tinham profanado 

a estirpe (a ascendência) santa, 

aparentando-se (unindo-se em casamen-

to) com as populações locais (Esd 9). 

Ora, é neste tempo, caracterizado 

por tensões e intolerância, por tentativas 

de abertura e integralismos, que surge o 

profeta que fala na Leitura de hoje que 

vamos escutar. É uma pessoa serena e 

sem preconceitos, tem um olhar que se 

abre para além dos horizontes limitados 

da tradição do seu povo; entende que 

chegou o momento de abandonar os ex-

clusivismos e de pôr de lado as 

discriminações impostas pelo Deutero-

nómio, dá-se conta que já não têm 

sentido as barreiras que separam as 

pessoas: qualquer que seja a tribo, a 

raça ou  a  nação  a  que  pertencem,  

todos  são filhos do único Deus. Todos! 

Esta é a sua promessa: virá o dia em 

que os estrangeiros que honram o 

Senhor e põem em prática os seus 

mandamentos serão acompanhados ao 

templo, e aí hão de oferecer sacrifícios e 

elevar orações. Na casa de Deus 

ninguém será considerado estrangeiro. 

O templo, o lugar sagrado por excelência 

em Israel, será casa de oração para 

todos os povos (v. 6-7) – lemos nesta 

primeira Leitura. 

 
 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4) 

 

MONIÇÃO: 
 

O salmo 66, que vamos proclamar, 

procura pôr o coração de acordo com os 

desígnios do Senhor. O seu refrão exprime o 

desejo de que todos os povos se alegrem e 

louvem a Deus, pois todos entram no Seu 

plano salvador. 

 
REFRÃO: 

 

 

LOUVADO SEJAIS, SENHOR, 

PELOS POVOS DE TODA A TERRA 

 

Deus Se compadeça de nós e nos dê a 

sua bênção, 

resplandeça sobre nós a luz do seu 

rosto. 

Na terra se conhecerão os vossos 

caminhos 

e entre os povos a vossa salvação. 

 

Alegrem-se e exultem as nações, 

porque julgais os povos com justiça 

e governais as nações sobre a terra. 

 

Os povos Vos louvem, ó Deus, 

todos os povos Vos louvem. 

Deus nos dê a sua bênção 

e chegue o seu temor aos confins da 

terra. 
 

 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 11, 13-15.29-32) 

 

MONIÇÃO:  
 

Paulo define-se a si próprio como o 

apóstolo dos gentios e ensina que a salvação 

é para todos, judeus e gentios. 

  

LEITURA: 

 
 

Leitura da Epístola aos Romanos 

 

Irmãos: 13É a vós, os gentios, que 

eu falo: Enquanto eu for Apóstolo 

dos gentios, procurarei prestigiar o 

meu ministério 14a ver se provoco o 

ciúme dos homens da minha raça e 

salvo alguns deles. 15Porque, se da 



sua rejeição resultou a reconciliação 

do mundo, o que será a sua 

reintegração senão uma ressur-

reição de entre os mortos?  29Porque 

os dons e o chamamento de Deus 

são irrevogáveis. 30Vós fostes 

outrora desobedientes a Deus e 

agora alcançastes misericórdia, 

devido à desobediência dos judeus.  
31Assim também eles desobedece-

ram agora, devido à misericórdia que 

alcançastes, para que, por sua vez, 

também eles alcancem agora 

misericórdia. 32Efectivamente, Deus 

encerrou a todos na desobediência, 

para usar de misericórdia para com 

todos. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

A leitura deste texto, requere preparação. 

Não é tão difícil assim, mas o facilitismo é 

inimigo do sucesso (sucesso, no sentido do 

aproveitamento útil pelos ouvintes na 

assembleia e não do sucesso da vaidade 

orgulhosa). 

Atenção à interrogação que começa logo 

a fazer-se em “…o que será a sua 

reintegração (’?’) …” 

Manter o tom da voz, porque é sempre 

São Paulo a falar. Não faças uma leitura 

cinzenta, sem cor. Dá-lhe cor e mantém o 

volume de voz firme, até ao fim. É Paulo a 

convencer os Romanos a aderirem a Cristo. 

Isola algumas palavras que podem tornar-    

-se mais difíceis de pronunciar e exercita-as: 

gentios (não é “gêntios”) / prestigiar / 

ministério (não é mistério) / rejeição / 

reconciliação / reintegração / ressurreição / 

irrevogáveis / desobedientes / alcançastes / 

misericórdia /desobediência / desobedeceram 

/ encerrou / e outras. 
 

 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA 

 

A leitura desenvolve o tema iniciado 

no domingo passado: o drama interior de 

Paulo que não consegue encontrar uma 

razão para a rejeição de Cristo por parte 

do seu povo. 

O livro dos Atos dos Apóstolos 

esclarece-nos acerca do seu método 

apostólico: ia de cidade em cidade 

anunciando o Evangelho, antes de mais 

aos judeus; se estes se recusavam a 

acreditar, dirigia-se então aos pagãos 

(Act 13, 46-48). 

Passada uma dezena de anos, São 

Paulo faz um balanço da sua obra 

missionária: salvo poucas exceções, os 

Israelitas não aderiram à fé em Cristo.  

Ora bem, então como se explica este 

facto? 

No trecho de hoje, Paulo constata 

que a desobediência dos Judeus 

Israelitas, teve um efeito positivo: 

favoreceu, justamente, a entrada dos 

pagãos na comunidade cristã; sim, 

porque se os Judeus tivessem 

acreditado em massa, com a mentali-

dade estreita e exclusivista que tinham, 

com os preconceitos que ainda 

alimentavam para com os estrangeiros, 

dificilmente teriam permitido aos pagãos 

serem acolhidos plenamente na Igreja. É 

caso para dizer: «Deus escreve direito 

por linhas tortas»; e também: “há males 

que vêm por bem”. 

Então, Paulo tem uma intuição que é 

a seguinte: a rejeição de Cristo por parte 

do seu povo não pode ser definitiva; um 

dia – está certo disso – também os 

Israelitas reconhecerão em Jesus o 

Messias anunciado pelos profetas. E 

depois, o que acontecerá então? O 

Apóstolo deixa correr a sua alegria: se a 

sua desobediência foi providencial, o que 

não acontecerá então quando também 

eles se tornarem discípulos! Será uma 

autêntica ressurreição dos mortos (v. 15) 

– lê-se na Leitura. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(cf Mt 4, 2) 

 

MONIÇÃO:  

 
Jesus manifesta-Se disposto a acolher 

qualquer ser humano e por isso proclama o 

evangelho do reino e cura as doenças de 

todas as pessoas que se Lhe dirigem. 

 
REFRÃO:    

 

ALELUIA, ALELUIA! 

   

Jesus proclamava o evangelho do reino 

e curava todas as doenças entre o povo. 

 
 

 

Evangelho (Mt 15, 21-28) 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São Mateus 
 

21Naquele tempo, Jesus retirou-      

-Se para os lados de Tiro e 

Sidónia. 22Então, uma mulher 

cananeia, vinda daqueles arredores, 

começou a gritar: «Senhor, Filho de 

David, tem compaixão de mim. 

Minha filha está cruelmente 

atormentada por um demónio».  
23Mas Jesus não lhe respondeu uma 

palavra. Os discípulos aproximaram-     

-se e pediram-Lhe: «Atende-a, 

porque ela vem a gritar atrás de 

nós». 24Jesus respondeu: «Não fui 

enviado senão às ovelhas perdidas 

da casa de Israel». 25Mas a mulher 

veio prostrar-se diante d’Ele, 

dizendo: «Socorre-me, Senhor».  
26Ele respondeu: «Não é justo que 

se tome o pão dos filhos para o 

lançar aos cachorrinhos». 27Mas ela 

replicou: «É verdade, Senhor; mas 

também os cachorrinhos comem das 

migalhas que caem da mesa de 

seus donos».  28Então Jesus 

respondeu-lhe: «Mulher, é grande a 

tua fé. Faça-se como desejas». E, a 

partir daquele momento, a sua filha 

ficou curada. 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

Contavam os rabis que um agricultor 

plantara no seu campo todo o tipo de 

árvores, e cultivara-as com zelo; esperou 

durante muitas Primaveras e muitos 

Verões, mas ficou desiludido: muitas 

folhas, algumas flores, mas nenhum 

fruto. Estava para lançar fogo ao campo 

quando, num ramo pouco à vista, viu 

uma romã. Colheu-a e provou-a: era 

deliciosa. Por amor desta romã –

exclamou, feliz – deixarei viver todas as 

outras árvores do meu quintal. Ora, da 

mesma forma – concluíam os rabis – por 

amor de Israel, Deus salvará o mundo.  

Mas nem todos os judeus 

partilhavam a abertura mental destes 

rabis iluminados. A maioria considerava 

que uma só era a estirpe (a raça) eleita e 

santa, e que os pagãos deviam ser 

evitados e considerados impuros (Act 

10). 

Ora, foi com este exclusivismo que 

teve de se confrontar a primeira comuni- 
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dade cristã, nascida como um rebento 

frondoso, do tronco de Israel. Os cristãos 

interrogavam-se: a salvação é para 

todos os povos ou está reservada 

apenas para os filhos de Abraão? 

Naturalmente surgiram desacordos, 

dissabores, duros conflitos que dividiram 

a Igreja daquele tempo (1 Cor 1, 10-12; 

Gl 2, 11-14). Alguns defendiam até que o 

Evangelho devia ser anunciado apenas 

aos israelitas e, para dar valor à sua 

tese, referiam o comportamento de 

Jesus que, durante   a   sua   vida   pú-

blica, tinha conduzido a sua missão 

dentro dos limites geográficos da 

Palestina; lembravam também a 

recomendação de Jesus que dizia: «Não 

sigais pelo caminho dos gentios, nem 

entreis em cidade de samaritanos; ide, 

primeiramente, às ovelhas perdidas da 

casa de Israel» (Mt 10, 5-6). 

Outros ainda, cultivavam ideias mais 

abertas, convictos de que o Evangelho 

devia ser anunciado antes de mais aos 

Israelitas – que eram os primeiros 

destinatários da salvação (Mt 22, 1-6) –  

mas que depois também os pagãos 

deviam ser admitidos na sala do 

banquete do Reino de Deus (Mt 22, 8-

10). Ora, Israel era «o primogénito» do 

Senhor (Eclo/Ben-Sirá 36, 11) mas não 

«o unigénito» (o primeiro, sim, mas não 

o único): Sim, porque Deus sempre tinha 

considerado seus filhos também os 

outros povos (Jr 3, 19). Aliás, a ordem do 

Ressuscitado tinha sido inequívoca: 

«Ide, pois, fazei discípulos de todos os 

povos, batizando-os em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a 

cumprir tudo quanto vos tenho 

mandado» (Mt 28, 19-20). 

É verdade que, pelo pouco tempo de 

vida pública (talvez apenas três anos), 

Jesus tinha limitado a sua missão «às 

ovelhas perdidas da casa de Israel»; 

mas tinha realizado também gestos 

claros para indicar que a salvação era 

para todos os povos (e não apenas para 

alguns). O episódio narrado no 

Evangelho de hoje é um dos mais 

significativos e reveladores a este 

respeito. Vejamos: 

Um dia, apresenta-se a Jesus uma 

estrangeira. Vem da região de Tiro e 

Sidónia e «começou a gritar» implorando 

a cura da sua filha. O texto diz que é 

«cananeia», pertence, portanto, a um 

povo inimigo, um povo perigoso que, 

várias vezes, seduziu Israel, fê-lo 

desviar-se da verdadeira fé e induziu-o a 

adorar Baal e Astarté (deuses pagãos). 

Ora, como nos relata a Leitura, os 

discípulos de Jesus – israelitas 

educados no mais rigoroso integralismo 

religioso – ficam surpreendidos com o 

descaramento desta pagã (desta mulher 

cananeia) intrometida que ousa (que se 

atreve)  a dirigir-se ao seu mestre, e 

aguardam a sua reação: irá Jesus 

respeitar as normas vigentes que 

proíbem que se detenha a falar com 

estrangeiras ou – como já tinha feito 

outras vezes – irá romper os esquemas 

tradicionais? 

O evangelista refere o diálogo entre 

Jesus e a mulher, parecendo quase 

satisfeito ao sublinhar o tom cada vez 

mais duro das respostas do Mestre. 

Perante o pedido de ajuda da mulher, 

Jesus assume uma atitude de desprezo: 

não se digna sequer olhá-la, não lhe 

dirige sequer a palavra (v. 23). Intervêm 

então os Apóstolos que, incomodados, 

querem resolver o mais depressa 

possível uma situação que começa a 

tornar-se embaraçosa. Pedem-lhe que a 

afaste. «Atende-a» – como diz o nosso 

texto – não é uma tradução correta. 

«Manda-a embora!» – é o que eles de 

facto pedem. 

Jesus parece seguir o seu conselho, 

torna-se mais severo e explica: «não fui 

enviado senão às ovelhas perdidas da 

casa de Israel» (v. 24). 

A imagem do rebanho disperso está 

presente, muitas vezes, no Antigo 

Testamento: «as minhas ovelhas 

vagueiam por toda a parte e ninguém se 

preocupa nem as vai procurar» – diz 

Ezequiel (34, 6) – e acrescenta outro 

profeta: «todos nós andávamos 

desgarrados como ovelhas perdidas, 

cada um seguindo o seu caminho» (Is 

53, 6). Há depois a promessa de Deus: 

«Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas 

e me interessarei por elas. Procurarei 

aquela que estiver perdida, reconduzirei 

a que estiver tresmalhada; cuidarei da 

que está ferida e tratarei a que está 

doente, vigiarei sobre a que está gorda e 

forte; a todas apascentarei com justiça» 

(Ez 34, 11.16). 

Mas foi apenas com os israelitas que 

o Senhor se comprometeu, é só por eles 

que se deve interessar. Apresentando-se 

como o pastor de Israel, Jesus declara 

querer realizar as profecias, e aquela 

mulher cananeia entende isso perfeita-

mente. Sabe que não é do povo eleito, 

está consciente de não pertencer ao 

«rebanho do Senhor» e de não ter 

qualquer direito à salvação; no entanto, 

confia na benevolência e na gratuidade 

das intervenções de Deus, e prostra-se 

diante de Jesus implorando: «Socorre-       

-me, Senhor.» 

Como resposta, recebe uma ofensa: 

«Não é justo que se tome o pão dos 

filhos para o lançar aos cachorrinhos» – 

diz Jesus (v. 26). 

Então, os Israelitas são o “rebanho”, 

os pagãos são os “cães”. O uso do di-

minutivo (cachorrinhos) atenua, mas não 

muito, a rudeza do insulto. Não podemos 

esquecer que o termo «cão» era, em 

todo o Médio Oriente antigo, a injúria 

mais pesada, a alcunha com que os 

Hebreus designavam os pagãos. Uma 

imagem crua, usada em vários textos do 

Novo Testamento: «Não deis as coisas 

santas aos cães nem lanceis as vossas 

pérolas aos porcos» (Mt 7, 6). «Fora os 

cães» (Ap 22, 15). «Cuidado com esses 

cães» (Fl 3, 2). Trata-se de uma imagem 

que era usada para pôr em relevo a 

incompatibilidade   absoluta   entre   a 

vida pagã e a escolha evangélica. 

Mas – continuando – surpreende 

encontrar esta expressão na boca de 

Jesus, sobretudo tendo em conta que a 

mulher cananeia se dirigiu a Ele com 

grande respeito: por três vezes lhe 

chamou «Senhor» – título com que os 

cristãos professavam a sua fé no 

Ressuscitado – e uma vez chamou-lhe 

«Filho de David», que equivale a 

reconhecê-lo como messias. Parece até 

que, como acontece com os seus 

compatriotas, também Jesus abomina 

(detesta, odeia) os estrangeiros. Mas 

será que é assim?  – Vamos ver que 

não! Aliás a conclusão do relato diz tudo. 

Vejamos:        

«Mulher – exclama Jesus – grande é 

a tua fé!» Um elogio que nunca dirigiu a 

um israelita, curiosamente! 

Então, agora, tudo se torna mais 

claro. Ou seja: Aquilo que precede – a 

provocação, o desprezo pelos pagãos, a 

lembrança da sua impureza e indigni-

dade – não era senão uma encenação 

feita por Jesus. Quer dizer: Jesus queria 

que os seus discípulos modificassem 

radicalmente o modo de se relacionarem 

com os estrangeiros. Recitou, por isso, 

«o seu papel» de israelita íntegro e puro, 

para mostrar quanto era insensata e 

ridícula a mentalidade separatista 

cultivada pelo seu povo. Enquanto «as 

ovelhas do rebanho» (que eram os 

hebreus, os filhos de Abraão) ficavam 

longe do pastor que as queria reunir (Mt 

27, 37), os «cães» (que eram os pagãos)  
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vinham ter com Ele e, pela sua grande 

fé, obtinham a salvação. 

Ora, esta mensagem é muito atual 

(para nós hoje também): a Igreja é 

chamada a ser sinal de que acabaram 

todas as discriminações determinadas 

pelo sexo, por pertencer a uma raça, a 

um povo ou a uma instituição ou partido: 

«Todos vós sois filhos de Deus em 

Cristo Jesus, mediante a fé – diz Paulo – 

pois todos os que fostes batizados em 

Cristo revestistes-vos de Cristo mediante 

a fé. Não há judeu nem grego, não há 

escravo nem livre, não há homem e 

mulher, porque todos sois um só em 

Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois 

então descendentes de Abraão, her-

deiros segundo a promessa» (Gl 3, 26-

29). 

A mulher cananeia – a pagã, a que 

não acreditava– é indicada como modelo 

do verdadeiro crente: sabe que não 

merece nada, acredita que somente da 

palavra de Cristo pode chegar gratuita-

mente a salvação; então implora-a e 

recebe-a como dom.  

Quer dizer: os últimos serão os 

primeiros, porque a pedra que os 

construtores rejeitaram, tornou-se pedra 

angular. 

 
 

 

Oração Universal 

 
 

1 

Pela Bispo Manuel que o Senhor nos 

concedeu, 

pelos presbíteros, diáconos e 

catequistas, 

e por todos os servidores da nossa 

Diocese, 

oremos, irmãos. 

2 

Pelos povos da terra e seus governos, 

pelos estrangeiros que vivem entre nós 

e pelos desprezados e infelizes, 

oremos, irmãos. 

3 

Pelos que não têm casa, nem família, 

nem carinho, 

pelos que procuram trabalho e não 

encontram 

e pelas vítimas das injustiças e 

maldades, 

oremos, irmãos. 

4 

Pelas mães que pedem a Deus que as 

socorra, 

por aquelas que perderam toda a 

esperança, 

pelos pobres, pelos órfãos e pelas 

viúvas, 

oremos, irmãos. 

5 

Por nós próprios que celebramos a 

nossa fé, 

por aqueles que a perderam ou a 

abandonaram 

e pelos que louvam a Deus com suas 

obras, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 

Salmo 129, 7 

No Senhor está a misericórdia,  

no Senhor está a plenitude da redenção. 

OU: 

Jo 6, 51-52 

Eu sou o pão vivo descido do Céu, diz o 

Senhor.  

Quem comer deste pão viverá 

eternamente. 

 
 

 

Agenda Santoral 

 
Dia 17 – S. Beatriz da Silva (Virgem). 

Dia 19 – S. João Eudes (Presbítero).   

Dia 20 – S. Bernardo (Abade e Doutor da 

Igreja). 

Dia 21 – S. Pio X (Papa).  

Dia 22 – Virgem Santa Maria, Rainha. 

 
 

 

 

Uma salvação universal 
 

Jesus sai das fronteiras de Israel. 

Encontra-se nas ricas e cultas cidades 

de Tiro e de Sidónia. Nestas cidades são 

adorados o deus Baal e a deusa Astarté, 

divindades da terra e da fecundidade 

respetivamente. E foi lá que uma mulher 

pagã pediu a Jesus que curasse a sua 

filha. “Tem compaixão de mim”. Jesus 

fica calado. Os discípulos, judeus, 

pedem ao Mestre que mande embora a 

mulher que é pagã. Jesus diz à mulher 

que foi enviado às ovelhas tresmalhadas 

de Israel.  Mas a mulher não desiste e 

insiste. 

Jesus aproveita a ocasião para 

mostrar a sua misericórdia curando a 

filha dessa boa mulher.  Ao mesmo 

tempo dá uma lição aos discípulos:  a fé 

desta mulher pagã é grande. 

Os primeiros cristãos aprenderam 

muito bem a lição: lançaram-se a 

anunciar a mensagem de Cristo até aos 

confins da terra. Desde então a nossa fé 

é universal e aberta a todas as pessoas 

do mundo.  

 
 

 

 

A nossa casa é o mundo 
 

As sementes do bem que Deus pôs 

na humanidade, pode ser diferente de 

pessoa para pessoa ou de continente 

para continente. Somos todos filhos do 

mesmo e único Deus e a Sua salvação é 

para todos, não apenas para uns tantos. 

Eis alguns valores positivos, tradicio-

nais dos Cinco Continentes: 

África: 

– continente africano: 

Valor da família e da tribo. Cultura 

oral. Respeito pelos anciãos. O ritmo e a 

dança. A expressão religiosa… 

América Latina 

– continente sul-americano: 

Respeito pela terra. Ligação à 

natureza.  Sentido religioso da vida… 

Ásia 

– continente asiático: 

Profundo respeito pelas tradições. 

Equilíbrio interior. Sabedoria. Trabalho 

constante… 

Europa 

Continente europeu: 

Desenvolvimento do pensamento. 

Razão humana. Ciência e progresso. 

Bem-estar. Liberdade, igualdade, 

fraternidade… 

De facto, Deus é pais de todos. Nós, 

entre continentes, de todos somos 

irmãos.  

 
 

 

 

«É verdade, Senhor;  

mas também os cachorrinhos  

comem das migalhas  

que caem da mesa de seus donos».   

Então Jesus respondeu-lhe:  

«Mulher, é grande a tua fé».  

(Mt 15, 27-18) 
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Israel deveria anunciar 

a salvação ao mundo  
  

Israel, povo de Deus, deveria 

anunciar a salvação ao mundo inteiro 

Israel, povo eleito, sempre teve a 

tendência para se fechar e isolar. 

Quando esteve no exílio, em Babilónia, 

foi obrigado a confrontar-se com a 

cultura dos outros povos e a corrigir 

muitos preconceitos, aí aprendeu a 

compreender os aspetos positivos que 

também existiam nessas culturas e a 

abrir o seu coração ao universalismo. 

Deus, por intermédio do profeta 

Isaías, que viveu no período de regresso 

do exílio, manda dizer ao seu povo que 

também os estrangeiros podem 

compreender a Palavra, amar a Deus e 

ser admitidos à Sua presença, pois o 

templo do Senhor será “casa de oração 

para todos os povos”, uma comunidade 

“universal”. Como povo eleito deveria, 

segundo o projeto de Deus, anunciar o 

Seu projeto ao mundo inteiro. Todavia, 

no tempo de Jesus os judeus 

continuavam a pensar ser as únicas 

pessoas intactas, veneráveis, sem 

mácula e consideravam os pagãos como 

“cães” que não conheciam a lei de Deus. 

O episódio da cananeia, narrado no 

Evangelho de hoje, conta-nos como 

Jesus tomou um dos gestos mais 

significativos e reveladores dessa 

universalidade. 

A forma muito dura, como reage em 

relação àquela mulher cananeia, torna 

claro perante os judeus e os seus 

próprios discípulos que a Boa Nova se 

destinava ao mundo inteiro. Perante o 

pedido de ajuda da mulher nem se digna 

olhá-la ou dirigir-lhe a palavra. Os 

apóstolos intervêm, a fim de que Jesus 

se livre dela. Com brusquidão afirma 

àquela mulher estrangeira que apenas 

viera para “as ovelhas perdidas da casa 

de Israel”. Por fim, tem uma frase ainda 

mais ofensiva: “Não se deve tirar o pão 

aos filhos para o deitar aos cães”. 

O desprezo pelos pagãos e a alusão 

à sua inferioridade foi uma “represen-

tação”, para levar os seus discípulos a 

uma mudança radical quanto ao 

relacionamento com os estrangeiros e 

mostrar que a sua conduta deve ser 

“católica”, isto é, “universal”. O 

“universalismo” deve, pois, ser a 

característica da comunidade cristã. 

 
 

 

 

O “universalismo” 

deve ser característica 

da comunidade cristã 
  

Jesus, ridicularizou desta forma a 

mentalidade separatista do povo judeu, 

que era estimulada pelos seus mestres 

espirituais. Quis mostrar que Deus está 

aberto a todos sem discriminação de 

raças, etnias ou bens materiais. Mostrou 

que os “cães” são melhores que os 

eleitos, os “donos”. Deu assim execução 

à profecia que escutamos na Primeira 

Leitura. 

Perante isto, é conveniente 

refletirmos hoje sobre a nossa atitude de 

cristãos. Será que todos os que fazem 

parte da nossa comunidade cristã se 

sentem na casa do Pai? Não estaremos 

a discriminar alguém devido à sua etnia, 

nacionalidade, ou que pela sua 

necessidade de trabalho se haja 

deslocado da sua comunidade de 

origem? Serão tão bem acolhidos e 

recebidos tanto os inteligentes e com 

estudos, como os mais simples e menos 

cultos, ou os que têm uma conduta 

discutível? 

Jesus quis ensinar-nos que a 

comunidade cristã deve estar aberta às 

iniciativas salvadoras de Deus, como 

ouvimos na Segunda Leitura. 

 
 

 

 

Devemos abrir-nos às 

iniciativas salvadoras 

de Deus 
  

São Paulo, escreve aos romanos 

lembrando que a desobediência dos 

israelitas em aderir à fé motivou a 

entrada dos pagãos na comunidade 

cristã. Porém, também se sente 

esperançado que a recusa de Cristo por 

parte do povo eleito não durará sempre. 

O que aconteceu com o povo de 

Israel pode repetir-se connosco, se nos 

consideramos os prediletos, os 

privilegiados e nos fechamos na nossa 

piedade individual. Lembremo-nos que 

corremos o risco de ficar fora da 

felicidade do Reino se não nos abrirmos 

às iniciativas salvadoras de Deus. 

Que o Senhor nos ajude a sermos 

sempre fiéis ao nosso compromisso 

batismal. 

 
 

 

 

viver juntos não ajuda 

a preparar o 

casamento 
  

RODRIGO LYNCE DE FARIA 

   

Viver juntos, antes do matrimónio, 

contribui para que o casamento seja 

muito mais frágil. Esta afirmação está 

bem estudada, documentada e 

certificada.  

Qual é o motivo dessa maior 

fragilidade? Não existe no ambiente 

hodierno a ideia de que juntar-se é o 

melhor modo de preparar-se para o 

casamento?  

Budziszewski, professor de filosofia 

da Universidade do Texas, recorda que 

existe uma diferença essencial e radical 

entre casar-se e juntar-se. 

«O que procuram as pessoas que se 

casam é precisamente isso: adquirir um 

compromisso para sempre. Pelo 

contrário, o que procuram as pessoas 

que se juntam é diametralmente (é 

completamente) oposto: não ter nenhum 

compromisso, pelo menos para já».  

Ora, como pode a ausência de 

compromisso ser uma boa preparação 

para um compromisso definitivo?  

O facto de que o futuro de uma 

relação provisória seja incerto – dado 

que se dá por assente que não é para 

toda a vida – faz com que os dois 

tenham muito menos incentivos para 

“investir” nessa relação. O que, por sua 

vez, aumenta o grau de “fragilidade” 

desse relacionamento. 

A insegurança dessa relação 

experimental acaba por cristalizar num 

estilo de vida calculista: «Porque é que 

me vou dar totalmente a alguém que não 

tem intenção clara de se comprometer 

comigo para sempre?».  

Se, no final, decidem que a sua 

relação experimental chegue ao 

casamento – coisa que, na maioria dos 

casos, não acontece – o hábito calculista 

pode-se manter de um modo subtil.  

Também existe um grau diferente de 

consciência com que uns e outros 

chegam ao casamento.  

Para os que não vivem juntos, casar-    
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-se costuma ser uma decisão muito 

pensada e ponderada.  

Pelo contrário, entre aqueles que 

vivem juntos, é muito frequente o tender 

a “deslizar” para o casamento, mais 

como fruto de uma certa inércia – porque 

surgiu um filho, ou porque os familiares 

insistem – do que de uma decisão 

consciente e livre. 

 
 

 

Sabias que… 

Tiro e Sidónia 
 

Tiro e Sidónia são duas cidades 

fenícias da costa mediterrânica, a norte 

de Israel. Tiro encontra-se numa ilha 

rochosa e o seu nome significa 

“penhasco”. Sidónia está conotada com 

a sua importante atividade piscatória. 

Será nestas cidades que Jesus 

proclamará que a salvação é universal. 

 

Baal e Astarté 
 

A mulher que recorre a Jesus nem é 

de raça nem da religião judaica. É uma 

mulher pagã. Provavelmente adorava as 

divindades da sua religião: Baal, deus da 

natureza e Astarté (divindade lunar) 

associada à fecundidade. Mas acredita 

em Jesus e confia n’Ele. 

 
 

 

Oração 

Senhor, ajuda-nos e distinguir  

o bem do mal.  
 

Dá-nos sensibilidade  

para descobrirmos todas as mentiras  

e hipocrisias que existem à nossa volta. 
  

Abre os nossos olhos  

para distinguir os gestos sinceros de 

carinho 

dos golpes do ódio.  
 

Fortalece as nossas mãos  

para construirmos uma convivência  

em harmonia e paz.  
 

Dirige os nossos pés  

para os oásis do bem e da sinceridade. 
 

Senhor, ajuda-nos a descobrir a 

bondade 

onde quer que se encontre.  

 

 

Descomplica (19) 
 

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” 

Há um tempo certo para arrumar a 

casa-que-somos. Para limpar a alma e 

prepará-la para o que vem a seguir, para 

pedir ao coração que bata mais devagar, 

que respire mais fundo, que serene. Há 

um tempo certo para renovar a 

esperança no que de bom vem pela 

frente. Porque queremos e porque 

merecemos. Há um tempo certo para 

pedir à vida que nos ensine a ter sempre 

fé, a ter sempre amor, a ter sempre um 

pensamento positivo e a perceber que o 

tempo certo é (sempre) agora. 

– Vive hoje. 
 

 (Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(31) 

AS MULHERES DE JERUSALÉM 

 

Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: 

 «Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, 

 Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos 

filhos.» 

                                          (Lc 23, 28) 

 

I 

São mulheres em pranto,  

cobertas com manto  

de cor desbotada  

que cai a direito  

sobre o pó da estrada,  

e não se contêm:  

mil lágrimas têm  

no fundo do peito.  
 

São mulheres em pranto,  

cobertas com manto,  

de olhos inchados,  

redondos de espanto.  
 

Nos rostos molhados  

há dor, compaixão  

pelo Homem da Cruz,  

de nome Jesus,  

descalço pelo chão.  
 

São mulheres em pranto  

que olham com espanto  

sua Redenção. 
 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

 

A ditadura da imagem 

   
RODRIGO LYNCE DE FARIA 

  
 A Bela e o Monstro é um grande 

filme porque procede de uma história 

encantadora. Bela possui um 

pretendente chamado Gastão, que, 

sendo externamente um bonitão, é 

superficial, frívolo e cheio de si mesmo. 

Em poucas palavras: um verdadei-

ro parvalhão. 

Pelo contrário, o Monstro possui um 

aspeto exterior repugnante. No entanto, 

Bela intui nele uma beleza genuína. As 

aparências enganam. Por trás do 

Monstro há um príncipe encantado que 

só é possível descobrir com um olhar 

limpo.  

A mensagem de fundo da história é 

sempre atual: a beleza de cada ser 

humano, homem ou mulher, é sobretudo 

interior. 

O belo atrai, fascina e maravilha. 

Sem ele cairíamos irremediavelmente no 

desespero. E o mais belo deste mundo 

— muito acima das paisagens, das obras 

de arte, da música — está no ser 

humano. No seu mundo interior.  

No entanto, o perigo de pensar que a 

beleza se reduz à aparência física, à 

fotografia, ao aspeto corporal sempre 

esteve presente na História da 

Humanidade, sobretudo no que se refere 

à beleza feminina. 

Hoje-em-dia, quantas adolescentes e 

jovens se deixam enganar por uma 

enorme mentira: a aparência exterior é 

tudo! Vales o que vale a tua imagem! 

Para manter uma boa “fotografia” vale a 

pena sacrificar tudo! 

Num mundo saturado de imagens 

são especialmente as raparigas que 

pagam o grande contributo à “fotografia”, 

começando pelo número de “likes” nas 

redes sociais. Uma jovem, se não sai 

desta espiral, entra num concurso de 

beleza que não acaba e do qual sairá 

obrigatoriamente “descartada”. 

A beleza meramente exterior é um 

dom emprestado: tem os-dias-contados! 

A beleza interior — ser boa pessoa,  
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possuir um coração generoso — é um 

dom conquistado e deve crescer com o 

passar dos anos. 

É necessário lutar contra a ditadura 

da imagem. Caso contrário, muitas 

jovens ficarão irremediavelmente feridas 

no dia de amanhã. 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Ouves cantar o galo  

e não sabes onde é o poleiro 

2 

O rio quando ruge  

é quando lhe dá o vento 

3 

Quem conta um conto  

aumenta sempre um ponto 

4 

Mal haja quem mal de mim diz  

e quem mo vem trazer ao nariz 

5 

Deus nos livre de bocas abertas  

e pessoas mal certas 

6 

Quem neste mundo quiser andar  

é ver, ouvir e calar 

 
 

 

Humor 

 

Numa festa 

 

– O senhor é a cara da minha sogra. 

A única diferença é o bigode. 

– Mas eu não tenho bigode! 

– Pois é, mas a minha sogra tem. Aí 

a diferença. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

 

Colegas 

 

– O rapaz telefona para a sua colega 

de turma e diz: 

– Gostava de te ver… 

– Vê as minhas fotos no Facebook… 

– Mas… eu queria ver-te mais 

perto… 

– Olha, faz zoom… 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

No confessionário 

 

Uma mulher desabafa com o padre 

num confessionário: 

– Senhor padre… eu gostaria de me 

casar, mas com um homem inteligente… 

– Minha filha… tira daí a ideia… isso 

é muito difícil… os homens inteligentes 

não se casam. 

 
 

 

Máximas para a vida 

Não esperes. 
 

Não esperes um sorriso,  

para ser gentil;  

Não esperes ser amado  

para amar;  

Não esperes ficar sozinho  

para reconhecer o valor de um amigo;  
 

Não esperes a separação 

para buscar a conciliação;  

Não esperes ter tempo  

para servir;  

Não esperes ter dinheiro sobrando  

para então contribuir;  

Faz hoje o que talvez  

não poderás fazer depois. 

 
 

 

 

Acerca da Escala  

(Reparo de uma Leitora) 
 

 

Porque fomos alertados – e muito 

bem – por uma leitora atenta ao Jornal, 

acerca da Escala de Leitores publicada 

aqui durante este tempo de 

desconfinamento, esclarece-se o que já 

devia ter sido, logo no início de junho, 

quando retomámos as celebrações nas 

paróquias: 

– No jornal, na escala, não tem vindo 

a ser indicado o Leitor, agora “único”, em 

cada celebração; 

– Acontece assim, porque este Jornal 

desconhece qual o Leitor designado para 

cada eucaristia, nem qual o critério 

adotado pelas paróquias, já que 

nenhuma comunicou; 

– Na paróquia de Carvalhosa, o 

critério foi: usar sempre o leitor que 

constava na escala para a 1.ª e 2.ª 

Leitura, alternando um leitor feminino 

com um masculino. O de sábado faz na 

Eucaristia Vespertina e o de domingo, na 

do Dia. Exemplo: na escala que vemos a 

seguir, no sábado, fará a Filipa Moreira e 

no Domingo o Joaquim Mendes. Isto, se 

ainda estivermos – esperamos que não – 

com o método de “leitor único”. 

– Acresce ainda dizer que, os 

Jornais, estão sempre adiantados, na 

sua elaboração. No entanto, se nos 

enviarem a escala com o Leitor “único”, 

mesmo não sabendo até quando isto vai 

durar, podemos começá-los a publicar.  

--------------------------------------------------
--------------------------- 

Esta publicação pode já não fazer 
sentido, porquanto este jornal foi 
acabado de fazer, em 16 de junho, ou 
seja, há dois meses. 

 

 

 

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

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Manuela 

Monteiro 

Rosa  

Menezes 

1.ª 
Leitura 

Filipa 

Moreira 

Fernanda 

Olinda 

2.ª 
Leitura 

Joaquim 

Martins 

Joaquim 

Mendes 

Oração 
Universal 

Manuela 

Monteiro 

Rosa 

Menezes 
 

E I R Í Z 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
DESATIVADA 2.ª Leitura 

 

S A N F I N S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
DESATIVADA 2.ª Leitura 

 

F I G U E I R Ó 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
DESATIVADA 2.ª Leitura 

 

 

  BOA E PROVEITOSA LEITURA 
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