
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 650 – Ano XI – 18 / 10 / 2020 

________________________ 
 

TEMPO LITÚRGICO: 

XXIX Domingo Comum 

ANO “A” 
 

 

Sumário 
 

PÁGINA – 1 
– Sumário. 
– 29.º Comum, Dia Mundial das Missões 
– Introdução. 
– Antífona de Entrada. 
– 1.ª Leitura (Isaías).  

PÁGINA – 2 
– Salmo Responsorial. 

PÁGINA – 3 
– 2.ª Leitura (1 Tessalonicenses). 

PÁGINA – 4 
– Aclamação ao Evangelho. 
– Evangelho (Mateus). 

PÁGINA – 5 
– Oração Universal. 

PÁGINA – 6 
– Antífona da Comunhão. 
– Monição da Comunhão. 
– Agenda Santoral. 
– Louvemos o Senhor. 
– Agradeçamos ao Senhor. 
– Anunciemos o Senhor ao mundo. 
– Mensagem Do Papa (Dia Mundial das      
   Missões - 2017). 

PÁGINA – 8 
– Sabias que…. 
– Judas, o Cireneu e Eu. 
– Oração. 
– Descomplica (28). 

PÁGINA – 9 
– Seis Adágios populares. 
– Aniversários de Leitores. 
– Humor. 
– Mudança da hora (Hora de Inverno). 
– Escala. 
– A Fechar. 
 

XXIX Domingo Comum 

(Dia Mundial das Missões) 

 

Outrora muitos cristãos sentiram o 

ardor missionário. E partiram para outras 

terras, como os Apóstolos há dois mil 

anos, para anunciarem o Evangelho. 

Graças à sua missão, o cristianismo está 

vivo em todo o mundo. 

Hoje o Senhor pede-nos a mesma 

paixão missionária na Igreja, em casa, 

na escola, na oficina, no local de 

trabalho, no lazer, onde quer que nos 

encontremos. 

Pelo que cabe a cada um de nós, 

Leitores, qual tem sido a nossa ação 

missionária e o que temos feito? 
 

 
 

 

Introdução 

Estamos ocupados no mundo, mas 

não do mundo. 

 A pessoa não vive só, é parte de 

uma sociedade civil e, por isso, deve 

estabelecer relações de colaboração 

com as outras pessoas. (Deve ser 

colaborante, não deve refugiar-se, isolar-

se, nem viver em solidão). 

Da necessidade de organizar a 

convivência, deriva a necessidade de 

determinar direitos e deveres, de criar 

instituições, de estabelecer formas de 

contribuir para o bem comum. Não é fácil 

estabelecer aquilo que é justo: entram 

em jogo diferentes interesses, perspeti-

vam-se diferentes objetivos; há quem 

pretenda favores, quem reivindique 

privilégios, e, então, quando assim é, as 

tensões surgem, inevitavelmente.  

Para complicar ainda mais o 

problema, há as relações entre o 

ordenamento estatal e as instituições 

religiosas, com os seus princípios, 

normas, hábitos, tradições e pretensões 

irrenunciáveis. Muitas pessoas, sentindo-     

-se súbditas de dois poderes em 

competição – que muitas vezes vão para 

além das próprias atribuições, lançando-      

-se depois acusações recíprocas de 

invasão do próprio terreno – têm a 

consciência dilacerada (destroçada). 

Então, para resolver o conflito, há quem 

escolha posições fanáticas e 

integralistas, pretendendo impor a toda a 

gente as suas próprias convicções, e há 

quem renuncie a um confronto, do qual 

teme sair derrotado, e se afaste.  

Na célebre Carta a Diogneto, 

composta em meados do século II,  

(parte dela publicada em anteriores 

“Jornais do Leitor” nomeadamente nos 

n.ºs 103, 104 e 105, de Julho e Agosto 

de 2011), são sugeridos princípios 

sapientes e atuais: A carta diz o 

seguinte: «Os cristãos, nem por razão, 

nem por voz, nem por costumes se 

distinguem das outras pessoas. Vivendo 

em cidades gregas e bárbaras, como a 

cada um aconteceu, e adequando-se 

aos costumes locais no que diz respeito 

à roupa, à alimentação e a tudo mais, 

testemunham um método de vida social 

admirável e, sem dúvida, paradoxal. 

Vivem na sua pátria, mas como 

forasteiros; participam em tudo como 

cidadãos, e de tudo estão desapegados 

como estrangeiros. Cada pátria 

estrangeira é a sua pátria, e cada pátria 

é estrangeira. Casam como toda a gente 

e geram filhos, mas não abandonam os 

recém-nascidos. Põem em comum a 

mesa, mas não a cama. Moram na terra, 

mas têm a sua cidadania no céu. 

Obedecem às leis estabelecidas, e com 

a sua vida superam as leis. Numa 

palavra, assim como a alma está no 

corpo, assim no mundo estão os 

cristãos» {Carta a Diogneto, V, 1-10; VI, 1). 

– Então que resplandeçam os 

cristãos como astros no mundo; 

cidadãos exemplares, coerentes com as 

próprias ideias, respeitosos das ideias 

dos outros. 
 

 
 

Antífona de Entrada 

Salmo 16, 6.8.9 

 

Respondei-me, Senhor, quando Vos 

invoco,  

ouvi a minha voz, escutai as minhas 

palavras.  

Guardai-me dos meus inimigos, Senhor. 

Protegei-me à sombra das vossas asas. 
 

 
 

Primeira Leitura 
(Is 45, 1.4-6) 

 
MONIÇÃO: 
 

Deus chamou Isaías. Como ele 

consagremo-nos também nós ao Senhor no 

serviço do Seu reino. 
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LEITURA: 
 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Assim fala o Senhor a Ciro, seu 

ungido, a quem tomou pela mão 

direita, para subjugar diante dele as 

nações e fazer cair as armas da 

cintura dos reis, para abrir as portas 

à sua frente, sem que nenhuma lhe 

seja fechada: 4«Por causa de Jacob, 

meu servo, e de Israel, meu eleito, 

Eu te chamei pelo teu nome e te dei 

um título glorioso, quando ainda não 

Me conhecias. 5Eu sou o Senhor e 

não há outro; fora de Mim não há 

Deus. Eu te cingi, quando ainda não 

Me conhecias, 6para que se saiba, 

do Oriente ao Ocidente, que fora de 

Mim não há outro. Eu sou o Senhor 

e mais ninguém». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Leitor, entramos na última secção do 

Tempo Comum: nestes domingos finais, os 

textos litúrgicos apelam-nos à vigilância. 

Portanto, ajuda a transmitir isso à assembleia 

que te escuta. 

A Leitura começa com uma longa 

introdução, uma espécie de titulatura. Imagina 

assim: «Assim fala o Senhor a Ciro» … «Por 

causa de Jacob». Quer dizer que a série de 

títulos deve ser dita com tensão, com a voz 

elevada. Depois, vem outra voz. A leitura 

deve respeitar o sentido da frase.  

Lê devagar – como sempre se recomenda 

– e abastece ar suficiente, controla a 

respiração, para poder fazer as cesuras e as 

pausas no lugar certo.  

Recorda que não estás na atitude de 

quem lê um texto, mas de quem proclama a 

Palavra. Não é a mesma coisa que ler o jornal 

ou uma revista. 

Toma sentido às palavras: ungido / 

subjugar / cingi / e outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

Há uns trinta anos que os Israelitas 

se encontravam na Babilónia quando, 

entre eles, surgiu um profeta. 

Permaneceu anónimo. Porém, dos 

oráculos que os seus discípulos 

recolheram e inseriram nos livros de 

Isaías, transparece a sua personalidade 

eminente: era um poeta, um dos mais 

requintados que Israel teve, uma pessoa 

sensível, culta e atenta aos aconteci-

mentos sociais e políticos que diziam 

respeito ao seu povo. Digamos que era 

um teólogo genial, que soube vislumbrar 

o plano de salvação de Deus para além 

de tudo aquilo que eram os simples 

acontecimentos, as alianças, as intrigas 

diplomáticas ou as campanhas militares. 

Aparece Ciro que liberta o povo 

Então, no trecho de hoje, ele revela o 

que o Senhor está para realizar em favor 

do seu povo: Babilónia, a sanguinária, a 

maldita, é potente, mas por pouco 

tempo; no horizonte surgiu um novo 

astro, o rei dos Persas, chamado Ciro 

(530 a.C.). Este hábil chefe, com uma 

série de expedições vitoriosas, conquista 

e submete todos os reinos da Ásia 

Menor e do Oriente. Por fim, dirige-se 

contra a Babilónia, onde não encontra 

resistência, e entra triunfante. Dominador 

incontestável do mundo, publica um 

édito no qual se apresenta como o 

salvador dos oprimidos, o defensor dos 

fracos, o homem piedoso de quem Deus 

se serve para realizar os seus planos. 

Ordena que sejam libertados todos os 

deportados: se assim o desejarem dizia 

ele – podem voltar à terra dos seus pais 

e praticar a sua religião; mais ainda: ele 

mesmo quer contribuir para a 

reconstrução dos lugares de culto 

destruídos pelos soldados da Babilónia 

(Esd 1, 1-4). 

Ora, depois desta introdução 

histórica, é fácil compreender a Leitura 

de hoje, onde – pela boca deste profeta – 

Ciro é apresentado como o eleito do 

Senhor: «O Senhor tomou-o pela mão 

direita, para subjugar diante dele as 

nações, para abrir as portas à sua frente 

sem que nenhuma lhe seja fechada» (v. 

1). Depois, como acontece nos oráculos 

de entronização de um rei (SI 2 e 110), 

Deus dirige-se diretamente ao novo 

soberano: «Eu te chamei pelo teu nome 

e te dei um título glorioso quando ainda 

não me conhecias... Eu te cingi, quando 

ainda não me conhecias» (v. 4-5).  

É um título extraordinário, este que 

foi dado por Deus a Ciro: ungido, ou 

seja, messias, cristo. Mas, o Senhor 

atribuiu-lhe outros: «Digo a Ciro: és o 

meu pastor, e ele cumprirá a minha 

vontade» (Is.44,28); «ele reconstruirá a 

minha cidade e libertará os meus 

deportados», «suscitei-o para a justiça» 

e diante dele «aplanarei todos os seus 

caminhos» (Is 45, 13). São expressões 

que quase levam a pensar que Ciro é 

considerado pelo profeta o salvador 

esperado, o messias, o rei que 

«dominará de um ao outro mar, do 

grande rio até aos confins da terra» (SI 

72, 8).  

Nada acontece por acaso 

Mas não, não o era. Ciro foi somente 

o instrumento do Senhor para libertar o 

povo da escravidão da Babilónia e – esta 

é a surpresa – realizou esta obra de 

salvação sem estar consciente dela. 

Note-se a insistência do autor sobre este 

facto: «quando ainda não me conhecias 

…» (v.4-5).  

A confirmação vem do célebre 

Cilindro de Ciro, no qual as vitórias 

extraordinárias deste rei não são 

atribuídas ao Senhor mas à proteção do 

deus Marduc: (deus da mitologia 

babilónica. Tinha a forma de dragão com 

cabeça de serpente. Na Bíblia é muitas 

vezes chamado “deus Baal”). Então, 

«Marduc olhou para todas as nações 

procurando uma que as governasse com 

retidão e pronunciou o nome de Ciro 

para que dominasse o mundo. Marduc, o 

grande deus, gostou dele e pôs-se a seu 

lado, como um verdadeiro amigo.» Mas 

isso era apenas o que Ciro pensava. Na 

verdade, Ciro, que se considerava o 

eleito do deus dos Babilónios, de facto 

era guiado pelo Deus de Israel, o único 

Deus, o único Senhor «e mais ninguém» 

(v. 6). 

As palavras do profeta são um 

convite a olhar para os acontecimentos e 

para a história do mundo com outros 

olhos: as pessoas e os povos agitam-se, 

são movidos por interesses e paixões, 

têm arrebatamentos de generosidade e, 

ao mesmo tempo, muitos momentos de 

egoísmo também. Mas o Senhor está 

presente e faz com que tudo entre no 

seu desígnio de salvação.  

Até mesmo os ateus e os não-             

-crentes têm dado muitas vezes e sem o 

saberem, um contributo à purificação da 

fé e da religião, bem como à libertação 

do homem. Na verdade, sem o saber, 

estão envolvidos nos projetos de Deus.    
 

 
 

Salmo Responsorial 
Sl 95 (96), l.3.4-5.7-8.9-10a.c (R. 7b) 

 

MONIÇÃO: 
 

Com a terra inteira aclamemos o Senhor, 

dirigindo-Lhe um cântico novo. 
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REFRÃO: 
 
ACLAMAI A GLÓRIA E O PODER DO 

SENHOR. 

 

SALMO: 

 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo, 

cantai ao Senhor, terra inteira. 

Publicai entre as nações a sua glória, 

em todos os povos as suas maravilhas. 
 

O Senhor é grande e digno de louvor, 

mais temível que todos os deuses. 

Os deuses dos gentios não passam de 

ídolos, 

foi o Senhor quem fez os céus. 
 

Dai ao Senhor, ó família dos povos, 

dai ao Senhor glória e poder. 

Dai ao Senhor a glória do seu nome, 

levai-Lhe oferendas e entrai nos seus 

átrios. 
 

Adorai o Senhor com ornamentos 

sagrados, 

trema diante d’Ele a terra inteira. 

Dizei entre as nações: «O Senhor é 

Rei», 

governa os povos com equidade. 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
(1 Ts 1, 1-5b ) 

 

MONIÇÃO: 
 

Como São Paulo dêmos continuamente 

graças a Deus por todos aqueles que 

connosco O louvam e adoram. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Tessaloni-

censes 
 

1Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja 

dos Tessalonicenses, que está em 

Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: 

A graça e a paz estejam convosco.  
2Damos continuamente graças a 

Deus por todos vós, ao fazermos 

menção de vós nas nossas 

orações. 3Recordamos a atividade 

da vossa fé, o esforço da vossa 

caridade e a firmeza da vossa 

esperança em Nosso Senhor Jesus 

Cristo, na presença de Deus, nosso 

Pai. 4Nós sabemos, irmãos amados 

por Deus, como fostes escolhidos.  
5bO nosso Evangelho não vos foi 

pregado somente com palavras, mas 

também com obras poderosas, com 

a ação do Espírito Santo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 

Leitor, há colegas que sentem alguma 

dificuldade para pronunciar a palavra 

“Tessalonicenses”. Se porventura és um 

deles, então deves treiná-la muitas vezes ao 

longo da semana, até porque vais ter de a 

pronunciar duas vezes nesta leitura. 

A Leitura começa com um título (Paulo) e 

uma saudação (A graça). Não deixes cair o 

tom de voz nos dois pontos (:).  

Atenção à enumeração: fé, caridade, 

esperança. Faz cesura em cada enunciado.  

«Nós sabemos (baixa o tom e lê como 

seja um intercalar, em) irmãos amados por 

Deus (e volta a retomar o primeiro tom, em) 

como fostes escolhidos.  

Cuidado com a palavra “pregado” (lê 

“prègado”). Há “pregar” com pregos na 

madeira e há “prègar” anunciando a Palavra 

de Deus. Escreve-se da mesma maneira, mas 

pronuncia-se de maneira diferente. 

Exercita as palavras: Tessalonicenses / 

Silvano / Timóteo / menção / pregado / e 

outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

Hoje e durante os próximos quatro 

domingos, serão propostos à nossa 

atenção trechos da primeira Carta aos 

Tessalonicenses. 

Tessalónica era uma rica metrópole 

comercial que se erguia na parte mais 

interna do golfo de Salónica; o nome 

provinha da irmã de Alexandre Magno, 

esposa do general Cassandro, fundador 

da cidade. Estava protegida por uma 

imponente muralha que, partindo do mar, 

circundava a colina sobre a qual surgia a 

acrópole. O geógrafo Estrabão (Grego, 

que viveu entre 58 a.C e 25 d.C.), 

descreve-a como uma cidade «populosa, 

despreocupada e aberta a todas as 

novidades, boas e más». Como qualquer 

cidade portuária, também esta não era 

um modelo de moralidade: pelas ruas 

circulavam prostitutas, vagabundos, 

gente ociosa, charlatães; contudo, era 

habitada também por pessoas honestas 

e trabalhadoras. 

Paulo chega lá por volta do ano 50 e, 

como era seu costume, anuncia Cristo 

antes de mais aos judeus que, ao 

sábado, se reuniam na sinagoga. Os 

resultados foram, de certa forma, 

desoladores, pois pouca gente acreditou 

na sua pregação. Teve mais sucesso 

quando se dirigiu aos pagãos, que 

aderiram à fé em número considerável; 

contando-se entre eles não poucas 

mulheres da nobreza (Act 17,1-9).            

Passadas poucas semanas, um 

tumulto provocado pelos judeus obrigou 

Paulo a abandonar à pressa a cidade, 

antes de ter conseguido explicar aos 

discípulos os temas centrais da fé; é 

devido a esta situação que ele está 

convencido de ter deixado para trás uma 

comunidade frágil. 

A desilusão e desânimo de Paulo 

As etapas sucessivas da sua viagem 

foram também marcadas por 

dificuldades e insucessos. No areópago 

de Atenas (antigo tribunal constituído por 

assembleia de homens eminentes 

“grandes na sociedade, importantes”), 

tentou um contacto com os intelectuais 

da Grécia, mas a experiência foi uma 

desilusão: «Ao ouvirem falar da 

ressurreição dos mortos, uns co-

meçaram a troçar, enquanto outros 

disseram: "Ouvir-te-emos falar sobre isso 

ainda outra vez." Alguns, no entanto, 

concordaram com ele e abraçaram a fé» 

(Act 17, 32-34). 

Depois, de Atenas passou para 

Corinto, a cidade com dois portos, co-

nhecida em todo o mundo pela vida 

dissoluta dos seus habitantes, e, 

portanto, terreno aparentemente pouco 

apropriado para a semente do 

Evangelho. Paulo encontrava-se desen-

corajado, tanto que decidiu falar de 

Cristo apenas ao sábado, na sinagoga, e 

dedicar o resto da semana à sua 

profissão de construtor de tendas (Act 

18, 1-4).  

Deus realiza sempre a sua obra 

Um dia, chegam de Tessalónica os 

seus companheiros no trabalho 

apostólico, Silas e Timóteo, portadores 

de notícias inesperadas e surpreen-

dentes: a comunidade dos tessaloni-

censes desenvolvera-se, crescera 

frondosa e tornara-se um modelo de fé e 

da prática da caridade fraterna;  
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enfrentava com coragem a perseguição 

e os vexames  dos não-crentes e gozava 

da estima dos pagãos pela vida íntegra 

que os batizados levavam; todos 

recordavam Paulo com nostalgia e lhe 

estavam imensamente gratos, já que 

através dele conheceram a fé e foram 

entregues a Cristo, e aguardavam com 

ânsia a sua visita...  

Então, admirado, quase incrédulo, 

Paulo ouvia os amigos. De novo en-

corajado, decidiu dedicar-se novamente, 

a tempo inteiro, ao anúncio do 

Evangelho (Act 18, 5). Ainda emocio-

nado, escreveu   –   também em nome 

de Silas e Timóteo – uma carta aos 

tessalonicenses.   

Foi assim que nasceu o primeiro 

escrito do Novo Testamento. Estávamos 

no ano de 51 d.C.  

Nos cinco primeiros versículos – os 

da Leitura de hoje – Paulo confessa a 

alegria que experimenta sempre que, na 

oração, pensa nos cristãos de 

Tessalónica; porque lhe disseram que 

esta comunidade era fundada na fé, na 

esperança e na caridade (v. 3). 

Estas três virtudes são 

caracterizadas e unidas. Antes de mais, 

o empenho na fé: os tessalonicenses 

não se limitaram a aceitar e a repetir 

algumas fórmulas abstratas, mas 

traduziram a sua fé em gestos concretos, 

numa caridade operativa, em ações que 

toda a gente podia verificar. 

Também a sua esperança é 

inabalável, não desmorona diante das 

dificuldades e das provas, nem mesmo 

perante o perigo de vir a perder a vida. 

No progresso espiritual realizado pela 

comunidade de Tessalónica, Paulo vê a 

obra de Deus e a potência do Espírito. 

Estava desencorajado porque constatara 

a sua própria fraqueza e, agora, alegra-

se, verificando como Deus consegue 

sempre realizar a sua obra. 
 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Fl 2, 15d.16a ) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Os cristãos devem cumprir os seus 

deveres de cidadãos, sem esquecer o 

testemunho da Fé no Senhor. 

  

REFRÃO: 
 
ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Vós brilhais como estrelas no mundo, 

ostentando a palavra da vida. 
 

 
 

Evangelho (Mt 22, 15-21) 

 

EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, 15os fariseus 

reuniram-se para deliberar sobre a 

maneira de surpreender Jesus no que 

dissesse. 16Enviaram-Lhe alguns dos 

seus discípulos, juntamente com os 

herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre, 

sabemos que és sincero e que ensinas, 

segundo a verdade, o caminho de Deus, 

sem te preocupares com ninguém, pois 

não fazes aceção de pessoas. 17Diz-nos 

o teu parecer: É lícito ou não pagar 

tributo a César?» 18Jesus, conhecendo a 

sua malícia, respondeu: «Porque Me 

tentais, hipócritas?  19Mostrai-me a 

moeda do tributo». Eles apresentaram-       

-Lhe um denário e Jesus perguntou:  
20«De quem é esta imagem e esta 

inscrição?» 21Eles responderam: «De 

César». Disse-Lhes Jesus: «Então, dai a 

César o que é de César e a Deus o que 

é de Deus». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

A frase com que termina este trecho 

é uma das mais conhecidas, mas 

também das mais enigmáticas; não é 

fácil determinar o seu significado, pelo 

que nem sempre é citada a propósito. 

Por vezes, é utilizada por quem detém o 

poder para convidar as hierarquias 

eclesiais a não se imiscuírem nas 

questões políticas; outras vezes, são 

estas a recordá-la aos governantes para 

afirmarem o seu próprio direito de 

defender e proclamar os valores do 

Evangelho. Foi usada, inclusivamente, 

por quem defendia a hierocracia papal e 

por quem sustentava a autoridade 

religiosa do Imperador, por quem 

defendia a laicidade do estado e por 

quem sonhava com uma subordinação 

deste ao poder religioso, por quem 

sacralizava (“santificava”) as instituições 

e por quem justificava o poder temporal 

da Igreja. Há também quem, de forma 

banal, a utilize para convidar a dar a 

cada pessoa aquilo que lhe é devido. 

(Ou seja, serve para tudo e para tantos!). 

Para compreender esta frase, é 

preciso colocá-la no contexto que lhe 

deu origem. 

Então é assim: 

O imperador de Roma exigia de cada 

um dos seus súbditos – que tivesse feito 

catorze anos no caso dos homens, e 

doze no caso das mulheres, até aos 

sessenta e cinco anos – que entregasse 

ao tesouro público um denário por ano. 

Era o “tributum capitis” (tributo por 

cabeça) para o qual se faziam os 

recenseamentos odiosos que muitas 

vezes provocavam revoltas populares 

(Lc 2, 1-5; Act 5, 37). É que, contar o 

povo que pertencia a Deus, era, para o 

israelita piedoso, subtraí-lo à autoridade 

do Senhor e sujeitá-lo a um poder 

humano. Por este motivo é que David, 

depois de ter feito o recenseamento, 

sentiu bater forte o coração e exclamou: 

«cometi um grande pecado ao fazer isto; 

procedi como um insensato» (2 Sm 24, 

10). 

Um dia, os fariseus, acompanhados 

pelos herodianos (partidários de Herodes), 

apresentaram-se a Jesus; de forma 

muito reverente, depois de terem 

reconhecido o seu amor pela verdade e 

a sua integridade, dirigem-lhe uma 

pergunta insidiosa (traiçoeira): «Sabe-

mos que és sincero, não te deixas 

influenciar por ninguém e não fazes 

aceção de pessoas. Diz-nos o teu 

parecer:  É  lícito  ou  não  pagar  tributo  

a César?» (v. 16-17). 

É curiosa esta aliança entre fariseus 

e partidários de Herodes. Os primeiros 

(os fariseus), consideravam um pecado 

apoiar a ocupação romana, enquanto 

que os segundos (os judeus partidários 

de Herodes) eram apoiantes de Herodes 

Antipa, o fantoche sem personalidade 

nenhuma, submetido ao imperador 

Tibério, e eram colaboracionistas na 

ocupação dos romanos. Aliaram-se 

contra Jesus porque Ele incomodava, 

tanto uns como outros; E incomodava, 

porque era leal e rejeitava todo o tipo de 

hipocrisia. 

Então a pergunta é formulada de tal 

forma que não deixa escapatória: ou se 

pronuncia contra o pagamento dos 

impostos, e pode ser denunciado às  
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autoridades romanas como um 

subversivo (e de facto, segundo refere 

Lucas, Jesus é acusado diante de 

Pilatos de incitar o povo a não pagar o 

tributo a César Lc 23, 2), ou então 

declara-se favorável, e ganha a antipatia 

(a repulsa) do povo que odeia os 

colonizadores romanos. Jesus é mesmo 

encostado à parede. 

Sabemos que os impostos, em todo o 

lado, são sempre pagos com uma certa 

má vontade; a este facto, na Palestina, 

juntava-se outro, de ordem religiosa: o 

denário exigido, tinha, num dos lados, a 

representação do imperador, com a 

inscrição «Tibério César, filho augusto 

do divino Augusto» e, do outro, o título 

«Sumo Pontífice» com a imagem de uma 

mulher sentada, símbolo da paz, e que 

representava provavelmente Lívia, a 

mãe de Tibério. Em 1960, foram 

encontradas umas trinta moedas destas, 

no monte Carmelo, na Palestina. 

É também conhecida a repugnância 

dos Israelitas pelas imagens humanas, 

proibidas pela lei. Por isso, usar o 

denário de Tibério, significava consentir 

numa forma de idolatria. 

Mas Jesus dá-se conta da insídia (da 

traição) que lhe estenderam, mas não 

foge à pergunta; como faz 

habitualmente, leva os seus 

interlocutores à raiz do problema. 

Vejamos, então: 

Antes de mais, Jesus quer que lhe 

mostrem uma dessas moedas; eles, 

ingenuamente, levam as mãos à túnica, 

onde normalmente escondiam o dinheiro 

(naquele tempo não existiam bolsos) e 

apresentam-lha. Não se dão conta,  

sequer, que Jesus lhes troca as voltas: 

antes de mais, se lhes pede a moeda, é 

porque não tem nenhuma (aliás, não tem 

sequer uma pedra onde reclinar a 

cabeça; significa dizer: não tem nada! 

‘Mt 8, 20’), e se eles lhe apresentam uma 

moeda, é porque normalmente a utilizam 

sem problemas, recebem-na pelos seus 

serviços e com ela adquirem produtos no 

mercado. Mas há mais: a disputa tem 

lugar no recinto do templo (Mt 21, 23), 

portanto, no lugar santo, e eles não se 

preocupam em o profanar, mostrando 

aquela imagem; só têm escrúpulos 

quando se trata de pagar os impostos. 

Continuemos: depois de ter 

observado a moeda, Jesus pergunta: 

«De quem é esta imagem?»; «De 

César», respondem eles. «Então –

conclui – dai a César o que é de César e 

a Deus o que é de Deus» (v. 21).  

Ora, a primeira mensagem que Jesus 

quer transmitir é clara: é um dever moral, 

para além de civil (cívica), contribuir para 

o bem comum com o pagamento do 

tributo; não há razão que justifique a 

evasão (a fuga) fiscal ou o furto dos bens 

do Estado. Seja qual for a linha política e 

económica escolhida pelo governo, o 

discípulo de Cristo é chamado a ser um 

cidadão honesto e exemplar, empenha-

do ativamente na construção de uma 

sociedade justa; recusa os subterfúgios 

(as habilidades, as espertezas) e faz 

escolhas políticas que favoreçam os 

mais fracos, não aqueles que 

salvaguardam os seus próprios 

interesses. 

Também São Paulo, escrevendo aos 

Romanos, volta a propor, em termos 

mais explícitos, a diretiva do Mestre. 

Estamos no início do reino de Nero – o 

imperador tem pouco mais de vinte anos 

e governa já há três anos, felizmente de 

forma clemente e moderada – e eis o 

que o Apóstolo recomenda aos cristãos 

da capital: «Que todos se submetam às 

autoridades públicas, pois não existe 

autoridade que não venha de Deus, e as 

que existem foram estabelecidas por 

Deus. Por isso, quem resiste à 

autoridade opõe-se à ordem querida 

Deus. É por isso que é necessário 

submeter-se, não só por medo do 

castigo, mas também por razões de 

consciência. É também por essa razão 

que pagais os impostos; aqueles que 

têm de se ocupar disso, são funcionários 

de Deus. Dai a cada um o que lhe é 

devido: o imposto, a quem se deve o 

imposto; a taxa, a quem se deve a taxa; 

o respeito, a quem se deve o respeito; a 

honra, a quem deve a honra» (Rm 13, 1-

7). 

Mas a resposta de Jesus não se 

limita a afirmar o dever de contribuir para 

o bem comum com o pagamento dos 

impostos; Ele acrescenta: «Dai a Deus o 

que é de Deus.» (Mt 22, 21). 

Na verdade, o verbo que utiliza, 

significa mais propriamente «restituir». 

Dirigindo-se aos presentes, de facto, Ele 

diz: «Restitui a César o que pertence a 

César e restitui a Deus o que é de 

Deus.» Eles não só conservam o 

dinheiro que deve ser entregue ao 

imperador, como se apoderaram 

também, de forma ilegal e injusta, de 

uma propriedade de Deus; devem 

devolvê-la imediatamente porque Ele 

exige, é sua. 

De que propriedade se trata? 

Vejámos: 

Já Tertuliano (primeiro dos escritores 

cristãos) no ano 200, tinha intuído que se 

tratava do ser humano que deve ser 

restituído a Deus. De facto, criando-o, 

Deus dissera: «"Façamos o ser humano 

à nossa imagem, à nossa semelhança." 

Deus criou o ser humano à sua imagem, 

criou-o à imagem de Deus» (Gn 1, 26-

27). 

Então, se a moeda devia ser 

«restituída» a César, porque nela estava 

impresso o rosto do seu proprietário, 

também o ser humano devia ser 

«restituído» a Deus. Ele é a única 

criatura sobre a qual está impresso o 

rosto de Deus, é sagrada e ninguém se 

pode apropriar dela. Quem se apropria 

desta criatura (a escraviza, a oprime, a 

explora, a domina, a usa como objeto...) 

deve restituí-la imediatamente ao seu 

Senhor.     
 

 
 

Oração Universal 

 

1 

Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 

pelas que vivem em países de missão 

e pelos seus bispos, presbíteros e outros 

missionários, 

oremos ao Senhor.  

 

2 

Pelos homens e mulheres mais infelizes, 

pelos que sofrem a ditadura e a 

opressão 

e por aqueles que não veem 

reconhecidos os seus direitos, 

oremos ao Senhor. 

 

3 

Pelos cristãos que trabalham pelo 

Evangelho, 

pelos que perdem a coragem e 

desanimam 

e pelos que são perseguidos, mas 

persistem, 

oremos ao Senhor. 

 

4 

Pelos homens que não fazem aceção de 

pessoas, 

pelos que sofrem as ciladas de outros 

homens 

e pelos que dão a Deus o que é de 

Deus, 

oremos ao Senhor. 
 



5 

Pelas missões de todo o mundo, 

pelas religiosas e irmãos leigos que as 

servem 

e pelos cristãos que por eles oram sem 

desânimo, 

oremos ao Senhor. 

 

6  

Pela nossa assembleia aqui reunida, 

pelos fiéis que permanecem firmes na 

esperança, 

e pelos que praticam com alegria a 

caridade, 

oremos ao Senhor. 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 32, 18-19 

 

O Senhor vela sobre os seus fiéis,  

sobre aqueles que esperam na sua 

bondade, 

para libertar da morte as suas almas,  

para os alimentar no tempo da fome. 

 

 OU: 
 

Mc 10, 45 

 

O Filho do homem veio ao mundo  

para dar a vida pela redenção dos 

homens. 
 

 
 

Monição da Comunhão 
 

Jesus oferece-se agora na Sagrada 

Comunhão  

para nos ajudar a sermos santos  

e darmos testemunho d’Ele sempre e em 

toda a parte. 
 

 
 

Agenda Santoral 

Dia 19 – SS. João de Brébeuf e Isaac 

Jogues (Presbíteros) e 

Companheiros (Mártires).  

– S. Paulo da Cruz (Presbítero).  

Dia 22 – S. João Paulo II (Papa).     

Dia 23 – S. João de Capistrano 

(Presbítero). 

 Dia 24 – Santa Maria no Sábado. 

            – S. António Maria Claret 

(Bispo).  
 

 
 

Louvemos o Senhor 

 
Deus é tão nosso amigo! Chamou o 

Profeta Isaías ainda antes dele O 

conhecer (Primeira Leitura). Desde 

sempre pensou em nós. Está connosco. 

Quer a nossa companhia no Céu quando 

nos vier chamar. 

Como O devemos adorar e louvar! 

Não têm conta os dons que nos 

concede… 

Deu-nos a vida. Aproveitemo-la para 

cumprir a missão que nos confiou. 

Deu-nos a saúde. Trabalhemos e 

esforcemo-nos por tornarmos o mundo 

melhor. 

Deu-nos uma família. Procuremos 

ajudar-nos uns aos outros para sermos 

felizes. A sociedade será mais feliz. 

Deu-nos a Fé. Nunca duvidemos da 

Sua presença amiga na nossa vida para 

nos abençoar, ajudar e salvar. 

Por tudo, louvemos o Senhor. 
 

 
 

Agradeçamos ao 

Senhor 

 
São Paulo dá continuamente graças 

a Deus (Segunda Leitura). 

Agradeçamos ao Senhor pelo céu tão 

belo onde brilham de noite a lua e as 

estrelas e onde o sol nos alumia e 

aquece em cada dia que passa. 

Agradeçamos ao Senhor pela terra 

onde vivemos, pelos animais, pelos 

campos, pelas florestas e pelos jardins 

que nossos olhos contemplam. 

Agradeçamos ao Senhor pela 

imensidão do mar onde vivem os peixes 

que nos alimentam e cujas águas unem 

os cinco continentes. 

Agradeçamos ao Senhor pelo navio, 

pelo automóvel, pelo comboio, pelo 

avião e pela nave espacial que nos 

transportam a todo o mundo. 

Agradeçamos ao Senhor pelos 

jornais, pelos livros, pelas revistas e 

também pelo telefone, pelo telemóvel, 

pela rádio, televisão e internet que nos 

mantêm virtualmente presentes em 

todos os dias e a qualquer hora. 

Por tudo, sejamos agradecidos. 
 

 
 

 

Para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, 

que fora de Mim não há outro Deus.  

Eu sou o Senhor e mais ninguém».  

(Is 45, 6) 

Anunciemos o Senhor 

ao mundo 
 

Anunciemos o Senhor ao mundo 

para que as pessoas cumpram os seus 

deveres na sociedade e as suas 

obrigações para com Deus, observando 

o que Ele diz no Evangelho: «Dai a 

César o que é de César e a Deus o que 

é de Deus». 

Anunciemos o Senhor às crianças. 

Onde estão, irradiam beleza, simplici-

dade, ternura, alegria, elevando-nos para 

Deus misericordioso e bom. 

Anunciemos o Senhor aos jovens. 

Eles vão continuar a obra dos seus 

antecessores com muita audácia, 

generosidade e inovação. 

Anunciemos o Senhor aos adultos. 

As diversas profissões e atividades que 

exercem, contribuem para o progresso 

da humanidade. 

Anunciemos o Senhor aos idosos. 

Eles também têm um lugar insubstituível 

na sociedade para ensinar com a 

experiência adquirida. 

Anunciemos o Senhor aos que se 

santificam na vida familiar e àqueles que 

o Senhor chamou para a vida 

consagrada ao serviço dos irmãos. 

Tenhamos connosco durante todos 

os dias da nossa vida a Virgem Maria 

que há cem anos veio ao nosso encontro 

em Fátima. Sem Ela nada conseguire-

mos. Com o Seu amor de Mãe 

alcançaremos para nós e para todos, as 

bênçãos do Senhor. A felicidade vivida 

na terra, permanecerá para sempre no 

Céu. 
 

 
 

MENSAGEM DE SUA 

SANTIDADE 

PAPA FRANCISCO 
 

PARA O DIA MUNDIAL DAS 

MISSÕES (2017) 
 

A missão no coração da fé cristã 
 

Queridos irmãos e irmãs! 

O Dia Mundial das Missões 

concentra-nos, também este ano, na 

pessoa de Jesus, «o primeiro e maior 

evangelizador» (Paulo VI, Exort. Ap. Evan- 

 

– Pág. 6 / 9   
XXIX Domingo Comum – 18.10.2020 – N.º 650 

 



– Pág. 7 / 9   
XXIX Domingo Comum – 18.10.2020 – N.º 650 

 

gelii nuntiandi, 7), que incessantemente 

nos envia a anunciar o Evangelho do 

amor de Deus Pai, com a força do 

Espírito Santo. Este Dia convida-nos a 

refletir novamente sobre a missão no 

coração da fé cristã. De fato a Igreja é, 

por sua natureza, missionária; se assim 

não for, deixa de ser a Igreja de Cristo, 

não passando duma associação entre 

muitas outras, que rapidamente veria 

exaurir-se (esgotar-se, esvaziar-se) a 

sua finalidade e desapareceria. Por isso, 

somos convidados a interrogar-nos 

sobre algumas questões que tocam a 

própria identidade cristã e as nossas 

responsabilidades de crentes, num 

mundo baralhado com tantas quimeras, 

ferido por grandes frustrações e 

dilacerado por numerosas guerras 

fratricidas, que injustamente atingem 

sobretudo os inocentes. Qual é 

o fundamento da missão? Qual é 

o coração da missão? Quais são 

as atitudes vitais da missão? 

 

A missão e o poder transformador 

do Evangelho de Cristo, Caminho, 

Verdade e Vida 

 

1. A missão da Igreja, destinada a 

todos os homens de boa vontade, funda-    

-se sobre o poder transformador do 

Evangelho. Este é uma Boa Nova 

portadora duma alegria contagiante, 

porque contém e oferece uma vida nova: 

a vida de Cristo ressuscitado, o qual, 

comunicando o seu Espírito vivificador, 

torna-Se para nós Caminho, Verdade e 

Vida (cf. Jo 14, 6). É Caminho que nos 

convida a segui-Lo com confiança e 

coragem. E, seguindo Jesus como 

nosso Caminho, fazemos experiência da 

sua Verdade e recebemos a sua Vida, 

que é plena comunhão com Deus Pai na 

força do Espírito Santo, liberta-nos de 

toda a forma de egoísmo e torna-se 

fonte de criatividade no amor. 

2. Deus Pai quer esta transformação 

existencial dos seus filhos e filhas; uma 

transformação que se expressa como 

culto em espírito e verdade (cf. Jo 4, 23-

24), ou seja, numa vida animada pelo 

Espírito Santo à imitação do Filho Jesus 

para glória de Deus Pai. «A glória de 

Deus é o homem vivo» (Ireneu,  

Adversus haereses IV, 20, 7). Assim, o 

anúncio do Evangelho torna-se palavra 

viva e eficaz que realiza o que proclama 

(cf. Is 55, 10-11), isto é, Jesus Cristo, 

que incessantemente Se faz carne em 

cada situação humana (cf. Jo 1, 14). 
 

A missão e o kairós de Cristo 
 

3. Por conseguinte, a missão da 

Igreja não é a propagação duma 

ideologia religiosa, nem mesmo a 

proposta duma ética sublime. No mundo, 

há muitos movimentos capazes de 

apresentar ideais elevados ou 

expressões éticas notáveis.  

Diversamente, através da missão da 

Igreja, é Jesus Cristo que continua a 

evangelizar e agir; e, por isso, aquela 

representa o kairós, o tempo propício da 

salvação na história. Por meio da 

proclamação do Evangelho, Jesus torna- 

-Se sem cessar nosso contemporâneo, 

consentindo à pessoa que O acolhe com 

fé e amor experimentar a força 

transformadora do seu Espírito de 

Ressuscitado que fecunda o ser humano 

e a criação, como faz a chuva com a 

terra. «A sua ressurreição não é algo do 

passado; contém uma força de vida que 

penetrou o mundo. Onde parecia que 

tudo morreu, voltam a aparecer por todo 

o lado os rebentos da ressurreição. É 

uma força sem igual» (Exort. ap.  

Evangelii gaudium, 276). 

4. Lembremo-nos sempre de que, 

«ao início do ser cristão, não há uma 

decisão ética ou uma grande ideia, mas 

o encontro com um acontecimento, com 

uma Pessoa que dá à vida um novo 

horizonte e, desta forma, o rumo 

decisivo» (Bento XVI, Carta. enc. Deus 

caritas est, 1). O Evangelho é uma 

Pessoa, que continuamente Se oferece 

e, a quem A acolhe com fé humilde e 

operosa, continuamente convida a 

partilhar a sua vida através duma 

participação efetiva no seu mistério 

pascal de morte e ressurreição. Assim, 

por meio do Batismo, o Evangelho torna-

se fonte de vida nova, liberta do domínio 

do pecado, iluminada e transformada 

pelo Espírito Santo; através da  

Confirmação, torna-se unção fortalece-

dora que, graças ao mesmo Espírito, 

indica caminhos e estratégias novas de 

testemunho e proximidade; e, mediante 

a Eucaristia, torna-se alimento do 

homem novo, «remédio de imortalidade» 

(Inácio de Antioquia, Epistula ad Ephesios, 20,2). 

5. O mundo tem uma necessidade 

essencial do Evangelho de Jesus Cristo. 

Ele, através da Igreja, continua a sua 

missão de Bom Samaritano, curando as 

feridas sanguinolentas da humanidade, e 

a sua missão de Bom Pastor, buscando 

sem descanso quem se extraviou por 

veredas enviesadas e sem saída. E, 

graças a Deus, não faltam experiências 

significativas que testemunham a força 

transformadora do Evangelho. Penso no 

gesto daquele estudante «dinka» que, à 

custa da própria vida, protege um 

estudante da tribo «nuer» que ia ser 

assassinado. Penso naquela Celebração 

Eucarística em Kitgum, no norte do 

Uganda – então ensanguentado pelas 

atrocidades dum grupo de rebeldes –, 

quando um missionário levou as pessoas 

a repetirem as palavras de Jesus na 

cruz: «Meu Deus, meu Deus, porque Me 

abandonaste?» (Mc 15, 34), expressan-

do o grito desesperado dos irmãos e 

irmãs do Senhor crucificado. Aquela 

Celebração foi fonte de grande 

consolação e de muita coragem para as 

pessoas. E podemos pensar em tantos 

testemunhos – testemunhos sem conta – 

de como o Evangelho ajuda a superar os 

fechamentos, os conflitos, o racismo, o 

tribalismo, promovendo por todo o lado a 

reconciliação, a fraternidade e a partilha 

entre todos. 
 

A missão inspira uma 

espiritualidade de êxodo, 

peregrinação e exílio contínuos 
 

6. A missão da Igreja é animada por 

uma espiritualidade de êxodo 

contínuo. Trata-se de «sair da própria 

comodidade e ter a coragem de alcançar 

todas as periferias que precisam da luz 

do Evangelho» (Francisco, Exort. 

ap. Evangelii gaudium, 20). A missão da 

Igreja encoraja a uma atitude 

de peregrinação contínua através dos 

vários desertos da vida, através das 

várias experiências de fome e sede de 

verdade e justiça. A missão da Igreja 

inspira uma experiência de exílio 

contínuo, para fazer sentir ao homem 

sedento de infinito a sua condição de 

exilado a caminho da pátria definitiva, 

pendente entre o «já» e o «ainda não» 

do Reino dos Céus. 

7. A missão adverte a Igreja de que 

não é fim em si mesma, mas instrumento 

e mediação do Reino. Uma Igreja 

autorreferencial, que se compraza dos 

sucessos terrenos, não é a Igreja de 

Cristo, seu corpo crucificado e glorioso. 

Por isso mesmo, é preferível «uma Igreja 

acidentada, ferida e enlameada por ter 

saído pelas estradas, a uma Igreja 

enferma pelo fechamento e a 

comodidade de se agarrar às próprias 

seguranças» (Ibid., 49). 
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Os jovens, 

esperança da missão 
 

8. Os jovens são a esperança da 

missão. A pessoa de Jesus e a Boa 

Nova proclamada por Ele continuam a 

fascinar muitos jovens. Estes buscam 

percursos onde possam concretizar a 

coragem e os ímpetos do coração ao 

serviço da humanidade. «São muitos os 

jovens que se solidarizam contra os 

males do mundo, aderindo a várias 

formas de militância e voluntariado. (...) 

Como é bom que os jovens sejam 

“caminheiros da fé”, felizes por levarem 

Jesus Cristo a cada esquina, a cada 

praça, a cada canto da terra!» (Ibid., 

106).  
 

(A indicação que se segue nestas 

oito linhas, já aconteceu, porquanto esta 

é uma transcrição de 2017, da 

Mensagem do Papa Francisco para o 

Dia Mundial das Missões daquele ano. 

Não a omitimos porque também ela 

complementa e enriquece este trabalho.) 
 

A próxima Assembleia Geral 

Ordinária do Sínodo dos Bispos, que terá 

lugar em 2018 sobre o tema «Os jovens, 

a fé e o discernimento vocacional», 

revela-se uma ocasião providencial para 

envolver os jovens na responsabilidade 

missionária comum, que precisa da sua 

rica imaginação e criatividade. 
 

O serviço das Obras 

Missionárias Pontifícias 
 

9. As Obras Missionárias Pontifícias 

são um instrumento precioso para 

suscitar em cada comunidade cristã o 

desejo de sair das próprias fronteiras e 

das próprias seguranças, fazendo-se ao 

largo a fim de anunciar o Evangelho a 

todos. Através duma espiritualidade 

missionária profunda vivida dia-a-dia e 

dum esforço constante de formação e 

animação missionária, envolvem-se 

adolescentes, jovens, adultos, famílias, 

sacerdotes, religiosos e religiosas, 

bispos para que, em cada um, cresça um 

coração missionário. Promovido pela 

Obra da Propagação da Fé, o Dia 

Mundial das Missões é a ocasião 

propícia para o coração missionário das 

comunidades cristãs participar, com a 

oração, com o testemunho da vida e com 

a comunhão dos bens, na resposta às 

graves e vastas necessidades da 

evangelização. 
 

Fazer missão com Maria, Mãe da 

evangelização 
 

10. Queridos irmãos e irmãs, 

façamos missão inspirando-nos em 

Maria, Mãe da evangelização. Movida 

pelo Espírito, Ela acolheu o Verbo da 

vida na profundidade da sua fé humilde. 

Que a Virgem nos ajude a dizer o nosso 

«sim» à urgência de fazer ressoar a Boa 

Nova de Jesus no nosso tempo; nos 

obtenha um novo ardor de ressuscitados 

para levar, a todos, o Evangelho da vida 

que vence a morte; interceda por nós, a 

fim de podermos ter uma santa ousadia 

de procurar novos caminhos para que 

chegue a todos o dom da salvação. 
 

Papa Francisco,  

Vaticano, junho de 2017 
 

 
 

Sabias que… 

Publicanos 

Os “publicanos” eram os encarrega-

dos de cobrar os impostos. Pessoas sem 

escrúpulos e sem piedade que enrique-

ciam à causa do sofrimento dos 

camponeses. Jesus relacionou-se com 

vários publicanos (Levi, Zaqueu…) e 

ajudou-os a mudar de vida. 

O denário 

Antiga moeda romana de prata. 

Pesava uns quatro gramas.  Numa das 

suas caras estava a efígie de César, o 

imperador. Era um salário de um 

jornaleiro por um dia de trabalho. O seu 

valor equivalia ao que era necessário 

para manter uma família durante um dia. 

 
 

Judas, o Cireneu e Eu 

(40) 

CRUCIFIXÃO 

O meu Pai durante aquelas três horas da 

minha agonia na cruz, esteve 

contemplando, do Céu, o desfile  

trágico de todos os rostos sobre o  

meu rosto. Era horrível.  

Entretanto, porém, eu dizia-lhe:  

«Pai, perdoa-lhes, não sabem  

o que fazem».  
 

(Ramón Cué, O Meu Cristo Partido). 

II 

Perdoa-nos, Senhor,  

porque sabemos  

e, mesmo assim, esquecemos  

tua morte na cruz,  

tão dolorosa!  
 

Perdoa-nos, Senhor,  

pois não fazemos  

aquilo que podemos  

para aliviar tua dor 

 tão tormentosa!  
 

Perdoa-nos, Senhor,  

porque sabemos  

que é só o teu Amor  

que salva e nos conduz.  
 

Perdoa-nos, Jesus! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 
 

Oração  

 

Queremos ser solidários  

e desejamos apoiar  

os que reclamam os seus direitos. 
 

Queremos que todos tenham vida,  

e que a vida tenha sentido. 
  

Mas muitas vezes  

ficamo-nos pelas palavras,  

declarações e manifestações.  

Andamos apáticos,  

em greve de esperança.  
 

Aprisionamos a alegria  

e libertamos a tristeza.  
 

Senhor,  

hoje pedimos-Te uma coisa:  

que, apesar de tudo,  

o nosso coração  

nunca se meta  

em greve de solidariedade. 
 

 
 

Descomplica (28) 
 

Transforma a tua vida 
 

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

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

Avançar e Descomplicar. 
 

Terceiro verbo: “CONFIAR” 

É uma espécie de círculo virtuoso: 

respirar, acalmar e confiar. Somo-lhe o  
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cultivar a alegria, o agradecer os dias 

bons e o aprender a aceitar estar o-

melhor-que-conseguimos nos dias 

difíceis. Sempre que me perco do meu 

círculo virtuoso, procuro-o dentro de mim 

– sabendo que nunca o encontro noutro 

lugar. Junto-lhe o segredo da minha luz: 

estar rodeada de pessoas boas que me 

querem ajudar. É aqui que confirmo – 

sempre – a minha boa sorte e as subidas 

luminosas do caminho que escolhi. 

– Confia sempre que mereces o 

melhor. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

Seis Adágios populares 
 

1 

Engana meninos  

e come-lhe o pão. 

2 

Deus venha com a fartura 

 que a fome ninguém a atura. 

3 

A fome  

não tem lei. 

4 

Em louvor de Santa Marta  

quem quiser que o parta. 

5 

Quem a santos promete 

 em divida se mete. 

6 

Quem não pode 

 não promete. 
 

 
 

 

Aniversários dos 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, os Leitores das 

seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– GLÓRIA MARTINS, na próxima 

quinta-feira, dia 22 de outubro.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– MARISA FREITAS, na próxima terça- 

-feira, dia 20 de outubro.  

 

O Jornal do Leitor deseja à Glória e à 

Marisa, que festejem muito e 

comemorem ainda melhor, os vossos 

aniversários, com muita alegria cristã, 

com muitos convidados, com muita e 

boa música, com um grande bolo e com 

muito champagne, bebido moderada-

mente, como convém a um bom Leitor.  

Parabéns a ambas as colegas. E 

vivam a vida! 
 

 

ANIVERSÁRIOS 

Aos Leitores das quatro 

paróquias: 
 

 

 

Para ter uma lista de Leitores 

aniversariantes, completa e atualizada, 

torna-se necessário que os Leitores cujo 

aniversário de nascimento não tem sido 

publicado no Jornal do Leitor, façam 

chegar ao Jornal a respetiva data 

(apenas mês e dia). 

Façam chegar a indicação pelo 

mesmo E-mail que recebem todas as 

semanas o Jornal.  

Agradecimentos. 
 

P.S.: a nenhum Leitor é obrigatório 

fornecer esta data pedida. Não é uma 

imposição. Apenas e tão só para quem 

quer ver publicado no Jornal o seu 

aniversário. Nada mais. Obrigado. 
 

 

 
 

 

Humor 
 

Olho negro 

 

Um tipo entra num bar e senta-se ao 

balcão, mesmo ao lado de outro que 

tinha os olhos todos negros e inchados. 

Pergunta-lhe ele: 

– Porque é que você tem os olhos 

nesse estado? 

Responde o outro: 

– Olhe, aconteceu-me o mesmo que 

vai acontecer a si… 

Meti-me onde não era chamado! 

 

Conquistador 

 

Um conquistador senta-se diante de 

uma menina e não resiste: 

– A menina é muito bonita… 

A moça ficou corada. E ele 

continuou: 

– A menina é mesmo linda. 

A rapariga embaraçada corou ainda 

mais. Ele continuou: 

– A menina é um esplendor. 

Ela, não suportando mais e 

respondeu: 

– Já o mesmo não posso dizer de 

si!... 

– Então faça o mesmo que eu: minta! 

 

Filho único 

 

Diz o Pedrinho que é filho único: 

– Mãezinha, eu queria um irmãozinho 

para brincar com ele! 

A mãe:  

– Pede isso também ao pai. 

O pedrinho foi então falar com o pai 

que lhe respondeu: 

– Olha, filho, brinca antes com os 

teus primos, que fica mais barato… 

 

Boneco 

 

Uma jovem, com uma criança nos 

braços, pede esmola a uma senhora. 

Esta estende a mão para acariciar a 

criança e, ao tocar-lhe, recua e diz: 

– Mas…, mas isto é um boneco! 

A pedinte: 

– Pois é, minha senhora. Como o 

tempo, agora, está a arrefecer, a criança 

fica em casa… 
 

 
 

 

Mudança da hora 
 
 

No próximo Sábado, dia 24, 

para Domingo, dia 25 de outubro, 

os relógios deverão atrasar 60 

minutos (uma hora).  

Passamos assim à Hora de 

Inverno. 
 

 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

18-10-2020 – XXIX Dom. Comum 

 

DESATIVADA 

TEMPORÁRIAMENTE 
 

A Fechar 

“A Igreja é missionária no seu conjunto e 

em cada um dos seus membros” 

(Bento XVI) 
 

 

– Pág. 9 / 9   
XXIX Domingo Comum – 18.10.2020 – N.º 650 

 


