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XXX Domingo Comum 

A liturgia deste Domingo diz-nos que 

o amor é o fundamento da vida cristã.  

Deus, nosso Pai, revela-se na 

primeira Leitura como um Deus 

misericordioso, mas atento à nossa 

maneira de proceder para com os mais 

débeis. Nós, que somos os seus filhos, 

devemos evitar a injustiça e ser uma 

transparência da Sua bondade.  

A Lei e os Profetas resumem-se no 

amor a Deus e no amor ao próximo. Os 

dois mandamentos não podem separar-     

-se: A prova de que amamos a Deus 

manifesta-se no amor aos irmãos. 
 

 
 
 

Introdução 

Quem ama o ser humano, encontra 

Deus! 

Solidão, silêncio, austeridade, são 

elementos necessários para criar um 

clima favorável à contemplação, à «vida 

interior», ao encontro com Deus – isto 

por um lado;  mas, por outro lado, estes 

tipos de comportamento, tornam-se sinal 

de patologias (de doenças) se nos 

afastarem das pessoas, se levarem ao 

desinteresse pelos irmãos. Na verdade, 

a contraposição entre o amor pela 

pessoa e o culto a Deus baseia-se em 

mitos pagãos, não deriva do Evangelho. 

Apreciemos esta lenda da História 

Antiga:  

Sendo amigo dos homens, Prometeu 

(personagem da mitologia grega) tinha-     

-lhes ensinado os números, as letras, a 

arte de domesticar os animais, a 

agricultura, a navegação, a laboração 

dos metais; tinha subido ao Olimpo para 

roubar o fogo aos deuses e dá-lo aos 

homens, e, por esse motivo, Zeus tinha 

mandado que o acorrentassem a uma 

rocha no Cáucaso e ordenado a um 

abutre que lhe desfizesse eternamente 

as entranhas. Desta forma, o senhor dos 

deuses libertava o seu rancor contra 

aquele que, por ter sido amigo dos 

homens, tinha ganho a inimizade dos 

númens (divindade do paganismo). 

Ora nada é mais contrário à 

mensagem bíblica do que isto. A promo-

ção e o crescimento do ser humano 

realizam o projeto de Deus: «Nós 

amamos, porque Ele nos amou primeiro. 

Se alguém disser: "Eu amo a Deus", mas 

tiver ódio ao seu irmão, esse é um 

mentiroso; pois aquele que não ama o 

seu irmão, a quem vê, não pode amar a 

Deus, a quem não vê. E nós recebemos 

Dele este mandamento: quem ama a 

Deus, ame também o seu irmão» (1 Jo 

4, 19-21). 

É com razão que Prometeu, partindo 

de uma perspetiva bíblica, foi definido «o 

homem segundo o coração de Deus»; de 

facto, o Senhor ensinou ao seu povo, 

«que o justo deve ser amigo dos 

homens» (Sb 12, 19).  

– Quem não ama o irmão que vê, não 

pode amar a Deus que não vê. 
 

 
 

Antífona de Entrada 

Salmo 104, 3-4 
 

Alegre-se o coração dos que procuram o 

Senhor.  

Buscai o Senhor e o seu poder,  

procurai sempre a sua face. 
 

 
 

Primeira Leitura 
(Ex 22, 20-26) 

 
MONIÇÃO: 
 

«Se fizerdes algum mal à viúva ou ao 

órfão, inflamar-se-á a minha ira contra vós.»  

Deus não aceita a injustiça cometida 

contra os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. 

A injustiça prejudica os mais pobres e afasta-      

-nos do Senhor, que é um Deus 

misericordioso. 

 

LEITURA: 
 

 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Eis o que diz o Senhor: 21«Não 

prejudicarás o estrangeiro, nem o 

oprimirás, porque vós próprios fostes 

estrangeiros na terra do Egipto.  
22Não maltratarás a viúva nem o 

órfão. 23Se lhes fizeres algum mal e 

eles clamarem por Mim, escutarei o 

seu clamor; 24inflamar-se-á a minha 

indignação e matar-vos-ei ao fio da 

espada. As vossas mulheres ficarão 

viúvas, e órfãos, os vossos filhos.  
25Se emprestares dinheiro a alguém 

do meu povo, ao pobre que vive 

junto de ti, não procederás com ele 

como um usurário, sobrecarregando- 

-o com juros. 26Se receberes como 

penhor a capa do teu próximo, terás 

de lha devolver até ao pôr do sol, 27 
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pois é tudo o que ele tem para se 

cobrir, é o vestuário com que cobre o 

seu corpo. Com que dormiria ele? 

Se ele Me invocar, escutá-lo-ei, 

porque sou misericordioso». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

A Leitura não é difícil de proclamar. Trata- 

-se de um texto do Livro de Isaías, um poema, 

portanto.   

No versículo 24, situado a meio da 

Leitura, na frase “As vossas mulheres ficarão 

viúvas, e órfãos, os vossos filhos”, respeita as 

duas vírgulas, ou vais enganar a assembleia 

dizendo que “… as vossas mulheres ficarão 

viúvas e órfãos”. Quando na realidade, quem 

ficarão órfãos são os filhos e não as viúvas. 

Consegues compreender, Leitor? 

Entretanto, sabes que, se leres devagar, 

se respeitares a pontuação, farás uma boa 

leitura.  

Finalmente, presta atenção às palavras: 

prejudicarás / oprimirás / fostes (não é “foste”) 

/ Egipto (lê-se Egito. O “p” é mudo) / 

maltratarás / clamor (lê-se “clamôr” não é 

“clamór”) / inflamar-se-á / indignação / matar-  

-vos-ei / usurário / sobrecarregando-o / 

escutá-lo-ei / misericordioso   / e outras.  
 

 
 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

Antigamente não existiam 

embaixadas para proteger os cidadãos 

residentes no estrangeiro. Aquelas 

pessoas que, devido a guerras, 

calamidades naturais ou por motivos de 

trabalho, eram obrigadas a abandonar as 

suas terras, a sua tribo ou o próprio clã, 

eram muitas vezes vítimas de 

exploração, abusos, injustiças. Abusar 

dos estrangeiros, submetê-los a 

trabalhos pesados e humilhantes, reduzi- 

-los à escravidão, era prática habitual 

para muitos povos. Nada disto acontecia 

em Israel, onde a lei proibia, de forma 

severa, que se cometessem injustiças 

para com estas pessoas indefesas. No 

Antigo Testamento, Deus avisa 

frequentemente: «não oprimirás um 

estrangeiro» (Ex 23, 9), e – como 

acontece também no texto da Leitura de 

hoje – acrescenta a motivação: «amarás 

o estrangeiro, porque foste estrangeiro 

na terra do Egipto» (Dt 10, 17-19).  

Sê solidário com o pobre 

Os Israelitas sentiam-se intimamente 

solidários com os estrangeiros, porque, 

ao longo dos séculos, tinham feito várias 

vezes a dramática experiência do exílio. 

A sua profissão de fé inicia com estas 

palavras: «meu pai era um arameu 

errante: desceu ao Egipto e ali viveu 

como estrangeiro» (Dt 26, 5). 

A recomendação da Leitura, «não 

prejudicarás o estrangeiro, nem o 

oprimirás», é a denúncia de todo o tipo 

de discriminação que deriva do pertencer 

a uma raça, a uma etnia, a um grupo 

social diferente. Depois continua: «Não 

maltratarás a viúva nem o órfão...» (v. 

21-23). 

Ajuda a família carenciada 

Estamos de novo perante pessoas 

sem proteção: a mulher sem marido e os 

filhos sem pais tornam-se facilmente 

vítimas de abusos. Deus levanta-se em 

sua defesa, «pai dos órfãos e defensor 

das viúvas» (SI 68, 6), aquele que 

«protege os que vivem em terra estranha 

e ampara o órfão e a viúva» (SI 146, 9). 

E como toma conta destas pessoas? 

Antes de mais, dando ao seu povo 

indicações como esta: «Quando fizeres a 

ceifa do teu campo e te esqueceres de 

algum feixe, não voltes atrás para o le-

var; deixa-o para o estrangeiro, o órfão e 

a viúva. Quando varejares as tuas 

oliveiras, não voltes para colher o resto 

que ficou nos ramos; deixa-o para o 

estrangeiro, o órfão e a viúva. Quando 

vindimares a tua vinha, não rebusques o 

que ficou; deixa-o para o estrangeiro, o 

órfão e a viúva. Lembra-te que foste 

escravo na terra do Egipto»  (Dt 24, 19-

21). 

A propósito desta norma, os rabis 

observavam: todos os outros preceitos 

são dados pelo Omnipotente para que os 

observemos conscientemente, mas este 

é um preceito que nós cumprimos in-

conscientemente. Fazendo com que o 

agricultor esqueça alguma coisa, o 

Senhor mata a fome ao estrangeiro, ao 

órfão e à viúva. 

É grave “olhar para o lado” 

Maltratar estas pessoas indefesas 

significa provocar a cólera de Deus que – 

aplicando o princípio do olho por olho, 

dente por dente – promete fazer com que 

morram pela espada os responsáveis, 

tornando assim viúvas as suas esposas 

e órfãos os seus filhos (v. 23). 

A escolha que o autor sagrado faz, 

ao atribuir ao Senhor a prática da lei de 

talião, é, no mínimo, ousada (é atrevida). 

A imagem, porém, é eficaz: serve para 

inculcar a ideia de que o Deus de Israel 

não é como os deuses pagãos, que se 

alegravam com o perfume dos incensos 

e eram apaziguados com a oferta dos 

holocaustos; Ele é o vingador (e também 

esta é apenas uma imagem!) dos pobres 

e dos oprimidos. «Aquele que oprime o 

pobre – dirão os sábios de Israel – injuria 

o seu criador» (Pr 14, 31). 

Socorre. Não explores 

A Leitura continua com o empréstimo 

com juros (v. 24). O termo hebraico que 

traduzimos por juro é “néshek”, que 

literalmente significa mordedura. É fácil 

intuir por que razão o Senhor – que 

defende a causa dos míseros e o direito 

dos pobres (SI 140) – condena 

repetidamente e com severidade o 

empréstimo de dinheiro ou de bens com 

juros: «Se um dos teus irmãos 

empobrecer e não satisfizer as suas 

obrigações para contigo, protegê-lo-ás, 

mesmo que seja um estrangeiro ou um 

inquilino, e deixa-o viver contigo. Não 

receberás dele juros nem lucro algum, 

mas teme o teu Deus para que o teu 

irmão, viva contigo. Não lhe emprestes o 

teu dinheiro com juros, nem lhe dês os 

teus mantimentos para disso tirar pro-

veito. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que 

vos fez sair da terra do Egipto» (Lv 25, 

35-38). 

Não lhe tires o talher nem  

o cobertor  

Comovente, por fim, é o último caso 

tomado em consideração, o do pobre 

que, para não morrer de fome, é 

obrigado a entregar como penhor a 

própria capa (v. 25). Tratava-se de uma 

capa sem mangas, com os bordos 

arredondados que era enfiada pela 

cabeça e que o pobre levava consigo 

para todo o lado, como único agasalho. 

Deus determina que, antes de cair a 

noite, esta lhe seja devolvida, sem 

condições, pois doutro modo o pobre 

ficaria sem nada para se cobrir durante a 

noite. «Se durante a noite, o pobre, 

privado da sua capa, gemer de frio, Eu – 

diz o Senhor – ouvirei o seu lamento, 

escutarei o seu pedido de ajuda e 

intervirei em seu favor "porque sou 

misericordioso".»  
 

 
 

 
«Não prejudicarás o estrangeiro, nem o 

oprimirás, porque vós próprios fostes 

estrangeiros na terra do Egipto»  
 

(Ex 22, 21) 
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Salmo Responsorial 
Sl 17 (18), 2-3.7.47.51ab (R. 2) 

 

MONIÇÃO: 
 

Deus não abandona aqueles que O amam 

e n’Ele confiam. Façamos subir ao santuário 

de Deus as nossas súplicas cheias de 

confiança. O nosso clamor chegará aos seus 

ouvidos. 

 
REFRÃO: 

 
EU VOS AMO, SENHOR: SOIS A MINHA 

FORÇA. 

 
SALMO: 

 
 

Eu Vos amo, Senhor, minha força, 

minha fortaleza, meu refúgio e meu 

libertador. 

Meu Deus, auxílio em que ponho a 

minha confiança, 

meu protetor, minha defesa e meu 

salvador. 
 

Na minha aflição invoquei o Senhor 

e clamei pelo meu Deus. 

Do seu templo Ele ouviu a minha voz 

e o meu clamor chegou aos seus 

ouvidos. 

  

Viva o Senhor, bendito seja o meu 

protetor; 

exaltado seja Deus, meu salvador. 

O Senhor dá ao Rei grandes vitórias 

e usa de bondade para com o seu 

Ungido. 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
(1 Ts 1, 5c-10) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

«Convertestes-vos dos ídolos para servir 

a Deus e esperar o seu Filho.» 

São Paulo apresenta-nos a comunidade 

de Tessalónica como modelo de fé e de amor 

para as outras comunidades cristãs do mundo 

grego.  

Esta Leitura é como que um certificado de 

vida cristã, passado pelo Apóstolo à sua 

comunidade de Tessalónica, e que deverá 

servir de modelo e estímulo para nós.  

 

LEITURA: 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos 

Tessalonicenses 
 

Irmãos: 5cVós sabeis como 

procedemos no meio de vós, para 

vosso bem. 6Tornastes-vos imitado-

res nossos e do Senhor, recebendo 

a palavra no meio de muitas 

tribulações, com a alegria do Espírito 

Santo; 7e assim vos tornastes 

exemplo para todos os crentes da 

Macedónia e da Acaia. 8Porque, 

partindo de vós, a palavra de Deus 

ressoou não só na Macedónia e na 

Acaia, mas em toda a parte se 

divulgou a vossa fé em Deus, de 

modo que não precisamos de falar 

sobre ela. 9De facto, são eles 

próprios que relatam o acolhimento 

que tivemos junto de vós e como dos 

ídolos vos convertestes a Deus, para 

servir ao Deus vivo e verdadeiro 10e 

esperar dos Céus o seu Filho, a 

quem ressuscitou dos mortos: Jesus, 

que nos livrará da ira divina que há 

de vir. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

A Leitura não é de todo difícil de 

proclamar. 

Coloca no rosto um semblante de alegria, 

porque é Paulo, com alguma vaidade, a 

apresentar a comunidade dos Tessalonicen-

ses, como modelo a imitar. 

Toma cuidado com a última frase que é 

longa. “Abastece” ar suficiente para a 

aguentar, sem fraquejar. 

Presta atenção e exercita, principalmente, 

as seguintes palavras: Tessalonicenses / 

tornastes-vos / ressoou / convertestes / dos 

ídolos (desliga as duas palavras e não digas 

“dozídolos”) / convertestes / ressuscitou / e 

outras.   
 

 
 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

Depois de ter afirmado que o 

nascimento e o desenvolvimento da 

comunidade de Tessalónica confirmam 

que, através da pregação do Evangelho, 

se torna presente e opera o poder de 

Deus (1Ts 1, 5ab), Paulo declara que 

também as vidas irrepreensíveis de 

Silas, de Timóteo e a sua própria, deram 

um testemunho importante a favor da 

autenticidade da mensagem evangélica 

(v. 5c). 

Tendo-se tornado imitadores dos três 

apóstolos e partilhado a sua coragem e 

firmeza perante os ataques das forças 

do mal, os tessalonicenses tornaram-se, 

por sua vez, modelos para as igrejas da 

Macedónia e da Acaia  (v. 6-7). 

E, aqui, Paulo deixa-se levar pela 

alegria e pelo entusiasmo, e de forma 

hiperbólica (exagerada), exprime a sua 

estima profunda pela comunidade de 

Tessalónica: «Em toda a parte se 

divulgou a vossa fé em Deus, de modo 

que não precisamos de falar sobre ela» 

(v. 8). 

A última parte do trecho (v. 9-10), 

descreve a conversão dos cristãos de 

Tessalónica: eram pagãos, prestavam 

culto a ídolos inertes e falsos, e, agora, 

afastaram-se do mal e aderiram ao único 

Deus fiel e doador de vida. Tendo 

escolhido seguir Cristo, não devem 

temer o juízo futuro que o Senhor 

pronunciará acerca deles: será 

certamente favorável, da mesma forma 

que o é, agora, o do Apóstolo. 
 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 14, 23) 

 

MONIÇÃO: 
 

“Se alguém Me ama, guardará a minha 

palavra, diz o Senhor; meu Pai o amará e 

faremos nele a nossa morada.” 

Somos filhos muito amados. Todos nos 

devem conhecer por este sinal divino do 

amor. Jesus afirmou: “Todos conhecerão que 

sois meus amigos, se vos amardes uns aos 

outros.” 

 
REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Se alguém Me ama, guardará a minha 

palavra, diz o Senhor; 

meu Pai o amará e faremos nele a nossa 

morada. 
 

 
 

«Tornastes-vos imitadores nossos e do 

Senhor, recebendo a palavra no meio  

de muitas tribulações, com a alegria  

do Espírito Santo» (1 Ts 1, 6) 
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Evangelho (Mt 22, 34-40) 

 
 

EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 
 

Naquele tempo,  34os fariseus, 

ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar 

os saduceus, reuniram-se em grupo, 35e 

um doutor da Lei perguntou a Jesus, 

para O experimentar: 36«Mestre, qual é o 

maior mandamento da Lei?» 37Jesus 

respondeu: «‘Amarás o Senhor teu Deus 

com todo o teu coração, com toda a tua 

alma e com todo o teu espírito’. 38Este é 

o maior e o primeiro mandamento. 39O 

segundo, porém, é semelhante a este: 

‘Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo’. 40Nestes dois mandamentos se 

resumem toda a Lei e os Profetas». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Os rabis do tempo de Jesus, ao 

estudarem a Bíblia, tinham chegado a 

descobrir 613 mandamentos, dos quais 

365 (tantos quantos dias do ano) eram 

negativos, eram ações proibidas (de 

proibições), e 248 (como os membros do 

corpo humano) eram positivos (de 

obrigações), obras a fazer. Às mulheres 

bastava cumprir os preceitos negativos 

(as proibições). 

Pobres «catequistas»! Explicando um 

mandamento por dia, seriam necessários 

quase dois anos para os ensinar todos; 

e, é certo, que ao chegarem ao fim, já os 

primeiros estariam esquecidos. Se era 

difícil aprendê-los, pode-se imaginar o 

quanto era ainda mais difícil cumpri-los; 

evitar os pecados era praticamente 

impossível. A gente simples do povo, 

que não tinha preparação para aprender 

as subtis distinções e a casuística 

interminável da moral, era desprezada 

pelos escribas: «Essa multidão que não 

conhece a Lei é gente maldita» – 

afirmava Caifás (Jo 7, 49). 

O fardo pesado dos homens 

Jesus considera esta montanha de 

normas um jugo pesado, que oprime e 

cansa, que corta a respiração e a alegria 

de viver (Mt 11, 28) «Ai de vós – adverte 

os doutores da Lei – porque carregais os 

homens com fardos insuportáveis» (Lc 

11, 46).  

Um dia, um destes escribas, 

provavelmente um bocado melindrado, 

aproxima-se de Jesus numa atitude um 

pouco hostil e, para o tentar, pergunta-     

-lhe: «Qual é o maior mandamento da 

Lei?» (v.36). Ele pretende dizer: todos os 

613 preceitos são grandes e impor-

tantes, e devem ser cumpridos com o 

máximo empenhamento; são um jugo, 

mas «é bom para o homem carregar o 

jugo desde a sua juventude» (Lm 3, 27). 

Como ousa então defini-los «pesos 

insuportáveis», pretende talvez anular 

parte da lei? (Mt 5, 17-20). 

Mas nem todos os rabis eram assim 

tão rígidos, havia muitos que faziam uma 

distinção entre preceitos graves e 

ligeiros, e sentiam a necessidade de 

fazer uma síntese, de encontrar um que 

os unificasse. O texto de referência era o 

famoso ‘Shema' Israel que todos os dias, 

de manhã e à noite, cada israelita 

recitava, e que o próprio Jesus cita: 

«Amarás o Senhor, teu Deus, com todo 

o teu coração, com toda a tua alma, com 

todas as tuas forças» (Dt 6, 5).   

Havia   também   quem   pusesse   

em primeiro lugar o amor ao próximo. 

Por exemplo, conta-se que, um dia, 

pediram a Hillel – um famoso rabi que 

viveu poucos anos antes de Cristo – que 

ensinasse toda a Tora no período de 

tempo em que conseguisse estar 

apoiado num só pé. Hillel respondeu: 

«Aquilo de que tu não gostas, não o 

faças ao teu próximo! Esta é a Lei, o 

resto é comentário.» 

Fílon – o filósofo e homem de letras, 

judeu, contemporâneo de Jesus, que 

viveu em Alexandria do Egipto –   

considerava que a Lei se resumia no 

decálogo, e que este, por sua vez, podia 

ser sintetizado no amor a Deus e ao 

próximo. 

Bom, mas a ser assim, não há, 

então, novidade nenhuma nas palavras 

de Jesus? 

Examinemos as suas palavras. O 

mandamento grande, o primeiro, é o 

amor a Deus que deve englobar três 

faculdades: o coração, a alma, e a 

mente. 

Amar a Deus com o coração 

Antes de tudo, Deus deve ser amado 

com o coração indiviso (com todo o 

coração). Nos nossos dias, falamos de 

crentes e ateus. mas nos tempos 

bíblicos esta distinção não faria sentido, 

porque não existiam ateus; a 

discriminação era entre crentes e 

idólatras, entre aquelas pessoas que 

amavam o Deus vivo e verdadeiro e 

aquelas que se entregavam aos deuses 

mortos e enganadores. Hoje, há crentes, 

há gente de igreja, há fiéis que cumprem 

todas as práticas religiosas, mas que, ao 

mesmo tempo adoram a conta no banco, 

a posição social, os títulos honoríficos, a 

carreira, o poder, as próprias ambições. 

Estas pessoas têm, certamente, «o 

coração dividido», não amam com todo o 

coração – como Jesus pretende.  

Amar a Deus com a vida 

Amar a Deus com toda a vida (com a 

alma). É pedida ao crente a disponibi-

lidade a sacrificar tudo (o dinheiro, os 

interesses, as ligações afetivas, os 

direitos) e até mesmo a enfrentar o 

martírio para salvar a própria fé. Amar a 

Deus, confiar nele, pode implicar – e 

acontece com frequência – a necessi-

dade de fazer escolhas e renúncias 

heroicas. Nesse caso não é lícito 

recorrer a subterfúgios (a fugas, a 

pretextos) ou a mistificações (a enganos 

para iludir); não podem ser usadas, ou 

sugeridas a outros, soluções de 

compromisso duvidoso. 

Amar a Deus com a mente 

Amar a Deus com toda a mente. O 

aspeto racional também faz parte do 

amor a Deus. As emoções não podem 

ser objeto de um mandamento, mas 

pode sê-lo a exigência de colocar todo o 

intelecto na busca do Senhor e da sua 

vontade. Quem se interessa por 

futilidades (por ninharias), quem dedica 

mais tempo a argumentos frívolos 

(inúteis) do que ao estudo da palavra de 

Deus, quem ignora as problemáticas 

teológicas e morais da atualidade, quem 

não  se  empenha  a descobrir as razões 

da sua própria fé, acaba por não estar 

muito envolvido no amor de Deus. 

Amar a Deus e ao próximo  

Ora, até aqui, nada de novo em 

relação à fé judaica, a não ser pelo facto 

(fundamental para um cristão) de que a 

descoberta do rosto de Deus e da sua 

vontade passam através da revelação 

que vem de Cristo, e que o amor a Deus 

é fruto do dom do seu Espírito. 

Depois de ter enunciado qual é o 

grande mandamento, Jesus acrescenta  
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que este é também o primeiro. Faz esta 

especificação, para introduzir o segundo, 

que é semelhante ao primeiro: «Amarás 

o teu próximo como a ti mesmo» (v. 39) 

e aqui começam as novidades. 

A qualificação de «semelhante» – 

homoia em grego, significa igualmente 

grande, igualmente importante, igual a –  

confere ao amor pelo ser humano, o 

mesmo valor do amor para com Deus: só 

Jesus colocou os dois mandamentos no 

mesmo plano, atribuiu-lhe igual valor. 

Na já citada resposta de Hillel, 

notamos certamente a referência a um 

convite dirigido por Jesus aos discípulos: 

«O que quiserdes que vos façam os 

homens, fazei-o também a eles, porque, 

isto, é a Lei e os Profetas» (Mt 7, 12). 

Com certeza que notamos também a 

diferença: Jesus transformou em positiva 

(faz ...)  a recomendação que Hillel tinha 

formulado na negativa (não faças...). O 

Mestre utilizou as reflexões dos rabis 

mais sapientes (de grande, de maior 

sabedoria) para comunicar plenamente a 

luz da sua mensagem. 

Também na referência ao amor ao 

próximo utilizou o mesmo procedimento. 

Como faziam os rabis, também Ele partiu 

de um texto bíblico citado com 

frequência: «Não te vingarás nem 

guardarás rancor aos filhos do teu povo, 

mas amarás o teu próximo como a ti 

mesmo» (Lv 19, 18), dando, porém, ao 

preceito uma perspetiva nova, uma 

dimensão sem limites. Para o israelita, 

«próximo» eram os filhos do seu povo; 

para Jesus é cada ser humano, até 

mesmo o inimigo (Mt 5, 43-48). 

A afirmação conclusiva – «Nestes 

dois mandamentos se resumem toda a 

Lei e os Profetas» (v. 40) – deve ser, 

então, interpretada tendo presente 

expressões semelhantes usadas pelos 

rabis. Estes dois mandamentos são o 

ponto de referência de qualquer outra 

norma, devem ser tomados como 

critérios de juízo em relação aos outros 

preceitos: todas as leis são boas se 

forem expressão de amor; e devem ser 

rejeitas se impedirem ou se se opuserem 

ao bem da pessoa.  

Há um último ponto a esclarecer: a 

relação entre o amor a Deus e o amor ao 

próximo. 

Notamos que, nos autores do Novo 

Testamento, há uma tendência progres-

siva a unificar os dois mandamentos. 

Marcos, o primeiro dos evangelistas, fala 

de primeiro e segundo mandamento; 

depois dele, Mateus retoma a mesma 

expressão e acrescenta: o segundo é 

semelhante, ou seja, equivale ao 

primeiro; Lucas não fala de primeiro e 

segundo, mas une-os num só (Lc 10, 25-

28). João recorda as palavras de Jesus 

que fala de um só mandamento: «Dou-      

-vos um novo mandamento: que vos 

ameis uns aos outros; que vos ameis 

uns aos outros assim como Eu vos amei. 

Por isto é que todos reconhecerão que 

sois meus discípulos: se vos amardes 

uns aos outros» (Jo 13, 34-35). 

O amor é o grande mandamento 

Em seguida, e por todo o resto do 

Novo Testamento, já não referem dois 

mandamentos, mas um só, o amor ao 

homem: «Toda a Lei – lembra Paulo – se 

cumpre plenamente nesta única palavra: 

ama o teu próximo como a ti mesmo»     

(Gl 5, 14), e, escrevendo aos Romanos, 

diz: «Não fiqueis a dever nada a 

ninguém, a não ser isto: amar-vos uns 

aos outros. Pois quem ama o próximo 

cumpre plenamente a Lei. De facto: "Não 

cometerás adultério, não matarás, não 

furtarás, não cobiçarás", bem como 

qualquer outro mandamento, estão 

resumidos numa só frase: "Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo." O amor não 

faz mal ao próximo. Assim, é no amor 

que está o pleno cumprimento da Lei» 

(Rm 13, 8-10). 

Sabemos o que significa amar o 

homem, mesmo que nem sempre seja 

fácil determinar como este amor se pode 

concretizar. Mas como se faz para amar 

a Deus? 

Mantendo separados os dois manda- 

mentos, corre-se o risco de pôr Deus e o 

próximo em competição, e pensar que 

disputam o coração do homem, o seu 

tempo, os seus pensamentos, os seus 

interesses, de forma que aquilo que é 

dado a um, é tirado ao outro. Amar a 

Deus não significa retirar alguma coisa 

ao próximo para lhe dar a Ele. Tinham 

sido os deuses pagãos a criar os 

homens para que estes os servissem 

com ofertas, sacrifícios, prostrações. O 

Deus de Jesus nunca pediu nada para si 

mesmo, é Ele que se põe ao serviço do 

homem, chegando ao ponto de se 

inclinar para lhe lavar os pés, e que pede 

que façamos da mesma forma: «Se 

Deus nos amou – diz João – também 

nós devemos amar-nos uns aos outros»            

(1 Jo 4,11).  

Tudo o que fazemos de boa fé,  
é querido por Deus 

Amar este Deus significa assimilar os 

seus sentimentos em relação ao homem, 

significa amar o órfão, a viúva e o 

estrangeiro, da mesma forma que Ele os  

ama e protege. 

A ligação entre os dois mandamentos 

tinha sido notada por vários rabis. Alguns 

deles tinham até intuído a razão pela 

qual são uma referência recíproca, razão 

sublime que fazemos nossa: o amor pelo 

homem é também amor a Deus, porque 

dirigido à sua imagem (Gn 1, 27). 
 

 
 

Oração Universal 

 

1 
 

Pelo Papa Francisco, pelos bispos e 

presbíteros,  

pelos diáconos e fiéis, 

para que se entreguem, com ardor e 

sem descanso, 

ao serviço de Deus vivo e da sua 

Palavra, 

oremos ao Senhor. 
 

2 
 

Pelos povos onde a guerra parece não 

ter fim  

e pelas famílias onde já não há amor, 

para que Deus lhes renove a esperança, 

oremos ao Senhor, 
 

3 
 

Pelos pobres, os explorados e os órfãos 

e por aqueles que a sociedade põe de 

lado, 

para que encontrem quem os acolha e 

os ame, 

oremos ao Senhor. 
 

4 
 

Pelos homens e mulheres não violentos, 

para que Deus seja a sua força 

nos combates que tiverem de travar, 

oremos ao Senhor. 
 

5 
  

Pela nossa assembleia dominical, 

para que a Palavra que nela escutámos 

nos leve a falar e a viver como Jesus, 

oremos ao Senhor. 
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Antífona da Comunhão 
 

cf. Salmo 19, 6 

 

Celebramos, Senhor, a vossa salvação  

e glorificamos o vosso santo nome. 

 
OU: 

 

Ef 5, 2 
 

Cristo amou-nos e deu a vida por nós, 

oferecendo-Se em sacrifício agradável a  

      Deus. 
 

 
 

 

Monição da comunhão 

 
“Deus é amor e quem ama 

permanece em Deus”. 

Somos convidados pelo Santo Padre, 

o Papa Francisco, a viver a “regra de 

ouro” do amor: 

 “A regra de ouro que Deus inscreveu 

na natureza humana criada em Cristo é 

a regra de que só o amor dá sentido e 

felicidade à vida”.  
 

 
 

Agenda Santoral 

Dia 27 – B. Gonçalo de Lagos 

(Presbítero).   

Dia 28 – S. Simão e S. Judas 

(Apóstolos).     

Dia 31 – Santa Maria no Sábado. 
 

 
 

Amar a Deus e ao 

próximo 

 
Um doutor da Lei interrogou Jesus: 

“Qual é o maior mandamento?” Esta 

pergunta feita a Jesus, “para O 

experimentar”, foi ocasião para o Senhor 

afirmar, a verdadeira hierarquia dos 

valores à luz de Deus.  

O Evangelho deste Domingo oferece-  

-nos o ensino de Jesus sobre o mais 

importante de todos os mandamentos:  

“Amarás o Senhor teu Deus com todo o 

coração, com toda a alma e com todo o 

teu espírito”. Jesus acrescenta que o 

segundo mandamento é semelhante:  

“Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo.” Jesus não veio revogar o 

Antigo Testamento, veio confirmar e 

completar o que já estava escrito. Na 

primeira Leitura escutámos as 

prescrições que se deviam observar no 

trato com os estrangeiros, com as 

viúvas, com os órfãos e aqueles que 

tinham necessidade de pedir algo 

emprestado, para viver. Este 

ensinamento permanece atual: não se 

pode separar o amor a Deus, do amor ao 

próximo, porque o Senhor é um Deus 

compassivo e cuida de todas as suas 

criaturas. O amor a Deus concretiza-se 

no amor ao próximo. Ao ser interrogado 

sobre qual era o maior mandamento, 

Jesus acrescenta também qual é o 

segundo, não fosse caso de pensarmos 

que, ao pretender amar a Deus, se 

poderia humilhar o próximo.  
 

 
 

 

“Amai-vos uns aos 

outros como Eu vos 

amei” 

  
Para nós, que somos o povo da Nova 

Aliança, o amor ao próximo não fica 

apenas na ordem dada por Deus no livro 

do Levítico: “Amarás o teu próximo como 

a ti mesmo.” (Lev 19,18)  

Agora, temos um Mandamento Novo: 

“Amai-vos uns aos outros como Eu vos 

amei!” (Jo 13,34) Sabemos que Deus 

nos ama, por isso, também nós devemos 

amar os nossos irmãos.”  

Santa Teresa do Menino Jesus, 

Doutora do Amor, ajuda-nos a 

compreender esta passagem da Bíblia: 

“Quando Deus ordenara ao seu povo 

que amasse o seu próximo como a si 

mesmo, Jesus ainda não tinha vindo à 

terra. Sabendo em que grau se ama a 

própria pessoa, não podia pedir às suas 

criaturas um amor maior para com o 

próximo. Mas quando Jesus deu aos 

Apóstolos um Mandamento Novo, o Seu 

mandamento, não fala já de amar o 

próximo como a si mesmo, mas de o 

amar como Ele, Jesus, o amou, como o 

amará até à consumação dos séculos.”  

Santo Agostinho também nos ajuda a 

compreender melhor o Evangelho de 

hoje: “Jesus sintetizou a Lei e os 

Profetas nos dois preceitos da caridade. 

Devemos amar a Deus e ao próximo. 

Isto continuamente se há de pensar, 

meditar, praticar, cumprir. O amor a 

Deus é o primeiro mandamento na 

hierarquia da obrigação, mas o amor ao 

próximo é o primeiro na ordem da ação.  

Agora ainda não vemos a Deus, mas 

mereceremos contemplá-l’O, se amamos 

o próximo. Com o amor do próximo 

purificamos o nosso olhar, para que os 

nossos olhos possam contemplar a 

Deus, como afirma São João: “se não 

amas o teu irmão que vês, como 

poderás amar a Deus que não vês?” 

Portanto, ama o teu próximo e 

encontrarás dentro de ti a origem do 

amor.” 
  

 
 

Primeiro Mandamento 

Os primeiros livros da Bíblia 

hebraica, contém as principais leis do 

antigo povo de Israel. Leis políticas, 

sociais e religiosas coexistiam formando 

uma unidade. 

Como se estas fossem poucas, os 

fariseus acrescentaram uma série de 

prescrições que, embora não estivessem 

escritas na Lei, tinham sido transmitidas 

oralmente. E o resultado foi uma carga 

assustadora de preceitos para as 

pessoas. Os pobres e os camponeses, 

menos letrados, que não conheciam a 

Lei de Deus com profundidade, viam-se 

incapazes de cumprir tantos preceitos.  

A pergunta do fariseu doutor da Lei é 

muito lógica. Quer saber, de tantos 

mandamentos, qual é o mais importante.  

E Jesus, que quer que os humildes e 

simples tenham acesso a Deus, 

simplifica todos aqueles mandamentos. 

O importante da resposta de Jesus é a 

relação que estabelece entre o amor de 

Deus e o amor ao próximo. Ambos 

devem andar juntos. Prescindir de um 

deles, é deixar sem sentido tudo o resto. 
 

 
 

Recordai-vos disto: 
 

– Papa Francisco 

 

Recordai-vos disto: 

o amor é a medida da fé!  

Quando encontramos um destes 

irmãos – especialmente o mais 

pequenino, frágil, indefeso  

– somos capazes de reconhecer 

nele o rosto de Deus?» 
 

 

– Pág. 6 / 10   
XXX Domingo Comum – 25.10.2020 – N.º 651 



 

– Pág. 7 / 10   
XXX Domingo Comum – 25.10.2020 – N.º 651 

 

O Evangelho de hoje recorda-nos 

que toda a Lei divina se resume no amor 

a Deus e ao próximo. O Evangelista 

Mateus narra que alguns fariseus 

concordaram em pôr Jesus à prova (cf. 

22, 34-35). Um deles, um doutor da lei, 

dirige-lhe a seguinte pergunta: «Mestre, 

qual é o maior mandamento da lei?» (v. 

36). Citando o Livro do Deuteronómio, 

Jesus responde: «Amarás o Senhor teu 

Deus com todo o teu coração, toda a tua 

alma e todo o teu espírito. Este é o maior 

e o primeiro mandamento» (vv. 37-38). E 

teria podido parar aqui. Ao contrário, 

Jesus acrescenta algo que não tinha 

sido questionado pelo doutor da lei. Com 

efeito, diz: «E o segundo, semelhante a 

este, é: amarás o teu próximo como a ti 

mesmo» (v. 39). Também Jesus não 

inventa este segundo mandamento, mas 

tira-o do Livro do Levítico. A sua 

novidade consiste precisamente em unir 

estes dois mandamentos — o amor a 

Deus e o amor ao próximo — revelando 

que eles são inseparáveis e 

complementares, constituem os dois 

lados de uma mesma medalha. Não se 

pode amar a Deus sem amar o próximo, 

e não se pode amar o próximo sem amar 

a Deus. A este propósito, o Papa Bento 

XVI deixou-nos um comentário muito 

bonito na sua primeira Encíclica, Deus 

caritas est (nn. 16-18). 

Com efeito, o sinal visível que o 

cristão pode manifestar para testemu-

nhar o amor de Deus ao mundo, aos 

outros e à sua família é o amor pelos 

irmãos. O mandamento do amor a Deus 

e ao próximo é o primeiro, mas não 

porque está no início do elenco dos 

mandamentos. Jesus não o coloca no 

vértice, mas no centro, porque é o 

coração do qual tudo deve começar, 

para o qual tudo deve voltar e ao qual 

tudo deve fazer referência. 

Já no Antigo Testamento a exigência 

de ser santo, à imagem de Deus que é 

Santo, incluía também o dever de cuidar 

das pessoas mais frágeis, como o 

estrangeiro, o órfão e a viúva (cf. Êx 22, 

20-26). Jesus cumpre esta lei de aliança, 

Ele que resume em Si mesmo, na sua 

carne, a divindade e a humanidade, num 

único mistério de amor. 

À luz desta palavra de Jesus, o amor 

já é a medida da fé, e a fé constitui a 

alma do amor. Não podemos mais 

separar a vida religiosa, a existência de 

piedade do serviço aos irmãos, àqueles 

irmãos concretos com os quais nos 

encontramos. Já não podemos dividir a 

oração, o encontro com Deus nos 

Sacramentos, da escuta do outro e da 

proximidade à sua vida, de forma 

especial às suas feridas. Recordai-vos 

disto: o amor é a medida da fé! E tu, 

quanto amas? Cada um responda 

pessoalmente. Como é a tua fé? A 

minha fé é como eu amo. E a fé é a alma 

do amor. 

No meio da densa selva de preceitos 

e prescrições — dos legalismos de 

ontem e de hoje — Jesus faz uma 

abertura que permite vislumbrar dois 

semblantes: o rosto do Pai e a face do 

irmão. Não nos confia duas fórmulas ou 

preceitos: não se trata de preceitos e 

fórmulas; Ele confia-nos dois semblan-

tes, aliás, um único rosto, o rosto de 

Deus que se reflete em numerosos 

outros rostos, porque na face de cada 

irmão, especialmente do mais 

pequenino, frágil, indefeso e necessitado 

está presente a imagem do próprio 

Deus. E deveríamos interrogar-nos, 

quando encontramos um destes irmãos, 

se somos capazes de reconhecer nele o 

rosto de Deus: somos capazes disto? 

Deste modo, Jesus oferece a cada 

homem o critério fundamental sobre o 

qual devemos delinear a nossa própria 

vida. Mas, sobretudo, Ele concedeu-nos 

o Espírito Santo, que nos permite amar a 

Deus e o próximo como Ele, com o 

coração livre e generoso. Por 

intercessão de Maria, nossa Mãe, 

abramo-nos ao acolhimento desta dádiva 

do amor, para caminhar sempre nesta lei 

dos dois semblantes, que constituem um 

só: a lei do amor. 
 

Papa Francisco,  

Angelus, Praça de São Pedro,  

Outubro de 2014 

  
 

 

Sabias que… 

 

O Bom Pastor 
 

Em oposição ao deus-juiz dos 

fariseus, Jesus apresenta Deus como 

um “Bom Pastor”. Deus cuida do seu 

povo como o bom pastor que oferece a 

vida pelas suas ovelhas. 

O Profeta Ezequiel, muitos séculos 

antes de Jesus de Nazaré ter nascido, 

descreveu as atitudes do Bom Pastor em 

favor do seu Povo (Ez 34). 

Jesus de Nazaré fez sua esta ideia e 

viveu de tal maneira que os seus 

discípulos, ao vê-lo, compreenderam que 

era o bom pastor anunciado pelo Profeta 

Ezequiel. 

A imagem do “Bom Pastor” é a 

imagem mais vezes desenhada nas 

catacumbas cristãs de Roma. 
  

 
 

Judas, o Cireneu e Eu 

(41) 

CRUCIFIXÃO 

«Jesus, lembra-te de mim,  

quando estiveres no teu Reino.»  

Ele respondeu-lhe: «Em verdade te digo: 

hoje estarás comigo no Paraíso». 
 

(Lc 23, 42-43). 

 

III 
 

Que prontidão, Senhor, ao responderes 

aos apelos que fazemos,  

vendo-nos tão frágeis, tão pequenos,  

tão desejosos da tua mão sagrada!  

 

Sem Ti, não somos nada,  

nada temos. 

 

 Sim, Jesus, agora já sabemos:  

é apenas por Ti que entraremos  

no teu Reino de Vida e de Glória;  

só Tu podes dar-nos a vitória!  

 

Graças, Senhor,  

por responderes tão prontamente  

àquilo que Te peço;  

graças, por saber que não mereço,  

mas que, ainda assim,  

cuidas de mim constantemente! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

Coisa mais bela… 
 

–  Santa Teresa de Calcutá 

 
O dia mais belo: hoje.  

A coisa mais fácil: errar. 

O maior obstáculo: o medo.  

O maior erro: o abandono.  

A raiz de todos os males: o egoísmo. 

A distração mais bela: o trabalho.  

A pior derrota: o desânimo. 

O que traz felicidade: ser útil aos demais.  

O pior defeito: o mau humor. 
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A pessoa mais perigosa: a mentirosa.  

O pior sentimento: o rancor. 

O presente mais belo: o perdão.  

O mais imprescindível: o lar 

A sensação mais agradável: a paz 

interior.  

A maior proteção afetiva: o sorriso. 

O maior remédio: o otimismo.  

A maior satisfação: o dever cumprido. 

A força mais potente do mundo: a fé.  

As pessoas mais necessárias: os 

pais. 

A mais bela de todas as coisas:  

     O AMOR! 
(Santa Teresa de Calcutá) 

 
 

 

A “Traição” 
  

– HUGO DE AZEVEDO 

  
Talvez haja explicação para isso, 

mas não deixa de ser curioso que a Irmã 

Lúcia, nos seus «Apelos da Mensagem 

de Fátima», se tenha «enganado» no 

segundo mistério doloroso do Santo 

Rosário: «A Prisão de Jesus», deixando 

para o terceiro «Jesus flagelado e 

coroado de espinhos». Talvez sentisse a 

falta da contemplação do mistério 

dolorosíssimo da traição de Judas. 

Traidores foram todos os outros 

Apóstolos e discípulos, exceto as santas 

mulheres que acompanhavam Nossa 

Senhora, e João, que fugiu também e 

voltou mais tarde, mas traidores por 

fraqueza e confusão no meio daquele 

desconcerto da captura do Mestre, que 

julgavam invencível – e que o era de 

facto. A traição de Judas, porém, 

premeditada e cautelosamente prepara-

da, ainda hoje nos arrepia e custa a 

entender. Não faltam complicadas 

explicações psicológicas que chegam a 

inibi-lo de culpa e até a «justificá-lo», 

como instrumento necessário da 

Redenção. E todas embatem com a 

demorada vileza do processo de entrega 

do Mestre aos seus inimigos, tanto mais 

estranha quanto mais se considera o seu 

perfeito conhecimento por parte de 

Jesus. 

A contemplação dos mistérios 

dolorosos não pode limitar-se à da 

simples fraqueza humana: à brutalidade 

dos costumes e das próprias leis, à 

covardia, ao jogo ardiloso de interesses, 

ao desespero, às exaltações coletivas, à 

resistência a tudo o que é verdadeira-

mente novo e nos transtorna… Temos 

de reconhecer que a malvadez humana 

chega a ser diabólica. Atinge graus e 

formas inconcebíveis no plano 

psicológico. Razão tinha aquele sacerdo-

te que presenciou torturas indescritíveis 

sobre populações indefesas, fazendo 

notar a dificuldade do perdão quando 

parece que é preciso perdoar… o próprio 

demónio. 

Nosso Senhor quis passar por todas 

as aflições humanas. E uma delas é 

aquela a que se referia Guimarães Rosa 

em «Grande Sertão Veredas»: «Ser 

chefe às vezes é isso: levar cobras na 

sacola sem concessão de se matar». 
 

 
 

Para os jovens… 

 
A memória da VOCAÇÃO 

reaviva a esperança 

 
– Papa Francisco 

 
Discurso em que o Papa  

se debruça sobre a 

esperança que nasce com toda a 

vocação: matrimónio, vida 

consagrada, sacerdócio  

– agosto de 2017 

  
Estimados irmãos e irmãs, bom dia! 

Hoje gostaria de voltar a falar sobre 

um tema importante: a relação entre a 

esperança e a memória, com particular 

referência à memória da vocação. E 

tomo como ícone a chamada dos 

primeiros discípulos de Jesus. Na sua 

memória, esta experiência permanece 

impressa de tal modo que um deles até 

registou a hora: «Eram cerca das quatro 

da tarde» (Jo 1, 39). O evangelista João 

narra o episódio como uma recordação 

nítida de juventude, que permaneceu 

intacta na sua memória de ancião: 

porque João escreveu isto quando já era 

ancião. 

O encontrou deu-se perto do rio 

Jordão, onde João Batista batizava; e 

aqueles jovens galileus tinham escolhido 

o Batista como guia espiritual. Um dia 

veio Jesus, e fez-se batizar no rio. No dia 

seguinte passou novamente e então o 

Batizador – isto é, João o Batista – disse 

a dois dos seus discípulos: «Eis o 

cordeiro de Deus!» (v. 36). 

E para aqueles dois foi a “centelha”. 

Deixam o seu primeiro mestre e põem-se 

no seguimento de Jesus. No caminho, 

Ele volta-se para eles e formula a 

pergunta decisiva: «O que procurais?» 

(v. 38). Jesus aparece nos Evangelhos 

como um perito do coração humano. 

Naquele momento encontrara dois 

jovens em busca, sadiamente inquietos. 

Com efeito, há alguma juventude 

satisfeita, sem uma pergunta acerca do 

sentido? Os jovens que nada procuram 

não são jovens, estão na reforma, 

envelheceram antes do tempo. É triste 

ver jovens reformados... E Jesus, em 

todo o Evangelho, em todos os 

encontros que lhe acontecem ao longo 

da estrada, aparece como um 

“incendiário” dos corações. Daqui aquela 

sua pergunta que procura fazer emergir 

o desejo de vida e de felicidade que 

cada jovem tem dentro: “o que 

procurais?”. Também eu hoje gostaria de 

perguntar aos jovens presentes na praça 

e aos que escutam através dos meios de 

comunicação: “Tu, que és jovem, o que 

procuras? O que procuras no teu 

coração?”. 

A vocação de João e de André 

começa assim: é o início de uma 

amizade com Jesus tão forte que impõe 

uma comunhão de vida e de paixões 

com Ele. Os dois discípulos começam 

por ficar com Jesus e de repente 

transformam-se em missionários, porque 

quando termina o encontro não voltam 

para casa tranquilos: de maneira que os 

seus respetivos irmãos – Simão e Tiago 

– são logo envolvidos no seguimento. 

Foram ter com eles e disseram: 

“Encontrámos o Messias, encontrámos 

um grande profeta”, dão a notícia. São 

missionários daquele encontro. Foi um 

encontro tão comovedor, tão feliz que os 

discípulos recordarão para sempre 

aquele dia que iluminou e orientou a sua 

juventude. 

Como se descobre a própria vocação 

neste mundo? Pode-se descobrir de 

muitos modos, mas esta página do 

Evangelho diz-nos que o primeiro 

indicador é a alegria do encontro com 

Jesus. Matrimónio, vida consagrada, 

sacerdócio: toda a vocação verdadeira 

tem início com um encontro com Jesus 

que nos oferece uma alegria e uma 

esperança nova; e nos conduz, também 

através de provações e dificuldades, a 

um encontro cada vez mais pleno, que 

cresce, torna-se maior, o encontro com 

Ele e a plenitude de alegria. 
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O Senhor não quer homens e 

mulheres que caminhem atrás d’Ele de 

má vontade, sem terem no coração o 

vento da alegria. A vós, que estais na 

praça, pergunto – cada um responda a si 

próprio –: tendes o vento da alegria no 

coração? Cada um pergunte a si próprio: 

“Tenho dentro de mim, no coração, o 

vento da alegria?”. Jesus quer pessoas 

que tenham experimentado que estar 

com Ele provoca uma felicidade imensa, 

que se pode renovar todos os dias da 

vida. Um discípulo do Reino de Deus 

que não é alegre não evangeliza este 

mundo, é alguém triste. Não nos 

tornamos pregadores de Jesus afinando 

as armas da retórica: podes falar, falar, 

falar, mas se não tens algo... Como nos 

tornamos pregadores de Jesus? 

Conservando nos olhos o brilho da 

verdadeira felicidade. Vemos muitos 

cristãos, até no meio de nós, que com os 

olhos nos transmitem a alegria da fé: 

com os olhos! 

Por este motivo o cristão – como a 

Virgem Maria – conserva a chama do 

seu amor: enamorai-vos de Jesus. 

Certamente, há provações na vida, 

momentos em que é preciso ir em frente 

apesar do frio e dos ventos contrários, 

apesar de tantas amarguras. Mas os 

cristãos conhecem a estrada que conduz 

àquele fogo sagrado que os acendeu de 

uma vez para sempre. 

Mas por favor, recomendo: não nos 

deixemos levar por pessoas desiludidas 

e infelizes; não escutemos quem 

aconselha cinicamente não cultivar 

esperanças na vida; não confiemos em 

quem abafa o surgir de qualquer 

entusiasmo, dizendo que empreendi-

mento algum vale o sacrifício de uma 

vida inteira; não escutemos os “velhos” 

de coração que sufocam a euforia 

juvenil. Vamos ter com velhos que têm 

os olhos brilhantes de esperança! 

Cultivemos utopias sadias: Deus quer 

que sejamos capazes de sonhar como 

Ele e com Ele, enquanto caminhamos 

muito atentos à realidade. Sonhar um 

mundo diferente. E se um sonho se 

apaga, voltar a sonhá-lo de novo, 

chegando com esperança à memória 

das origens, àquelas brasas que, talvez 

depois de uma vida não tão boa, estão 

escondidas sob as cinzas do primeiro 

encontro com Jesus. 

Eis, portanto, uma dinâmica 

fundamental da vida cristã: recordar-se 

de Jesus. Paulo dizia ao seu discípulo: 

«Recorda-te de Jesus Cristo» (2 Tim 2, 

8). Este é o conselho do grande São 

Paulo: «Recorda-te de Jesus Cristo». 

Recordar-se de Jesus, do fogo de amor 

com o qual um dia concebemos a nossa 

vida como um projeto de bem, e com 

esta chama reavivar a nossa esperança. 

 
 

 

Oração 
 

Senhor, 
cumprimos e obedecemos 
a muitas normas e a muitas leis... 
mas esquecemo-nos do amor. 
 

Senhor, 
os nossos dias estão cheios 
de comodidades e caprichos... 
mas esquecemos a solidariedade. 
 

Senhor, 
exigimos os nossos direitos que 
certamente nos são devidos... 
mas esquecemos a justiça. 
 

Senhor, 
ajuda-nos a fazer do amor 
a primeira e maior de todas as 
preocupações. 

 
 

 

Descomplica (29) 
 

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” 

Há muita maldade neste mundo, mas 

também há muito amor. Há muitos dias 

virados do avesso, mas também há 

muitos de bonança. Há muita tendência 

para valorizar o que perdemos, mas é 

urgente aprender a dar valor ao que 

temos. Sabemo-nos mais ricos quando 

percebemos que temos saúde, abraços 

que nos esperam, um chão firme para 

pisar e um caminho de sorte que 

construímos todos os dias. 

– É urgente aprender a dar valor ao 

que temos. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

O Senhor não quer homens e mulheres 

que caminhem atrás d’Ele de má vontade,  

sem terem no coração  

o vento da alegria. 

(Papa Francisco) 

Seis Adágios populares 
 

1 

Lume ao pé da estopa, 

 vem o diabo e sopra 

2 

O melhor tição, 

 pro mês de S João. 

3 

Quem está de fora, 

 racha lenha. 

4 

Quem não quer ser lobo, 

 não lhe veste a pele. 

5 

Lobo na serra, 

 ou matá-lo ou mantê-lo. 

6 

Cheira-te o monte a lobos, 

 e a casa a ovos. 
 

 
 

 

Aniversários dos 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, os Leitores das 

seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– LÚCIA GOMES, na próxima sexta-       

-feira, dia 30 de outubro.  

 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– FERNANDO NETO, amanhã, 

segunda-feira, dia 26 de outubro. 

 
O Jornal do Leitor deseja à Lúcia e 

ao Fernando, que festejem muito e 

comemorem ainda melhor, os vossos 

aniversários, com muita alegria cristã, 

com muita e boa música, com um grande 

bolo e com muito champagne, bebido 

moderadamente, como convém a um 

bom Leitor.  

Parabéns a ambos os colegas. Vivam 

a vida! 
  

 
 

Curiosidade 

Só a língua de uma baleia adulta, 

produz cerca de uma tonelada de óleo. 
 

 
 

 
 

 

– Pág. 9 / 10   
XXX Domingo Comum – 25.10.2020 – N.º 651 



 
– Pág. 10 / 10   
XXX Domingo Comum – 25.10.2020 – N.º 651 

 
 

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 a data pedida. Não é uma 

imposição. Apenas e tão só para quem 

quer ver publicado no Jornal o seu 

aniversário.  
 

 

Mudança da hora 
 
 

De ontem para hoje, Domingo, 

dia 25 de outubro, os relógios 

atrasaram 60 minutos (uma hora).  

Passamos assim à Hora de 

Inverno. 
 

 
 

 

Acusar os outros 

é tão fácil 

Numa pequena cidade do interior do 

Brasil, um padeiro foi à delegação da 

Polícia apresentar queixa contra o 

vendedor de queijos porque ele estava a 

vender queijos de 800 gramas como se 

fossem de um quilo. Em cada queijo 

roubava 200 gramas. 

O delegado pegou no queijo de 1 

quilo e constatou que realmente só 

pesava 800 gramas e, por isso, mandou 

prender o fabricante de queijos sob a 

acusação de que tinha viciado a balança. 

Este respondeu que, como não tinha 

pesos em casa, todos os dias comprava 

ao padeiro, dois pães de meio quilo 

cada, colocava-os num prato da balança 

e o queijo noutro prato. Quando o fiel da 

balança se equilibrava então ele sabia 

que tinha um quilo de queijo. 

O delegado para tirar a prova, 

mandou comprar dois pães de meio 

quilo, colocou-os num dos pratos da 

balança e no outro prato um queijo de 1 

quilo. O fiel da balança equilibrou-se.  

Afinal o primeiro a roubar no peso era 

o que estava a acusar o vendedor de 

queijos. 

Somos todos um pouco assim… 

Muitas vezes acusamos os outros dos 

nossos próprios defeitos. 
 

 
 

Que estranho comércio 

com Deus!... 

Que estranho comércio com Deus!...  

Senhor, dá-me isto!  

Senhor, arranja-me aquilo!  

Senhor, cura-me!...  

Não saberá Deus, melhor do que 

nós, o que é que nos falta?  

Acaso diz o bebé à mãe “Faz-me 

aquela papa”?  

O doente ao médico “Receite-me 

aquele remédio”?  

Quem pode dizer que o que nos falta 

não é pior que o que que temos?  

Limitemo-nos, então, a pedir-Lhe: 

“Senhor, não deixes, nunca, de nos 

amar…”  

“In Cantarei depois da morte”  

– Raul Follereau 
 

 
 

Humor 
 

Doente sofre… 
 

Um homem está no hospital à beira 

da morte, cheio de tubos para mantê-lo 

vivo o máximo possível, mas como 

parecia que estava nos momentos finais 

de vida, a família chama o padre para 

fazer uma oração. Quando o padre se 

senta ao lado do homem, o estado dele 

parece piorar rapidamente, e ele pede 

freneticamente com gestos, algo para 

escrever. O padre dá-lhe rapidamente 

um bloco e uma caneta, e o doente 

escreve algo, sendo que, logo de 

seguida, acaba por morrer. O padre faz a 

oração e guarda o bloco sem ler.   

No enterro, depois da cerimónia 

fúnebre, o padre mexe no bolso e 

encontra o bloco, e lembra-se de que o 

homem tinha escrito algo. Ele aproveita 

a presença de todos e diz: 

– O nosso amigo ainda chegou a 

escrever algo neste bloco antes de 

morrer.  

Acho que todos gostariam de saber 

qual foi o seu último pensamento. 

Ele abre o bloco e lê em voz alta: 

– Você está a pisar o meu tubo de 

oxigénio! 
 

Bêbados 
 

Dois bêbados entram ao acaso no 

Jardim Zoológico. Quando estão na 

frente da jaula do leão, o rei da selva 

lança um tremendo rugido. 

Entretanto, um dos bêbados diz: 

– Vamos!... Vamos embora!... 

Diz o outro: 

– Se quiseres vai indo… Eu vou ficar 

para ver o filme… 
 

No barbeiro 
 

Na barbearia, o barbeiro pergunta: 

– Qual o seu clube? 

– O seu… 

– Mas como sabe qual é o meu 

clube? 

– Por causa da navalha que tem na 

mão… 
 

112 
 

Um homem liga aflito para o 112: 

– Por favor, ajudem-me! 

– Sim, faça o favor, o que se passa? 

– A minha esposa estava a cozinhar 

e caiu!... 

– E qual é a emergência? 

– Quanto tempo posso deixar ficar o 

arroz ao lume para que não fique colado 

ao tacho?... 
 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 
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Desativada temporariamente 

 

A Fechar 

A consciência é o melhor livro de moral  

e o que menos se consulta. 
 

 (Alexandre Herculano) 
 

 
 

 

JORNAL CONCLUÍDO EM 28 DE SET.º 
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