
JORNAL 
do Leitor litúrgico 

Jornal Inter Paroquial: 

Carvalhosa – Eiriz – Figueiró – Sanfins 

 

E-MAIL:     

    jornal.leitor@portugalmail.pt 

SAIT:    

    www.paroquiascesf.com 

PERIODICIDADE:  semanal 

N.º 647 – Ano XI – 27 / 09 / 2020 

________________________ 
 

TEMPO LITÚRGICO: 

XXVI Domingo Comum 

ANO “A” 
 

 

Sumário 
 

PÁGINA – 1 

– Sumário. 
– Tempo Comum (XXVI Domingo). 
– Introdução. 
– Antífona de Entrada. 
– 1.ª Leitura (Ezequiel).  

PÁGINA – 2 

– Salmo Responsorial. 
– 2.ª Leitura (Filipenses). 

PÁGINA – 3 

– Aclamação ao Evangelho. 
– Evangelho (Mateus). 

PÁGINA – 5 

– Oração Universal. 
– Monição da comunhão. 
– Antífona da Comunhão. 
– Agenda Santoral. 
– Sabias que… 

PÁGINA – 6 

– Comprometidos em fazer o bem. 
– Lembrai-vos Senhor da vossa 

misericórdia. 
– O exemplo de Jesus. 
– Resposta aos apelos do Senhor. 
– Vozes de Corvo (St. Agostinho). 

PÁGINA – 7 

– Judas, o Cireneu e Eu (A Túnica). 
– Oração. 
– Descomplica (25). 
– Curiosidade (Larápio). 
– Arcanjo S. Miguel (Oração). 
– Cocaína (alerta de um ex- drogado). 

PÁGINA – 8 

– Seis Adágios populares. 
– Aniversário dos Leitores. 
– Humor. 
– Escala. 
– A Fechar. 

XXVI Domingo Comum 

Deus é Misericórdia, lembrou-nos o 

Papa Francisco, naquele Ano Santo que 

consagrou à mesma Misericórdia de 

Deus. É mesmo eterna a Sua 

Misericórdia, afirma-nos a Sagrada 

Escritura. 

Como é importante “mergulharmos” 

cada vez mais, nessa mesma 

misericórdia! Quanto d’Ela precisamos!  

Vamos, pois, fazê-lo mais uma vez 

neste Domingo, tendo por base as 

Leituras que hoje nos são propostas 

para reflexão. 

 
 

 
 

Introdução 

Um “sim convicto”, passa por um 

“não”. 

Há quem diga “sim” sem saber por 

quê, e quem, com mais lealdade, diga 

“não” porque não está convencido, e 

quer compreender melhor. O seu “não” é 

apenas uma forma pouco elegante de 

pedir explicações e de dizer que gostaria 

de um esclarecimento. Isto para dizer 

que, quem imediatamente diz “sim” a 

Deus, talvez não se tenha dado conta de 

quem Ele é, do que pensa, daquilo que 

propõe. 

Na nossa sociedade é apreciada a 

pessoa que produz. O velho, o doente, o 

deficiente, são certamente respeitados, 

amados, ajudados, mas, por outro lado, 

são também sentidos como um peso; 

não é imediata a perceção do seu valor e 

da preciosidade do seu contributo em 

tornar mais humano o nosso mundo. 

Premiamos quem é eficiente e capaz; 

estimamos quem conseguiu subir na 

vida sozinho, remuneramos quem tra-

balha. Deus, pelo contrário, está do lado 

dos últimos, interessa-se pelos últimos, 

privilegia e premeia os últimos. E fá-lo 

gratuitamente! 

A parábola do passado domingo 

desconcertou-nos, e talvez, durante a 

semana, tenhamos refletido acerca do 

comportamento ilógico do proprietário 

que retribui aos trabalhadores da última 

hora, da mesma forma que aos 

primeiros. De facto, como é difícil 

renunciar à religião dos méritos e 

acreditar na gratuidade do amor de 

Deus! As Leituras de hoje parecem 

responder às nossas objeções: «Vós 

dizeis: a maneira de proceder do Senhor 

não é justa. Escutai, casa de Israel:  

Será a minha maneira de proceder que 

não é justa?   Não será antes o vosso 

modo de proceder que é injusto?» (v. 25) 

Dizer “sim” a Deus significa renunciar 

aos próprios pensamentos e aceitar os 

dele. Ele não procura quem está 

saciado, mas quem tem fome para o 

encher dos seus bens (Lc 1, 53); não 

estima os poderosos que se sentam nos 

seus tronos, mas abaixa-se para elevar 

os humildes (Lc 1, 52); não dá o prémio 

aos justos pelos seus méritos, mas faz-      

-se companheiro dos fracos e faz entrar 

em primeiro lugar no seu Reino os 

publicanos e as prostitutas (Mt 21, 31 – 

(do Evangelho de hoje). 

Por isso, só quem se reconhecer 

como último, como pecador e como 

necessitado da ajuda de Deus, poderá 

experimentar a alegria de ser salvo. 

  – Porque o Senhor ensina os seus 

caminhos aos humildes, aos pobres e 

aos pecadores. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

(Dn 3, 31.29.30.43.42) 
 

Vós sois justo, Senhor, em tudo o 

que fizestes.  

Pecámos contra Vós, não 

observámos os vossos mandamentos. 

 Mas para glória do vosso nome, 

mostrai-nos a vossa infinita misericórdia. 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Ez 18, 25-28) 

 
MONIÇÃO: 
 

O Profeta Ezequiel convida os israelitas 

exilados na Babilónia a comprometerem-se de 

forma séria e consequente com Deus. Cada 

crente deve tomar consciência das 

consequências do seu compromisso com o 

Senhor e viver, com coerência, as implicações 

práticas da sua adesão ao Deus da Aliança. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
 

Eis o que diz o Senhor: 25«Vós 

dizeis: ‘A maneira de proceder do 

Senhor não é justa’. Escutai, casa de 

Israel: Será a minha maneira de 

proceder que não é justa? Não será 

antes o vosso modo de proceder que 

é injusto? 26Quando o justo se 
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afastar da justiça, praticar o mal e 

vier a morrer, morrerá por causa do 

mal cometido. 27Quando o pecador 

se afastar do mal que tiver realizado, 

praticar o direito e a justiça, salvará 

a sua vida. 28Se abrir os seus olhos 

e renunciar às faltas que tiver 

cometido, há de viver e não 

morrerá». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

O texto tem uma estrutura muito própria. 

Podemos dividi-lo em duas partes.  

A 1.ª parte consta de uma questão: «Vós 

dizeis». A 2.ª parte é a resposta: «Escutai, 

casa de Israel». Farás sentir-se estas duas 

partes com uma pausa adequada entre elas.  

A 2.ª parte pode dividir-se, ainda, em 3 

secções: uma interrogação provocatória e 

duas unidades de sentido: o justo que se 

afastou da justiça e o pecador que se afastou 

do mal.  

A principal causa da dificuldade em 

transmitir um texto de forma compreensível, é 

não compreender esse texto. Depois, “ler”, 

não é debitar palavras, mas comunicar algo, 

servindo-se dos melhores meios linguísticos: 

as palavras, a pontuação, a sintaxe, a dicção 

e a entoação. Além de que, o Leitor, não lê a 

Leitura, mas proclama-a.  

Assim, há que ter muito respeito por toda 

a pontuação ao longo do texto.  

Atenção também, às interrogações que o 

texto apresenta: normalmente a interrogação 

entoa-se no começo da frase, ainda que 

possa ser reforçada por outra partícula (no 

caso: “não é” \?\  e “é” \?\. Vê como devem 

ser feitas.  

Finalmente, isola qualquer palavra que 

aches ter necessidade de exercitar. 
 

 
 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

Nesta Leitura que vamos ler, de que 

falavam os deportados da Babilónia, 

senão da destruição da sua cidade e dos 

responsáveis pela catástrofe? Davam a 

volta à cabeça, mas chegavam sempre à 

mesma conclusão: somos vítimas de 

erros cometidos por outros; os nossos 

pais pecaram e nós carregamos com as 

consequências; e repetiam, como um 

refrão, o provérbio: «Os pais comeram 

uvas verdes, e os dentes dos filhos é 

que ficaram embotados» (Ez 18, 2).   

Quer dizer: os seus pais (os 

antepassados) tinham cometido erros 

(pecados) e agora os filhos é quem 

pagavam por aquelas faltas? 

De facto, para aquele povo, as 

previsões para o futuro eram sombrias. 

Encontrando-se longe de Jerusalém, 

(estavam desterrados no exílio) privados 

do lugar santo, do templo onde poderiam 

implorar o perdão do Senhor e oferecer-      

-lhe sacrifícios de expiação pelos peca-

dos, sentiam-se destruídos e, por isso, 

tinham perdido toda a esperança.  

Ora, acontece que, entre estes 

deportados, estava também Ezequiel, (o 

Profeta desta 1.ª Leitura) que tomou po-

sição contra as convicções difusas entre 

o povo. É verdade – dizia ele – que há 

uma solidariedade no mal; é verdade 

que as consequências do pecado 

atingem não só quem o comete, mas 

também os inocentes e, por vezes, 

arrastam-se durante gerações; porém, 

não é um destino inelutável. É possível 

quebrar esta cadeia, e a cada um é 

pedido que dê o seu contributo para 

mudar a rota da história. Por isso, vamos 

lá, coragem! Sim…porque quem cruza 

os braços e se resigna, não pode atribuir 

a culpa aos pais. A responsabilidade 

recai sobre ele que se comporta como 

imbele (é fraco, cobarde), que «morrerá 

por causa do mal cometido» (v. 26). 

É que a libertação do pecado não se 

obtém mediante a execução de ritos: é 

inútil repetir: «agora não há nem 

príncipe, nem profeta, nem chefe, nem 

holocausto, nem sacrifício, nem oblação, 

nem incenso, nem um local para te 

oferecer as primícias e encontrar 

misericórdia» (Dn 3, 38). É, …a triste 

herança do pecado, cancela-se com a 

conversão: «quando o pecador se 

afastar do mal que tiver realizado, 

praticar o direito e a justiça, salvará a 

sua vida» (v. 27).  – Vamos ler nesta 1ª. 

Leitura. 

A mensagem de Ezequiel é 

consoladora: o “não” do homem a Deus 

está prenhe (está cheio, repleto) de 

consequências, mas não é definitivo, 

nunca é a última palavra. A cada 

momento pode tornar-se um “sim”.  «se 

abrir os seus olhos e renunciar às faltas 

que tiver cometido, há de viver e não 

morrerá» (v. 28) – termina assim a 

Leitura.  

 
 

 

 

«Vós dizeis: ‘A maneira de proceder 

do Senhor não é justa’.  

Escutai, casa de Israel:  

Será a minha maneira de procede que 

não é justa? Não será antes o vosso 

modo de proceder que é injusto? 

(Ez 18, 25)  

Salmo Responsorial 
Sl 24 (25), 4-5.6-7.8-9 (R. 6a) 

 

MONIÇÃO: 
 

Supliquemos ao Senhor a sua 

misericórdia e a sua graça para sermos fiéis 

ao Seu amor. 

 
REFRÃO: 
 
LEMBRAI-VOS, SENHOR, DA VOSSA 

MISERICÓRDIA. 

 
SALMO: 
 
Mostrai-me, Senhor, os vossos 

caminhos, 

ensinai-me as vossas veredas. 

Guiai-me na vossa verdade e  

      ensinai-me, 

porque Vós sois Deus, meu Salvador: 

em vós espero sempre. 

  

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas 

misericórdias 

e das vossas graças que são eternas. 

Não recordeis as minhas faltas 

e os pecados da minha juventude. 

Lembrai-Vos de mim segundo a vossa 

clemência, 

por causa da vossa bondade, Senhor. 

  

O Senhor é bom e reto, 

ensina o caminho aos pecadores. 

Orienta os humildes na justiça 

e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. 

 
 

 

Segunda Leitura 
(Fl 2, 1-11 ) 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo apresenta aos cristãos de 

Filipos o exemplo de Jesus Cristo que, sendo 

Filho de Deus, assumiu a realidade da 

fragilidade humana, fazendo-se servidor dos 

homens para nos ensinar a suprema lição do 

amor, do serviço, da entrega total da vida por 

amor. Os cristãos são chamados por Deus a 

seguir Jesus e a viver do mesmo modo, na 

entrega total ao Pai e aos seus projetos. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 1Se há em Cristo alguma 

consolação, algum conforto na 



caridade, se existe alguma 

consolação nos dons do Espírito 

Santo, alguns sentimentos de 

ternura e misericórdia, 2então, 

completai a minha alegria, tendo 

entre vós os mesmos sentimentos e 

a mesma caridade, numa só alma e 

num só coração. 3Não façais nada 

por rivalidade nem por vanglória; 

mas, com humildade, considerai os 

outros superiores a vós mesmos,  
4sem olhar cada um aos seus 

próprios interesses, mas aos 

interesses dos outros. 5Tende em 

vós os mesmos sentimentos que 

havia em Cristo Jesus. 
6Cristo Jesus, que era de 

condição divina, não Se valeu da 

sua igualdade com Deus, mas 

aniquilou-Se a Si próprio.  
7Assumindo a condição de servo, 

tornou-Se semelhante aos homens. 

Aparecendo como homem,  8humi-

lhou-Se ainda mais, obedecendo até 

à morte e morte de cruz. 9Por isso 

Deus O exaltou e Lhe deu um nome 

que está acima de todos os 

nomes, 10para que ao nome de 

Jesus todos se ajoelhem no céu, na 

terra e nos abismos, 11e toda a 

língua proclame que Jesus Cristo é o 

Senhor, para glória de Deus Pai. 
 

Palavra do Senhor. 
 

  

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Leitor, o texto é composto por duas 

formas literárias diferentes: uma exortação e 

um hino.  Exortação, até: “os mesmos 

sentimentos que havia em Cristo Jesus”; 

Hino, a partir de: “Ele, que era de condição 

divina…” 

Terás isto em conta e, portanto, 

escolherás o tom de voz e o ritmo adequado a 

cada forma, como só tu farás bem… 

A 1.ª frase é bem ritmada pelos “se” e 

“então”; a 2.ª frase, pelo primeiro “mas”. 

Conclui-se a primeira parte do texto com uma 

frase que resume a exortação: «Tende em 

vós os mesmos sentimentos que havia em 

Cristo Jesus». Logo a seguir começa o hino. 

Procura o ritmo justo do poema, deixando-te 

atrair pelos pontos finais. 

Entretanto, seleciona algumas palavras 

mais difíceis e exercita-as, tais como: 

rivalidade / vanglória / aniquilou-Se / 

humilhou-Se / exaltou / e outras. 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

A comunidade de Filipos era muito 

boa e Paulo estava orgulhoso dela, mas, 

como acontece muitas vezes hoje entre 

nós, havia também alguma inveja entre 

os cristãos. Havia quem procurasse 

chamar a atenção sobre si próprio, 

assumindo-se como chefe e impondo a 

sua vontade. 

Então, devido a esta situação, Paulo, 

na primeira parte da carta, recomenda 

com consternação (com tristeza): «Fazei 

com que seja completa a minha alegria: 

procurai ter os mesmos sentimentos, 

assumindo o mesmo amor, unidos numa 

só alma, tendo um só sentimento; nada 

façais por ambição, nem por vaidade; 

mas, com humildade, considerai os 

outros superiores a vós próprios, não 

tendo cada um em mira os próprios 

interesses, mas todos e cada um 

exatamente os interesses dos outros»     

(Fl. 2, 2-4). 

E Paulo, para melhor imprimir na 

mente e no coração dos Filipenses este 

ensinamento, apresenta o exemplo de 

Cristo. E fá-lo citando um hino 

estupendo, conhecido em muitas das 

comunidades cristãs do século I. 

Em duas estrofes o hino conta a 

história de Jesus. Diz assim: 

Ele existia já antes de se fazer 

homem; encarnando-se, «esvaziou-se» 

da sua grandeza divina e aceitou entrar 

numa existência escrava da morte. Não 

se revestiu da nossa humanidade como 

se fosse uma roupagem externa, da qual 

depois se libertou. Tornou-se para 

sempre semelhante a nós: assumiu a 

nossa fraqueza, a nossa ignorância, a 

nossa fragilidade, as nossas paixões, os 

nossos sentimentos e a nossa condição 

mortal. Mostrou-se aos nossos olhos na 

humildade do mais desprezado dos 

homens, o escravo, aquele a quem os 

Romanos reservavam o suplício 

ignominioso (vergonhoso, infamante) da 

cruz (v. 6-8). 

Mas o caminho que Ele percorreu 

não terminou com a humilhação e a 

morte na cruz.  

A segunda parte do hino (v. 9-11) 

canta a glória à qual Ele foi elevado: o 

Pai ressuscitou-o, estabeleceu-o como 

modelo para cada pessoa e deu-lhe o 

poder e o domínio sobre todas as 

criaturas. Toda a humanidade acabará 

por ser assimilada a Ele e nesse 

momento realizará o projeto de Deus. 

      Hoje, Paulo, recomenda-nos 

diretamente a nós, Leitores e demais 

grupos pastorais paroquiais, que é 

tempo de acabarmos com as nossas 

rivalidades dentro da Igreja. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 10, 27) 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus a todos conhece pelo próprio nome. 

Ao ouvirmos a Sua voz devemos escutar o 

Seu chamamento e segui-LO sem indecisão, 

conforme as promessas feitas quando fomos 

batizados. Os pecadores arrependidos vão à 

frente de muitos que se contentam apenas 

com palavras. 

 
REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, 

diz o Senhor; 

Eu conheço-as e elas seguem-Me. 

 
 

 

Evangelho 
 (Mt 21, 28-32) 

 
EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

príncipes dos sacerdotes e aos anciãos 

do povo: 28«Que vos parece? Um 

homem tinha dois filhos. Foi ter com o 

primeiro e disse-lhe: ‘Filho, vai hoje 

trabalhar na vinha’. 29Mas ele 

respondeu-lhe: ‘Não quero’. Depois, 

porém, arrependeu-se e foi. 30O homem 

dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do 

mesmo modo. Ele respondeu: ‘Eu vou, 

Senhor’. Mas de facto não foi. 31Qual 

dos dois fez a vontade ao pai?» Eles 

responderam-Lhe: «O primeiro». Jesus 

disse-lhes: «Em verdade vos digo: Os 

publicanos e as mulheres de má vida 

irão diante de vós para o reino de Deus. 

32João Baptista veio até vós, ensinando-

vos o caminho da justiça, e não 

acreditastes nele; mas os publicanos e 

as mulheres de má vida acreditaram. E 

vós, que bem o vistes, não vos 

arrependestes, acreditando nele». 

 

Palavra da Salvação. 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

A terra prometida por Deus ao seu 

povo não é só aquela «onde corre leite e 

mel», mas também onde abundam o 

trigo, o azeite... e o vinho (Dt 8, 6-10). 

Daí que se diga «Convidar o seu vizinho 

sob a videira e a figueira» era o sonho 

de qualquer israelita (Zc 3, 10). 

O afeto de Deus 

Num tempo como o nosso, em que 

tudo é mecanizado, em que se olha 

apenas à quantidade dos produtos e ao 

seu valor comercial, falar de uma relação 

afetiva com a própria vinha poderia 

parecer ingénuo e até mesmo patético. 

Em Israel não era assim. Por exemplo, 

enquanto podava, o camponês 

acariciava, com o olhar comovido de 

quem está enamorado, as próprias 

videiras, dirigia-lhes palavras doces e 

ternas. Aliás, os poetas cantaram muitas 

vezes este amor, e Deus serviu-se dele 

para descrever a paixão que o une ao 

seu povo, como se pode ler em (Is 5, 1-

7).  Já noutra parte de Isaías, podemos 

também ler: Israel é «a vinha mais 

apreciada; Eu, o Senhor, sou o seu 

guarda; rego-a a cada momento, e 

guardo-a dia e noite, para impedir qual-

quer assalto» (Is 27, 2-3). 

Ora, cerca de 800 anos mais tarde, 

Jesus utilizou muitas vezes esta 

imagem: falou de trabalhadores 

enviados, em diferentes horários, a 

trabalhar na vinha (foi no último Domingo 

– Mt 20, 1-15); falou de vinhateiros 

homicidas que se recusam a entregar os 

frutos (Mt 21, 33-40); falou e sobretudo 

apresentou-se a si próprio como «a vi-

deira verdadeira» (Jo 15, 1-8). 

Somos os seus filhos 

Então, como escutamos na Leitura, a 

parábola do Evangelho de hoje põe em 

cena três personagens: um pai e dois 

filhos.  

Os ouvintes de Jesus intuem 

imediatamente (têm a perceção rápida) 

que o pai representa Deus, mas ficam 

surpreendidos pelo facto de Ele ter dois 

filhos. Sim, porque o filho de Deus é um 

só, chama-se Israel; De facto, o Senhor 

dissera pela boca do profeta Oseias: 

«chamei do Egipto o meu filho» (Os 11, 

1); e ao faraó declarara: «o meu filho 

primogénito é Israel» (Ex 4, 22). A Escri-

tura afirma que apenas «os Judeus são 

filhos do Altíssimo, do grande Deus vivo» 

(Est 8, 16), «filhos que não me 

renegarão» (Is 63, 8).  

Ora, ouvir falar de dois filhos de 

Deus, é algo de desconcertante para um 

israelita; mas isto é apenas o início, 

porque a continuação da parábola é 

ainda mais provocatória, como vamos 

observar. 

De que valem palavras se… 

Perante o convite do pai a ir trabalhar 

na vinha, o primeiro filho responde: «Não 

quero.» Mas depois, arrependendo-se, 

foi (v. 29). O segundo filho, pelo 

contrário, responde com prontidão: Sim, 

senhor (literalmente diz isto: Eu, senhor! 

como que a dizer, não penses em mais 

ninguém, estou cá eu!), mas depois não 

foi (v. 30). A Leitura não diz que ele não 

foi, talvez por falta de interesse, ou então 

por uma proposta interessante dos 

amigos, que o tenha feito «mudar de 

ideias»; não, ele, mesmo tendo dito sim, 

não estava de acordo com o programa 

do pai; tinha pronunciado apenas 

palavras, palavras vazias.  

Esta parte da Leitura evoca uma 

outra frase de Jesus: «Nem todo o que 

me diz: Senhor, Senhor, entrará no 

Reino do Céu, mas sim aquele que faz a 

vontade de meu Pai que está no Céu» 

(Mt 7, 21).  

Ora, o segundo filho (que disse “sim”, 

mas não apareceu) representa eviden-

temente os Israelitas, que já Moisés 

tinha definido como «filhos degenerados, 

geração perversa», «filhos em quem não 

se pode confiar» (Dt 32, 5.20). Não todos 

os israelitas, naturalmente, mas aqueles 

que, por palavras, tinham assumido os 

empenhos da aliança e depois os tinham 

reduzido a ritos exteriores, a cerimónias 

sem valor, convencidos de estarem em 

regra com o Senhor, só porque lhe 

ofereciam sacrifícios, holocaustos, 

orações. No tempo de Jesus, era esta a 

religião praticada pelos sacerdotes do 

templo e pelos notáveis do povo.  Diz 

Isaías que não produziam os frutos que 

Deus queria: «esperou deles a justiça e 

eis que só há injustiça; esperou a retidão 

e eis que só há lamentações» (Is 5,7). 

Também Mateus os acusa: As solenes 

liturgias eram folhas, não frutos (Mt 21, 

18-22). 

… se não há frutos? 

Então, na resposta do primeiro filho, 

há uma alusão explícita, aos odiados 

pagãos que são elevados à categoria de 

filhos. Eles não tiveram uma adesão 

formal à vontade do Senhor, mas foram 

os primeiros a entrar no Reino de Deus. 

Quando Mateus escreveu este trecho 

tinham passado já cinquenta anos da 

morte e ressurreição de Cristo, e a 

profecia já se realizara: as comunidades 

cristãs são compostas sobretudo por 

pagãos,  enquanto que a maior parte dos 

filhos de Abraão (Judeus, Israelitas) não 

reconheceu em Jesus o Messias de 

Deus e, por isso, não entrou na vinha.   

Esta constatação poderia gerar a 

perigosa ilusão de que estes dois   filhos 

são personagens pré-históricos, que não 

têm nada a ver connosco. Os cristãos 

seriam assim «o terceiro filho», aquele 

que diz “sim” e faz a vontade do Pai. 

Professam uma fé clara e imune de erros 

teológicos, empenham-se em cumprir os 

mandamentos e os preceitos e louvam o 

Senhor com cantos e orações. (pois… 

era bonito… fácil demais). 

A nossa coerência 

Mas perguntemo-nos que incidência 

têm hoje, na vida de todos os dias, a 

expressão, por exemplo, “vai hoje 

trabalhar na vinha!”; que incidência e 

efeito têm as nossas fórmulas, as nossas 

declarações, as nossas tomadas de 

posição formais, os nossos ritos 

religiosos? Acabam porventura com os 

ódios, com as guerras, com os abusos? 

Mesmo continuando a professarmo-nos 

cristãos, não será que nos resignamos 

facilmente a uma vida de equilíbrios 

muitas vezes ambíguos? (duvidosos). 

Não será que nos adequamos muitas 

vezes aos critérios deste mundo e ao 

bom senso das pessoas? Não 

convivemos, talvez, com as injustiças, as 

desigualdades, as discriminações? 

De facto, somos o tipo de cristãos 

que continuam a olhar para o lado dos 

problemas. 

Existe um terceiro filho: Jesus 

É…de facto o terceiro filho existe, 

mas não somos nós. Apenas «o Filho de 

Deus, Jesus Cristo – escreve Paulo – 

não foi um "sim" e um "não", mas 

unicamente um "sim". Nele, todas as 

promessas de Deus se tornaram "sim"» 

(2 Cor 1, 19). Ele é o único que sempre 

disse: «Sim, ó Pai, porque isso foi do teu 

agrado» (Mt 11, 26). 

O orgulho afasta-nos de Deus  

A conclusão da parábola (v. 31b-32) 

contém aquela que é talvez a afirmação  
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mais provocatória de Jesus: «Os 

publicanos e as mulheres de má vida 

irão diante de vós para o Reino de 

Deus.» Ou seja, os pecadores públicos, 

aqueles que não rompem os bancos  das  

nossas  Igrejas,  que  não  têm biombo 

religioso atrás do qual se esconder, 

aqueles que não podem fingir porque a 

sua condição está à vista de toda a 

gente, até de si mesmos, estão em 

vantagem relativamente àqueles que se 

consideram justos. De facto, os que se 

consideram justos, sentem-se seguros e 

protegidos pelas práticas religiosas que 

cumprem fielmente, e nem sequer se 

dão conta de quanto estão longe da 

vinha do Senhor. 

Só a humildade nos aproxima 

do Céu 

Por outro lado, «Os publicanos e as 

prostitutas» que sabem que estão longe 

de Deus, não se iludem de fazer a sua 

vontade, estão conscientes de ter dito 

“não”, e por isso, não tentam enganar-se 

a si mesmos cumprindo preceitos 

inventados por eles, não tranquilizam a 

consciência com práticas que nada têm 

em comum com a verdadeira religião. O 

facto de saberem que são pobres, 

fracos, que precisam de ajuda coloca-os 

na atitude certa para serem os primeiros 

a receber o dom de Deus. 

O outro irmão entrará na vinha 

quando deixar de se considerar justo, 

quando renunciar ao orgulho daquelas 

que considera as suas boas obras, 

quando reconhecer a própria hipocrisia, 

quando abandonar as seguranças que 

lhe advêm do facto de ter sempre dito 

que “sim” por palavras e se alegrar ao 

sentir-se salvo pelo amor gratuito do Pai. 

Santa Teresinha do Menino Jesus 

dizia: Óh! Como sou feliz por me ver 

imperfeita e por precisar tanto da 

misericórdia de Deus no momento da 

morte! (UC 29.7.3) 

Quer dizer, Santa Teresinha, que a 

Igreja festeja no próximo dia 1 de 

Outubro e que é Santa, Doutora da 

Igreja e Padroeira Universal das 

Missões,  não se considerou pertencer 

ao lote dos que se dizem “justos”, mas 

dos “imperfeitos”, daqueles a quem 

Deus, na infinita misericórdia, vem 

chamar primeiro que aos outros. 

Façamos cada qual a nossa própria 

reflexão… 
 

 
 

Oração Universal 

 

1 

Pelo Papa Francisco e pelos bispos que 

nos confirmam na fé, 

pelos presbíteros e diáconos que nos 

servem 

e por todos os discípulos de Cristo, 

Oremos ao Senhor. 

 

2 

Pelos que exercem o poder com 

humildade, 

pelos pecadores que se afastaram do 

mal 

e pelos justos que deixaram de ser bons, 

Oremos ao Senhor. 

 

3 

Pelos homens seguros de si próprios, 

por aqueles que reconhecem a sua 

fragilidade 

e por todos os que se levantam quando 

caem, 

oremos ao Senhor. 

 

4 

Pelos que já morreram, marcados com o 

sinal da fé, 

por aqueles que, às escuras, procuram a 

Deus 

e pelos que não O buscam nem O 

servem, 

Oremos ao Senhor. 

 

5 

Pelos professores e alunos de todas as 

escolas, 

pelos que vão entrar no último ano de 

estudos 

e pelos que já terminaram, mas estão       

      desempregados. 

oremos ao Senhor. 

 

6 

Pela nossa assembleia do Domingo, 

pelos seus membros mais ativos e fiéis 

e por aqueles que se recusam a servir a 

comunidade, 

oremos ao Senhor. 
 

 
 

 

 

Monição da Comunhão 
  

Jesus, verdadeiramente presente na 

Sagrada Comunhão, é o grande Tesouro 

que Deus-Pai nos concede e com Ele, 

nos dá também toda a força de que 

precisamos, para sempre verdadeira-

mente a todos amar, com um coração 

sempre cheio de misericórdia. 

Vamos recebe-Lo com muito fé, 

esperança e amor. 

 
 

 

Antífona da Comunhão 
  

cf. Salmo 118, 9-5 
 

Senhor, lembrai-Vos da palavra que 

destes ao vosso servo.  

A consolação da minha amargura  

é a esperança na vossa promessa. 

 

 OU: 

 
1 Jo 3, 16 

 

Nisto conhecemos o amor de Deus: Ele 

deu a vida por nós;  

também nós devemos dar a vida pelos 

nossos irmãos. 

 
  

  

Agenda Santoral 

Dia 28 – S. Venceslau (Mártir). 

– SS. Lourenço Ruiz e 

Companheiros (Mártires).   

Dia 29 – S. Miguel, S. Gabriel e S. 

Rafael (Arcanjos). 

Dia 30 – S. Jerónimo (Presbítero e Doutor 

da Igreja).  

Dia 01 – S. Teresa do Menino Jesus 

(Virgem, Doutora da Igreja e 

Padroeira Universal das Missões).    

Dia 02 – Santos Anjos da Guarda  

Dia 03 – Santa Maria no Sábado.  

 
 

 

Sabias que… 

Os saduceus 
 

O termo “saduceu” vem de Sadoc, 

que foi um sacerdote com muita 

influência no tempo do rei David. 

Foi fiel às orientações do rei de 

Israel. Desde então os descendentes de 

Sadoc eram os herdeiros do cargo de 

sumo sacerdote. 

No tempo de Jesus os “saduceus” 

eram o partido da classe sacerdotal e da 

nobreza. Faziam parte do Sinedrim, 

conselho político que governava a região 
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de Judá. Caifás e Anás eram saduceus.   

Muitos conservadores e astutos, 

pactuavam e negociavam para que 

ninguém tocasse no seu poder e nas 

suas riquezas. 

Foram os responsáveis pela morte de 

Jesus. 

 
 

 

Comprometidos 
(em fazer o bem) 

 
O Evangelho de hoje deve ser 

situado no fim da vida e missão de 

Jesus. O Mestre chegou a Jerusalém 

onde irá entregar a sua vida. Foi 

aclamado ao entrar em Jerusalém. 

Aproximou-se do Templo e expulsou os 

vendilhões. Curou cegos e coxos. 

Enfrentou-se com escribas, fariseus e 

saduceus... que procuravam maneira de 

acabar com Ele.  É tão grave a situação, 

que Jesus teve de ficar em Betânia, 

pequena povoação a uns escassos três 

quilómetros de Jerusalém, onde morava 

Lázaro, Marta e Maria, três irmãos 

amigos do Mestre de Nazaré. 

Com esta parábola, Jesus recrimina 

os fariseus e dirigentes do povo de Israel 

pela sua má atitude. Deus convida todos 

a irem trabalhar na sua vinha. Os 

pecadores arrependem-se da sua vida 

má, e vão; os fariseus, ainda que 

conheçam as leis de Deus e prometam 

ir, não vão. 

Não temos porque fazer consistir a 

nossa fé em dizer palavras. Deus quer 

que realizemos obras boas.  

Que obras tenho eu para mostrar? 

 
 

 

 

Lembrai-vos Senhor da 

vossa misericórdia 
  

Assim pedimos hoje no salmo. E 

sabemos que o Senhor sempre tem 

presente a Sua infinita misericórdia. Mas 

só será exercida sobre cada um de nós, 

na medida em que n’Ela acreditarmos e 

tivermos consciência de quanto d’Ela 

precisamos.  Por isso nos recorda Santo 

Agostinho “Aquele que te criou sem ti, 

não pode salvar-te sem ti.” Este apelo 

que fazemos ao Senhor, é mais para que 

cada um de nós tome consciência dessa 

mesma misericórdia, do Amor infinito do 

Pai-Deus e da pouca correspondência 

que a esse mesmo Amor temos dado. 

A primeira Leitura da Missa de hoje, 

chama a nossa atenção para aqueles 

que tomaram consciência desse Amor e 

consequentemente se converteram, 

salvando a sua vida. São um apelo a 

todos nós. 

No Evangelho escutámos mais uma 

parábola contada pelo Senhor: um filho 

diz que faz, mas não faz e o outro diz 

que não faz, mas acaba por fazer o que 

o pai lhe pede. 

Não chega, não basta dizer que 

fazemos, que amamos o Senhor, importa 

que O amemos deveras, a valer. Mais 

que cumprir leis de uma forma 

automática, fria, importa cumpri-las com 

amor e por amor. Quanto precisamos da 

misericórdia infinita do Senhor! 

 
 

 

O exemplo de Jesus 
  

São Paulo na segunda Leitura da 

Missa de hoje, na carta aos Filipenses, 

diz-nos que Jesus deu a Sua vida por 

nós, aniquilou-se a si mesmo. Para que 

tal fosse possível, incarnou no ventre 

puríssimo de Nossa Senhora e assim 

veio ao mundo, vivendo como um de 

nós, exceto no pecado, assim cumprindo 

a vontade do eterno Pai. Tudo fez por 

nosso amor e para nos dar exemplo.  

É necessário que amemos como 

Jesus nos ensinou, cumprindo sempre 

com generosidade a santíssima vontade 

de Deus-Pai. Tal concretiza-se dizendo 

sempre sim e cumprindo com amor e 

generosidade tudo o que o Senhor nos 

pedir. Assim estaremos a experimentar a 

misericórdia infinita do Senhor. 

Por isso nos recomenda São Paulo: 

“Tende entre vós os mesmos 

sentimentos que havia em Cristo Jesus”.  

Esses sentimentos eram de misericórdia 

e perdão. 

Quando no passado Domingo nos 

parecia injusto o Senhor da vinha pagar 

o denário aos últimos convidados como 

aos primeiros, o Senhor chamou a nossa 

atenção para a bondade de Seu 

Coração. Hoje, como que escutando 

essas nossas formas de pensar, diz-nos 

na primeira Leitura: “A maneira de 

pensar do Senhor não é justa. Escutai, 

casa de Israel: Será a minha maneira de 

proceder que não é justa? Não será 

antes o vosso modo de proceder que é 

injusto?” 

Como todos precisamos da 

misericórdia do Senhor! Tal como os dois 

filhos da parábola da Missa de hoje, por 

vezes dizemos sim ao Senhor, mas não 

o fazemos, e outras vezes até dizemos 

não. O certo é que o Senhor a todos 

quer perdoar. Para que tal aconteça é 

necessário que tomemos consciência 

das nossas infidelidades, que escutemos 

o convite amoroso do Senhor e com 

generosidade respondamos sempre sim, 

aos apelos do Seu amor. 

E como faço eu, qual tem sido a 

minha atitude? 

 
 

 

 

Resposta aos apelos 

do Senhor  
  

A resposta aos apelos do Senhor, é 

ter os mesmos sentimentos de Jesus. 

Não deixemos para amanhã o que 

podemos fazer hoje. Amanhã pode ser 

tarde demais. 

Para este voltarmo-nos para o 

Senhor a que chamamos conversão, 

exige-se que tenhamos como São Paulo 

nos diz, os mesmos sentimentos uns 

para com os outros. Como Jesus 

aprendamos a amar a Deus e a amar de 

verdade os que nos rodeiam. É este o 

caminho que temos a percorrer e 

anunciar a todos aqueles que ainda não 

se sentiram convidados. Só assim será 

possível usufruir da misericórdia infinita 

do Senhor, por toda a eternidade. 

 
 

 

Vozes de corvo 

– Santo Agostinho 

 

Eu sei-o, e comigo sabe-o quem 

refletir com um pouco mais de atenção, 

que não há ninguém temente a Deus 

que às suas palavras se não corrija a 

não ser porque julga que há de viver 

mais tempo. É precisamente isso o que 

mata a muitos, enquanto dizem «cras-

cras» (= termo latino que significa 

«amanhã, amanhã»). E de repente 

fecha-se a porta. Fica de fora com voz 

de corvo, porque não teve o gemido da 

pomba (cf Gn 8, 7-12). De facto, «cras, 

cras» é voz de corvo. Geme como a 

pomba e bate no peito. Mas ferindo-te no 

peito, corrige-te, para não parecer que 

em vez de corrigir a consciência estás a 

pavimentar a tua má consciência 

tornando-a mais sólida à força de 



punhadas, e não mais reta. Geme, mas 

não como um gemido vão. 

Porventura dirás para contigo: «Deus 

prometeu-me a indulgência quando me 

corrigir; estou seguro; leio na Sagrada 

Escritura: “no dia em que o iníquo se 

converter das suas iniquidades e praticar 

a justiça, esquecer-me-ei das suas 

iniquidades” (Ez 18, 21.22). Estou garan-

tido. Quando me corrigir Deus vai 

perdoar-me todos os meus males». 

Que posso dizer-te? Hei de reclamar 

contra Deus? Poderei dizer a Deus: «não 

lhe perdoes»? Ou vou dizer que isso não 

foi escrito, que Deus não prometeu isso? 

Se assim falasse, seria mentiria. Dizes 

bem, dizes a verdade; não posso negar 

que Deus prometeu o perdão à tua 

correção. Mas diz-me, peço-te: … quem te 

prometeu o dia de amanhã? 
 

(Santo Agostinho,  

Sermão 82, 14) 
 

Judas, o Cireneu e Eu 

(37) 

A TÚNICA 

Nada leveis para o caminho: nem cajado,  

nem alforge, nem pão, nem dinheiro;  

nem tenhais duas túnicas. 

                       (Lc 9, 3) 

 

II 

Tu, que tudo podes,  

tudo deste, Salvador,  

sem uma hesitação  

(até a tua veste)!  
 

Tudo deste, Senhor,  

para nossa salvação,  

até à gota derradeira  

do teu Sangue adorável,  

para lavares a alma e o coração  

da humanidade inteira  

que tudo Te deve.  
 

E assim se mede  

tua generosidade  

incomparável,  

Mestre inigualável  

da fraternidade! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

 

“Aquele que te criou sem ti, não 

pode salvar-te sem ti.”  
 

(Santo Agostinho) 

Oração 

Senhor, estamos cansados 

de tantas palavras e conversas. 
 

Palavras e promessas vazias 

que nunca se cumprem; 

palavras que insultam 

e incitam à violência; 

palavras mentirosas 

ditas apenas para se ficar bem; 

palavras ocas 

com intenções hipócritas. 
 

Senhor, vimos pedir-Te 

a força necessária 

para ser “pessoa de palavra”. 
 

Ajuda-nos a ser sinceros 

e a traduzir os nossos desejos 

em obras boas 

construtoras de vida. 

 
 

 

Descomplica (25) 
 

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” 
 

Nos dias em que a vida nos atropela, 

nos deixa de costas coladas ao chão, 

nos dias em que podíamos aproveitar a 

queda para fazer uma lista de “coitados 

de nós”, aprende a ficar quieta, a olhar 

para o lado certo (e menos óbvio) de 

tudo o que tudo acontece: há céus que 

só percebes que existem quando perdes 

o teto.  

– Segue a tua resposta. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 
 

Curiosidade (Larápio) 
 

Nome de um pretor (juiz) romano 

corrupto que, ao invés de julgar as 

sentenças de um modo isento, preferia 

vendê-las a quem melhor pudesse pagá-  

-las.  

O seu nome era LUCIUS ANTONIUS 

RUFUS APPIUS e como costumava 

assinas as suas sentenças como L.A.R. 

Apius, o povo logo começou a usar a 

palavra “Larapius” como sinónimo de 

pessoa desonesta, como ladrões e 

gatunos. 
 

 
 

Oração ao Arcanjo 

São Miguel 
 

–  Recomendada pelo  

Papa Francisco. 

 
 

São Miguel Arcanjo, 

defendei-nos neste combate, 

sede o nosso auxílio contra as maldades  

e as ciladas do demónio. 

Instante e humildemente vos pedimos 

que Deus sobre ele impere. 

E vós, Príncipe da Milícia Celeste, 

com esse poder divino,  

precipitai no Inferno a Satanás 

e aos outros espíritos malignos 

que vagueiam pelo mundo  

para perdição das almas. 

Amem. 
 

 
 

 

Cocaína 

– ALERTA DE UM EX-DROGADO, 

AOS JOVENS 

 

Jovem, lê este texto-alerta de um ex-   

drogado e nunca te deixas arrastar para 

a droga.  

A cocaína é maravilhosa, nada te faz 

sentir melhor, tanto que nem sequer 

precisas de sexo, porque quando a 

consomes tens uma sensação orgástica 

que dura muito mais tempo do que o 

orgasmo sexual. 

Tu nunca te cansas, não te sentes 

cansado, não dormes, não tens sono, 

não tens fome, não tens sede, não tens 

dor, não te preocupas. 

Mas o preço que tu pagas é 

realmente muito alto. Se a escolheres, 

tens de desistir de tudo o resto.  

Tens de desistir dos teus amigos, do 

teu parceiro, da tua família, das tuas 

finanças pessoais, das tuas capacidades 

cognitivas progressivamente reduzidas, 

da tua saúde, da tua sanidade, da tua 

vontade, do teu estado físico, da tua 

capacidade de decidir, da tua liberdade. 

O preço é a solidão absoluta e uma 

vida cinzenta, um mundo onde as cores 
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se tornam cinzentas, onde os sons da 

música já não despertam nada em ti.  

Nada te agrada, nada te preenche, 

nada te satisfaz, porque, além disso, 

nada é suficiente. 

A cocaína é uma armadilha, um lobo 

disfarçado de Capuchinho Vermelho e 

vai gradualmente comer o que há de 

mais precioso na vida: a tua paz. 

E quando tu tentares escapar será 

tarde demais, tu ficarás preso atrás 

daquelas grades invisíveis que tu mesmo 

criaste, fazendo coisas que não te 

deixarão dormir à noite, porque não há 

melhor travesseiro para descansar do 

que uma consciência limpa.  

E não vais ter nenhum, porque além 

de te magoares, vais fazer muito mal 

àqueles que amas... 

Mais: vais causar muita dor... e vais 

passar por lugares estranhos, e lidar 

com pessoas que não querem saber da 

tua vida, só do teu dinheiro.  

E tu verás com nostalgia, com 

angústia, com dor, com culpa e com 

vergonha tudo o que uma vez 

enriqueceu a tua vida e deu sentido aos 

teus dias, e tu perdeste isto tudo, por 

causa da maldita cocaína. 

E tu estarás sozinho com ela, esta 

maldita droga, amando-a e odiando-a, e 

quando decidires recuperar tua vida, tu 

não serás mais capaz de te libertar de 

suas correntes.  

A cocaína é a melhor armadilha. Tu 

deves saber. E digo isto porque em todo 

o lugar, o número de revendedores e 

novos consumidores, está a crescer a 

cada dia. Falo disto com conhecimento 

de causa. 

Não te deixes levar pela curiosidade, 

não sigas os teus amigos se eles estão 

nisso...  

NÃO A TESTES. NÃO O FAÇAS. Por 

mais difícil que seja a tua vida, considera 

o pouco que tu tens, que provavelmente 

vale muito mais do que tu pensas.  

E se tu cometeste o erro de entrar 

nesse mundo de medo, pede ajuda, 

porque tu sozinho, não poderás sair. 

Ela não te vai deixar fugir... NUNCA. 

Com ela ao teu lado, a tua história só 

pode terminar de três maneiras: morto, 

preso ou em um asilo de loucos... 
 

(Ex- drogado, anónimo...) 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Seis Adágios populares 
 
 

1 

Tanto ladrão é o que vai a horta  

como o que fica á porta. 

2 

Quem dá e tira  

ao inferno vira. 

3 

O outro mundo é de quem o ganha  

e este de quem o apanha. 

4 

Jogo roubado  

não vai ao cabo. 

5 

Quem não tem vergonha  

toda a terra é sua. 

6 

Todos os diabos ruins  

têm sorte 
 

 
 

 

Aniversários de 

Leitores 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 

seu aniversário natalício, os Leitores das 

seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE EIRIZ: 

– JOANA GOMES, na próxima quarta-     

-feira, dia 30 de setembro.  

PARÓQUIA DE SANFINS: 

– ISABEL MATOS, na próxima sexta-      

-feira, dia 2 de outubro.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Isabel e à 

Joana, um feliz aniversário, festejado 

com um grande bolo e com muito 

champagne, bebido moderadamente.  
 

 
 

Humor 

 

Namorada 
 

Um amigo vai a casa de outro. Este 

manda-o entrar e na sala diz-lhe: 

– Miguel, apresento-te a minha 

namorada Ana… é uma boneca 

insuflável… 

– Podias ter conseguido algo 

melhor… 

– É que eu sou muito tímido. 

– Não estou a falar contigo. Estou a 

falar com a Ana… 

~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Elevador 
 

O inquilino do 5.º andar está na 

frente da porta do elevador da garagem 

do prédio e chega outro que pergunta: 

– Vai subir? 

– Não, não, estou à espera que o 

meu apartamento desça para me levar! 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

Sargento 
 

Na instrução militar, no exército, o 

sargento repreende o recruta: 

– Que estúpido me saíste, recruta, 

um grande imbecil, és a vergonha do 

exército, rapaz! 

– Desculpe, sargento… 

– Desculpe, desculpe… tu és sempre 

a mesma coisa, não melhoras nada! 

Deixa de ser imbecil. 

– Desculpe… 

– Tens mais irmãos? 

– Só tenho um, meu sargento. 

– E ele também é assim tão estúpido 

e tão imbecil como tu? 

– Acho que ainda é mais…   

– É mais? Então o que faz ele? 

– É sargento no exército! 

 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

27-09-2020 – XXVI Dom. Comum 

 

 

ESCALAS DESATIVADASS 
 

IMPORTANTE: 
 

Se, entretanto, surgir a 

oportunidade muito desejada 

pelos Leitores de voltarmos à 

modalidade de um leitor para 

cada Leitura, este Jornal 

passará a publicar a respetiva 

escala, naturalmente algum 

tempo depois, porquanto este 

trabalho vai sempre adiantado. 

Exemplo: esta edição 647, de 

27 de setembro, foi concluída 

em 23 de agosto. 
 

 

 
 

A Fechar 

Vingar-se de uma ofensa é pôr-se ao 

nível dos inimigos.  

Perdoar-lhes é ser superior a eles. 
 

(Rochefoucauld) 
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