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XXIII Domingo Comum 

A liturgia da Palavra diz-nos hoje que 

a prática da caridade e da correção 

fraternas não são apenas de âmbito 

individual, mas uma tarefa de toda a 

comunidade eclesial. É que quando dois 

se reúnem em nome de Deus, Deus está 

entre eles (Mt 18, 20). 

Se isto acontece quando se 

encontram dois, o que não acontecerá 

quando é toda uma comunidade que se 

reúne! Não se trata apenas de buscar 

forças humanas, que aparecem em 

qualquer grande reunião, em que todos 

estão interessados nos mesmos 

assuntos e trocam impressões vivas. Na 

assembleia cristã, está presente Cristo 

Jesus. Por essa razão, tal comunidade 

de fé tem o poder de ligar e desligar em 

nome de Deus presente nela. Não o faz 

apenas pela decisão democrática de 

votos: as suas decisões têm valor nos 

Céus porque são tomadas com Deus e 

em nome de Deus. 

É em Seu nome que hoje, Domingo 

XXIII do Tempo Comum, nos reunimos 

para celebrarmos os sagrados mistérios 

da Eucaristia. 

 
 

 

Introdução 

Os pequenos são o Tesouro de 

Deus. Como ajudar Deus a encontrar o 

seu Tesouro?  

Subtilmente, quase impercetivelmen-

te (quase sem se dar por isso), como 

uma serpente que se introduz nas 

fissuras de uma rocha, ganha espaço 

entre os cristãos a mentalidade deste 

mundo, que vê as pessoas com base no 

sucesso que obtêm, nas capacidades 

que têm, na riqueza que acumulam.  

De facto – sabemo-lo – os génios, os 

atletas, as personalidades eminentes 

(importantes), quem quer que seja que 

demonstre ter capacidades particulares, 

é admirado e pretendido; Porém, os 

fracos, os pobres, os incapazes, os defi-

cientes são para muitos – mesmo que 

isso dificilmente seja admitido – quase 

um fardo incómodo. 

Pobre é a comunidade que se gloria 

com os seus «heróis» e experimenta 

uma repulsa inconfessável pelos 

pecadores a quem considera um peso, 

uma espécie de ramos secos, uma 

«desonra» para toda a família, pobre 

comunidade  –  dizia-mos – mostra ter 

assimilado os critérios deste mundo, não 

os de Deus que se enamora dos últimos, 

daqueles que não contam. Na verdade, 

Deus declarou o seu amor ao mais 

insignificante dos povos, Israel, desta 

forma: «és precioso aos meus olhos, Eu 

te estimo e te amo» (Is 43,4). 

E a perspetiva de Jesus é idêntica: 

no centro das atenções da sua 

comunidade, pôs «os pequenos». Eles 

são o tesouro de Deus, a pérola preciosa 

pela qual vale a pena revistar (e 

procurar) todos os cantos do   mundo, a   

joia que enche de alegria irreprimível 

quem a encontra (Mt 13, 44-46).                    

Diziam os rabis: «o Senhor alegra-se 

com a ressurreição dos justos e com a 

ruína dos ímpios.» Já pelo contrário, o 

Deus de Jesus, faz mais festa por um 

pecador que regressa, do que por 

noventa e nove justos (Mt 18, 13). 

Somente se compreendemos os 

gostos de Deus, que «escolheu os 

pobres» (Tg 2, 5) e olha para os 

humildes (Is 66, 2), é que estamos na 

justa disposição para acolher a 

mensagem das leituras de hoje.  

Porque, quem traz de volta, à vida, 

um irmão, experimenta a alegria de 

Deus. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 118, 137.124 

Vós sois justo, Senhor, e são retos os 

vossos julgamentos.  

Tratai o vosso servo segundo a vossa 

bondade. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Ez 33, 7-9) 

 

MONIÇÃO: 

 
Como nos diz a Primeira Leitura, somos 

responsáveis também pelos nossos irmãos. E 

explica esta ideia com a comparação da 

sentinela, que deve tocar o clarim quando 

percebe a existência dum perigo. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
 

7Eis o que diz o Senhor: «Filho do 

homem, coloquei-te como sentinela 

na casa de Israel. Quando ouvires a 

palavra da minha boca, deves avisá-    
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-los da minha parte. 8Sempre que Eu 

disser ao ímpio: ‘Ímpio, hás de 

morrer’, e tu não falares ao ímpio 

para o afastar do seu caminho, o 

ímpio morrerá por causa da sua 

iniquidade, mas Eu pedir-te-ei contas 

da sua morte. 9Se tu, porém, 

avisares o ímpio, para que se 

converta do seu caminho, e ele não 

se converter, morrerá nos seus 

pecados, mas tu salvarás a tua 

vida». 
 

Palavra do Senhor 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

A leitura deste texto não é difícil, desde 

que devidamente proclamada. No entanto, 

não dispensa preparação. 

Desta Leitura, recebemos do Senhor, uma 

advertência e uma ordem. Agora, vais ser tu, 

Leitor, que as vais transmitir à assembleia. 

Portanto, se leres devagar como convém, 

proclamando a Leitura, dando-lhe vida; se 

respeitares toda a pontuação, abundante em 

vírgulas (a última frase do texto tem seis 

virgulas); se a temperares, dando-lhe paladar 

(não insossa); se a colorires (não cinzenta); 

se lhe deres vida  (não monocórdia); se não 

fizeres uma leitura “choradinho” (enfadonha), 

então farás, com toda a certeza, uma boa 

leitura. Senão, será um desastre, será uma 

Leitura perdida.  

Entretanto, isola e exercita uma ou outra 

palavra mais difícil, tais como: Ezequiel / 

coloquei-te / ímpio / iniquidade / pedir-te-ei / e 

outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA 

 

«Porventura me hei de comprazer 

com a morte do pecador – diz o Senhor 

Deus – e não com o facto de ele se 

converter e viver?» (Ez 18, 23). A 

preocupação do Senhor é que o homem 

escolha caminhos de morte; por isso 

coloca Ezequiel como sentinela e 

encarrega-o de vigiar (v. 7). Mas vigiar 

contra quem? Quem é o inimigo que se 

aproxima para aniquilar Israel. 

Olhai, leitores, mesmo que possa 

parecer estranho, “o inimigo é o Senhor”, 

porque o Senhor é quem está para 

atingir o seu povo com a mais grave das 

desventuras: a destruição da cidade de 

Jerusalém e a deportação para uma 

terra estrangeira. 

E o que deve, então, fazer Ezequiel?             

Deve comportar-se como as sentinelas 

que tocam a trompeta, que dão o alarme 

de modo que todos se possam pôr a 

salvo. 

A imagem da vinda do Senhor para 

punir o povo aparece muitas vezes na 

Bíblia; quase sempre para cada preceito 

é acrescentada uma promessa de bem, 

para quem o observa, e a ameaça do 

castigo para os transgressores (Dt 28). 

Na realidade, não é Deus quem castiga, 

é o pecado que leva o homem à 

perdição. O Senhor quer salvar. Quem 

se afasta do caminho da vida que Ele 

traçou, é que decreta a própria morte. 

No trecho de hoje são postas em 

evidência, de forma dramática, a paixão 

e o cuidado do Senhor pelo homem. 

Preza tanto a salvação do seu povo, que 

ameaça Ezequiel com a morte, se este 

não alertar os Israelitas, e não os avisar 

do perigo que correm, porque as esco-

lhas que fazem estão a levá-los à ruína. 

Ora, o profeta é um homem com uma 

grande sensibilidade espiritual. É o 

primeiro a intuir (a prever) os caminhos 

do Senhor, é aquele que consegue 

perceber imediatamente se as decisões 

dos homens estão ou não de acordo 

com o pensamento de Deus. Por isso é 

seu dever intervir, falar com franqueza, 

advertir quem corre o perigo de se 

afastar de Deus. Se não cumprir esta 

missão, torna-se responsável pela ruína 

dos seus irmãos (v. 8); se, pelo contrário, 

repreender quem se comporta mal e este 

não lhe ligar, então a culpa não será dele 

(v. 9). 

Assim também, cada cristão, é 

profeta, é sentinela, (e se não é, devia 

ser), é portanto, responsável, em parte, 

pela sorte dos seus irmãos. Quantas 

vezes, um conselho, um bom exemplo, 

uma ajuda oportuna, não teriam evitado 

que alguém se transviasse. Sim, quantas 

vezes… 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. Cf. 8) 

 

 

MONIÇÃO: 

 
Sabemos que o Senhor não abandona os 

que n’Ele confiam. A sua misericórdia 

corresponde à nossa esperança. 

 
REFRÃO: 

 

SE HOJE OUVIRDES A VOZ DO SENHOR, 

NÃO FECHEIS OS VOSSOS CORAÇÕES. 

 

Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos a Deus nosso Salvador. 

Vamos à sua presença e demos graças, 

ao som de cânticos aclamemos o 

Senhor. 
 

Vinde, prostremo-nos em terra, 

adoremos o Senhor que nos criou. 

Pois Ele é o nosso Deus 

e nós o seu povo, as ovelhas do seu 

rebanho. 
 

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 

«Não endureçais os vossos corações, 

como em Meriba, no dia de Massa no 

deserto. 

Onde vossos pais Me tentaram e 

provocaram 

apesar de terem visto as minhas obras». 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 13, 8-10) 

 

MONIÇÃO:  
 

Todos os ensinamentos de Deus sobre a 

convivência dos homens entre si, resumem-se 

em poucas palavras: «Amor ao próximo». O 

próprio culto prestado a Deus, deixará de o 

ser autenticamente, e o homem será um 

hipócrita, sempre que odeie o seu irmão e 

diga adorar a Deus. 

 

LEITURA:  

 
 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 8Não devais a ninguém 

coisa alguma, a não ser o amor de 

uns para com os outros, pois, quem 

ama o próximo, cumpre a lei. 9De 

facto, os mandamentos que dizem: 

«Não cometerás adultério, não 

matarás, não furtarás, não 

cobiçarás», e todos os outros 

mandamentos, resumem-se nestas 

palavras: «Amarás ao próximo como 

a ti mesmo». 10A caridade não faz 

mal ao próximo. A caridade é o 

pleno cumprimento da lei. 
 

Palavra do Senhor. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES 

 

Leitura fácil de proclamar. Deves colocar 

uma voz firme, de forma a mostrar convicção 

naquilo que lês. 

As crianças, leitor, pensam que por lerem 

depressa é que leem bem. Não sejamos 

crianças, sejamos adultos. Impõe à Leitura 

uma cadência, um ritmo, conforme ela nos 

pede, evitando uma leitura feita a correr. Não 

tenhamos pressa. (Até o Sr. Padre está 

sentado a escutar-nos!…) 

Faz a divisão do texto na penúltima frase. 

       Atenção às palavras: devais / próximo / 

mandamentos / cometerás / adultério / 

furtarás / cobiçarás / resumem-se / 

cumprimento (não é “comprimento”). 
 

 
 
COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA 

 

No capítulo 13 da Carta aos 

Romanos, Paulo trata o tema dos 

deveres do cidadão para com a 

autoridade do Estado.  É um tema muito 

interessante e muito atual. Vale a pena 

lê-lo. (Capítulo 13 da Carta de S. Paulo 

aos Romanos). 

Os cristãos perguntavam-se até que 

ponto devia ir a sua fidelidade. Que posi-

ção assumir perante instituições 

incompatíveis (contrárias) com o 

Evangelho de Cristo. Como comportar-      

-se, por exemplo, com um imperador 

excêntrico, como era o caso de Nero. 

Muitos estavam insatisfeitos com o 

sistema político, e é provável que entre 

aqueles que pensavam numa revolta 

estivessem também alguns cristãos. 

Nos primeiros versículos do capítulo 

13, (versículos 1-7) imediatamente antes 

dos da Leitura de hoje, que começa no 

versículo 8, o Apóstolo recomenda a 

todos que não se deixem envolver em 

aventuras, que se comportem como 

cidadãos exemplares, respeitando os 

chefes, as leis e os bens do Estado. 

Depois, na segunda parte (v. 8-10) – 

estes sim da Leitura de hoje – Paulo 

enuncia um princípio geral que ajuda a 

resolver não só este, mas qualquer outro 

problema moral. 

Quando não se sabe como 

comportar-se, quando há incerteza 

acerca das escolhas a fazer, é preciso 

referir-se ao mandamento do amor no 

qual tem origem toda a lei: «amarás ao 

próximo como a ti mesmo» (v.9). Todos 

os outros preceitos derivam deste, não 

são mais do que uma sua especificação. 

Porque, quem procura fazer sempre e só 

o bem ao irmão, cumpre certamente 

todos os mandamentos. 

Considerando, então, este princípio, 

é fácil entender que todas as leis do 

Estado, quando promovem o bem 

comum, devem ser cumpridas e até seria 

um pecado violá-las. Todavia, se uma lei 

(do Estado, da Igreja ou de qualquer 

Instituição) é contrária a este preceito, 

isto é, se é contrária ao mandamento do 

amor, então o cristão não só tem o 

direito, mas também o dever, de lhe 

desobedecer.  

– Santo Agostinho dizia: “ama, e faz 

o que quiseres!” 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(2 Cor 5, 19) 

 

MONIÇÃO:  

 
Tendo o amor para com o irmão a regra-     

-base de todas as nossas opções, Cristo 

apela aos discípulos para que, no seu seio, 

vivam a correção fraterna como meio de 

reconciliação do pecador. 

 
REFRÃO:    

 

ALELUIA, ALELUIA! 

   

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo 

consigo 

e confiou-nos a palavra da reconciliação. 

 
 

 

Evangelho (Mt 18, 15-20) 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: 15«Se o teu irmão te 

ofender, vai ter com ele e repreende-o a 

sós. Se te escutar, terás ganho o teu 

irmão. 16Se não te escutar, toma contigo 

mais uma ou duas pessoas, para que 

toda a questão fique resolvida pela 

palavra de duas ou três testemunhas.  
17Mas se ele não lhes der ouvidos, 

comunica o caso à Igreja; e se também 

não der ouvidos à Igreja, considera-o 

como um pagão ou um publicano. 18Em 

verdade vos digo: Tudo o que ligardes 

na terra será ligado no Céu; e tudo o que 

desligardes na terra será desligado no 

Céu. 19Digo-vos ainda: Se dois de vós se 

unirem na terra para pedirem qualquer 

coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai 

que está nos Céus. 20Na verdade, onde 

estão dois ou três reunidos em meu 

nome, Eu estou no meio deles». 

 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

Para não entender mal o significado 

desta Leitura é necessário colocá-la no 

seu contexto. Todo o capítulo de onde é 

tirada (Mt 18) trata das relações entre os 

membros da comunidade cristã: quem 

deve ser considerado o primeiro, quem é 

grande e quem é pequeno, como evitar 

os escândalos, que atitudes assumir 

perante quem se afasta da fé, como 

desenvolver o amor e favorecer a 

harmonia entre os discípulos, quantas 

vezes perdoar, etc., tudo isto é tratado 

neste capítulo 18 de Mateus, do qual, 

ouvimos hoje ler, apenas 5 versículos. 

Jesus dá-nos indicações 

Hoje somos convidados a refletir 

sobre as indicações que Jesus dá para 

recuperar quem errou, quem se perdeu. 

Para as compreendermos é preciso lê-        

-las à luz da frase que as introduz e que, 

infelizmente, não consta do Evangelho 

de hoje: «É da vontade de vosso Pai que 

está no Céu que não se perca um só 

destes pequeninos» (v. 14). Tudo aquilo 

que é recomendado deve responder a 

este único objetivo: trazer à vida quem 

fez ou está a fazer escolhas de morte. 

(escolhas erradas). 

Estamos obrigados a ajudar 

Certamente é tarefa do pastor 

encontrar a ovelhinha que se perdeu, 

que está ferida e que se arrisca a cair 

em ravinas cada vez mais profundas e 

escuras, mas cada cristão é também 

pastor do seu irmão; não pode dizer 

como Caim: «Sou, porventura, guarda do 

meu irmão?» (Gn 4, 9). 

A lei do amor obriga a que cada um 

se empenhe para reconduzir o seu irmão 

ao bom caminho; mas como proceder 

numa questão tão delicada? 

Há um erro que deve ser 

absolutamente evitado: coscuvilhar, 

espalhar a notícia do erro cometido. Isto  
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é difamação, serve apenas para 

marginalizar quem errou, para o humilhar 

e aumentar a sua teimosia no mal, para 

o fazer sofrer inutilmente. Equivale, 

provavelmente, a perder para sempre a 

oportunidade de o recuperar. Por isso, 

muito cuidado. 

A verdade fria ou o amor doce? 

Depois, há quem pense que, por ter 

dito a verdade, pode ficar em paz. Mas, 

o valor absoluto, não é a verdade. De 

facto, o ponto de referência é o amor. É 

que, a verdade, pode opor-se ao amor, 

pode destruir a convivência e as boas 

relações, em vez de as favorecer. Diz o 

Livro de Ben-Sirá, que a difamação pode 

aniquilar uma pessoa. Diz assim: «o 

golpe da língua quebra os ossos» (Eclo 

28, 17).  É mesmo: pode matar um 

irmão, arruinar uma família, quebrar a re-

lação de um casal.  

De facto, como negar a sabedoria do 

ditado: «Com a verdade me enganas?» 

Quer dizer: fazes mais mal, prejudicas-       

-me muito mais, dizendo a verdade, do 

que omitindo-a (calando-a, calando-te). 

Ou seja: A verdade que não produz 

amor, mas que provoca perturbações, 

que gera desacordos, ódios e rancores é 

mentira. É que não se pode contar tudo 

aquilo que é verdade, nem tudo aquilo 

que se sabe. E, acima de tudo, não se 

deve dizer a verdade a quem se quer 

servir dela para o mal. Porque a verdade 

que mata é diabólica, vem do maligno 

que «foi assassino desde o princípio... 

porque é mentiroso e pai da mentira» (Jo 

8, 44). 

Jesus diz-nos que é o amor 

Vejamos então agora o que sugere 

Jesus para «dizer a verdade» a um 

irmão que corre o risco de se perder. O 

caminho a seguir contempla três etapas. 

Primeira etapa 

 Deve-se falar pessoalmente com o 

irmão, frente a frente, cara a cara; deve-      

-se resolver tudo em segredo, de modo a 

evitar que alguém descubra o que 

aconteceu. 

Esta primeira tentativa é a mais 

delicada, antes de mais porque exige um 

grande esforço e é decididamente 

desagradável; toda a gente prefere abrir-    

-se com outra pessoa em vez de se 

confrontar com a pessoa interessada. 

Depois, não é fácil encontrar as palavras 

certas, pode-se errar no modo como se 

aborda o assunto, pode sempre escapar 

algum adjetivo a mais, às vezes basta 

uma referência desajustada e acaba-se 

tudo. E já sabemos: Se o irmão fica 

ferido, fecha-se definitivamente, e quem 

agiu com as melhores intenções – para 

além de perder um amigo – sente-se 

responsável pela conversão fracassada.  

Ora, nesta situação pode ajudar o 

pensamento que se encontra na 

segunda Leitura de hoje: pensar que 

somos nós quem se encontra nessa 

situação e tentar imaginar o que 

gostaríamos que os outros fizessem por 

nós. (aquela velha máxima, “fazer aos 

outros o que gostamos que nos façam”). 

 Segunda etapa 

Então, se esta primeira tentativa não 

der o resultado esperado, o segundo 

passo é pedir ajuda a um ou dois irmãos 

entre os mais sensíveis e mais sapientes 

da comunidade. Não se deve esquecer 

qual é o objetivo: recuperar o irmão. 

Nunca se deve dar a impressão de 

querer colocá-lo numa situação de 

aperto, ou diante de alguém que o quer 

condenar ou humilhar. Deve sentir que 

está a tratar com amigos que querem o 

seu bem e que estão prontos a 

testemunhar perante os irmãos a sua 

disposição positiva (de arrependimento). 

Terceira etapa 

 Finalmente a última etapa é o 

recurso à comunidade. Isto pode 

acontecer apenas no caso em que o 

pecado cometido possa ser motivo de 

perturbação para todos os irmãos, 

principalmente para os mais fracos na fé. 

Se, mesmo assim, o culpado não se 

quiser emendar, então deve ser 

considerado «como um pagão ou um 

publicano». 

Quer dizer que, tomada à letra, esta 

recomendação destoa na boca de Jesus, 

que acabou apenas de advertir os 

discípulos: «livrai-vos de desprezar um 

só destes pequeninos» (v. 10). Como é 

possível que «o amigo dos publicanos e 

dos pecadores» (Mt 11, 19) pronuncie 

uma sentença tão dura? 

Ora bem: Se não for compreendida 

de forma justa, a frase poderá parecer 

estranha até mesmo no Evangelho de 

Mateus, onde se vê com frequência que 

a Igreja não é composta só de santos, 

mas também de pecadores. É um campo 

onde crescem trigo e joio, é uma rede 

que apanha todo o tipo de peixe, é um 

banquete para o qual são convidados 

bons e maus. Como se explica, então, 

que os pecadores impenitentes tenham 

de ser expulsos da comunidade? 

Portanto, convém que não 

coloquemos uma frase de Jesus em 

contradição com o resto do Evangelho. 

Uma coisa é certa: a comunidade 

não tem o direito de expulsar um dos 

seus membros que se comporta mal só 

porque o sente como um peso, como um 

elemento incómodo. O pecador continua 

a ser seu filho, e nenhuma mãe se 

envergonha de um filho. Porém, não se 

pode negar que a Igreja tem o direito, e 

até mesmo o dever, de pronunciar 

palavras de denúncia e de condenação; 

Jesus deu-lhe o poder de ligar e de 

desligar e prometeu ratificar (validar) as 

suas decisões (v. 18) – é do Evangelho 

de hoje, que escutámos. 

Ligar e desligar, lícito ou ilícito 

Ligar e desligar é uma expressão 

muito conhecida. Era usada pelos rabis 

para indicar a sua autoridade em 

declarar lícito ou ilícito um certo 

comportamento moral e infligir ou 

revogar a exclusão da comunidade.  

Claro que é grande a responsa-

bilidade confiada à Igreja: é chamada a 

declarar autenticamente que pensamen-

tos, que sentimentos, que escolhas 

estão de acordo com o Evangelho, e 

quais os que afastam de Cristo. É claro 

que a responsabilidade da Igreja é 

grande. E não nos coloquemos à 

margem, porque a Igreja somos todos os 

batizados, duma forma particular, nós 

que somos cristãos comprometidos (no 

caso, nós, Leitores). A Igreja, não 

expulsa ninguém, não condena, nunca 

pune, só ajuda a tomar consciência da 

condição em que cada um se coloca ao 

tomar certas decisões. 

Por isso, no cumprimento desta 

delicada missão, a Igreja nunca esque-

cerá outra palavra severa do Senhor: 

«Porque reparas no argueiro que está na 

vista do teu irmão, e não reparas na 

trave que está na tua própria vista? Tira 

primeiro a trave da tua vista, e, então, 

verás para tirar o argueiro da vista do teu 

irmão» (Lc 6, 41-42). No entanto, é sua 

tarefa declarar, de forma inequívoca, 

depois de se ter confrontado com o 

Evangelho, aquilo que põe fora da 

comunhão com Cristo e com a 

comunidade. 

Forma de desempenho do serviço 

Evidentemente, o modo de desempe- 
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nhar este serviço pode e deve mudar: 

depende da sensibilidade e das 

conceções pedagógicas que – como 

sabemos – estão sujeitas a evoluções ao 

longo dos séculos. Houve um tempo em 

que se procedia de forma muito rigorosa: 

quem cometia faltas morais graves era 

afastado da comunidade (1 Cor 5); 

temia-se que, ignorando-as ou calando 

um comportamento escandaloso, público 

e, por vezes, ostentado, se corresse o 

risco de desorientar os membros mais 

frágeis. Da mesma forma, se alguém 

falsificava o Evangelho, era repreendido 

publicamente: «Depois de uma ou duas 

advertências, afasta-te do sectário» (Tito 

3, 10). Quer dizer, por exemplo, afasta-te 

das “seitas” e dos seus membros, 

porque a comunidade não pode 

certamente tolerar que alguém, em nome 

de Cristo, anuncie doutrinas prejudiciais. 

Nos nossos dias estas formas de 

excomunhão já não são praticadas. As 

escolhas pastorais são diferentes, mas o 

objetivo permanece o mesmo: iluminar o 

irmão, ajudá-lo a dar-se conta da sua 

condição e levá-lo a emendar-se. «Se 

alguém não obedecer à nossa palavra 

comunicada nesta carta, a esse 

assinalai-o – dizia Paulo – não tenhais 

contacto com ele para que se 

envergonhe. Não o considereis, todavia, 

como um inimigo, mas repreendei-o 

como a um irmão (2 Ts 3, 14-15).                                  

Para obter este resultado deve ser claro 

que as medidas tomadas em relação a 

ele são ditadas pelo amor, não pela 

vontade de o «separar» de uma 

comunidade que se considera perfeita. 

Conseguindo fazer com que tome 

consciência de já não estar na plena 

comunhão com os irmãos de fé, pode-se 

suscitar nele a saudável nostalgia da 

casa do Pai, e o desejo e a necessidade 

de regressar. 

A alegria da unidade 

Finalmente, os versículos conclusivos 

(v. 19-20) são uma última menção ao 

valor atribuído por Jesus ao «estar 

juntos» e à procura do acordo entre os 

membros da comunidade.  A concórdia, 

a unidade de intentos, manifestam-se na 

tomada de consciência da presença do 

Ressuscitado no meio deles e na oração 

com que se dirigem ao Pai. Só quem 

entrou numa sintonia de pensamentos e 

de sentimentos com Deus e com os 

irmãos pode sentir-se seguro de 

interpretar o pensamento do Senhor 

quando «liga» e quando «desliga». 

 
 

 

Oração Universal 

 

1  

Pela nossa Diocese e suas 

comunidades, 

pelos fiéis que nelas exercem algum 

ministério, 

e pelos responsáveis da catequese, 

oremos, irmãos. 
 

2  

Pelos profetas, sentinelas de Deus 

enviadas à Igreja, 

pelos homens que trabalham     

honestamente 

e pelos que amam ao próximo como a si 

mesmos, 

oremos, irmãos. 
 

3  

Pelos voluntários que servem os idosos 

com amor, 

pelos que visitam os doentes ou os 

ajudam 

e pelos que colaboram com as 

instituições de bem-fazer, 

oremos, irmãos. 
 

4  

Pelos que são ofendidos pelos irmãos, 

pelos que sofrem pela maldade e 

indiferença de alguém  

pelos que tornam menos pesada a vida 

dos outros, 

oremos, irmãos. 
 

5  

Pela nossa comunidade cristã, 

pelas famílias que aí permanecem no 

amor 

e pelos fiéis que se reúnem em nome de 

Jesus, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 

Salmo 41, 2-3 

Como suspira o veado pela corrente das 

águas,  

assim minha alma suspira por Vós, 

Senhor.  

A minha alma tem sede do Deus vivo. 

Ou: 

Jo 8, 12 

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; 

quem Me segue não anda nas trevas, 

mas terá a luz da vida. 

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 08 – Natividade da Virgem Santa 

Maria. 

Dia 09 – S. Pedro Claver (Presbítero).   

Dia 12 – Santíssimo Nome de Maria. 

 
 

 

 

Homilia do Santo 

Padre 
 

Prezados irmãos e irmãs, bom dia! 
 

O Evangelho deste domingo, tirado 

do capítulo 18 de Mateus, apresenta o 

tema da correção fraterna no seio da 

comunidade dos fiéis: ou seja, como 

devo corrigir outro cristão, quando ele 

faz algo que não é bom. Jesus ensina-

nos que se o meu irmão cristão comete 

uma culpa contra mim, quando me 

ofende, eu devo ter caridade para com 

ele e, antes de tudo, falar-lhe 

pessoalmente, explicando-lhe que 

quanto ele disse ou fez não é bom. E se 

o irmão não me ouve? Jesus sugere 

uma intervenção progressiva: primeiro, 

volta a falar-lhe, com mais duas ou três 

pessoas, para que esteja mais 

consciente do erro cometido; se, não 

obstante isto, ele não aceitar a 

exortação, é necessário dizê-lo à 

comunidade; e se ele não ouvir nem 

sequer a comunidade, é preciso levá-lo a 

compreender a rutura e a separação que 

ele mesmo provocou, faltando à 

comunhão com os irmãos na fé. 

As etapas deste itinerário indicam o 

esforço que o Senhor pede à sua 

comunidade para acompanhar quem 

erra, a fim de que não se perca. Antes 

de tudo, é necessário evitar o clamor da 

crónica e a bisbilhotice da comunidade 

— esta é a primeira coisa que devemos 

evitar. «Vai e repreende-o, somente 

entre ti e ele» (v. 15). A atitude é de 

delicadeza, prudência, humildade e 

atenção àquele que cometeu uma culpa, 

evitando que as palavras possam ferir e 

até matar o irmão. Pois vós sabeis que  
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até as palavras matam! Quando falo mal 

de alguém, quando faço uma crítica 

injusta, quando «esfolo» um irmão com a 

minha língua, isto significa matar a sua 

reputação. Até as palavras matam! 

Prestemos atenção a isto. Ao mesmo 

tempo, esta discrição de lhe falar a sós 

tem a finalidade de não mortificar 

inutilmente o pecador. Quando se fala a 

sós com ele, ninguém se dá conta e tudo 

acaba. É à luz desta exigência que se 

compreende também a série sucessiva 

de intervenções, que prevê a 

participação de algumas testemunhas e 

depois até a própria comunidade. A 

finalidade é ajudar a pessoa a dar-se 

conta daquilo que cometeu, e que com a 

sua culpa ofendeu não apenas um 

indivíduo, mas todos. Mas também tem a 

finalidade de nos ajudar a libertar-nos da 

ira ou do rancor, que só fazem mal: 

aquela amargura do coração que alberga 

a ira e o rancor, e que nos leva a insultar 

e a agredir. É muito feio ver sair da boca 

de um cristão um insulto ou uma 

agressão. É feio! Compreendestes? 

Nenhum insulto! Insultar não é cristão. 

Entendestes? Insultar não é cristão. 

Na realidade, diante de Deus somos 

todos pecadores e necessitados de 

perdão. Todos. Com efeito, Jesus disse-

nos que não devemos julgar. A correção 

fraterna é um aspeto do amor e da 

comunhão que devem reinar no seio da 

comunidade cristã, é um serviço 

recíproco que podemos e devemos 

oferecer uns aos outros. Corrigir os 

irmãos é um serviço, e só será possível 

e eficaz se cada um se reconhecer 

pecador e necessitado do perdão do 

Senhor. A própria consciência, que me 

leva a reconhecer o erro cometido por 

outrem, recorda-me primeiro que eu 

mesmo errei e erro muitas vezes. 

Por isso no início da Missa somos 

sempre convidados a reconhecer diante 

do Senhor que somos pecadores, 

expressando com palavras e com gestos 

o arrependimento sincero do coração. 

Dizemos: «Tende piedade de mim, 

Senhor. Sou pecador! Deus Todo-

Poderoso, confesso os meus pecados». 

E não dizemos: «Senhor, tende piedade 

daquele ou daquela que está ao meu 

lado, pois são pecadores». Não! «Tende 

piedade de mim!». Todos nós somos 

pecadores e necessitados do perdão do 

Senhor. É o Espírito Santo que fala ao 

nosso espírito e nos leva a reconhecer 

as nossas culpas, à luz da palavra de 

Jesus. E é o próprio Jesus que convida 

todos nós, santos e pecadores, à sua 

mesa congregando-nos das encruzilha-

das das estradas, das várias situações 

de vida (cf. Mt 22, 9-10). E entre as 

condições que irmanam os participantes 

na celebração eucarística, duas são 

fundamentais, duas são as condições 

para ir bem à Missa: todos nós somos 

pecadores; e a todos Deus concede a 

sua misericórdia. Trata-se de duas 

condições que abrem de par em par a 

porta para entrarmos bem na Missa. 

Devemos recordar sempre isto, antes de 

ir ter com o irmão para a correção 

fraterna. 

Peçamos tudo isto por intercessão da 

Bem-Aventurada Virgem Maria, que dia 

oito celebraremos na memória litúrgica 

da sua Natividade! 

  

(Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro, 7 de setembro 

de 2014) 

 
 

 

 

A corresponsabilidade 
  

A Palavra de Deus neste Domingo 

vem relembrar-nos que, como Povo de 

Deus, formamos um só corpo, vivemos 

em comunidade e somos responsáveis 

uns pelos outros. Nesse sentido, 

apresenta diversas orientações que têm 

por objetivo desenvolver o amor e 

favorecer a harmonia entre os membros 

da comunidade. 

 
 

 

 

Responsáveis por nós 
  

Note-se, em primeiro lugar, que 

ninguém nos pode substituir diante de 

Deus. Cristo veio salvar-nos e 

apresentou ao Pai o grande e único 

sacrifício. Mas cada um tem de aplicar a 

si os méritos da paixão e morte de 

Cristo, tem de completar no seu caso o 

que falta à Paixão do Senhor. 

Responsáveis por nós, ninguém tem 

o direito de se intrometer no nosso 

mundo interior. Ninguém se salva à 

força; os filhos de Deus são filhos do 

amor que vivem na liberdade. Se Deus 

nos criou livres, se Deus nunca nos 

condiciona nem atrofia, se Cristo repetia 

tantas vezes: «Se queres...», não 

podemos atirar para os ombros dos 

outros com a nossa responsabilidade, 

como se eles nos substituíssem diante 

de Deus. 

 
 

 

 

Responsáveis pelos 

outros 
  
Pertencemos todos à humanidade. 

Como cristãos, fazemos parte do Corpo 

Místico, de que somos membros vivos, 

por onde corre o sangue do Senhor. Não 

nos podemos alhear dos problemas dos 

irmãos; os problemas dos outros são 

também nossos problemas. 

Tal como o profeta Ezequiel, na 

primeira Leitura, também todos nós 

somos constituídos profetas, todos nós 

somos sentinelas, responsáveis pelo 

destino dos nossos irmãos. Quem vê 

alguém a comportar-se mal, não pode 

repetir a frase de Caim: «Por acaso sou 

eu o guarda do meu irmão?» (Gn 4, 9). 

Essa responsabilidade impõe o dever de 

advertir os irmãos quando erram. 

Se acaso essa advertência se não 

faz, seja lá a razão com que se 

argumente, ser-nos-ão pedidas contas 

pelo sangue desse irmão. É certo que 

ele pode fechar os ouvidos às 

advertências; mas já não apresentará 

diante de Deus a desculpa de que não 

foi advertido caritativamente. 

 
 

 

A dívida da caridade 

fraterna 
  

É vulgar contrair dividas. Uma, 

porém, é essencialmente cristã: amar a 

todos e sem exceção. Muitas coisas 

apresenta a Lei e todas elas explicitam o 

grande e fundamental mandamento: 

amar, amar sem exceção nem aceção. 

Amar quem mais distante esteja do 

amor, quem mais esteia carecido de 

amor. E se o amor não existir, nenhum 

mandamento proporcionará a salvação. 

Ainda não meditámos suficientemen-

te que o amor é a solução de todos os 

paradoxos humanos, a união dos 

contrários. 

A correção fraterna é uma obra de 

misericórdia cristã quando ditada pelo 

amor. É necessária, é importante, tão 

importante como as outras obras de 

misericórdia que mandam vestir os nus,  
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dar de comer a quem tem fome, ensinar 

os ignorantes, etc. 

Como obra de misericórdia, supõe o 

amor. O amor que fala claramente, 

chamando às coisas pelo nome próprio, 

dizendo sim quando é sim, e não quando 

é não. O amor que respeita as pessoas, 

tanto quem esclarece como quem é 

esclarecido. O amor que não colabora 

com os intrometidos nem com os 

escravizadores ou substitutos, que não 

pode calar-se e descobre como falar. O 

amor que sempre se estenderá ao 

pecador, embora denuncie o pecado. 

Normalmente confundimos, no caso 

próprio e em ordem aos outros, ações 

com pessoas. E não compreendemos, 

ou não queremos compreender, como se 

podem atingir e denunciar os erros 

amando quem erra. O amor ensinar-nos-      

-á a separar uma coisa da outra, a estar 

sempre com os irmãos, ainda que eles 

sejam pródigos de seus bens ou repitam 

o gesto de Judas. 

O amor é encontro de irmãos que 

trocam entre si experiências e bens. 

Quando há amor num conselho, numa 

saudação, numa partilha desaparece o 

desnivelamento para se impor a 

igualdade. De facto, o amor aproxima e 

une as pessoas, revelando-as umas às 

outras na mesma estatura. Quem dá 

visivelmente, se o faz por amor, talvez 

esteja a receber mais do que dá. 

Esta caridade fraterna é ainda 

sacrifício. Dar o supérfluo, interessar-se 

alguém pelos irmãos nas horas livres em 

que nada mais há para fazer, isso não é 

caridade cristã. A caridade cristã é a 

tempo inteiro, ignora as horas e em 

todos encontra Cristo. 

A este mundo, importa proclamar a 

grande verdade. Todos os mandamentos 

se resumem nestas palavras: «Amarás 

ao próximo como a ti mesmo» (Rom 13, 

9), e que «quem ama o próximo cumpre 

a lei, pois a caridade é o pleno 

cumprimento da Lei» (Rom 13, 8). 

Os laços de unidade e caridade 

fraterna estabelecidos entre os irmãos 

tornam Cristo presente porque quando 

dois ou três se amam e se reúnem em 

Seu nome, Ele estará sempre no meio 

deles (Mt 18, 20). 

Só pelo amor se pode conquistar e 

salvar o mundo. 
 

 

 

Na verdade, onde estão  

dois ou três reunidos em meu nome, 

 Eu estou no meio deles». (Mt 18, 20). 

Natividade de Maria 
  ~ ~ ~ (8 de setembro) ~ ~ ~  

 
Para realizar o seu desígnio universal 

de amor e salvação, Deus «olhou para a 

humilde condição da sua serva» (Lc 1, 

48), a Virgem Santíssima. 

Enquanto recordamos dia 8 a 

Natividade de Maria, invoquemo-la com 

confiança, a fim de que todas as 

atividades, profissionais ou domésticas, 

possam realizar-se num clima de 

autêntica humanidade, graças ao 

humilde e concreto contributo de todos. 

Que este dia dedicado a Maria nos 

faça refletir sobre passos da sua vida de 

mulher e de mãe, que, dois mil anos 

passados, serão para nós luz e 

mensagem que tornam mais claro e 

decifrável o nosso caminho para o Reino 

de Amor. 

 
 

 

 

O Santo Padre diz 
 

«Duas são as condições para ir 

bem à Missa: todos nós  

somos pecadores; e a  

todos Deus concede a sua 

misericórdia. 

Devemos recordar sempre isto, 

antes de ir ter com o  

irmão para a correção fraterna.» 

 
 

 

 

Reunidos em nome  

do Senhor 
 

 

Os primeiros cristãos recordavam 

Jesus constantemente. Repetiam as 

palavras e os gestos do Mestre de 

Nazaré. Puseram por escrito as 

parábolas e ditos de Jesus, os milagres 

que tinha realizado em favor das 

pessoas e a narração da sua Morte e 

Ressurreição... Assim escreveram os 

Evangelhos que chegaram até aos 

nossos dias. 

No entanto, Jesus não era para eles 

apenas uma recordação. Quando se 

reuniam em seu nome sentiam-n’O vivo 

e presente. Não precisavam de um 

grande templo. Reuniam-se em casas 

simples. O importante não eram as 

paredes, eram as pessoas reunidas em 

nome do Senhor. Para os primeiros 

cristãos, uma igreja não era um edifício, 

era o grupo de cristãos reunidos em 

nome de Jesus. 

Bem cedo começaram a reunir-se 

repetindo o gesto do pão e do vinho da 

Última Ceia, e chamaram a estas 

reuniões “fração do pão”. Só depois 

foram denominadas “Eucaristia”, que 

significa ação de graças, e é a palavra 

que nós agora usamos. 

 
 

 

VATICANO 

Compaixão é a 

linguagem de Deus 
 

 – Papa Francisco 

  
O Papa Francisco defendeu no 

Vaticano que os católicos devem «abrir o 

coração à compaixão» e rejeitar 

qualquer atitude de «indiferença» 

perante o outro. 

«Se a compaixão é a linguagem de 

Deus, muitas vezes a indiferença é a 

linguagem humana. Cuidar até certo 

ponto e não pensar além: a indiferença» 

– advertiu, numa homilia da Missa a que 

presidiu na Capela da Casa de Santa 

Marta.  

Francisco precisou que a compaixão 

«não é um sentimento de pena», mas 

significa «envolver-se no problema dos 

outros, arriscar a vida ali». 

«Quantas vezes olhamos para o 

outro lado… E assim fechamos a porta à 

compaixão. Podemos fazer um exame 

de consciência: eu, habitualmente, olho 

para o outro lado? Ou deixo que o 

Espírito Santo me leve para o caminho 

da compaixão, que é uma virtude de 

Deus?». 

O Papa observou que, segundo os 

relatos dos Evangelhos, a prioridade de 

Jesus era sempre «cuidar das pessoas», 

com uma preocupação de justiça. 

«Continuemos a Eucaristia de hoje 

com esta palavra: “O Senhor sentiu 

compaixão”. Que Ele tenha também 

compaixão de cada um de nós: nós 

precisamos disso» – concluiu. 

 
 

 

Não devais a ninguém coisa alguma,  
a não ser o amor de uns para com os outros, 

pois, quem ama o próximo,  
cumpre a lei.  

(Rm 13, 8). 
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Sabias que… 

O altar 
 

Desde a pré-história que o ser 

humano sentiu a necessidade de 

oferecer sacrifícios. Abraão, pai do povo 

de Israel, fazia também oferendas a 

Deus. O sacrifício era realizado sobre 

um suporte de pedras, escolhidas e 

consagradas para esta função sagrada. 

Os primeiros cristãos não precisaram 

de lugares sagrados. Celebravam a 

Eucaristia reunidos em casas partícula-

res. A palavra “ekklesia” significa um 

grupo de pessoas reunidas, e dela 

provém o termo “Igreja”. Não era um 

edifício, era um grupo de cristãos 

reunidos em nome do Senhor. 

 
 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(34) 

TERCEIRA QUEDA 

 

Mas foi ferido por causa dos nossos crimes, 

 esmagado por causa das nossas iniquidades. 

                                          (Is 53, 5) 

II 

Como olhar teus olhos já inchados,  

teu corpo esmagado sob a cruz  

que contém todos os meus pecados  

e que, ainda assim, aceitas, ó Jesus,  

meu Irmão Maior e meu Amigo!  
 

Como dói encarar-Te nesta hora!  

Quero olhar-Te agora,  

não consigo! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 

 

Oração 

Senhor, Deus da alegria, 

afasta os maus momentos 

que atrapalham os nossos passos 

ofuscando todo o horizonte. 
 

Que nunca nos falte a felicidade 

que de Ti nos chega. 

Que cresça no nosso interior 

a satisfação de nos vermos 

unidos. 

Que sintamos uma mão amiga 

que ajuda  

sem esperar recompensa. 

Que estejamos dispostos  

a enxugar qualquer lágrima  

derramada. 
 

Senhor, abre o nosso coração 

para que saiamos  

para fora de nós mesmos, 

formemos a tua comunidade 

e saibamos acolher a quantos 

sofrem da solidão e do  

sem-sentido. 
 

 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de setembro, a 

Igreja reza pela seguinte intenção: 

Universal: 

– Respeito pelos recursos do 

planeta. 

Rezemos para que os recursos do 

planeta não sejam saqueados, mas 

partilhados de forma justa e respeitosa. 

 
 

 

Descomplica (22) 
 

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” 

Trabalha muito para pensar positivo, 

para ter uma atitude positiva perante a 

vida, para dar a volta a problemas chatos 

e a pessoas profundamente chatas e 

azedas. Vais ter sempre muitos desafios 

contigo mesma. Mas quando paras e 

pensas no que verdadeiramente importa 

nesta vida, quando refletes sobre as 

coisas que vês, que lês, que vives, 

percebes que todo este trabalho que 

tens para ser leve, focada e feliz, 

compensa largamente a trabalheira que 

terias para ser amarga, descrente e 

infeliz. 

– O segredo é um só: acreditar.  
 

 (Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

 
 

Seis Adágios populares 
 

1 

Às nove horas deita-se o homem  

se guardas para as dez, burro és 

2 

Filho és, pai serás, 

 conforme fizeres, assim acharás 

3 

Homem pequeno 

 fole de veneno 

4 

Homem de sábado  

boi de segunda 

5 

O boi e o homem  

puxam do que comem 

6 

Os homens não se medem aos palmos 

nem os burros pelas orelhas 

 
 

 

Humor 

Alentejano 
 

Diz um alentejano para outro: 

– Atão compadri vai-se casar por 

amor ou por interessi? 

– Deve ser por amori que em não 

tenho interessi nenhum na rapariga! 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

Soprar 
 

Uma loira tinha acabado de vir das 

compras e reparou que a porta do carro 

estava amolgada. Um rapaz que 

passava ali, disse: 

– Sopre pelo tubo de escape que a 

porta volta ao normal. 

Ela começou a fazer como o rapaz 

disse. Passado um pouco aparece outra 

loira e que lhe pergunta:  

 – O que estás a fazer? 

– Estou a soprar pelo tubo de escape 

para a porta voltar ao normal. 

Ao que a outra loira desata às 

gargalhadas. 

– Por que te estás a rir? 

– Porque com as janelas abertas 

nunca vais conseguir! 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

continua na página seguinte… 
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… continuação 
 

Cachorro 
 

Um homem podre de rico, numa 

cidade pequena, perdeu um cachorro 

que era o querido da família. 

Desesperado, foi ao único jornal da 

cidade e mandou publicar um anúncio 

oferecendo uma recompensa de 15 mil 

euros a quem encontrasse e devolvesse 

o animal. Passaram-se um dia, dois e 

nada de resposta. 

Resolveu ir até à redação do jornal 

para se certificar que haviam realmente 

publicado o anúncio. Encontrou um 

contínuo na portaria, a quem pediu: 

– Quero falar com o encarregado dos 

anúncios. 

– Saiu. – disse o contínuo. 

– E o assistente? 

– Também não está, senhor. 

– Então quero falar com o secretário. 

– Não está. 

– E o chefe da redação? 

– Também saiu. 

– Bolas! Mas está toda a gente na 

rua? A fazer o quê? 

– Estão sim, senhor… estão todos à 

procura do seu cachorro! 

 
 

 

A procissão da vida 

Como é estranha a pequena 

procissão da nossa vida! 

A criança diz: quando eu for jovem… 

O jovem diz: quando me formar… 

Depois de formado diz: quando me 

casar… 

Casado, em plena luta pela vida diz: 

quando me aposentar… 

Aposentado, olha para trás e 

contempla o panorama percorrido. 

Um vento glacial sopra por toda a 

parte. O ambiente é de Outono e sol 

poente. O homem dá-se conta de que 

tudo está a acabar e de que não 

aproveitou como devia os anos da sua 

vida agora que tudo está a findar.  

Só muito tarde aprendemos (se é que 

chegamos a aprender) que a vida não 

consiste em esperar pelo futuro, mas em 

viver plenamente cada dia e cada hora 

do tempo presente. 

Então a pergunta é: quanto tempo já 

viveste? 

Pensa nisto e aproveita bem este 

dia… 

 
 

 

Natividade 
da Virgem Santa Maria 

 

Dia 8 de setembro (terça-feira) 

 

 

Nascimento de Nossa Senhora 

O nasc imento de  Mar ia  

Sant íss ima t raz ao mundo o 

anúnc io jub i loso  de uma boa 

nova:  a  Mãe do Salvador já  está 

entre nós.  Ele é o a lvorecer  

prenunc iat ivo de nossa sa lvação, 
o in íc io  h is tór ico da obra da 

Redenção.  

 

 

Nossa Senhora com os pais  

São Joaquim e Santa Ana 

 

Um pouco de história 

A memória litúrgica da Natividade de 

Nossa Senhora remonta ao século V 

quando foi edificada em Jerusalém uma 

igreja, num sítio que os Apócrifos 

indicavam como lugar da casa de 

Joaquim e de Ana, pais da mãe de 

Jesus. São desconhecidas as razões da 

data de 8 de setembro.  

A Igreja Oriental soleniza a 

natividade de Maria como início do ano 

litúrgico; no Ocidente (a partir de Roma) 

as primeiras celebrações surgem no 

século VII. 

(Dehonianos) 

Curiosidades 
 

A maior distância a que foi cuspido 

um caroço de cereja (vem no Guiness 

Book) foi 19,86 metros, por Rick Krause, 

em Michigão, EUA, em julho de 1980. 

~  ~  ~  ~   

Uma sardinha reproduz anualmente 

70.000 sardinhas. 
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A Fechar 

O Evangelho é sempre jovem. 

Nós é que envelhecemos. 
 

 

 

 

Votos de boa leitura. 
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