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II Domingo Comum 

“Eis o Cordeiro de Deus.” A 

Palavra divina neste segundo 

Domingo do Tempo Comum fala-nos 

da vocação. Deus chama-nos para 

colaborarmos com Ele na obra da 

redenção do mundo. A Deus que 

chama, Samuel responde pronta-

mente: falai, Senhor, que o vosso 

servo escuta.  

São João Baptista apresenta Jesus 

como o Cordeiro de Deus. Este 

anúncio luminoso mudou a vida de 

João e André. Decidiram seguir Jesus.  

Hoje, Jesus também nos convida: 

“Vinde ver!” Eis um programa de vida 

cristã para este Novo Ano   de 2021: 

Procurar Jesus, seguir Jesus, 

permanecer em Jesus. Chamar e 

trazer as pessoas a Jesus. Servir a 

Deus, renunciando à imoralidade, 

glorificando a Deus com uma vida 

pura. 

 
 
 

 

Introdução 

Vocação: A descoberta da própria 

identidade.  

Entre os vários títulos que a Bíblia 

atribui a Deus está também este: 

Aquele que chama. Com a sua direita 

Ele estende os céus, chama-os e 

eles «comparecem juntos» (Is 48, 13), 

ouvem as suas ordens e realizam a 

sua vocação, volteando (esvoaçando) 

no universo e cantando os seus 

louvores: «Os céus proclamam a 

glória de Deus, o firmamento anuncia 

a obra das suas mãos» (SI 19, 2). 

Nada e ninguém é anónimo diante do 

Senhor que «fixa o número das 

estrelas e chama a cada uma pelo seu 

nome» (SI 147, 4). 

Ao nome que Deus atribui a cada 

pessoa, corresponde uma identidade, 

uma vocação, uma missão. 

Não é nada de intimista, nada de 

exterior à pessoa, nada que se pareça 

com uma escolha-prémio devido a 

uma precedente fidelidade; a vocação 

não é mais que a descoberta daquilo 

para que fomos feitos, do lugar que 

somos chamados a ocupar na criação 

e no projeto de Deus; a vocação não 

se revela através de sonhos e visões, 

mas descobre-se olhando para dentro 

de nós próprios, ouvindo a palavra do 

Senhor que se faz ouvir, não ver, que 

se manifesta nos acontecimentos e 

fala através dos anjos que põe a 

nosso lado, ou seja, dos irmãos 

encarregados de nos interpretarem os 

seus  pensamentos e a sua vontade. 

Corresponder à vocação não 

significa meter-se numa empresa 

difícil, imposta a partir de fora, mas 

realizar-se a si mesmo, ser fiel à 

própria identidade e, portanto, atingir o 

equilíbrio interior e a alegria. 

- Revela-me, Senhor, o nome com 

que me chamaste, antes que eu fosse 

concebido no seio de minha mãe. 

 
 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 
 

Salmo 65, 4 
 

Toda a terra Vos adore, Senhor,  

e entoe hinos ao vosso nome,  

ó Altíssimo. 

 
 
 

 

Primeira Leitura 
1 Sm 3, 3b-10.19 

 

 

MONIÇÃO: 
 

“Samuel, Samuel! 

Aqui estou! Falai Senhor que o vosso 

servo escuta.” 

Deus chama. Samuel responde 

prontamente. Para discernir e interpretar os 

desígnios de Deus, Samuel recorreu ao 

sacerdote Eli. Com humilde disponibilidade 

colocou-se à disposição de Deus e foi o 

grande condutor de Israel. 

 
LEITURA: 

 
 

Leitura do Primeiro Livro de 

Samuel 
 

Naqueles dias, 3bSamuel dormi-

a no templo do Senhor, onde se 

encontrava a arca de Deus. 4O 

Senhor chamou Samuel e ele 

respondeu: «Aqui estou». 5E, 

correndo para junto de Heli, disse: 

«Aqui estou, porque me 

chamaste». Mas Heli respondeu: 

«Eu não te chamei; torna a deitar- 

-te». E ele foi deitar-se. 6O Senhor 

voltou a chamar Samuel. Samuel 
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levantou-se, foi ter com Heli e 

disse: «Aqui estou, porque me 

chamaste». Heli respondeu: «Não 

te chamei, meu filho; torna a 

deitar-te». 7Samuel ainda não 

conhecia o Senhor, porque, até 

então, nunca se lhe tinha 

manifestado a palavra do Senhor.  
8O Senhor chamou Samuel pela 

terceira vez. Ele levantou-se, foi 

ter com Heli e disse: «Aqui estou, 

porque me chamaste». Então Heli 

compreendeu que era o Senhor 

que chamava pelo jovem. 9Disse 

Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se 

te chamarem outra vez, responde: 

‘Falai, Senhor, que o vosso servo 

escuta’». Samuel voltou para o 

seu lugar e deitou-se. 10O Senhor 

veio, aproximou-Se e chamou 

como das outras vezes: «Samuel, 

Samuel!» E Samuel respondeu: 

«Falai, Senhor, que o vosso servo 

escuta». 19Samuel foi crescendo; o 

Senhor estava com ele e nenhuma 

das suas palavras deixou de 

cumprir-se. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Leitor, dá uma tonalidade de voz 

diferente e apropriada a cada uma das três 

personagens: o Senhor, Heli e Samuel. E 

ensaia o que precises porque, as respostas 

(a voz) de Samuel que pontuam o texto, 

deverão aparecer encadeadas por um 

crescendo.  

De resto, se leres devagar, repetimos, 

se leres devagar, se tiveres em conta as 

vozes dos personagens e se respeitares a 

pontuação, farás uma leitura maravilhosa. 

Então, a Leitura não será perdida… 

Faz a divisão do texto em: “Samuel foi 

crescendo…” 

Isola algumas palavras que entendas 

dever exercitar, tal como este nome que 

vais pronunciar sete vezes: Heli (pronunciar 

“éli” e não “ili”) / manifestado / 

compreendeu / e outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Samuel, uma das figuras 

eminentes do Antigo Testamento, 

viveu num tempo de grandes 

convulsões políticas, sociais e 

religiosas. Já há mais de um século 

que os Filisteus, vindos das ilhas do 

mar Egeu, se tinham instalado ao 

longo da costa e obrigado Israel a 

viver nas montanhas, onde a terra era 

árida e pedregosa. Como enfrentar 

estes vizinhos cada vez mais 

agressivos e invasores? A tarefa 

parecia desesperada porque as tribos 

hebraicas estavam divididas e «cada 

um fazia o que bem lhe parecia» (Jz 

21, 25). 

Chamamento de Samuel e… 

Foi neste tempo de transição, da 

confusão social e política até ao 

aparecimento da monarquia, que 

Samuel foi chamado pelo Senhor para 

conduzir o povo. 

«O Senhor, naquele tempo – 

recorda o versículo que precede a 

nossa Leitura – falava raras vezes e 

as visões não eram frequentes» (1 Sm 

3, 1). Samuel, foi encarregado de 

compreender os projetos do Senhor e 

de os comunicar a Israel.  

O trecho de hoje apresenta-nos 

Samuel quando, ainda adolescente, 

crescia tranquilo em Silo, no templo do 

Senhor. Uma noite foi chamado.  

Ouviu uma voz da qual ignorava a 

proveniência, porém não era um 

sonho ou uma visão; precisava de 

ajuda e das sugestões de alguém 

capaz de interpretar o sentido do que 

esta acontecer. 

Teve, então, a perspicácia de se 

dirigir à pessoa certa, ao sacerdote 

Heli que, sendo uma pessoa sensível 

à palavra de Deus, imediatamente 

intuiu (percebeu) a proveniência da 

chamada e indicou a Samuel a atitude 

a assumir. Se voltares a ouvir a voz – 

sugeriu-lhe Heli – responde: «Falai, 

Senhor, que o vosso servo escuta» (v. 

9). 

…o nosso Chamamento 

O relato aqui é feito segundo o 

esquema e com a linguagem 

característicos das vocações bíblicas. 

Os detalhes parecem muito realistas e 

concretos, mas seria um erro tomá-los 

à letra. Na verdade, a expressão 

“Deus falou a...” encontra-se com 

frequência na Bíblia e não deve ser 

entendida num sentido material, 

exactamente porque não é assim que 

o Senhor se manifesta. Sabemos que 

a sua chamada faz-se ouvir no mais 

íntimo da pessoa, no seu coração, e a 

vocação de Samuel não foi diferente 

da que nos dias de hoje é dirigida a 

cada pessoa; é por este motivo que o 

trecho de hoje nos ajuda a entender, 

também, a nossa vocação. 

Comecemos pela estranha 

observação: «Samuel ainda não 

conhecia o Senhor, porque, até então, 

nunca se lhe tinha manifestado a 

palavra do Senhor» (v. 7). Ora, é 

surpreendente que este rapaz, que 

tinha passado vários anos no templo 

de Silo, ainda não conhecesse o 

Senhor. Todavia, se tivermos presente 

que, na Bíblia, “conhecer” indica uma 

experiência íntima, um abandono 

convicto e incondicional nos braços da 

pessoa amada, então não admira que 

Samuel, mesmo tendo vivido no 

templo do Senhor, não o tivesse ainda 

“conhecido”, ou seja, não lhe tivesse 

dado ainda a sua plena adesão, a sua 

completa disponibilidade para 

colaborar na sua obra de salvação. 

As nossas dificuldades 

de escutar e de ver 

Ora, esta dificuldade em conhecer 

Deus não é motivo de surpresa, 

porque não é fácil entender os 

pensamentos do Senhor e deixar-se 

envolver nos seus desígnios. Aliás, 

também os habitantes de Nazaré – 

referem os Evangelhos – e até os 

próprios parentes de Jesus, que por 

mais de trinta anos, tinham vivido a 

seu lado, “não o conheceram” (Mc 6, 

1-6). É…na verdade é possível ser-se 

devotos, participar em todas as 

manifestações religiosas (Missas, 

Terços e outras Devoções) e “não 

conhecer realmente” o Senhor. Há 

páginas do Evangelho que aprende-

mos de cor e no entanto, em certos 

momentos, temos a impressão de as 

ler pela primeira vez; e até é verdade, 

porque é a primeira vez que deixamos 

que penetrem no nosso íntimo, por 

vezes após anos de insensibilidade à 

voz do Senhor. 

Criar ambiente propício  

à escuta e… 

Ora – diz-nos a Leitura – esta voz 

“manifesta-se de noite”, precisamente 

quando tudo faz silêncio, quando não 

há rumores que a confundam ou a 

tornem impercetível.  

Justamente para nos lembrar que, 

só a solidão e o silêncio, permitem 

reentrar em nós mesmos e refletir 

sobre os mistérios de Deus e da     
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criação, ou seja, sobre o sentido da 

vida. É que, onde reina o barulho e a 

confusão, é impossível ouvir e 

interiorizar a palavra do Senhor. 

Não é fácil reconhecer “a voz de 

Deus”: lemos na leitura que foram 

necessárias quatro chamadas até que 

Samuel se desse conta que o Senhor 

tinha uma mensagem a comunicar-lhe. 

…ouvirmos o nosso nome 

De facto, no meio de tantas vozes 

que ressoam, é difícil discernir qual 

delas vem do alto. Mas é bom saber 

que Deus nunca se desencoraja 

diante da surdez do ser humano. Sim, 

porque Deus é paciente e insiste até 

que o homem se decida a prestar 

atenção à sua palavra. 

E chama sempre pelo nome. 

Chama-nos a todos: (Samuel… Rita… 

Luís… Rosa … António… Luísa…). 

A vocação, para os semitas (para 

os judeus), estava contida no nome, 

porque o “nome” definia a pessoa e 

indicava qual a sua missão. A José, o 

anjo disse: «Maria dará à luz um filho, 

ao qual darás o “nome” de Jesus (= a 

Salvação) porque Ele salvará o seu 

povo» (Mt 1, 21). 

Ora só Deus conhece o verdadeiro 

nome de cada um e chama cada um 

por seu “nome” desde o seio materno. 

Já foi assim com o profeta, que 

declarava: «Quando ainda estava no 

seio da minha mãe, pronunciou o meu 

nome» (Is 49, 1); e Moisés, que 

recordava a Deus, disse: «Tu 

disseste-me: Eu conheço-te pelo 

nome» (Ex 33,12). Quer dizer: tinham 

entendido que, se Deus chama pelo 

“nome”, é porque pretende confiar 

uma missão. Mas há os que 

contrariam. Por exemplo: 

«Havemos de nos tornar famosos» 

exclamaram, arrogantes, os habitantes 

de Babel (Gn 11, 4). Quer dizer, 

recusavam ser famosos pelo nome 

com que o Senhor os chamara, e 

queriam construir outro “nome” mais 

adequado aos seus projetos 

delirantes. O gesto deles é emble-

mático, é uma imagem de quem rejeita 

a vocação de Deus. Ou seja, organiza 

a vida à margem de Deus e planifica a 

criação, segundo critérios diferentes 

dos do Senhor. Mas – sabemos – uma 

tal obra está destinada a ruir, (não 

vinga, não vai avante) como sempre 

acontece, aliás, com todas as torres 

construídas contra a vontade de Deus. 

Cada vocação começa pela 

descoberta do próprio nome, o nome 

autêntico, o nome conhecido por 

Deus, não o nome que é ditado pelas 

ambições, proclamado pelos adula-

dores (pelos galantes), sugerido pela 

vaidade. E – tenhamos a certeza –  só 

no silêncio e na oração é possível 

ouvir o Senhor pronunciá-lo com 

ternura.  

A ajuda da Igreja para 

discernirmos… 

Sozinho, Samuel não consegue 

descobrir a voz de Deus. Há um 

homem, o sacerdote Heli, que o ajuda. 

Assim foi, exatamente para nos 

lembrar que há pessoas que são mais 

sensíveis do que outras à palavra de 

Deus. Quer dizer: são elas que podem 

ajudar a descobrir aquilo que o Senhor 

quer que se faça.  

A Leitura conclui dizendo que, 

depois de ter acolhido a mensagem de 

Deus, «Samuel foi crescendo, o 

Senhor estava com ele e nenhuma 

das suas palavras deixou de se 

cumprir» (v. 19). 

…e colocarmo-nos à disposição  

de Deus 

Quem conhece na Bíblia, a história 

de Samuel, sabe que Samuel 

respondeu com fidelidade à sua 

vocação. Teve a coragem de 

condenar a família de Heli que se 

tinha afastado do Senhor; soube 

renunciar às suas próprias convicções 

políticas (1 Sm 8-6) e, adequando-se à 

vontade de Deus, consagrou como 

reis de Israel, primeiro Saul e depois 

David. 

 
 
 

 

Salmo Responsorial 
Sal 39 (40), 2.4ab.7-8a.8b-9.10-11  

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo 39 convida-nos a imitar 

Samuel e todos aqueles que são chamados 

por Deus. O autor da Carta aos Hebreus 

faz a leitura cristã deste salmo ao colocar 

na boca de Jesus, “ao entrar no mundo”, 

estas palavra: “No livro da Lei está escrito a 

meu respeito: Eu venho para fazer a vossa 

vontade.” (Heb 10,7) Hoje também nós 

oferecemos o louvor da nossa gratidão ao 

Pai celeste, que nos chamou para sermos 

seus filhos: Eu venho, Senhor, para fazer a 

Vossa vontade. 

  
REFRÃO: 
 

EU VENHO, SENHOR,  

PARA FAZER A VOSSA VONTADE. 

 
SALMO: 
 

Esperei no Senhor com toda a 

confiança 

e Ele atendeu-me. 

Pôs em meus lábios um cântico novo, 

um hino de louvor ao nosso Deus. 

  

Não Vos agradaram sacrifícios nem 

oblações, 

mas abristes-me os ouvidos; 

não pedistes holocaustos nem 

expiações, 

então clamei: «Aqui estou». 

  

«De mim está escrito no livro da Lei 

que faça a vossa vontade. 

Assim o quero, ó meu Deus, 

a vossa lei está no meu coração». 

  

«Proclamei a justiça na grande 

assembleia, 

não fechei os meus lábios, Senhor, 

bem o sabeis. 

Não escondi a justiça no fundo do 

coração, 

proclamei a vossa bondade e 

fidelidade». 

 
 
 

 

Segunda Leitura 
1 Coríntios 6, 13c-15a.17-20 

 
 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo convida os cristãos de 

Corinto a viverem de forma coerente com o 

chamamento que Deus lhes fez e pede: 

“Glorificai a Deus no vosso corpo.” Os 

cristãos da cidade de Corinto viviam num 

ambiente pagão cheio de imoralidade. Ora, 

o nosso corpo é templo da divindade. Não 

nos pertencemos a nós próprios, o nosso 

corpo não se destina à imoralidade. São 

Paulo recorda-nos que o ideal da pureza 

cristã aplicado ao domínio da vivência da 

sexualidade, implica que certas atitudes e 

hábitos desordenados devem ser 

totalmente banidos da nossa vida. 
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LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 13cO corpo não é para a 

imoralidade, mas para o Senhor, e 

o Senhor é para o corpo. Deus, 

que ressuscitou o Senhor, também 

nos ressuscitará a nós pelo seu 

poder. 15aNão sabeis que os 

vossos corpos são membros de 

Cristo? 17Aquele que se une ao 

Senhor constitui com Ele um só 

Espírito. 18Fugi da imoralidade. 

Qualquer outro pecado que o 

homem cometa é exterior ao seu 

corpo; mas o que pratica a 

imoralidade peca contra o próprio 

corpo. 19Não sabeis que o vosso 

corpo é templo do Espírito Santo, 

que habita em vós e vos foi dado 

por Deus? Não pertenceis a vós 

mesmos, 20porque fostes resgata-

dos por grande preço: glorificai a 

Deus no vosso corpo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

  

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Nesta leitura exige-se uma divisão 

correta do texto, criando unidades de 

sentido. Atenção às duas interrogações do 

texto, que começam logo a sentir-se no 

início: Não sabeis “?” …que... … de Cristo? 

Exercita algumas palavras, tais como: 

imoralidade / ressuscitou / ressuscitará / 

constitui / resgatados / glorificai / e outras. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Se «Tudo é permitido!», então 

«Porquê abster-se daquilo que dá 

prazer?» «A necessidade sexual, 

assim como a alimentar, deve ser 

satisfeita, não importa como!» – é 

assim? Vamos ver que não! 

Certamente ouvimos já frases 

como estas da parte de quem procura 

justificar, seja como for, compor-

tamentos «desembaraçados» no 

campo da moral. Pelos dois versículos 

que precedem o nosso trecho conclui-   

-se que também em Corinto 

circulavam tais opiniões: «Tudo me é 

permitido! – diziam alguns. –  Os 

alimentos são para o ventre e o ventre 

para os alimentos» – acrescentavam 

outros (v.12-13). 

Corinto, cidade de devassidão 

Corinto era conhecida em toda a 

bacia do Mediterrâneo pela 

devassidão (depravação, imoralidade) 

dos costumes. Cidade com dois portos 

marítimos, oferecia aos turistas, 

comerciantes e marinheiros todo o tipo 

de distrações. A sua reputação de 

cidade de pecado está ligada à 

afirmação do historiador Estrabão (58 

a.C. a 25 d.C.); ele afirmava que na 

acrópole (na parte mais alta da 

fortificação da cidade) havia mais de 

mil hierodulas, ou seja, prostitutas 

sagradas. Sem dúvida exagerava, 

todavia, as expressões “comportar-se 

como os coríntios”, para indicar uma 

vida libertina e jovem de Corinto,  para 

indicar uma meretriz (uma prostituta), 

derivam de motivações concretas. 

Numa tal metrópole não era fácil 

comportar-se de modo coerente com o 

Evangelho, e, de facto, alguns 

membros da comunidade cediam às 

lisonjas das hieródulas (às tentações 

das prostitutas) e caíam em 

comportamentos imorais. 

Paulo afronta os abusos 

É então que, ao tomar 

conhecimento do que estava a 

acontecer, Paulo decide afrontar com 

clareza o tema dos abusos sexuais. 

Os motivos que invoca na sua 

carta não são talvez os que 

poderíamos esperar: nenhuma 

ameaça de castigos divinos, nenhuma 

referência a consequências nefastas 

(mesmo se reais e por vezes 

dramáticas) para os indivíduos e as 

suas famílias. A condenação da 

fornicação – entendida como exercício 

da genitalidade fora do matrimónio – 

deriva de considerações teológicas e 

da tradição bíblica que considera o ato 

sexual como um envolvimento total de 

dois partners (marido e esposa) numa 

só carne (Gn 2, 24). 

Incompatíveis com a vida  

do batizado 

A imoralidade – defende Paulo – é 

incompatível com a vida do batizado. 

Antes de mais porque o corpo do 

cristão pertence ao Senhor e 

consequentemente só pode ser dado 

a quem Ele decidiu que deve ser 

definitivamente oferecido, ou   seja, ao 

esposo e à esposa, na instituição 

conjugal; um uso diferente do próprio 

constitui uma injustiça,  um furto para 

com Deus (v. 13-14). 

É um sacrilégio 

É também um sacrilégio,  porque 

quem, pelo Batismo foi unido a Cristo, 

forma com Ele um único corpo e a 

pessoa impúdica (sem pudor) prostitui 

um membro deste corpo sagrado (v. 

15-18). 

É uma profanação 

É ainda uma profanação.  O corpo 

do cristão é sagrado como um templo 

porque nele habita o Espírito Santo (v. 

19-20). Habita,  não no sentido 

material, mas porque está presente 

com a sua força, com a sua ação 

constante que anima a vida, suscita 

novos pensamentos, guia os 

sentimentos e leva a gestos de amor. 

Sexualidade responsável é… 

Postos estes princípios, 

compreende-se como a sexualidade 

não possa ser reduzida à satisfação 

de uma necessidade fisiológica. Não é 

feita para satisfazer caprichos 

egoístas, mas para manifestar amor e 

traduzir-se no dom de si. Somente 

estes sentimentos e estas ações estão 

em harmonia com a vida do novo 

cristão. 

 
 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
cf. Jo 1, 41.17b 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Encontrámos o Messias! Aclamamos 

Jesus Cristo, O Cordeiro de Deus, que nos 

chamou a tomar parte na Sua glória, por 

meio do Evangelho. De pé cantemos: 

Aleluia! 

 

REFRÃO 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
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ACLAMAÇÃO 

 
Encontramos o Messias, que é Jesus 

Cristo. 

Por Ele nos veio a graça e a verdade. 

 
 
 

 

 

Evangelho 
Jo 1, 35-42 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

35Naquele tempo, estava João 

Baptista com dois dos seus 

discípulos 36e, vendo Jesus que 

passava, disse: «Eis o Cordeiro de 

Deus». 37Os dois discípulos ouviram-     

-no dizer aquelas palavras e seguiram 

Jesus. 38Entretanto, Jesus voltou-Se; 

e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: 

«Que procurais?» Eles responderam: 

«Rabi que quer dizer ‘Mestre’ onde 

moras?» Disse-lhes Jesus: 39«Vinde 

ver». Eles foram ver onde morava e 

ficaram com Ele nesse dia. Era por 

volta das quatro horas da tarde.  
40André, irmão de Simão Pedro, foi um 

dos que ouviram João e seguiram 

Jesus. 41Foi procurar primeiro seu 

irmão Simão e disse-lhe: «Encontrá-

mos o Messias» que quer dizer 

‘Cristo’; 42e levou-o a Jesus. Fitando 

os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és 

Simão, filho de João. Chamar-te-ás 

Cefas» que quer dizer ‘Pedro’. 
 

Palavra da Salvação. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
A vocação dos primeiros Apóstolos 

é narrada por João de modo diferente 

dos Evangelhos sinópticos (Mateus, 

Marcos e Lucas). Com efeito, o quarto 

evangelista (João) não coloca a cena 

do chamamento junto ao mar da 

Galileia, mas ao longo das margens 

do rio Jordão. 

Um dia o Baptista, que se 

encontrava lá com dois dos seus 

discípulos, fixando o olhar em Jesus 

que passava, exclamou: «Eis o 

cordeiro de Deus!» (v. 36). Não era a 

primeira vez que o chamava por este 

nome. Ainda no dia anterior o tinha 

indicado do mesmo modo e tinha 

acrescentado um testemunho solene: 

«Vi o Espírito que descia do Céu como 

uma pomba e permanecia sobre Ele. 

Eu vi e dou testemunho de que este é 

o Filho de Deus» (Jo 1, 29, 34). 

João entrega o seu lugar  

a Jesus 

O trecho de hoje deve ser lido 

tendo em atenção o mais pequeno 

detalhe e a mínima variação 

linguística; com efeito, João escolhe 

com cuidado os termos e as imagens.  

Há um primeiro pormenor a 

relevar: o Baptista estava de novo ali 

(v. 35), no mesmo local onde se 

encontrava no dia anterior, em 

Betânia, para além do Jordão (Jo 1, 

28). Jesus tinha-se posto em movi-

mento, tinha iniciado o seu caminho, 

passava; João, pelo contrário, tinha 

parado, concluíra a sua missão, a de 

indicar o Messias. Entregava a Jesus 

os seus discípulos e aceitava 

desaparecer: «Ele é que deve crescer, 

e eu diminuir» (Jo 3, 29-30).  

O próprio verbo grego utilizado 

pelo evangelista para descrever a 

perceção que o Baptista teve de Jesus 

é significativo: “emblépein”, que não 

significa apenas ver, mas ver dentro,  

contemplar o íntimo de uma pessoa. 

Com essa capacidade, o Baptista 

tinha-se apercebido da verdadeira 

identidade de Jesus, lendo o seu 

coração, e exprimiu-a com uma 

imagem algo estranha, chamou-lhe 

cordeiro de Deus.  Tinha à sua 

disposição outras imagens, como a de 

pastor, rei, juiz severo; esta última – 

de acordo com os sinópticos – chegou 

a utilizá-la: «Vai chegar alguém mais 

forte do que eu... Tem na mão a pá de 

joeirar, para limpar a sua eira e 

recolher o trigo no seu celeiro; mas 

queimará a palha num fogo 

inextinguível» (Lc 3, 16-17). Na sua 

mente, porém, nenhuma resumia 

melhor a sua descoberta da identidade 

de Jesus do que a de cordeiro de 

Deus. 

A intuição e a certeza do Batista 

Educado provavelmente entre os 

monges essénios de Qumrân (perto 

da margem ocidental do Mar Morto), 

tinha assimilado a espiritualidade do 

seu povo, conhecia a sua história e 

lidava facilmente com as Escrituras. 

Israelita piedoso sabia que os seus 

ouvintes, perante a referência ao 

cordeiro, iriam intuir imediatamente a 

alusão ao cordeiro pascal cujo 

sangue, posto nas ombreiras das 

casas no Egipto, tinha poupado os 

seus pais à chacina do anjo 

exterminador. 

O Baptista entreviu o destino de 

Jesus, que um dia seria imolado como 

um cordeiro, e o seu sangue tiraria às 

forças do mal, a capacidade de 

magoar, quer dizer, o seu sacrifício 

libertaria o ser humano do pecado e 

da morte. Ora, notando que Jesus foi 

condenado ao meio-dia da vigília de 

Páscoa (Páscoa Judaica – Sábado) Jo 

19, 14, o evangelista João, agora, quis 

certamente evocar este simbolismo. 

Com efeito, era àquela hora que, no 

templo, os sacerdotes começavam a 

imolar os cordeiros. 

Alusão à imagem do Cordeiro 

Mas há uma segunda alusão na 

imagem do cordeiro. 

Quem tem presente as profecias 

contidas no livro de Isaías – e todos os 

Israelitas as conheciam bem – não 

pode deixar de ver nesta imagem o fim 

ignominioso (infame) do Servo do 

Senhor.  É assim que o profeta 

descreve o seu encaminhar-se para a 

morte: «Como um cordeiro que é 

levado ao matadouro, ou como uma 

ovelha emudecida nas mãos do 

tosquiador... Foi contado entre os 

pecadores, tomando sobre si os 

pecados de muitos, e sofreu pelos 

culpados» (Is 53, 7.12). 

Neste texto, a imagem do cordeiro 

está ligada à destruição do pecado.  

Jesus – pretende dizer o Baptista – 

carrega sobre si todas as fraquezas, 

todas as misérias, todas as 

iniquidades dos homens e, com a sua 

mansidão, com o dom da vida irá 

anulá-las. Não eliminará o mal 

concedendo uma espécie de amnistia; 

irá vencê-lo introduzindo no mundo um 

dinamismo novo, uma força 

irresistível: o seu Espírito, que levará 

as pessoas ao bem e à vida. 

Cordeiro associado ao 

sacrifício 

O Baptista pensa ainda numa 

terceira referência bíblica: o cordeiro 

associado ao sacrifício de Abraão. 

Enquanto ia a caminho do monte 

Moriá, Isaac perguntou ao pai:  
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«Levamos fogo e lenha, mas onde 

está a vítima para o holocausto?» 

Abraão respondeu: «Deus proverá 

quanto à vítima» (Gn 22, 7-8). 

«Eis o Cordeiro de Deus» – atesta 

agora o Baptista – é Jesus, que Deus 

dá ao mundo para ser sacrificado em 

substituição do ser humano pecador e 

merecedor de castigo. 

Também os pormenores do relato 

do Génesis (Gn 22, 1-18) eram bem 

conhecidos, e o Baptista quis aplicá-

los a Jesus. 

Assim como Isaac, Ele é o filho 

único, o bem-amado, aquele que 

carrega a lenha dirigindo-se ao lugar 

do sacrifício. A Ele adaptam-se 

também os pormenores que os rabis 

acrescentavam. Segundo eles, Isaac 

oferecera-se espontaneamente;  em 

vez de fugir, tinha-se entregado ao pai 

para ser atado e posto sobre o altar. 

Também Jesus deu livremente a sua 

vida por amor. 

Nesta altura, talvez surja a dúvida: 

o Baptista teria realmente presente 

todas estas referências bíblicas 

quando, por duas vezes, declarou, 

dirigindo-se a Jesus: «Eis o Cordeiro 

de Deus»?  (Jo 1, 29-36).  

Talvez não; mas certamente tinha-  

-as presente o evangelista João, que 

pretendia oferecer uma catequese aos 

cristãos das suas comunidades, e a 

nós também, hoje. 

Discípulos de Jesus 

Para além da referência ao 

cordeiro, no trecho de hoje 

encontramos mais dois títulos 

significativos dirigidos a Jesus. Os 

primeiros dois discípulos começam por 

lhe chamar rabi,  mestre (v.38), um 

título que não é particularmente 

significativo; mas depois de terem 

passado um dia com Ele, André intui 

que Ele não é apenas uma grande 

personagem; ao seu irmão Simão ele 

diz: «Encontrámos o Messias».   

Em seguida, Filipe fala de Jesus 

como daquele sobre quem escre-

veram Moisés e os profetas (Jo 1, 45) 

e para Natanael será mesmo o Filho 

de Deus, o rei de Israel (Jo 1, 49).  

Não basta um encontro furtivo com 

Jesus para descobrir a sua identidade; 

é necessário permanecer com Ele, 

passar todo o dia,  ou seja, cada 

instante da vida, em sua casa. 

As palavras que Ele dirige aos dois 

que o seguem: «Que procurais?» (v. 

38) são as primeiras palavras que 

pronuncia no Evangelho de João.  

São dirigidas a cada um dos 

discípulos que inicia o seu caminho 

espiritual, depois que alguém lhe 

indicou Jesus como mestre. Deve 

perguntar-se o que espera de Cristo, 

porque poderia estar a seguir ilusões e 

a alimentar esperanças vãs. 

Cresce o grupo dos Discípulos 

Na segunda parte do trecho (v. 40-

42), o grupo dos discípulos começa a 

ampliar-se. Os dois que foram ter com 

Jesus, que viram e que ficaram com 

Ele chegaram a uma compreensão 

mais profunda da sua identidade; 

agora já não podem manter só para si 

a descoberta que fizeram, sentem a 

necessidade imperiosa de a 

comunicar a outros. 

André, o primeiro que no 

Evangelho de João reconhece Jesus 

como o Messias, fala com o irmão 

Simão e leva-o ao Mestre; este, 

fixando o olhar nele, exclama: «Tu és 

Simão, chamar-te-ás Cefas, que quer 

dizer Pedro» (v. 42). 

Aqui é utilizado, pela segunda vez, 

emblépein.  São as únicas vezes que 

no Evangelho de João aparece este 

verbo. Primeiro o Baptista viu dentro 

de Jesus, agora é Jesus que, com o 

olhar de Deus, penetra no coração de 

Pedro, colhe a sua identidade e dá-Ihe 

o nome que define a sua missão. Para 

os pescadores do lago, Simão era o 

filho de João; para Jesus e para Deus, 

ele chama-se Pedro, porque a sua 

vocação é ser pedra viva que mantém 

firme a Igreja na unidade da fé. 

E o Pedro de hoje, chama-se Papa 

Francisco. 

 
 
 

 

Oração Universal 

 
 

 

1 

Para que a nossa Diocese, suas 

paróquias e movimentos 

sejam confirmados na fé pelo Papa 

Francisco, 

sucessor do apóstolo São Pedro, 

oremos, irmãos. 

 

 

2 

Para que os responsáveis da nossa 

Pátria 

desenvolvam com entusiasmo o bem 

comum 

e promovam os direitos dos cidadãos 

mais necessitados, 

oremos, irmãos. 

 

3 

Para que os jovens da nossa Diocese, 

à semelhança de Samuel, 

escutem com júbilo a voz de Cristo 

que os chama, 

oremos, irmãos. 

 

4 

Para que os membros da nossa 

assembleia 

participem dignamente na Eucaristia 

e cresçam cada vez mais em boas 

obras, 

oremos, irmãos. 

 

5 

Para que os fiéis defuntos das nossas 

famílias 

alcancem o perdão de todos os 

pecados, 

e entrem na vida que não tem fim, 

oremos, irmãos. 
 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 22, 5 

 

Para mim preparais a mesa  

e o meu cálice transborda. 

  

 Ou:       
1 Jo 4, 16 

 

Nós conhecemos e acreditámos  

no amor de Deus para connosco. 

 
 
 

 

Monição da Comunhão 
 

“Felizes os convidados para a Ceia 

do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, 

que tira o pecado do mundo.” 

Deixemo-nos seduzir por tão 

jubiloso convite que a Igreja, peregrina 

neste mundo, nos dirige. Este convite 

antecipa a felicidade plena da vida  
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eterna: “Alegremo-nos, exultemos e 

dêmos glória a Deus, porque chegou o 

tempo das núpcias do Cordeiro e a 

sua Esposa está preparada. Felizes os 

convidados para o banquete das 

núpcias do Cordeiro.”  

Somos convidados para o 

banquete do Cordeiro. “Ó Sagrado 

banquete em que se recebe Cristo e 

se comemora a sua paixão, em que a 

alma se enche de graça e nos é dado 

o penhor da futura glória.” Agora, pela 

fé comungamos Jesus, o Pão vivo 

descido do Céu. Depois do exílio, na 

Pátria da felicidade, seremos 

totalmente saciados, participando no 

banquete das núpcias do Cordeiro. 

 
 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 20 – S. Fabião (Papa e Mártir). 

– S. Sebastião (Mártir).  

Dia 21 – S. Inês (Virgem e Mártir).     

Dia 22 – S. Vicente (Diácono e Mártir).  

Dia 23 – Santa Maria no Sábado. 
  

 
 

 

 

Falai, Senhor, que o 

vosso servo escuta 

 
O relato da vocação de Samuel na 

primeira Leitura recorda-nos que a 

vocação é sempre uma iniciativa 

divina: “o Senhor chamou Samuel.” É 

Deus que nos escolhe e nos chama. A 

Bíblia diz que “Samuel ainda não 

conhecia o Senhor porque, até então, 

nunca se lhe tinha manifestado a 

Palavra do Senhor.” Ao falar assim, 

reforça a ideia de que a vocação de 

Samuel tem a sua origem em Deus.  

Deus dirige-se a Samuel enquanto 

dormia, durante a noite. A noite 

favorece o silêncio, permitindo-nos 

escutar a voz de Deus; o silêncio 

favorece a oração. Reparemos que o 

autor sagrado sublinha a dificuldade 

que o jovem Samuel teve em 

reconhecer a voz do Senhor. 

Chamado por quatro vezes, Samuel 

só na última vez conseguiu identificar 

a voz de Deus. Isto sublinha a 

dificuldade de identificar a voz de 

Deus e o papel do sacerdote Eli, que 

compreende que era o Senhor quem 

chamava o menino e o ensinou: «Vai 

deitar-te e se te chamarem outra vez, 

responde: “Falai, Senhor, que o vosso 

servo escuta.”»  

Na Bíblia, o verbo “escutar”, 

significa acolher no coração e 

transformar o que se ouviu em 

compromisso de vida. Samuel acolheu 

o apelo de Deus e foi crescendo. Deus 

estava com ele e nenhuma palavra 

deixou de cumprir-se.  

Samuel foi um sinal vivo de Deus, 

foi a voz “humana” de Deus, na vida e 

na história do Povo Hebreu. 

 
 
 

 

 

Eis o Cordeiro de Deus!  

 
Foram ver onde Jesus morava  

e ficaram com Ele. 

 

Deus manifestou o Seu amor por 

nós de forma progressiva, ao longo da 

História da salvação. Esta revelação 

alcançou a plenitude, quando nos 

enviou o Seu Filho.  

Durante o tempo de Natal 

celebrámos o mistério da Encarnação: 

O Verbo fez-se Homem e veio habitar 

connosco. Jesus é a Palavra definitiva 

do Pai. “Deus falou-nos muitas vezes 

e de muitos modos pelos profetas. Na 

plenitude dos tempos falo-nos por Seu 

Filho.” (Cf Heb 1-2). 

 Não podemos ficar indiferentes à 

voz de Deus. A nossa atitude deve ser 

como a do jovem Samuel que 

respondeu com generosidade e 

prontidão. Ou como a dos dois 

discípulos de João Baptista. Diz o 

Evangelho que ao ver Jesus, que 

passava por ali, nas margens do 

Jordão, João Baptista apontou para 

Ele, dizendo: “Eis o Cordeiro de 

Deus.” Movidos por anúncio jubiloso e 

misterioso, foram ter com Jesus. Qual 

o significado destas palavras que 

motivaram João e André a deixar o 

Baptista para seguirem Jesus?  

Todos os Domingos, ou até, todos 

os dias, o sacerdote repete estas 

palavras na Eucaristia, antes da 

comunhão. “Eis o Cordeiro de Deus 

que tira o pecado do mundo.” Também 

nos fascinam quando as ouvimos? 

Deixamo-nos seduzir por Jesus, o 

Cordeiro de Deus? Eles decidiram 

seguir Jesus. Ficaram com Ele. 

Tornaram-se seus amigos, seus 

discípulos, seus Apóstolos. E nós? 

Na Antiga Aliança, o Cordeiro 

imolado na Ceia pascal, lembrava aos 

Hebreus a passagem da terra da 

escravidão, no Egipto, para a Terra 

Prometida. Era o símbolo da 

libertação. Era o símbolo da Páscoa. 

No tempo de Jesus, a palavra 

“cordeiro” também recordava aos 

judeus, que esperavam o Messias, a 

profecia do Servo sofredor, que havia 

de carregar sobre os seus ombros as 

culpas da humanidade, “como um 

Cordeiro levado ao matadouro.” 

(Isaías 53,7). 

 O Evangelho diz que “os dois 

discípulos de João Baptista ouviram 

aquelas palavras e seguiram Jesus.” 

Ficaram fascinados. Certamente não 

conheciam Jesus, mas deixaram-se 

seduzir por Ele. Jesus perguntou: 

“Que procurais?” Esta pergunta é um 

estímulo para eles, que suspiravam 

pela vinda do Messias tão desejado. 

Jesus aumenta a curiosidade e 

favorece o diálogo. Eles perguntaram 

também: “Rabi, onde moras?” Jesus 

respondeu: “Vinde ver.”  

São João da Cruz diz que “quando 

a alma procura a Deus, muito mais a 

procura o seu Amado a ela.” Quem 

procura encontra. Não procurariam se 

Deus não tivesse colocado neles o 

desejo de procurar. Deus serve-se 

muitas vezes de intermediários. Já 

falámos do sacerdote Eli. Ao iniciar a 

Sua vida pública, Jesus, através de S. 

João Baptista, vai ter os primeiros 

discípulos. Que experiência maravilho-

sa. Passar um dia com Jesus. S. João 

nunca mais esqueceu este primeiro 

encontro com o divino Mestre.  

As pessoas apaixonadas recordam 

o dia e a hora do primeiro encontro 

com a pessoa amada! “Era por volta 

das quatro horas da tarde.” A alegria 

de quem encontrou a felicidade torna-   

-se contagiosa. Não é possível 

esconder a luz que brilha no rosto de 

uma pessoa apaixonada. André foi 

procurar seu irmão Simão e contou-lhe 

a origem da sua Felicidade: 

“Encontrámos o Messias! E levou-o a 

Jesus.” 

Estamos a iniciar um novo ano, o 

ano de 2021. O Amor é dinâmico. A 

alegria da fé é luminosa, é 

contagiante. Ano Novo, vida nova. 

Decidir seguir Jesus. Estar com Ele 

pelo menos um dia, um dia de retiro. 

Falar de Jesus, com entusiasmo.  
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Trazer alguém à Eucaristia, à 

Confissão, à Comunhão. 

 
 
 

 

Sabias que… 

Rabi 
 

O apóstolo André, então discípulo 

de João Batista, dirige-se a Jesus com 

a expressão: rabi, palavra hebraica 

que significa, “meu Mestre”. Este 

tratamento usava-se para com os 

mestres da Lei. Jesus indicará aos 

seus discípulos que não chamem 

“rabi” a ninguém... No entanto, os 

discípulos se dirigirão assim várias 

vezes. 

A variação “Raboni” (que significa 

“meu querido mestre”) indica grande 

afeto e proximidade e é empregue por 

um cego que pede para recuperar a 

vista, e por Maria Madalena ao 

reconhecer Jesus Ressuscitado. 

 
 
 

 

Descomplica (45) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, 

Desapegar, Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Quarto verbo: “Esperar” 

 
Não peças para ser sempre forte, 

pede para ter sempre ao teu lado uma 

mão que te segure.  

Não peças para ter muitos planos, 

pede para não teres medo de errar, 

para não teres medo de falhar, para 

não teres medo de recomeçar.  

Não peças uma vida perfeita, pede 

para te lembrares sempre da oração 

da serenidade (coragem para mudar 

as coisas que podem mudar, 

serenidade para aceitar as coisas que 

não podes mudar e sabedoria para 

distinguir umas das outras).  

Não peças que tudo bata certo, 

pede para não perderes muito tempo 

com o que não corre bem e para te 

lembrares de que, às vezes, não ter 

nada nas mãos é ter o mundo inteiro 

para ganhar.  
 

— Só nos                                                                                                    

contentamos com pouco  

quando esse pouco é muito. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 
 

 

 

Oração 
 
 

Senhor, faz-nos teus profetas.  

Ajuda-nos a distinguir o certo do 

errado.  

Dá-nos coragem para denunciar 

aqueles que lucram com o engano e 

falsidade.  

Fortalece as nossas mãos para 

construir sobre a terra uma casa 

grande e livre para a paz.  

Orienta os nossos pés para o oásis 

da sinceridade e do bem.  

Exclui de nossos desejos os lugares 

errados, lá onde a pessoa perde todo 

o horizonte, e a paisagem se torna 

amarga.  

Senhor, faz-nos teus profetas. 

 
 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Quem a comer sua, 

 a trabalhar recua. 

2 

Quanto mais depressa, 

 mais devagar. 

3 

Ao baixo todos os santos ajudam,  

ao cimo nem o diabo empurra. 

4 

Água mineiro, 

 que seca o ribeiro 

5 

Grão a grão, 

 enche a galinha o papo. 

6 

A sorte, 

 anda com os cães 
 

 
 

 

 

Entretanto, Jesus voltou-Se;  

e, ao ver que O seguiam, disse-lhes:  

«Que procurais?»  

Eles responderam:  

«Rabi que quer dizer ‘Mestre’  

onde moras?»  

Disse-lhes Jesus: «Vinde ver».  

Eles foram ver onde morava e  

ficaram com Ele nesse dia. 

(Jo 1, 38-39) 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de parabéns 

pelo seu aniversário natalício, os 

Leitores das seguintes paróquias: 
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– ERMELINDA PINHEIRO, que 

festejou na passada quarta-feira, dia 

13 de janeiro e que, por lapso, não foi 

incluída no Jornal anterior. Pedimos 

desculpa à Ermelinda.  

– GRAÇA COELHO, que também 

festejou na passada quinta-feira, dia 

14 de janeiro. Por lapso, também não 

foi incluída no Jornal anterior. Pedimos 

desculpa à Graça.  

PARÓQUIA DE EIRIZ: 

– SALOMÉ NÓBREGA, na próxima 

sexta-feira, dia 22 de janeiro.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ: 

– CRISTÓVÃO NETO. Festejou na 

quarta-feira, dia 6 de janeiro (Dia de 

Reis). Devia ter sido, mas, por lapso 

dos nossos serviços, não foi incluído, 

no Jornal 665. Pedimos desculpa ao 

Cristóvão por este incidente.  

PARÓQUIA DE SANFINS: 

– MARIANA SANTOS, na passada 

quinta-feira, dia 14 de janeiro e que 

por lapso não foi incluída no Jornal 

anterior. Pedimos desculpa à Mariana, 

mas, diz o provérbio, “mais vale tarde 

do que nunca”. 

– AURORA SILVA, no próximo 

Sábado (o dia perfeito para festejar), 

dia 23 de janeiro. 
 

O Jornal do Leitor deseja à Aurora, 

ao Cristóvão, à Ermelinda, à Graça, à 

Mariana e à Salomé, um feliz 

aniversário, festejado com muita 

música, com um grande bolo 

acompanhado de taças a transbordar 

de bom champagne, bebido modera-

damente, como convém. 
  

 
 

 

«Chamar-te-ás Cefas» que quer 

dizer ‘Pedro’. 
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Apelo aos 

coordenadores 

dos Leitores 

 
 
 

O Jornal do Leitor vem pedir a 
colaboração dos Coordenadores 
dos Leitores das Paróquias de 
Eiriz, Figueiró e Sanfins de 
Ferreira, no sentido de lhe ser 
fornecido relação dos Leitores 
atualmente ativos nas suas 
paróquias, onde conste o primeiro 
e o último nome, assim como dia 
e mês do aniversário de 
nascimento de cada qual, para 
que passem a constar na coluna 

“Aniversários de Leitores”, deste 

Jornal, a menos que o Leitor em 
causa dê instruções em contrário. 

Como, agora, não há escala, 
atualiza-se assim a lista, para que 
não conste, no Jornal, Leitores 
que já não o são e incluem-se 
aqueles que entraram de novo. 

O Jornal do Leitor agradece. 
 

 
 

                                                                                  
 
 

 

 

Parábolas… 

Até os discípulos de Jesus  
pediam para que as explicasse 

 
Um Mestre oriental contava 

sempre uma parábola no fim de cada 

aula, mas os alunos nem sempre 

entendiam o seu significado. 

– Mestre – perguntou um deles – 

tu contas-nos contos, mas nunca nos 

explicas o que significam. 

– As minhas desculpas – disse o 

Mestre – Como compensação, deixa-

me que te ofereça um belo pêssego. 

– Obrigado, Mestre – disse o 

discípulo comovido. 

– Mais ainda: como prova do meu 

afeto, queria descascar-te o pêssego. 

Permites que o faça? 

– Sim, muito obrigado. – disse o 

discípulo. 

 – E já que tenho a faca na mão, 

não gostarias que eu cortasse o 

pêssego em pedaços, para que te seja 

mais fácil comê-lo? 

– Sim, mas não quero abusar da 

tua generosidade, Mestre… 

Não é um abuso; sou eu que me 

estou a oferecer. Quero apenas 

agradar-te. Permite-me também que 

mastigue o pêssego antes de to 

oferecer… 

– Não, Mestre! Não gostaria que 

fizesses isso! – queixou-se o discípulo, 

surpreendido. 

O Mestre fez uma pausa e disse: 

– Se vos explicasse o sentido de 

cada conto, seria como dar-vos de 

comer fruta mastigada. 

 
 
 

 

 

Jornal do Leitor 

O teu Jornal 
 

 
 

 

Humor 

 

Fórmula química 

 

O Que é H2SO4? 

O professor chamou a aluna mais 

vaidosa da classe e perguntou: 

– Rosana, diga-me, qual é o 

elemento que tem a fórmula química 

H2SO4? 

A garota colocou um dedito na 

boca, pensou, pensou e disse: 

– Ai, professor... Tá na ponta da 

língua! 

E o mestre: 

– Então, cospe logo que é ácido 

sulfúrico! 

 

Aumento dos preços 

 

O jornalista: 

– Senhor ministro, não acha que 

os preços dos bens essenciais têm 

aumentado drasticamente?! 

Responde o ministro: 

– Talvez…, mas cada um de nós 

tem de fazer sacrifícios em prol do 

bem coletivo. Repare bem, eu, por 

exemplo, já deixei de comer pão…com 

a lagosta! 

Fazer a cama 

 

Contou ele que viajou para Nova 

Iorque e, como estava com pouco 

dinheiro, foi obrigado a ficar em um 

hotel bem modesto. E conseguiu 

encontrar um, cuja diária era de 25 

dólares. O rececionista do hotel 

acrescentou: 

– São 25 dólares, mas o senhor vai 

ter que fazer a sua cama... 

Ele achou justo o preço e foi logo 

pedindo as chaves. O rececionista, 

antes de lhe dar as chaves, entregou- 

-lhe o martelo, serrote e pregos. E 

concluiu: 

– Eu disse que eram 25 dólares e 

o senhor teria que fazer a sua cama...  

Aqui estão o martelo, os pregos e o 

serrote! 

 

Isco para a pesca 

 

O pescador deu-se conta de que 

estava sem minhocas para isca. 

Então, teve uma ideia: pegou num 

pedaço de papel e escreveu: 

“MINHOCA”. Pôs o papel no anzol e 

lançou-o ao rio. Instantes depois, 

sentiu que a isca foi mordida. Puxou a 

linha e viu na ponta do anzol um papel 

com o dizer: “PEIXE” 

 
 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

17-01-2021 – II Dom. Comum 
 

 

Desativada por tempo 

indeterminado, 

devido à pandemia de Covid-19.  

Por enquanto,  

continuaremos a utilizar o 

método de um único Leitor por 

cada Celebração. 
  

 

A Fechar 

Estamos neste mundo                                                                     

para procurar a felicidade (ativos),  

não para a encontrar (passivos). 

 
 
 

 

ESTE JORNAL FOI CONCLUÍDO 

EM 6 DE JANEIRO  
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