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Todos os Santos 

Celebramos a festa de Todos os 

Santos. A Santa Missa é como que uma 

antecipação do Céu. Estamos diante do 

trono de Deus. Connosco estão os 

santos do Céu, as almas do Purgatório e 

toda a Igreja espalhada pela terra. 

Porque unidos a Cristo Sacerdote na 

unidade do Seu Corpo Místico. Apesar 

de não podermos contemplá-los, 

acreditamos. Na Eucaristia desta Festa, 

alegramo-nos e avivamos a nossa fé. 

Para chegar ao Céu temos de lavar a 

túnica do nosso Batismo no sangue de 

Cristo. Pela dor dos nossos pecados e 

pelo Sacramento da Penitência. 
 

 
 

 

Introdução 

Não saímos do nada para voltar ao 

nada. Deus não brinca com as suas 

criaturas. Ele tem um projeto de amor 

sobre cada uma delas. As Leituras de 

hoje revelam-nos o seu projeto para o 

homem: quer levá-lo a participar da sua 

santidade e, por isso, decidiu introduzi-lo 

no seu mundo santo. 

Na primeira Leitura 

A primeira Leitura dá-nos uma ampla 

visão sobre o nosso futuro: espera-nos 

um mundo novo do qual foi excluída 

qualquer forma de morte. 

Na segunda Leitura 

A segunda Leitura lembra-nos que a 

vida divina – que se manifestará no 

momento da nossa saída deste mundo – 

está presente em nós desde já.  

Então em que valores apostar, 

enquanto esperamos por encontrar 

Cristo, por «vê-Lo assim como Ele é»? 

No Evangelho 

Temos a indicação no trecho 

evangélico: as bem-aventuranças. 

Agora, decorre o tempo da nossa 

gestação e é insensato apegar o coração 

aos bens deste mundo, como se nos 

pertencessem de modo definitivo. Cristo 

sugere-nos que os empreguemos para 

construir amor, que os transformemos 

em dom. Para nossa felicidade, já neste 

mundo.  

– Felizes os mortos que morrem no 

Senhor! 
 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Exultemos de alegria no Senhor, 

celebrando este dia de festa  

em honra de Todos os Santos.  

Nesta solenidade alegram-se os Anjos  

e cantam louvores ao Filho de Deus. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Ap 7, 2-4.9-14) 

 
 
MONIÇÃO: 
 

São João nesta visão do Apocalipse 

mostra a multidão imensa dos eleitos do Céu, 

que hoje celebramos e de que faremos parte 

um dia. 

  

LEITURA: 
 

 

Leitura do Apocalipse de São 

João 
 

2Eu, João, vi um Anjo que subia 

do Nascente, trazendo o selo do 

Deus vivo. Ele clamou em alta voz 

aos quatro Anjos a quem foi dado o 

poder de causar dano à terra e ao 

mar: 3«Não causeis dano à terra, 

nem ao mar, nem às árvores, até 

que tenhamos marcado na fronte os 

servos do nosso Deus». 4E ouvi o 

número dos que foram marcados: 

cento e quarenta e quatro mil, de 

todas as tribos dos filhos de 

Israel. 9Depois disto, vi uma multidão 

imensa, que ninguém podia contar, 

de todas as nações, tribos, povos e 

línguas. Estavam de pé, diante do 

trono e na presença do Cordeiro, 

vestidos com túnicas brancas e de 

palmas na mão. 10E clamavam em 

alta voz: «A salvação ao nosso 

Deus, que está sentado no trono, e 

ao Cordeiro». 11Todos os Anjos 

formavam círculo em volta do trono, 

dos Anciãos e dos quatro Seres 

Vivos. Prostraram-se diante do 

trono, de rosto por terra, e adoraram 

a Deus, dizendo: 12«Amen! A bênção 

e a glória, a sabedoria e a ação de 

graças, a honra, o poder e a força ao 

nosso Deus, pelos séculos dos 

séculos. Amen!». 13Um dos Anciãos 

tomou a palavra e disse-me: «Esses 
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que estão vestidos de túnicas 

brancas, quem são e de onde 

vieram?». 14Eu respondi-lhe: «Meu 

Senhor, vós é que o sabeis». Ele 

disse-me: «São os que vieram da 

grande tribulação, os que lavaram as 

túnicas e as branquearam no sangue 

do Cordeiro». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Já reparaste nas cores deste jornal? Os 

paramentos de hoje, do Dia de Todos os 

Santos, terão a mesmo cor – branca, a cor da 

alegria!  

O dia de hoje, longe de ser um dia triste, é 

um dia alegre, um dia de muita alegria, 

porque os nossos ente-queridos, hoje e 

eternamente, festejam no Céu, a felicidade 

que não terá mais fim, junto de Deus. Por isto, 

sê também tu, alegre, quando proclamares 

esta Leitura. No ambão, sente e mostra uma 

alegria contagiante. 

Se é verdade que o Livro do Apocalipse 

não é fácil de ler, nem de entender, mais uma 

razão para te preparares bem. Lê devagar e 

respeita a pontuação. Repetimos: lê devagar 

e respeita a pontuação. 

Entretanto, exercita algumas palavras: Ele 

clamou em alta voz (não é “Ele chamou em 

alta voz”) - já ouvi de tudo. / até que tenhamos 

marcado (diz-se “tenhámos marcado” e não 

“tênha-mos marcado”) - ainda hoje ouço isto! / 

dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos (não é 

“dos Anciões”) - continuo a ouvir trocar os 

“ãos” pelos “ões”. / Prostraram-se / 

branquearam / e outras. 
 

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

No passado, os santos tinham uma 

enorme popularidade. As igrejas 

estavam cheias das suas estátuas e a 

eles recorria-se talvez mais do que a 

Deus. Havia o santo dos camionistas, o 

dos estudantes, o que ajudava a 

encontrar os objetos perdidos, o das 

doenças dos olhos, o da dor de 

garganta... enfim, “havia” um santo para 

cada necessidade. Mas o máximo, era a 

oração de uma velhinha diante do 

Santíssimo Sacramento: «Senhor, pede 

a Santo António que me faça encontrar a 

caderneta da reforma!» Os santos eram 

considerados uma espécie de interme-

diários que tinham a função de 

«amaciar» o impacto com um Deus con-

siderado demasiado grande e distante, 

ao qual não era fácil chegar, e estranho 

aos nossos problemas. 

Hoje, a tendência a recorrer ao santo 

para pedir-lhe que apresente a Deus 

uma recomendação, está a enfraquecer. 

Cada vez mais as pessoas dirigem-se ao 

Senhor, diretamente, com a confiança 

dos filhos. Os santos são cada vez 

menos considerados como intermediá-

rios e cada vez mais como irmãos, ama-

dos e admirados, que, juntamente 

connosco, se dirigem ao único Pai. 

Quem são os santos? 

No início da celebração, cantando o 

«Glória», proclamamos, dirigindo-nos a 

Deus, «Tu só, és o santo!» Santo 

significa que não tem nada a ver com 

aquilo que é imperfeito, débil, precário. 

Neste sentido apenas Deus é realmente 

santo. Só Ele está completamente acima 

do mundo caduco e efémero em que 

vivemos. Porém, também os homens 

podem elevar-se a Ele e participar na 

sua santidade. Cada discípulo de Cristo 

empreendeu este caminho de aproxima-

ção à santidade de Deus. 

Consideremos a forma como Paulo 

inicia algumas das suas cartas: «A todos 

os santos que vivem na cidade de 

Filipos...» (Fl 1, 1); «Aos santos que 

estão em Éfeso...» (Ef 1, 1); «Aos santos 

e fiéis irmãos em Cristo que habitam em 

Colossos...» (Cl 1, 2); «A todos vós 

prediletos de Deus que estais em Roma 

e que sois chamados santos...» (Rm 1, 7). 

O apóstolo não escreve a gente que 

se encontra entre os anjos do céu. 

Dirige-se a pessoas concretas que vivem 

sobre esta terra: habitam em Filipos, em 

Éfeso, em Colossos, em Roma. São eles 

os «santos». 

Santo é cada discípulo, esteja ele já 

com Cristo no céu, ou viva ele ainda 

sobre esta terra. 

Portanto, hoje é a festa da família 

cristã. É o dia em que os homens tomam 

consciência do dom que o Pai lhes fez: 

em Cristo Deus tornou-os membros da 

sua família, comunicou-lhes o seu 

Espírito, a sua santidade. 

A santidade não é uma condição 

superior que podemos alcançar com os 

nossos esforços ascéticos, não é fruto 

do nosso heroísmo, é um puro dom de 

Deus. Só Ele nos pode tornar santos. 

O céu sim... mas 

os dramas desta terra? 

A primeira Leitura que a liturgia hoje 

nos propõe quer levarmos a levantar o 

olhar para a condição santa a que o Pai 

nos destinou. 

Quantas dores, quantas tribulações, 

quantas amarguras na vida do homem! 

Quando vemos tantos inocentes a sofrer, 

vítimas   de   violências, de injustiças, de  

de traições, de   enganos, procuramos 

desesperadamente um porquê e não o 

encontramos. 

O livro do Apocalipse dedica quatro 

capítulos a este problema angustiante 

(Ap 5-8). Diz que, no céu, encontra-se 

um livro no qual um anjo toma nota de 

todos os sofrimentos e de todas as lá-

grimas dos homens. Neste livro explica-     

-se também o porquê de todas as coisas 

absurdas. Infelizmente, porém, o livro 

está fechado com sete selos que 

ninguém consegue quebrar. Tudo então 

permanece envolvido pelo mistério? Aos 

homens não resta senão chorar e 

resignar-se? Não conseguirão nunca dar 

um sentido aos dramas que os afligem? 

O Vidente do Apocalipse convida a 

pôr fim ao pranto: o livro que contém a 

resposta às nossas angustiantes 

perguntas não ficará fechado para 

sempre, o Cordeiro abrirá o livro e 

quebrará, um a um, os seus selos, ou 

seja, desvendará os mistérios da nossa 

existência. 

Jesus desvenda o mistério 

O trecho de hoje narra o que 

acontece depois de quebrado o sexto 

selo. 

Um anjo vem do Oriente trazendo na 

mão o selo do Deus vivo e imprime um 

sinal indelével (sinal indestrutível) sobre 

a fronte dos servos do Senhor. O seu 

número é de cento e quarenta e quatro 

mil. Trata-se de um número simbólico. 

Resulta da multiplicação de 12 por 12 

por 1000 e indica a totalidade da 

comunidade cristã. 

Não são uns privilegiados, não são 

poupados às provações, às vicissitudes, 

às desventuras desta vida. Esses, 

porém, são postos numa condição nova, 

santa. Pertencem a Deus. Assimilaram 

os seus pensamentos, os seus 

sentimentos, as suas escolhas. Veem 

com os seus olhos a realidade deste 

mundo. As provas não os desencorajam, 

não os abatem, não os perturbam. A 

doença, a dor, a traição para eles não 

são derrotas, absurdos, são momentos 

de maturação e de crescimento. A morte 

não é uma burla, mas um nascimento. 

Nascidos para a vida definitiva 

Depois desta primeira visão em que  
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foi apresentada a comunidade dos 

santos sobre esta terra, aparece uma 

multidão imensa que ninguém pode 

contar, gente de todas as raças, línguas, 

povos e nações. Todos estão de pé 

diante do trono do Cordeiro, endossam 

vestes brancas e têm palmas nas mãos. 

(v.9). O vestido branco é o símbolo da   

alegria   e da   inocência, as palmas são 

o sinal da vitória. 

Quem são? São a comunidade dos 

santos do céu. São aqueles que neste 

mundo suportaram tribulações e 

perseguições e deram a sua vida pelos 

irmãos como fez o Cordeiro. Foram 

considerados derrotados pelos homens, 

mas para Deus são vencedores. Os 

versículos que se seguem e que não 

constam da nossa Leitura descrevem a 

sorte destes eleitos: «Nunca mais hão de 

ter fome nem sede. O Sol e o calor 

nunca mais lhes farão mal. É que o 

Cordeiro... será o seu pastor... e Deus 

enxugará para sempre a lágrimas dos 

seus olhos». (v. 16-17). 

Jesus – o Cordeiro imolado que deu 

a própria vida – agora precede, como um 

pastor, todos aqueles que partilham a 

sua escolha de amor.   

Esta página foi escrita para incitar os 

cristãos perseguidos a perseverar com 

paciência: neles realiza-se o que 

aconteceu a Jesus, o Cordeiro. Se O 

seguirem como se segue um pastor, 

tomarão parte no seu triunfo. 

O último êxodo 

O trecho do Apocalipse abriu-nos 

uma fresta sobre o céu, sobre o nosso 

destino final. Do céu filtra uma luz que 

ilumina os enigmas mais profundos que 

trazemos no coração: de onde venho, 

para onde vou, que sentido têm a alegria 

e a dor, a vida e morte? E depois da 

morte? 

A visão do céu dá finalmente um 

sentido à nossa existência: não 

vagueamos neste mundo sem uma 

meta, não corremos sem um objetivo, 

não nos movemos sem um destino, não 

nos agitados sem um fim. À luz do céu 

compreendemos: a nossa vida é um 

suceder-se de saídas e entradas, 

guiadas não por um destino cego, mas 

pelo amor de um Pai. 

Saímos do ventre materno para 

entrar neste mundo, saímos da infância 

para entrar na adolescência, deixamos a 

adolescência pela juventude, a juventude 

pela idade madura e a velhice. Depois 

vem o momento de deixar este mundo, 

ao qual talvez nos afeiçoámos a tal 

ponto que o consideramos definitivo, não 

queremos mais deixá-lo. 

E, no entanto, neste mundo não 

podemos saciar a nossa imensa sede de 

vida. Se o olharmos desencantados, 

notamos em todo o lado sinais de morte: 

doenças, ignorância, abandono, solidão, 

fragilidade, separação, fadiga, dor, 

traições, injustiças. Não, não pode ser 

este o mundo definitivo, é demasiado 

restrito, demasiado apertado, demasiado 

marcado pelo mal. Temos necessidade 

de horizontes diversos, de espaços 

infinitos onde estar livres de todas as 

formas de morte. Temos que sair 

novamente, é necessário empreender 

um novo êxodo e esta última saída 

assusta-nos. Também os três discípulos 

que sobre o monte ouviram Jesus falar 

do seu «êxodo» deste mundo para o Pai 

(Lc 9, 31) tiveram medo. «Curvaram-se 

até ao chão e tiveram muito medo. Mas 

Jesus aproximou-se deles e tocou-lhes, 

dizendo: "Levantem-se! Não tenham 

medo!"»  (Mt 17, 6-7). 

Se Jesus – que antes de todos, 

atravessou as águas da morte para 

entrar no reino do Pai – nos estende a 

sua mão, já não podemos ter medo. 

Com Ele, o Ressuscitado, que nos 

acompanha, saímos seguros deste 

mundo: sabemos que Ele nos introduz 

numa nova vida.  
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) 

 
MONIÇÃO: 
 

O salmo lembra as condições para 

alcançarmos o céu. Entusiasmemo-nos para 

chegar lá no final da nossa caminhada. 

 
REFRÃO: 
 
ESTA É A GERAÇÃO DOS QUE 

PROCURAM O SENHOR. 

 
SALMO: 
 
Do Senhor é a terra e o que nela existe, 

o mundo e quantos nele habitam. 

Ele a fundou sobre os mares 

e a consolidou sobre as águas. 
 

Quem poderá subir à montanha do 

Senhor? 

Quem habitará no seu santuário? 

O que tem as mãos inocentes e o 

coração puro, 

o que não invocou o seu nome em vão. 
 

Este será abençoado pelo Senhor 

e recompensado por Deus, seu 

Salvador. 

Esta é a geração dos que O procuram, 

que procuram a face de Deus. 
 

 
 

Segunda Leitura 
 (1 Jo 3, 1-3) 

 

 
MONIÇÃO: 
 

Deus chamou-nos a fazer parte da Sua 

família. Somos Seus filhos. Vê-Lo-emos cara 

a cara no céu. 

 
LEITURA: 
 

 

Leitura da Primeira Epístola de 

São João 
 

Caríssimos: 1Vede que admirável 

amor o Pai nos consagrou em nos 

chamar filhos de Deus. E somo-lo de 

facto. Se o mundo não nos conhece, 

é porque não O conheceu a Ele.  
2Caríssimos, agora somos filhos de 

Deus e ainda não se manifestou o 

que havemos de ser. Mas sabemos 

que, na altura em que se manifestar, 

seremos semelhantes a Deus, 

porque O veremos tal como Ele é.  
3Todo aquele que tem n’Ele esta 

esperança purifica-se a si mesmo, 

para ser puro, como Ele é puro. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Tal como na recomendação para a 1.ª 

Leitura (vale a pena ler), hoje não é um dia de 

tristeza, mas de muita alegria. E mostra-o 

logo o início desta 2.ª Leitura: “Vede que 

admirável amor o Pai nos consagrou em nos 

chamar filhos de Deus. E somo-lo de facto”. 

Portanto, não mostres uma cara sisuda, mas 

um semblante alegre e feliz, capaz de 

contagiar toda a assembleia, porque o dia é 

mesmo de alegria. 

Entretanto, faz uma leve divisão do texto, 

na última frase. 

Exercita as palavras: somo-lo / manifestou 

/ purifica-se / e outras. 
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COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

A vida de Deus que o cristão recebe 

no Batismo é uma realidade espiritual, 

misteriosa. Falando com Nicodemos, 

Jesus comparou-a ao vento que não se 

sabe de onde venha nem para onde vá; 

existe, temos sinais que manifestam a 

sua presença, mas não podemos vê-la 

com os nossos olhos (Jo 3,8). 

O primeiro versículo da Leitura diz 

antes de mais que a vida divina é um 

dom gratuito do Pai. Mesmo se não se 

pode verificar com os sentidos, a sua 

presença não passa inobservada porque 

produz sinais inequívocos (sinais claros), 

que todos podemos constatar (que 

podemos comprovar). 

Esta realidade nova é incompatível (é 

contrária) com a maneira de pensar e de 

viver de quem está nas trevas, e por isso 

os adversários de Jesus não foram 

capazes de reconhecer que n'Ele existia 

esta vida. E também hoje, os ímpios, não 

conseguem perceber esta presença nos 

seus discípulos. 

A segunda parte da Leitura (v. 2-3), 

recorda uma verdade muito consoladora: 

o Pai não espera o dia da nossa morte 

para nos dar esta vida divina, Ele no-la 

dá já hoje. Todavia, esta nova realidade 

que existe em nós só se manifestará 

quando for retirado o véu constituído 

pela nossa condição terrena. Isto 

acontecerá «quando Jesus aparecer;  

então  havemos  de  ser  iguais a Ele, 

porque havemos de O ver tal como Ele 

é» (v.2). 

Aquele do qual esperamos a 

manifestação, Aquele que um dia 

veremos, face a face, é Cristo. Quando 

pudermos contemplá-l'O, entenderemos 

também quem verdadeiramente nós 

somos. Hoje as aparências levam-nos ao 

engano, somos seduzidos pelas mira-

gens, não estamos em condições de dar 

o justo valor às realidades terrenas, 

sobrestimamos (valorizamos demais) o 

que é passageiro e desleixamos aquilo 

que vale. Diante de Cristo os nossos 

olhos abrir-se-ão, e então compreende-

remos aquilo que Deus operou em nós. 
 

 
 

 

Vede que admirável amor o Pai nos 

consagrou em nos chamar 

 filhos de Deus.  

E somo-lo de facto!  
 

(Da 2.ª Leitura – 1 Jo 3, 1) 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 11, 28) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

As bem-aventuranças lembram-nos que o 

Céu começa já neste mundo para os que 

vivem à maneira de Jesus. Aclamemos o 

Senhor com alegria. 

 

REFRÃO: 
 
ALELUIA, ALELUIA! 

 
ACLAMAÇÃO: 
 
Vinde a Mim, vós todos os que andais 

cansados e oprimidos  

e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 
 

 
 

Evangelho (Mt 5, 1-12a) 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, 1ao ver as multidões, 

Jesus subiu ao monte e sentou-Se. 

Rodearam-n’O os discípulos 2e Ele 

começou a ensiná-los, dizendo: 3«Bem-

aventurados os pobres em espírito, 

porque deles é o reino dos Céus. 4Bem-

aventurados os humildes, porque 

possuirão a terra. 5Bem-aventurados os 

que choram, porque serão consolados.  
6Bem-aventurados os que têm fome e 

sede de justiça, porque serão saciados.  
7Bem-aventurados os misericordiosos, 

porque alcançarão misericórdia. 8Bem-

aventurados os puros de coração, 

porque verão a Deus. 9Bem-aventurados 

os que promovem a paz, porque serão 

chamados filhos de Deus. 10Bem-

aventurados os que sofrem perseguição 

por amor da justiça, porque deles é o 

reino dos Céus. 11Bem-aventurados 

sereis, quando, por minha causa, vos 

insultarem, vos perseguirem e, mentindo, 

disserem todo o mal contra vós.  
12aAlegrai-vos e exultai, porque é grande 

nos Céus a vossa recompensa». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
Do Leitor litúrgico 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

  O homem sempre sentiu uma 

necessidade profunda de encontrar 

Deus, de O interrogar, de conhecer os 

seus pensamentos, de descobrir os seus 

desígnios. Mas onde encontrá-l'O? Onde 

marcar um encontro com Ele? 

 Nos tempos antigos pensava-se que 

o lugar onde se podia entrar em contacto 

com Deus fossem os cimos dos montes, 

e, sobretudo, aqueles que a tradição 

indicava como lugares sagrados. 

Também Israel partilhava desta 

conceção religiosa. Moisés e Elias fazem 

as experiências espirituais mais fortes 

«sobre o monte». 

Mateus coloca o primeiro discurso de 

Jesus sobre um monte. 

A devoção cristã identificou-o com a 

colina que domina Cafarnaum. As 

religiosas que a guardam transformaram-  

-na num oásis de paz, de recolhimento, 

de reflexão, de oração. Passeando sob 

as árvores majestosas, escutando o 

roçar das folhas movidas pela brisa que 

desce dos cumes nevados do Líbano, 

contemplando do alto o lago que muitas 

vezes foi sulcado pela barca de Jesus e 

dos discípulos, sentimo-nos quase 

naturalmente levados a elevar o olhar ao 

céu e o pensamento a Deus. 

Por quanto possa parecer sugestiva 

esta experiência, «o monte» de que fala 

Mateus não deve ser entendido em 

sentido geográfico, mas no seu 

significado bíblico. Mais do que um lugar 

real, «monte» é qualquer lugar ou 

momento em que nos abrimos à palavra 

de Deus. 

Podemos visualizar a cena: Jesus 

abandona a «planície». É como se 

saísse da terra onde se movem os 

homens «normais», aqueles que 

determinam as próprias ações pela 

«sabedoria», a esperteza deste mundo. 

Aquela «habilidade» maligna que leva a 

raciocinar assim: «a saúde é tudo», «o 

que importa é o sucesso», «feliz de 

quem tem uma grande conta no banco», 

«feliz é quem pode viajar, divertir-se, 

gozar todos os prazeres», «a mim 

interessa apenas o sexo», «sacrificar-       

-me, renunciar pelos outros? Nem penso 

nisso!» ... 

Ora, será um homem de sucesso 

aquele que compartilha semelhantes 

propósitos de vida? O que pensa disto, 

Deus? 

Para não corrermos o risco de 

desperdiçar a nossa existência é neces- 
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sário conhecer o seu juízo. Hoje 

acompanhamos Jesus sobre o monte 

para ouvir as suas propostas de 

felicidade, de sucesso, de bem-               

-aventurança. Serão propostas descon-

certantes, até mesmo insensatas para 

quem tem a mente baralhada pelas 

muitas propostas sugeridas pela 

«sabedoria» dos homens. Ouçamo-las e 

procuremos entendê-las. 

«Felizes os pobres em espírito» 

É difícil dizer de quantas maneiras foi 

interpretada esta bem--aventurança. 

Alguém a banalizou afirmando que Jesus 

se referia aos miseráveis, aos maltra-

pilhos, aos mendigos. Seriam eles as 

pessoas ideais das quais Deus se alegra 

e, portanto, deveriam ser deixados nessa 

sua condição, aliás, seria necessário 

fazer de modo que todos se tornassem 

como eles. Trata-se, evidentemente, de 

uma interpretação absurda, enganadora, 

contrária a todo o resto do evangelho. A 

comunidade cristã ideal não é aquela em 

que todos são indigentes (são mendi-

gos), mas aquela em que «nenhum dos 

crentes passa necessidade» (Act 4, 34). 

Muitos pensaram que os «pobres em 

espírito» são aqueles que, mesmo 

mantendo a posse dos seus bens 

materiais, conseguiram não ligar a estes 

o coração. 

Outros ainda, dizem que os pobres 

são felizes, porque bem cedo deixarão 

de o ser. 

As hipóteses sérias, afirmadas por 

ótimos autores, são, pelo menos, uma 

dúzia. Mas qual é a verdadeira? 

Sabemos todos o que significa ser 

pobres: quer dizer não possuir nada. 

Mas o que significa «em espírito»? 

Ora, relativamente à riqueza, Jesus 

não assume uma atitude de desprezo. 

Mesmo a «riqueza desonesta» para Ele 

torna-se boa, quando é distribuída aos 

pobres (Lc 16, 19). Todavia, mesmo se 

nunca a condena, Ele está convencido 

de que a riqueza constitui para muitos 

um obstáculo insuperável para entrar no 

reino dos céus (Mt 19, 23). Para ser seus 

discípulos é necessário satisfazer uma 

condição muito difícil: renunciar a todos 

os próprios bens (Lc 14, 33). 

É no contexto desta exigência 

irrenunciável de desapego total dos bens 

e de partilha com os pobres que se deve 

ler a nossa bem-aventurança. 

Jesus não exalta a pobreza em si. 

Acrescentando a especificação «em 

espírito», ele esclarece que nem todos 

os pobres são bem-aventurados. Devem 

considerar-se como tal apenas aqueles 

que, por uma livre escolha, deixam tudo. 

«Pobres em espírito» são aqueles que 

decidem não possuir mais nada para si e 

pôr tudo aquilo que têm à disposição dos 

outros. Note-se bem: pobre segundo o 

Evangelho não é aquele que não possui 

nada, mas aquele que não fica com nada 

para si. Não é a mesma coisa. 

Então, quem possui um carro é rico 

ou pobre? Depende para que o usa: se 

se serve dele para ajudar os outros, é 

pobre; se o usa para si, é rico. Quem 

tem uma grande fábrica é rico ou pobre? 

Depende: se utiliza os lucros para os 

próprios divertimentos, para construir um 

palácio para si e para a própria família, é 

rico; se pelo contrário investe o dinheiro 

para dar trabalho a outros operários, é 

pobre. Quem teve a sorte de estudar e 

alcançar uma boa posição é rico ou 

pobre? Depende: se se serve disso para 

humilhar os menos dotados, para impor-      

-se, para dominar, é rico; se põe os pró-

prios conhecimentos ao serviço dos 

outros, se se torna disponível para quem 

quer que seja que tenha necessidade da 

sua ajuda, é pobre «em espírito». 

Esta pobreza voluntária, esta 

renúncia ao uso egoísta de todos os 

bens que possuímos (inteligência, bom 

carácter, conhecimentos, diplomas, 

posição social, dinheiro, tempo...) não é 

algo de facultativo, não é um conselho 

reservado a alguns que querem ser 

heroicos ou mais perfeitos do que os 

outros: é aquilo que caracteriza o cristão. 

Note-se que a promessa que 

acompanha esta bem-aventurança não 

chama um futuro longínquo, não 

assegura a entrada no Paraíso, depois 

da morte, mas anuncia uma alegria 

imediata: «deles é o reino dos céus», no 

mundo novo inaugurado por Cristo. 

Esta bem-aventurança não é uma 

mensagem de resignação, mas de 

esperança: ninguém mais estará em 

necessidade quando todos se tornarem 

«pobres em espírito», quando colocarem 

os dons que receberam de Deus ao 

serviço dos irmãos. Como faz Deus que, 

mesmo possuindo tudo, é infinitamente 

pobre: não fica com nada para Si, é dom 

total. 

«Felizes os que sofrem» 

O sofrimento não é uma coisa boa. 

Deus não tem prazer em ver os homens 

na dor, não é Ele quem envia desven-

turas e tribulações. Ele não quer que os 

homens sofram. 

Quando Jesus proclama bem-             

-aventurados os «aflitos» usa um termo 

familiar para quem conhece a Bíblia. No 

livro de Isaías fala-se dos «aflitos»: são 

aqueles que não têm uma casa onde 

habitar, que não têm campos para 

cultivar porque a herança de seus pais 

foi ocupada por estrangeiros, que se 

devem pôr ao serviço de proprietários 

sem escrúpulos, que devem sofrer 

injustiças, prepotências, malversações 

(delapidações), humilhações (Is 61, 7). 

A estas pessoas que têm o coração 

abatido, que se sentam sobre a cinza e 

vestem o hábito de luto (Is 61, 3), o 

profeta dirige uma mensagem de 

esperança. Deus intervirá – diz – para 

inverter nesta situação e acabará com as 

causas do luto: «Colocará na cabeça dos 

enlutados de Sião uma coroa em vez da 

cinza, um perfume de felicidade em vez 

da cara triste, um vestido de festa em 

vez do rosto abatido» (Is 61,3). 

Na sinagoga de Nazaré Jesus aplica 

a Si esta profecia (Lc 4, 21). Ele veio 

para dar cumprimento às promessas de 

Deus. Os «aflitos», aqueles que experi-

mentam uma dor profunda diante de 

uma sociedade dominada pela injustiça, 

aqueles que estão insatisfeitos e espe-

ram de Deus a salvação «serão 

consolados». A vinda do Reino começou 

a eliminar todas as situações que 

provocam dor e lágrimas. 

«Felizes os mansos» 

O adjetivo «manso» traz-nos à mente 

a ideia da pessoa calma que não reage 

às provocações, que aceita passiva-

mente e sem lamentar-se, as injustiças. 

É este homem que é avesso a qualquer 

forma de conflito (mas que talvez revele 

também uma personalidade débil) que é 

proclamado bem-aventurado? 

O termo «manso» usado por Jesus 

foi retomado do Antigo Testamento, e 

mais precisamente do Salmo 37. Neste 

Salmo, os mansos são aqueles que 

foram privados dos seus direitos, da sua 

liberdade, dos seus bens. São pobres 

porque os potentes lhes tiraram o 

campo, a casa, as poucas poupanças e 

talvez até os filhos e as filhas. Suportam 

a injustiça sem terem a possibilidade e a 

força de protestarem. Não se resignam, 

mas recusam-se a recorrer à violência 

para restabelecer a justiça. Não se 

deixam levar pela ira, não cultivam senti- 
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mentos de ódio e de vingança. Confiam 

em Deus e esperam a vinda do seu 

reino. 

No Evangelho, Jesus é apresentado 

como «manso» (Mt 11, 29; 21, 5), mas 

não no sentido de «débil, tímido, 

pusilânime (de cobarde)». Ele viveu 

conflitos dramáticos, mas enfrentou-os 

com as disposições de coração que 

caracterizam os «mansos»: recusou o 

uso da violência, foi paciente, tolerante, 

fez-se servo de todos. 

Felizes são aqueles que, diante das 

injustiças, assumem as suas mesmas 

atitudes. Estes receberão de Deus a 

posse de uma terra nova, de uma 

condição nova. Nessa florirão relações 

humanas pacíficas e será, portanto, o fim 

das formas de domínio e das violências 

que caracterizam o mundo ainda em 

mãos das «bem-aventuranças» da 

«planície». 

Todos conhecemos situações 

semelhantes àquelas descritas no Salmo 

37. Sabemos que no mundo existem 

vexames (ultrajes humilhantes) e abusos 

aos quais é necessário pôr fim. 

Queremos que os nossos filhos herdem 

«uma terra» nova, melhor do que aquela 

em que vivemos. Infelizmente, a ânsia 

de justiça leva-nos às vezes a cultivar 

pensamentos e sentimentos e a fazer 

ações que não são as dos «mansos». 

Não esqueçamos que a herança da 

«terra» foi prometida aos mansos, não 

aos violentos, e tenhamos presente 

também, sempre, que o mundo em que 

vivemos não é o definitivo. Nós olhamos 

mais para lá, «esperamos novos céus e 

nova terra, onde tudo estará de acordo 

com a sua vontade» (2 Pd 3, 13). 

«Felizes os que têm fome e sede 

de justiça» 

A fome e a sede são as 

necessidades mais fortes que o homem 

experimenta. É com esta ânsia irresis-

tível que os discípulos de Cristo devem 

procurar «a justiça». 

Mas de qual justiça se trata? Da que 

é administrada nos nossos tribunais? 

Felizes são talvez aqueles que gozam 

quando a um criminoso é aplicado o 

merecido castigo? Não, não é esta a 

justiça de que se deve ter fome e sede. 

Esta, muitas vezes não é mais que 

retorsão, vingança, represália, cruelda-

de, satisfação em ver finalmente sofrer 

quem praticou o mal. Jesus está a falar 

de uma outra justiça, a de Deus. 

Deus é justo, não porque retribui 

conforme os méritos, mas porque, com o 

seu amor, «torna justos» aqueles que 

são maus; é justo porque «quer que 

todos se salvem e tenham conhecimento 

da verdade» (1 Tm 2, 4). Para nós, 

«justiça foi feita» quer dizer: o culpado 

foi punido. Para Deus, a «justiça foi 

feita» quando o malvado se tornou justo. 

A sua justiça é sempre e só a salvação, 

é a recuperação de quem se fez mal, 

cometendo o pecado. 

Quem experimenta esta fome e esta 

sede para a salvação do irmão «será 

saciado». Compartilhará a própria alegria 

de Deus «que não quer que nenhum se 

perca» (Jo 6, 39), «que não se alegra ao 

ver um homem mau morrer, mas que 

prefere vê-lo arrepender-se e viver» (Ez 

18, 23). 

«Felizes os que fazem obras de 

misericórdia» 

Esta bem-aventurança parece inserir- 

-se na contraposição entre magnanimi-

dade (entre grande generosidade) e 

desejo de punir os culpados. Parece um 

convite a fazer com que prevaleça 

sempre a compaixão e o perdão. 

Este é certamente um dos aspetos 

da «misericórdia» e está muito de acordo 

com a recomendação de Jesus: «Sejam 

misericordiosos como o vosso Pai o é. 

Não julguem ninguém, e Deus não vos 

julgará. Não condenem os outros, e 

Deus não vos condenará. Perdoem aos 

outros e Deus vos perdoará» (Lc 6, 36-

37). Mas não esgota a riqueza deste 

termo bíblico. 

Na Bíblia, a «misericórdia», mais do 

que um sentimento de piedade, é uma 

ação a favor de quem necessita de 

ajuda. O exemplo mais claro é o do 

«samaritano» que «usou de misericór-

dia» para com o homem agredido pelos 

bandidos (Lc 10, 37). 

Os    rabinos    do    tempo    de    

Jesus ensinavam que Deus é «miseri-

cordioso» porque faz «obras de 

misericórdia» e especificavam: «Deus 

vestiu os nus – quando cobriu com 

folhas Adão e Eva: Gn 3, 21 – assim 

também vós deveis vestir os nus. Ele 

visitou os doentes – de facto foi ter com 

Abraão quando sofria pela circuncisão e 

visitou a estéril Sara: Gn 18, 1 – assim 

também vós deveis visitar os doentes.  

Ele confortou os que estavam de luto – 

quando consolou Isaac depois da morte 

do pai: Gn 25, 11 – assim também vós 

deveis confortar os que estão de luto. 

Ele sepultou os mortos – foi Ele que 

sepultou Moisés: Dt 34, 6 – assim 

também vós deveis sepultar os mortos». 

«Misericordiosos» são aqueles que, 

como Deus, fazem obras de 

misericórdia; são aqueles que se 

empenham a fim de que as pessoas 

necessitadas encontrem aquilo de que 

precisam. 

São bem-aventurados porque no 

mundo novo, ao surgir do Reino, 

também eles, quando tiverem necessi-

dade de ajuda, encontrarão quem lhes 

estenda a mão. 

«Felizes os puros de coração» 

A pureza é uma das características 

mais vincadas da religiosidade judaica. 

Qualquer contacto com os cultos 

pagãos, tudo aquilo que evoca a morte, 

tudo aquilo que é impuro deve ser evi-

tado. Desta exigência de pureza nascem 

as proibições, as minuciosas disposições 

dos rabinos, a vigilância obsessiva, o 

esforço contínuo para manter-se distante 

daquilo que se percebe poder ser 

contrário à santidade de Deus. Mas 

como as transgressões são inevitáveis, 

então os Judeus vêem-se obrigados a 

cumprir incessantemente ritos de 

purificação: abluções (como sejam 

banhos), aspersões, lavagens, sacrifícios 

(Mc 7, 3-4) 

A Jesus, não interessam estas 

práticas exteriores, a Ele interessa 

apenas a lealdade, a retidão de conduta 

em relação ao irmão. 

Não há nada de exterior ao homem 

que o possa contaminar: «Não sabem – 

explica aos discípulos – que tudo o que 

uma pessoa comer ou beber vai para o 

estômago e depois é deitado para fora 

do corpo? Mas as coisas que saem da 

boca duma pessoa são as que vêm do 

coração. Essas é que a tornam impura. 

Porque do coração das pessoas é que 

vêm os maus pensamentos que as le-

vam a matar, a cometer adultério, a viver 

em devassidão, a roubar, a jurar falso e 

a injuriar a Deus. São estas coisas que 

tornam as pessoas impuras. Mas isso de 

comer sem primeiro lavar as mãos não é 

o que as torna impuras» (Mt 15, 17-20).   

Os puros de coração são aqueles 

que têm um comportamento ético 

conforme à vontade de Deus, aqueles 

que têm o coração indiviso, aqueles que 

não amam contemporaneamente Deus e 

os ídolos.     

Não tem o coração puro aquele que 

serve dois senhores, aquele que tem uma 
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conduta que não está de acordo com a 

fé que professa, aquele que ama Deus, 

mas mantém no coração o rancor para 

com o irmão, aquele que não comete a 

má ação, mas é adúltero no seu coração 

(Mt 5, 28). 

Os puros de coração são bem-           

-aventurados porque a eles, e somente a 

eles, é dado fazer uma profunda 

experiência de Deus. 

«Felizes os operadores de paz» 

Entre as obras de misericórdia 

recomendadas pelos rabinos do tempo 

de Jesus, a mais meritória era levar a 

paz, reconstruir a harmonia entre as 

pessoas. Cada ação dirigida a 

estabelecer a paz – dizia-se – atraía as 

bênçãos de Deus sobre o homem. 

Bem-aventurado é sem dúvida 

aquele que, sem recorrer à violência ou 

ao uso das armas, se empenha com 

todas as forças a pôr fim às guerras e 

aos conflitos; bem-aventurado é aquele 

que se coloca entre os contendentes 

(rivais, desentendidos) e tenta convencê-  

-los a chegar ao diálogo, à concórdia, à 

paz. 

Mas, na Bíblia, a palavra «paz» 

(shalom) não significa somente ausência 

de guerras. Indica o bem-estar total, 

harmonia com Deus, com os outros e 

consigo mesmo, prosperidade, justiça, 

saúde, felicidade... 

Os «operadores de paz» são então 

aqueles que se empenham para que 

esta vida plena de todos os bens seja 

possível para cada homem. A eles está 

reservada a mais linda das promessas: 

«Deus considera-os seus filhos». 

«Felizes os perseguidos por 

causa da justiça 

Há sofrimentos, tribulações, males 

que nos atingem de modo imprevisto e 

sem que tenham sido procurados. Mas 

há outros que acompanham necessária-

mente certas decisões. Jesus não iludiu 

os seus discípulos, disse claramente que 

quem alinha pelo lado «da justiça» de 

Deus pagará certamente cara a sua 

escolha. 

Não prometeu uma vida fácil, 

abastada, plena de sucessos; não 

assegurou a aprovação e o consenso 

dos homens. Com insistência repetiu que 

a adesão a Ele implicará a perseguição: 

«Basta ao aluno que venha a ser como o 

seu professor e ao empregado como o 

seu patrão. Ora, se insultaram o dono da 

casa, chamando-lhe Satanás, que   

nomes piores   ainda não chamarão aos 

outros membros da família!» (Mt 10, 24-

25). 

Da perseguição dos justos fala-se 

muitas vezes também no Antigo 

Testamento. Nos Salmos deparamos 

com o justo que pede a Deus: «Livra-me 

de todos os que me perseguem» (SI 7, 

2); «Quando condenarás os que me 

perseguem? Ajuda-me contra os que me 

perseguem com mentiras» (SI 119, 84-

86). Jeremias é hostilizado, caluniado, 

fechado numa cisterna. 

Esperaríamos encontrar já no Antigo 

Testamento a bem-aventurança que diz 

respeito aos perseguidos. Mas não. 

Estes são elogiados pela sua firmeza e 

retidão, a eles é prometido um glorioso 

destino futuro (Sb cap.2 a 5), mas nunca 

são proclamados bem-aventurados.  

No Antigo Testamento, a perseguição 

é considerada um mal e o homem que a 

sofre não pode estar feliz enquanto ela 

dura. O justo será abençoado – 

anunciam os escritores sagrados – mas 

apenas a partir do momento em que 

Deus intervirá para pôr fim às 

malversações (fraudes e outras malda-

des) a que ele foi submetido.  

No Novo Testamento a perspetiva 

muda. Aquele que sofre pela sua 

fidelidade ao Senhor é proclamado bem-   

-aventurado no momento e pelo próprio 

facto de ser perseguido. 

A perseguição não é sinal de um 

desaire, mas de um sucesso. É um 

motivo de alegria porque demonstra que 

foi feita a escolha certa, aquela que está 

de acordo com a «sapiência de Deus». 

É inevitável que aqueles que 

desenvolvem a proposta de uma 

sociedade baseada na lógica «do 

monte» (das bem-aventuranças) sejam 

perseguidos. Eles põem em crise as 

situações de domínio dos fortes sobre os 

débeis, dos ricos sobre os pobres, dos 

privilegiados sobre os menos favore-

cidos, dos patrões sobre os servos. Os 

opressores dão-se conta de que a vinda 

do Reino ameaça a sua posição, e, por 

isso, agridem violentamente quem quer 

que se empenhe contra a prepotência, a 

arrogância, a pobreza, a discriminação. 

Jesus sugeriu o comportamento a ter 

nos momentos de perseguição: «Mas eu 

digo-vos mais: Tenham amor aos vossos 

inimigos e peçam a Deus por aqueles 

que vos perseguem» (Mt 5, 44). Por seu 

lado Paulo recomenda: «Peçam a Deus 

que abençoe aqueles que vos tratam 

mal» (Rm 14, 14). A única força capaz 

de romper a espiral da violência é 

efetivamente a do amor e do perdão. 
 

 
 

Oração Universal 

 

1  

Pela santa Igreja de Deus, 

para que, no dia da manifestação de 

Jesus Cristo,  

apareça resplandecente em todos os 

seus membros, 

oremos, irmãos. 

 

2  

Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

para que venham um dia a contemplar 

no Céu 

Aquele que na terra os chamou ao  

      seu serviço, 

oremos, irmãos. 

 

3 

Pelos que regem os destinos das 

nações, 

para que Deus lhes dê o dom da 

sabedoria, 

da prudência, do desapego e da 

verdade, 

oremos, irmãos. 

 

4 

Pelos que choram e sofrem perseguição 

por amarem a justiça e a verdade, 

para que se alegrem com todos os 

Santos no Céu, 

oremos, irmãos. 

 

5 

Pelos que andam cansados e oprimidos, 

para que sintam a presença de Cristo 

e n’Ele encontrem descanso, alívio e 

força, 

oremos, irmãos. 

 

6 

Por todos nós que celebramos esta 

solenidade, 

para que Deus nos junte aos seus eleitos 

e um dia nos mostre o rosto de Cristo 

glorioso, 

oremos, irmãos. 
 
 

 

Oração Universal – outra 

opção na página seguinte (Pág. 8). 
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Oração Universal 

(OUTRA OPÇÃO) 

A Assembleia responde: 

– “Rogai por nós”. 
 

 

- Santa Maria, Mãe de Deus, 

- São Miguel, 

- Santos Anjos de Deus, 

- São João Baptista, 

- São José, 

- São Pedro e São Paulo, 

- Todos os Santos Apóstolos, 

- Santa Maria Madalena, 

- Santo Estêvão, 

- Santo Inácio de Antioquia, 

- São Lourenço, 

- Santa Perpétua e Santa Felicidade, 

- Santa Inês, 

- São Gregório, 

- Santo Agostinho, 

- Santo Atanásio, 

- São Basílio, 

- São Martinho, 

- São Bento,  

- São Francisco e São Domingos, 

- Santo António de Lisboa, 

- São João de Deus, 

- São Francisco Xavier, 

- São João Maria Vianey, 

- Santa Isabel de Portugal. 

- Santa Catarina de Sena, 

- Santa Teresa de Jesus, 

- São Tiago, nosso Padroeiro  

          – (para Carvalhosa e Figueiró). 

São João Evangelista, nosso Padroeiro     

          – (para Eiriz) 

- São Pedro, nosso Padroeiro  

          – (para Sanfins de Ferreira) 

- Todos os Santos e Santas de Deus. 

 
 

 

Monição da comunhão 

Acolhamos a Jesus com a fé, a 

humildade e o fervor com que O 

receberam os santos. 
 

 
 

Bem-aventurados… porque…  

Bem-aventurados… porque…  Bem-

aventurados… porque… 

E quando vivemos as Bem-aventuranças,  

«Alegrai-vos e exultai, porque é grande 

nos Céus a vossa recompensa».   

– Do Evangelho de hoje  

(Mt 5, 12a) 

Antífona da Comunhão 
 

Mt 5, 8-10 

 

Bem-aventurados os puros de coração, 

porque verão a Deus. Bem-aventurados 

os pacíficos, porque serão chamados 

filhos de Deus. Bem-aventurados os 

perseguidos por amor da justiça, porque 

deles é o reino dos Céus. 
 

 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 02 – Comemoração de Todos os 

Fiéis Defuntos. 

Dia 03 – S. Martinho de Porres 

(Religioso).     

Dia 04 – S. Carlos Borromeu (Bispo). 

Dia 06 – S. Nuno de Santa Maria 

(Religioso).     

Dia 07 – Santa Maria no Sábado. 
 

 
 

 

Multidão que ninguém 

podia contar 

O último livro da Bíblia (o Livro do 

Apocalipse) fala das tribulações que 

temos de passar neste mundo para ser 

fiéis a Cristo. Mas fala também do Céu, 

da meta onde havemos de chegar. 

Dele é tirada a Primeira Leitura da 

Missa de hoje. Nessa visão o Apóstolo 

mostra-nos a multidão imensa que 

ninguém pode contar, dos que 

alcançaram a vitória com Cristo. E não 

são apenas cento e quarenta e quatro 

mil, como pretendem algumas seitas, 

que leem a Bíblia com olhos torcidos. 

Olhamos, hoje, para esses irmãos 

que já venceram. Animamo-nos com 

eles a ganhar o prémio. É preciso 

trabalhar e sofrer. É preciso passar pela 

grande tribulação. É preciso lutar por ser 

fiel, apesar da guerra que nos move o 

demónio e os que trabalham para ele. É 

preciso lutar contra as paixões 

desordenadas, que estão em nós até ao 

fim da nossa vida. 

Com a graça de Deus, alcançaremos 

a vitória. Se somos humildes e se 

empregamos os meios que o Senhor pôs 

à nossa disposição. Ele lava-nos uma e 

outra vez no Seu Sangue divino, no 

Sacramento do Perdão. E alimenta-nos 

com o Pão da Vida eterna. 

Os santos animam-nos a correr para 

a meta com mais entusiasmo. São a 

nossa claque, que puxa por nós. Entre 

eles estão, neste momento, muitos 

familiares e amigos que viveram 

connosco na terra. 

Os santos do Céu são nossos 

irmãos, filhos de Deus como nós, pelo 

Batismo. Formamos uma família 

maravilhosa muito mais real e unida que 

a família de sangue. 

Eles são também para nós modelos 

para imitar. Lutaram e venceram. 

Copiaram nas suas vidas a Jesus, o 

Primogénito entre muitos irmãos, 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem e 

modelo da nova Humanidade. 

E foi d’Ele que receberam a graça. 

Lavaram as suas túnicas e as 

branquearam no sangue do Cordeiro. 

Com Ele alcançaram a palma da vitória. 

Os santos do céu dizem-nos hoje, 

que vale a pena amar e sofrer por Jesus 

e trabalhar para que todos O conheçam 

e amem ... 
 

 
 

 

Veremos a Deus tal 

como Ele é 

Todos desejam o Céu, porque todos 

anseiam por ser felizes. Muitos não 

descobrem o caminho, por ignorância, 

ou por não quererem seguir as 

indicações de Jesus. Outros já 

desanimaram de lá chegar. 

Vale a pena pensar no Céu. Como os 

ciclistas sonham com a meta e com o 

prémio. E este não é nada comparado 

com o que nos espera um dia. São Paulo 

lembra: ”Nem os olhos viram, nem os 

ouvidos ouviram, nem pela imaginação 

do homem passou o que Deus tem 

preparado para aqueles que O amam” (1 

Cor 2,9 ). 

Que é, afinal, o Céu? Como podemos 

imaginá-lo? Numa das cantigas de 

Afonso, o sábio, conta-se a história dum 

monge que no seu convento pedia a 

Nossa Senhora lhe deixasse saborear 

um pouquinho do Paraíso. A Virgem 

acolheu o seu pedido.  

Quando regressou, ficou surpreen-

dido. O mosteiro tinha mudado de 

aspeto. Os frades já não eram os 

mesmos. Ninguém o conhecia nem ele 

reconhecia ninguém. E bem explicava 

que tinha saído há uns instantes…O 

Abade pegou na história da casa. Ali 

constava que, havia trezentos anos, 

tinha desaparecido um monge com o 

nome do que estava à porta. 
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Trezentos anos pareciam uns 

instantes, para quem saboreava uma 

amostra do paraíso. Leo Treese num dos 

seus livros lembra que, ao chegarmos ao 

céu, se perguntarmos aos que ali se 

encontram se já chegaram há muito 

olharão para nós admirados: – mas nós 

chegámos mesmo agora! 

Que é o Céu, afinal? 

É a contemplação de Deus, Pai, Filho 

e Espírito Santo. ”Veremos a Deus tal 

como Ele é“ (da 2.ª Leitura). Vê-Lo-emos 

“face a face” (1 Cor 13,12), a Ele que é a 

beleza infinita e fonte da bondade e do 

amor. Se há coisas maravilhosas cá na 

terra, elas não passam de sombras de 

Quem as criou. E a sombra pouco é 

perante a realidade. 

Essa visão amorosa de Deus não 

cansa. E sacia o coração do homem até 

o fazer transbordar. Por isso São João, 

no Apocalipse, fala do céu como uma 

festa, com aclamações e cânticos de 

júbilo. Será um festim de felicidade, de 

harmonia, de amor, que não satura. 

Mergulharemos no mar de amor infinito 

que é Deus, inebriar-nos-emos desse 

amor, que O levou a tornar-nos Seus 

filhos, membros da Sua família, irmãos 

de todos os santos. 

Com a visão e o amor de Deus 

teremos todos os bens que se possam 

sonhar. Como num banquete de iguarias 

maravilhosas. 

Ali “não há nem luto, nem dor, nem 

pena. Tudo isso passou” (Ap 21, 4). 

Vale a pena pensar no céu, sonhar 

com os olhos abertos, imaginar tudo o 

que há de melhor e de mais belo. E 

depois disso tudo ficaremos ainda 

infinitamente longe da realidade. 

Vale a pena lutar e sofrer para amar 

a Deus. E para ajudar os outros a chegar 

ao Céu, a alcançar a salvação, a que 

todos são chamados. ”Os sofrimentos 

deste mundo – diz São Paulo – não têm 

comparação com a glória que se 

manifestará em nós” (Rm 8,18 ). 

São Tomás Moro, Primeiro Ministro 

de Inglaterra, condenado à morte por 

Henrique VIII, porque não aprovava o 

divórcio do rei, deu uma moeda de ouro 

ao carrasco que lhe ia cortar a cabeça, 

como gorjeta, porque lhe abria as portas 

do céu. 
 

 
 

 

 

Se olhas à tua volta,  
todos os dias encontrarás alguém.  

E essa pessoa é um irmão a amar.  

Alegrai-vos e exultai 

  
O céu pode ser muito bonito –

pensam alguns – mas vem muito tarde. E 

vale mais um pássaro na mão do que 

dois a voar. Vamos comer e beber e 

divertir-nos, gozar a vida neste mundo, 

pois o resto não passará dum sonho… 

Esta mentalidade está metida em 

muitas cabeças. Até de muitos cristãos. 

Jesus diz no Evangelho que isso é 

um disparate. O céu começa já neste 

mundo para os que amam a Deus. As 

bem-aventuranças são o código da 

felicidade já na terra.  

Não são os ricos deste mundo que 

são felizes. Não são os poderosos. Não 

são os que têm o estômago cheio. Não 

são os que chafurdam no lamaçal de 

todos os vícios que são felizes. Vemos 

isso, aliás, com frequência, no mundo 

que nos rodeia. 

Meditemos nas bem-aventuranças. 

Não são as coisas terrenas que podem 

dar a felicidade. Esta vem de Deus, fonte 

de todo o bem. Se nos dão um pouquito 

de prazer é por serem uma sombra do 

Seu Criador. Temos de ter o coração 

desprendido delas se queremos ser 

felizes. Não podemos permitir que nos 

afastem de Deus. 

Se amamos a Deus, se temos fome e 

sede de justiça, se temos desejos de 

santidade, seremos felizes já na terra, 

mesmo que tenhamos de sofrer por 

Jesus. ”Bem-aventurados sereis quando, 

por minha causa, vos insultarem, vos 

perseguirem, e, mentindo, disserem todo 

o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, 

pois será grande no céu a vossa 

recompensa“ – (do Evangelho de hoje). 

O papa São João Paulo II dizia aos 

jovens em Toronto: “O homem é feito 

para a felicidade. A vossa sede de 

felicidade é, portanto, legítima. Cristo 

tem resposta para as vossas 

expectativas. Pede, porém, que confieis 

n’Ele. A alegria verdadeira é uma 

conquista que não se alcança sem uma 

luta longa e difícil. Cristo possui o 

segredo da vitória”. 

O cristão tem Deus no íntimo da sua 

alma. E o céu é Deus. Só não pode vê-     

-Lo ainda. Mas sabe que tudo está nas 

mãos do seu Pai e que “tudo concorre 

para o bem daqueles que O amam” 

(Rm 8, 28). 

E tem a certeza que o espera a 

felicidade plena no céu. Se vive a sério a 

esperança que vem da fé, se luta por ser 

fiel ao Senhor nas coisas grandes e 

pequenas de cada dia, vive feliz já neste 

mundo. 

Por isso ser santo é ser feliz. O papa 

São João Paulo II recordou como 

programa para este novo milénio a 

santidade, a que todos somos 

chamados. Vale a pena lutar a sério por 

consegui-la. As coisas deste mundo dão 

mais alegria antes de se terem. O miúdo 

a quem a mãe prometeu um brinquedo 

anda todo contente só com a promessa. 

Depois de o possuir, depressa se cansa 

e, passado pouco tempo, já o brinquedo 

está a um canto. 

Com as coisas de Deus é ao 

contrário. Dão mais alegria depois. O 

céu ultrapassará mil vezes os nossos 

sonhos. 

Em Fátima Nossa Senhora falou do 

Céu logo na primeira aparição e 

prometeu aos pastorinhos que os levava 

para lá. Como viviam felizes no meio dos 

sofrimentos pensando no Céu e na 

alegria de estar com Nossa Senhora e 

com Jesus. Avivemos também nós a 

nossa fé e a nossa esperança e 

viveremos alegres a vida de cada dia. 
 

 
 

 

Diz o Santo Padre 
  

«A comunhão dos santos  

é uma união espiritual:  

nós, aqui na terra, juntamente 

com quantos já entraram  

na eternidade, formamos uma 

única e grande família.» 

 

Os primeiros dois dias do mês de 

novembro constituem para todos nós um 

intenso momento de fé, de oração e de 

reflexão sobre as «últimas coisas» da 

vida. Com efeito, celebrando todos os 

Santos e comemorando todos os fiéis 

defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra 

vive e exprime na Liturgia o vínculo 

espiritual que a une à Igreja celeste. 

Hoje louvamos a Deus pela inumerável 

plêiade (honrosa nobreza) de santos e 

santas de todos os tempos: homens e 

mulheres comuns, simples, às vezes 

«últimos» para o mundo, mas 

«primeiros» para Deus. Ao mesmo 

tempo, já recordamos os nossos 

queridos finados, visitando os cemitérios: 

é motivo de grande consolação pensar 

que eles estão em companhia da Virgem 

Maria, dos apóstolos, dos mártires, bem 

como de todos os santos e santas do  
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Paraíso! 

Assim, a solenidade hodierna (atual) 

ajuda-nos a considerar uma verdade 

fundamental da fé cristã, que nós 

professamos no «Credo»: a comunhão 

dos santos. Que significa, a comunhão 

dos santos? É a comunhão que nasce 

da fé e une todos aqueles que 

pertencem a Cristo em virtude do 

Batismo. Trata-se de uma união 

espiritual — todos estamos unidos! — 

que não é interrompida pela morte, mas 

continua na outra vida. Com efeito, 

subsiste um vínculo indestrutível entre 

nós, vivos, neste mundo e aqueles que 

já ultrapassaram o limiar da morte. Nós, 

aqui na terra, juntamente com quantos já 

entraram na eternidade, formamos uma 

única e grande família. Conserva-se esta 

familiaridade! 

Esta comunhão maravilhosa, esta 

admirável união comum entre terra e céu 

verifica-se do modo mais excelso e 

intenso na Liturgia, e sobretudo na 

celebração da Eucaristia, que exprime e 

realiza a união mais profunda entre os 

membros da Igreja. Efetivamente, na 

Eucaristia nós encontramos Jesus vivo e 

a sua força, e através dele entramos em 

comunhão com os nossos irmãos na fé: 

quantos vivem ao nosso lado aqui na 

terra e aqueles que já nos precederam 

na outra vida, na vida que não conhece 

ocaso (não conhece fim). Esta realidade 

enche-nos de alegria: é bom ter tantos 

irmãos na fé, que caminham ao nosso 

lado, que nos apoiam com a sua ajuda e, 

juntamente connosco, percorrem o 

mesmo caminho rumo ao Céu. E é 

consolador saber que existem outros 

irmãos que já alcançaram o Céu, que 

nos esperam e intercedem por nós a fim 

de que, juntos, possamos contemplar 

eternamente a Face gloriosa e 

misericordiosa do Pai. 

Na grande assembleia dos santos, 

Deus quis reservar o primeiro lugar à 

Mãe de Jesus. Maria está no âmago da 

comunhão dos santos, como guardiã 

singular do liame (laço, ligação) da Igreja 

universal com Cristo, do vínculo da 

família. Ela é a Mãe, é a nossa Mãe, a 

nossa Mãe! Para quantos desejam 

seguir Jesus no caminho do Evangelho, 

Ela é a guia segura, porque é a primeira 

discípula. Ela é a Mãe cheia de desvelos 

(de vigilância que nos desperta), à qual 

confiar todas as aspirações e 

dificuldades. 

Oremos juntos à Rainha de todos os 

Santos, a fim de que nos ajude a 

responder com generosidade e 

fidelidade a Deus, que nos chama a ser 

santos como Ele mesmo é Santo 

(cf. Lv 19, 2; Mt 5, 48). 

Papa Francisco,  

Ângelus, novembro de 2014 
 

 
 

Sabias que… 

Monte das Bem-aventuranças 

O “Monte das Bem-aventuranças” é 

uma pequena colina situada na margem 

do Mar da Galileia. Desce suavemente 

para o lago.  

O “Monte das Bem-aventuranças” 

não é um dado geográfico, é mais um 

recurso literário para estabelecer um 

paralelismo entre Moisés e Jesus de 

Nazaré. 

O primeiro subiu ao Monte Sinai para 

receber as leis de Deus. Jesus proclama, 

a partir de um monte, as leis do Novo 

Povo de Deus. 

Os achados arqueológicos atestam 

que no século V já se levantava neste 

lugar uma pequena ermida e um 

mosteiro 
 

 
 

Judas, o Cireneu e Eu 

(42) – AS TREVAS 

Ao chegar ao meio-dia, fez-se trevas  

por toda a terra, até às  

três da tarde. 
 

(Mc 15, 33). 
 

I 
 

Apaga-se, então, a luz do céu:  

a Terra escurece 

 e tudo enegrece  

sob negro véu.  
 

Antes do momento derradeiro,  

o coração palpita, o chão estremece, 

porque vais, enfim, deixar o Mundo  

e todas as dores que Te consomem.  
 

És o Deus verdadeiro  

feito homem,  

pregado numa cruz, já moribundo,  

sob a negra cor que tinge os céus.  
 

Meu Senhor e meu Deus! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 

 
 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de novembro, a 

Igreja reza pela seguinte intenção: 

Universal: 

– A inteligência artificial. 

Rezemos para que o progresso da 

robótica e da inteligência artificial 

estejam sempre ao serviço do ser 

humano. 
 

 
 

Descomplica (30) 
 

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” 

Acorda todos os dias para ser feliz. 

Por mais difícil que esteja a vida, nem 

por um segundo duvides: os teus 

problemas não são problemas, porque 

todos têm solução. Acorda todos os dias 

para ser valente. Mesmo que as forças 

escasseiem, tem sempre por perto o 

verbo–vitamina que era ontem, é hoje e 

será amanhã o motor da tua vida: 

confiar. Acorda todos os dias para ouvir 

a voz–bússola que não se escolhe 

sempre que a vida te convoca a 

recomeçar: cada um tem o seu norte. 

Ser feliz é o teu.  

– Acorda todos os dias para ser 

valente. 

(Sofia Castro Fernandes)  

 
 

Seis Adágios populares 
 

1 

O cão fareja, 

 o lobo rasteja. 

2 

O lobo em janeiro, 

 prefere o pior cão ao melhor carneiro. 

3 

Ao medico, ao advogado e ao padre, 

diz-se-lhe sempre a verdade. 

4 

Padres advogados e mulheres, 

têm todos muita saia. 
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5 

Não há coisa mais bonita, 

 que chegar á missa, e topá-la dita. 

6 

Quem dá, 

 parece-se com Deus. 
 

 
 

Aniversários dos 

Leitores 

 
Esta semana está de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, apenas uma 

Leitora, que pertence e presta serviço na 

seguinte paróquia: 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– CONCEIÇÃO ANDRADE, na próxima 

sexta-feira, dia 6 de novembro (Feriado 

Municipal de Paços de Ferreira). 

 

O Jornal do Leitor deseja à 

Conceição que festeje muito e 

comemore ainda melhor, o seu 

aniversário, com muita alegria cristã, 

com muita e boa música, com um grande 

bolo e com muito champagne, bebido 

moderadamente, como convém a uma 

boa Leitora.  

Parabéns, sê feliz, toca a vida prá 

frente e vive-a sempre bem! 
 

 
 

 
 

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.: Nenhum Leitor está obrigado a 

enviar a data pedida. Não é uma 

imposição. É apenas e tão só para quem 

quer ver publicado no Jornal o seu 

aniversário. 
 

 
 

 

Papa Francisco 

(Política da Igreja) 
 

O Papa fala-nos de Tiago e João e 

da tensão entre os primeiros seguidores 

de Cristo, que discutem qual deles deve 

ter a primazia. Isto reflete algumas das 

atitudes que existem na Igreja desde o 

seu início.  

(Vatican Insider, 24-12-2012) 
 

 
 

Oração 

Senhor, que não saiamos de casa  

sem termos vestido o respeito. 
  

Que nos vistamos  

com a sinceridade e a verdade. 
  

Que calcemos os nossos pés  

com a solidariedade  

para corrermos ligeiros  

até quem precisa de nós.  
 

Que os nossos olhos se maquilhem  

com um olhar profundo  

para compreender a nossa vida  

e a dos outros.  
 

Senhor, que as nossas mãos  

se adornem com a generosidade  

para fazer do acolhimento  

o seu melhor adorno. 
  

Senhor, ensina-nos  

a vestir de amor e bondade  

o interior das nossas pessoas. 
 

 
 

Humor 

 

Natal feliz 
 

Estouuuu… é da GNR? 

– É sim, em que posso ajudá-lo? 

– Queria fazer uma queixa do meu 

vizinho Maneli. Ele esconde droga dentro 

dos troncos de madeira pra larêra. 

– Tomamos nota. Muito obrigado por 

nos ter avisado. 

No dia seguinte os guardas da GNR 

estavam em casa do Manel. 

Procuraram o sítio onde ele guardava 

a lenha, e usando machados abriram ao 

meio todos os troncos que lá havia, mas 

não encontraram droga nenhuma. E 

foram-se embora chateados com a 

situação.  

Logo de seguida toca o telefone em 

casa do Manel: 

– Oh Maneli, já aí foram os tipos da 

GNR? 

– Já. 

E racharam-te a lenha toda? 

– Sim! 

– Então feliz Natal, amigo! Esse foi o 

mê presente deste ano! 
 

Emergência 
 

– Boa noite. É do 112? 

– Sim. Qual é a emergência? 

– A minha mulher… está calada já há 

duas horas… 

– O que é que ela tem? 

– Ele disse “nada”! 

– Tenha cuidado, a sua mulher está 

muito mal. Afaste-se lentamente dela… e 

esteja calmo… Nós vamos já para aí. 

– ?... 
 

“Bufo” 
 

Uma mulher atraente está no seu 

carro, parada à espera do semáforo, em 

Beja, quando o Manéli pára o carro ao 

lado dela, na outra faixa, olha para ela e 

abre a sua janela. Ela, pensando que ele 

ia pedir-lhe alguma informação, abre 

também o vidro da sua janela. 

O Manéli olha para ela e diz: 

– Nã me digas que também deste um 

pêd…? (um “bufo mal cheiroso”!). 
 

Cabeludo 
 

Um turista muito cabeludo passeia 

por Espanha. Um pouco desnorteado, 

pergunta a uma jovem espanholita: 

– Falta-me muito para Leão? 

– Oh homem, creio que os dentes e o 

rabo! 
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A Fechar 

Que eu jamais me esqueça 
que Deus me ama infinitamente, 
que um pequeno grão de alegria 
e esperança dentro de cada um 

é capaz de mudar e transformar 
qualquer coisa, pois… 
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