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Dia Mundial do Doente 

11 de fevereiro (Quinta-feira) 

Virgem Santa Maria de Lurdes 

 
 

O Dia Mundial do Doente foi 

instituído pelo Papa São João Paulo II. 

É celebrado, todos os anos, a 11 de 

fevereiro, festa de Nossa Senhora de 

Lurdes. São João Paulo II lembrou 

que a data representa “um momento 

forte de oração e representa um apelo 

dirigido a todos os que cuidam dos 

doentes, a começar pelos familiares, 

os profissionais de saúde e os 

voluntários.” Hoje damos graças pela 

vocação recebida do Senhor para 

acompanharmos os irmãos doentes. 

Reconheçamos nos enfermos o 

rosto de Jesus Cristo que, sofrendo, 

morrendo e ressuscitando, operou a 

salvação da humanidade.  

Ao deixarmos este mundo, quando 

chegarmos à casa do Pai, Jesus virá 

receber-nos. Ouviremos então esta 

boa notícia: “Vinde, benditos de meu 

Pai. Agora é a minha vez de premiar o 

amor que me tivestes. Estive doente e 

fostes-me visitar.” (Cf Mat 25,36).  

O dia mundial do doente “renova 

em nós o vigor espiritual para 

desempenharmos sempre da melhor 

forma a missão da Igreja que engloba 

o serviço aos enfermos, aos 

atribulados, aos excluídos e aos 

marginalizados.”  

João Paulo II,  

Motu próprio Dolentium hominum, 

fevereiro de 1985 

 
 
 

 

 

Dia Mundial do Doente 
 

Pelo PAPA FRANCISCO 
 

O Dia Mundial do Doente – na sua 

mensagem para este dia – o Papa 

Francisco lembrou a necessidade de 

“colocar a pessoas humana no centro 

do processo terapêutico” e, “desenvol-

ver” a pesquisa científica no respeito 

da vida e dos valores morais cristãos”.  

O Papa Francisco sublinha um 

aspeto muito importante, tantas vezes 

esquecido: “Jesus deixou, como dom 

à Igreja, o seu poder de curar: «Estes 

sinais acompanharão aqueles que 

acreditarem: (…) hão de impor as 

mãos aos doentes e eles ficarão 

curados» (Mc 16, 17-189). Sublinha: 

“Ao dom de Jesus corresponde o 

dever da Igreja, bem ciente de que 

deve pousar, sobre os doentes, o 

mesmo olhar rico de ternura e 

compaixão do seu Senhor”.  

Em relação à Pastoral da Saúde 

afirma que “permanece e sempre 

permanecerá um dever necessário e 

essencial”. 

 
 
 

 

V Domingo Comum 

O Senhor chamou-nos e nós 

quisemos vir ao Seu encontro para O 

imitar e adorar, para Lhe agradecer e 

pedir, para O escutar e amar. 

Adoramos o Senhor nosso Deus. 

Agradecemos-Lhe tudo quanto temos 

e somos. Pedimos-Lhe ajuda para 

cumprirmos a missão que nos confiou. 

Escutamos o Senhor na Palavra que 

orienta a nossa vida. Queremos amar 

o Senhor como Ele nos ama. 

 
 
 

 

Introdução 

O mal existe, mas não é 

invencível. 

Por volta do ano 2200 a.C. era 

composto no Egipto o célebre Diálogo 

de um desesperado com a sua alma, 

um monólogo onde o protagonista, 

abalado por uma tragédia pessoal, 

pensa no suicídio: «Hoje – confessa 

ele – a morte está diante de mim como 

a cura para um doente, como a 

liberdade para um prisioneiro, como 

um perfume de mirra, como o prazer 

de quem se senta sob uma palmeira 

no dia em que corre uma aragem 

fresca. Estamos nos inícios da 

literatura egípcia, e já aflora o 

angustiante problema da dor. Então a 

pergunta é esta: Porque é que o ser 

humano está destinado a sofrer? 

A resposta tradicional de Israel a 

este enigma é a doutrina retribuição 

que Elifaz, o amigo de Job, assim 

sintetiza: «Qual o inocente que já 

pereceu e quando foram exterminados 

os justos? Sempre vi que os que 

praticam a iniquidade e semeiam a 

maldade colhem os seus frutos» (Job 

4, 7-8). Ou seja: quem é bom e faz o 

bem, nada de mal (nenhuma doença)  
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lhe acontece; porém, os que praticam 

o mal, tudo lhes acontece (como um 

castigo). Era assim a mentalidade 

errada do povo de Israel. Sim, porque 

a vida desmente este dogma da fé 

judaica de forma impiedosa, eviden-

ciando a sua ingenuidade, o aspeto 

provocatório e a insolência (a falta de 

respeito) em relação a quem sofre. 

Na verdade, culpabilizar o ser 

humano, tendo como ponto de 

referência o relato do chamado 

pecado original é igualmente 

insustentável. Por outro lado, falar de 

pedagogia de Deus que faz maturar 

(faz amadurecer) os seus filhos 

através da dor, foi definido como 

«sadismo teológico», idealizado por 

quem não se deu conta do mal 

horrendo que atinge os inocentes. E 

para além de mais, quem disse que a 

dor humaniza? Não é assim tão 

simples de entender.  

Dar explicações teóricas a este 

grito existencial equivale a «dar uma 

lição de higiene alimentar a quem 

morre de fome e de sede». 

Mas Jesus não se deixou envolver 

em disquisições teóricas (em 

investigações ou pesquisas) sobre a 

dor. Não. Ele perspetivou a sua 

solução: o mal existe, e não deve ser 

explicado, mas combatido. 
     

  – Cada vez que enxugo uma lágrima, 

coopero na salvação de Cristo. 

 
 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 
 

Salmo 94, 6-7 
 

Vinde, prostremo-nos em terra, 

adoremos o Senhor que nos criou.  

O Senhor é o nosso Deus. 

 
 
 

 

Primeira Leitura 
Job 7, 1-4.6-7 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Job era tão feliz! Dum momento para o 

outro fica sem nada e sem ninguém… 

Lamenta-se mas não desespera. Deus, na 

Sua infinita misericórdia, virá confortá-lo. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Livro de Job 
 

1Job tomou a palavra, dizendo: 

«Não vive o homem sobre a terra 

como um soldado? Não são os 

seus dias como os de um 

mercenário? 2Como o escravo que 

suspira pela sombra e o 

trabalhador que espera pelo seu 

salário, 3assim eu recebi em 

herança meses de desilusão e 

couberam-me em sorte noites de 

amargura. 4Se me deito, digo: 

‘Quando é que me levanto?’ Se 

me levanto: ‘Quando chegará a 

noite?’ e agito-me angustiado até 

ao crepúsculo. 6Os meus dias 

passam mais velozes que uma 

lançadeira de tear e desvanecem-    

-se sem esperança. 7Recordai-Vos 

que a minha vida não passa de um 

sopro e que os meus olhos nunca 

mais verão a felicidade». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Aqui, nesta Leitura, Job manifesta a 

sua dolorosa experiência de doença e de 

sofrimento, ora de forma afirmativa, ora de 

forma interrogativa. Mas a atitude é a 

mesma. Deves, Leitor, fazê-lo sentir. Isto 

requer muita preparação. Não a descures.        

Depois, a Leitura termina com uma 

prece: “Recordai-vos que a minha vida não 

passa de...”). Ora, isto pede um tom 

diferente que tens de fazer-se ouvir e sentir 

na assembleia. Exercita bem, antes de 

subir ao Ambão. 

Finalmente, algumas palavras que 

podem ser menos fáceis de pronunciar, tais 

como: Job (Jobe e não “Jó“) / mercenário?” 

(não é “marceneiro?”) / desilusão / agito-me 

/ crepúsculo (e não “crespúculo”) / 

lançadeira / desvanecem-se / verão (de 

“ver” e não de “verão” de calor) / e outras. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Job é uma personagem simbólica 

que fala em nome da humanidade. 

Exprime-se à base de queixas e de 

perguntas, procurando o sentido da 

vida. O livro de Job não apresenta 

propriamente respostas, mas ajuda o 

ser humano a aceitar-se, a superar as 

suas debilidades e a lutar contra o 

mal. 

História de Job 

A história de Job passa-se numa 

terra fabulosa do antigo Médio 

Oriente. O protagonista é um servo de 

Deus, inicialmente rico e feliz, depois 

atingido de forma imprevista pela 

desventura: perde os filhos, os bens, a 

saúde; sofre devido a uma chaga 

maligna, desde a planta dos pés até à 

ponta dos cabelos, e, deitado na 

cinza, procura alívio, esfregando-se 

com um caco. Até a esposa é tomada 

pelo desgosto, e dando livre curso à 

sua raiva irreprimível, grita-lhe: 

«Persistes ainda na tua integridade? 

Amaldiçoa a Deus e morre de uma 

vez!» (Job 1, 1-2, 13 – vale a pena ler 

no capítulo 1). 

Digamos que estes são os 

antecedentes à nossa Leitura de hoje. 

O resto do livro é um debate aceso 

entre Job e quatro amigos, vindos de 

Edom e do Oriente, países 

considerados, pátria da sabedoria. É 

que, de aqui em diante, os amigos de 

Job, a pretexto de o confortar, 

procuram explicar, cada um sob o seu 

ponto de vista pessoal, os males que o 

atingiram. O seu amigo Elifaz, declara 

Job responsável por aquilo que lhe 

aconteceu, baseado na velha (e 

errada) doutrina de que aquele que 

semeia o mal recolherá a iniquidade. 

Sobre o tema da dor, Job 

confronta-se então com toda a 

sabedoria dos homens. Mas, com uma 

lucidez e uma paixão sem par na 

literatura mundial, desmonta, uma a 

uma, todas as explicações da teologia 

tradicional, acabando – com razão – 

por as ridicularizar.  

Job é uma personagem fascinante 

e, como o Qohélet (Livro do 

Eclesiastes), cada vez mais amado. 

Sofrimento humano 

A Leitura de hoje contém a sua 

célebre reflexão sobre a condição da 

pessoa na terra: a vida não é mais do 

que dor, o ser humano é um escravo, 

submetido a sacrifícios imensos dos 

quais não tira qualquer proveito; é um 

jornaleiro que se esforça de sol a sol 

num campo que não é seu, e suporta  
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o calor do dia, ansiando com angústia 

que chegue a noite (v. 2-3). 

Job considera-se até mais 

desgraçado que o escravo, mais infeliz  

que o jornaleiro. Estes parecem-lhe 

pessoas privilegiadas, já que durante 

a noite descansam do esforço 

despendido, enquanto ele nem sequer 

no sono encontra alívio. Desesperado 

com a dor, agita-se e revira-se na 

cama até ao nascer do dia (v. 4). 

A esperança que algo mude na 

sua situação, é um sonho, uma vã 

ilusão. Os anos – diz ele – passam 

rapidamente, como um sopro, e 

desconsolado não pode senão 

concluir: «Os meus olhos nunca mais 

verão a felicidade» – é com estas 

palavras que termina a Leitura de 

hoje. (v. 6-8). 

Dar sentido à vida 

Ora, se a vida fosse, de facto, 

assim tão crua e tão inútil, se não 

houvesse outras perspetivas, talvez 

pensássemos como Job. Mas, graças 

a Deus, não é essa a verdadeira 

realidade.  A vida tem um grande 

sentido, se colocada ao serviço de um 

ideal. E quando uma pessoa vive com 

um ideal, não só lhe brilham os olhos 

e lhe canta a alma, como até lhe falta 

tempo para realizar todas as iniciativas 

que lhe nascem no interior. Ou seja, a 

vida sem um ideal é uma “seca”, o 

tempo demora a passar; mas com um 

ideal, o tempo parece não nos chegar 

a nada. 

Entretanto, porque foi que Deus 

colocou Job numa situação tão 

desesperada? Porque o fez nascer, se 

lhe estavam reservadas apenas 

desgraças? 

Job não é uma pessoa resignada, 

não sofre em silêncio. Ele manifesta a 

sua dor perante o Senhor e pede 

contas das desventuras que é 

obrigado a suportar. O seu grito quase 

que nos assusta, parece um grito de 

revolta, uma blasfémia. Mas não é. De 

facto, o seu grito é oração. Vejamos: 

A oração de suplica 

A língua hebraica tem treze termos 

para indicar a oração: três deles 

exprimem formas progressivas de 

súplica a Deus. No primeiro nível, o 

mais baixo, encontramos a oração 

expressa com palavras: é a mais 

simples e a mais comum, brota do 

coração da pessoa e chega ao 

coração de Deus. Um pouco mais 

acima está o grito que constitui uma 

invocação ainda mais eficaz. No 

terceiro nível está o mais irresistível de 

todos os pedidos de ajuda ao Senhor: 

é o pranto! Sim, o pranto! Os rabis 

ensinavam: «Não há porta que as 

lágrimas não consigam abrir» e o 

salmista rezava: «Ouve a minha 

oração, escuta o meu lamento; não 

fiques insensível às minhas lágrimas» 

(SI 39, 13). 

Portanto, diante do mal não nos é 

pedida a resignação. O ser humano 

pode e deve gritar. Ou seja, tem o 

direito de dizer a Deus que não 

entende por que o criou, amante da 

vida e da alegria, e depois o pôs num 

mundo de dor e de morte. 

Ora, a oração de Job é feita de 

gritos e de lágrimas. E quem chora e 

grita a sua dor, mesmo se não se dá 

conta, está a invocar Deus, a pedir-lhe 

luz e força. 

Provavelmente já fizemos esta 

experiência. 

 
 
 

 

Salmo Responsorial 
Sal 146 (147), 1-2.3-4.5-6  

 
 

MONIÇÃO: 
 

Nos momentos bons e no tempo de 

provação não deixemos de rezar, louvando 

o Senhor. Ele cuida de nós com carinho e 

dedicação. 

 
REFRÃO: 
 

LOUVAI O SENHOR,  

QUE SALVA OS CORAÇÕES 

ATRIBULADOS. 

 

OU:    ALELUIA. 

 
SALMO: 

 
Louvai o Senhor, porque é bom 

cantar, 

é agradável e justo celebrar o seu 

louvor. 

O Senhor edificou Jerusalém, 

congregou os dispersos de Israel. 

 

Sarou os corações dilacerados 

e ligou as suas feridas. 

Fixou o número das estrelas 

e deu a cada uma o seu nome. 

 

Grande é o nosso Deus e todo-            

-poderoso, 

é sem limites a sua sabedoria. 

O Senhor conforta os humildes 

e abate os ímpios até ao chão. 

 
 
 

 

Segunda Leitura 
1 Cor 9, 16-19.22-23 

 
 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo, após a conversão, 

consagrou toda a vida a Jesus, 

anunciando-O com o exemplo e apostolado 

a todas as pessoas. Hoje São Paulo 

convida-nos a proceder como ele. 

 
LEITURA: 

 
 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 16Anunciar o Evangelho 

não é para mim um título de glória, 

é uma obrigação que me foi 

imposta. Ai de mim se não 

anunciar o Evangelho! 17Se o 

fizesse por minha iniciativa, teria 

direito a recompensa. Mas, como 

não o faço por minha iniciativa, 

desempenho apenas um cargo 

que me está confiado. 18Em que 

consiste, então, a minha recom-

pensa? Em anunciar gratuitamente 

o Evangelho, sem fazer valer os 

direitos que o Evangelho me 

confere. 19Livre como sou em 

relação a todos, de todos me fiz 

escravo, para ganhar o maior 

número possível. 22Com os fracos 

tornei-me fraco, a fim de ganhar os 

fracos. Fiz-me tudo para todos, a 

fim de ganhar alguns a todo o 

custo. 23E tudo faço por causa do 

Evangelho, para me tornar 

participante dos seus bens. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

Ai de mim se não  
anunciar o Evangelho!  

 

(1 Cor 9, 16b) 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura é fácil de proclamar. Nela, 

Paulo, dá o seu testemunho. A leitura 

termina com um hino "Livre como sou em 

relação a todos..." que pede um tom 

diferente (mais sentimental) – ensaia. 

Respeita a pontuação do texto. Que o 

ponto de exclamação (“Ai de mim se não 

anunciar o Evangelho!”) se perceba e se 

sinta – ensaia. Igualmente, o ponto de 

interrogação (“Em que consiste, então, …”), 

interrogação que começa a fazer-se 

perceber, a ouvir, logo no início da frase – 

ensaia. 

Entretanto, exercita uma ou outra 

palavra que sintas maior dificuldade em 

pronunciar. Ex.: iniciativa /    recompensa / 

desempenho / consiste   / gratuitamente / 

confere / participante / e     outras.  
  

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Nesta leitura, São Paulo revela-nos 

a sua grande paixão pelo Evangelho. 

Dar a conhece-lo, é para ele uma tão 

grande dita, que merece todo o seu 

esforço. Assim mesmo!  

Tal como São Paulo, deviamos 

sentir a mesma alegria em anunciar o 

Evangelho, com palavras e com 

atitudes. Normalmente não o fazemos, 

porque nos envergonhamos dele. No 

entanto, o maior serviço que se possa 

prestar a alguém, é anunciar-lhe o 

Evangelho, porque o Evangelho é 

palavra divina que converte as mentes 

e os corações e comunica um fôlego 

de vida. 

Além de vergonha, nós temos 

medo. Temos medo, porque não 

acreditamos no Evangelho. Então, 

“temos a nossa vida”, não podemos 

ajudar ninguém a saír duma situação 

difícil; não podemos visitar um idoso a 

viver na solidão, ou um doente 

acamado; não podemos dar nada a 

ninguém, porque “isto não é a Santa 

Casa da Misericórdia” – dizemos.  

Se “abandonamos a nossa vida” 

para nos dedicar a viver o Evangelho, 

quem nos dará o necessário para 

viver? 

Ora, a pergunta é legítima e Jesus 

deu uma resposta: «Não vos inquieteis 

com o que haveis de comer ou beber, 

nem andeis ansiosos, pois as pessoas 

do mundo é que andam à procura de 

todas estas coisas; mas o vosso Pai 

sabe que tendes necessidade delas. 

Procurai, antes, o seu reino, e o resto 

vos será dado por acréscimo» (Lc 12, 

29-31). A experiência dos discípulos 

confirmou a verdade das palavras do 

Mestre que um dia os interrogou: 

«Quando vos enviei sem bolsa, nem 

alforge, nem sandálias, faltou-              

-vos alguma coisa? Eles responderam: 

nada» (Lc 22, 35). 

Escrevendo aos Coríntios, Paulo 

retoma o argumento e lembra aos 

cristãos o dever de assistirem (susten-

tarem) os Apóstolos: «Aqueles que 

anunciam o Evangelho viviam o 

Evangelho (1 Cor 9, 14), da mesma 

forma que Jesus ensinou: «O 

trabalhador merece o seu sustento». 

(Mt 10, 10). 

Na prática, porém, nem sempre é 

fácil aplicar  este  princípio;  é  que, 

devido à fraqueza humana, podem 

verificar-se abusos. Ou seja: alguém 

pode servir-se deste direito para 

enriquecer, para adquirir privilégios, 

enfim, para levar uma vida abastada. 

Existe também o perigo de que os 

responsáveis da comunidade se 

comportem como «funcionários do 

sagrado» e desempenhem o seu 

ministério, não com a paixão, a 

generosidade e o desinteresse de 

quem está verdadeiramente enamo-

rado do Evangelho, mas como 

funcionários que trabalham para 

ganhar um ordenado. E quando 

acontecem este tipo de comporta-

mentos, até mesmo os pregadores 

mais eloquentes e preparados, 

perdem credibilidade; por isso Jesus 

recomenda, ou melhor, ordena aos 

discípulos: «Recebeste de graça, dai 

de graça» (Mt 10, 8). 

Ora, para evitar estes riscos, Paulo 

afirma que, em certas situações, é 

melhor renunciar ao direito de ser 

mantido pela comunidade. Quer dizer, 

uma tal decisão deve ser tomada, 

quando possa surgir a suspeita, de 

que a pregação da palavra de Deus, é 

ditada por segundos fins (por 

segundas intenções).  

Foi o que ele (Paulo) e Barnabé 

fizeram: viveram trabalhando com as 

próprias mãos, continuaram a 

desempenhar a sua profissão, sem 

nunca se tornarem um peso para 

alguém. São Paulo, tinha uma 

profissão. Era fabricante de tendas 

(Act 18,3) e exercia-a, exatamente 

para não ser pesado à comunidade (1 

Tes 2, 9). 

Aqueles que, como Paulo, estão 

dispostos a servir de modo absolu-

tamente gratuito a sua comunidade, 

que recompensa devem esperar? 

Nada mais do que a alegria que nasce 

da consciência de ter dedicado a 

própria vida aos irmãos, a fundo 

perdido, sem esperar receber nada em 

troca.  

Paulo não andou a pregar o 

Evangelho para daí obter um ganho, 

mas para responder a um impulso 

interior irresistível. Certo da grandeza 

e sublimidade do dom que recebeu, 

ele não podia retê-lo para si. Sentia a 

necessidade de o comunicar aos 

outros. 

Provavelmente, também nós já 

experimentamos que, quando o 

Evangelho se transforma em motor da 

nossa vida, sentimo-nos impelidos 

(arrojados) a anunciá-lo com todas as 

nossas forças. E fazemo-lo de uma 

maneira voluntária e gratuita. Ora, é 

exatamente assim o testemunho 

pessoal de São Paulo. Porque a 

grande obrigação que sente como 

crente, é a de evangelizar.  

De facto, São Paulo considera uma 

necessidade, uma responsabilidade, 

uma urgência a que não pode fugir. 

Diz ele: «Ai de mim se não pregar o 

Evangelho!» Ora, é esse compromisso 

que o apaixona como Apóstolo. 

E nós, Leitores? Anunciamos o 

Evangelho com a nossa vida, ou 

termos sido uma vergonha? 

 
 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Mt 8, 17 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Há quem não reze, desculpando-se 

com a falta de tempo… Imitemos Jesus 

que se levantava cedo para falar com Deus 

Pai, antes de falar com as pessoas que 

veio salvar. 

 
REFRÃO 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

------------------------- 
E tudo faço por causa  

do Evangelho, para me torna 

participante dos seus bens. 

(1 Cor 9, 23a) 
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ACLAMAÇÃO 

 
Cristo suportou as nossas 

enfermidades e tomou sobre Si as nossas 

dores. 

 
 
 

 

 

Evangelho 
Mc 1, 29-39 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 29Jesus saiu da 

sinagoga e foi, com Tiago e João, a 

casa de Simão e André. 30A sogra de 

Simão estava de cama com febre e 

logo Lhe falaram dela. 31Jesus aproxi-

mou-Se, tomou-a pela mão e 

levantou-a. A febre deixou-a e ela 

começou a servi-los. 32Ao cair da 

tarde, já depois do sol-posto, 

trouxeram-Lhe todos os doentes e 

possessos 33e a cidade inteira ficou 

reunida diante da porta. 34Jesus curou 

muitas pessoas, que eram atormen-

tadas por várias doenças, e expulsou 

muitos demónios. Mas não deixava 

que os demónios falassem, porque 

sabiam quem Ele era. 35De manhã, 

muito cedo, levantou-Se e saiu. 

Retirou-Se para um sítio ermo e aí 

começou a orar. 36Simão e os 

companheiros foram à procura 

d’Ele 37e, quando O encontraram, 

disseram-Lhe: «Todos Te procuram».  
38Ele respondeu-lhes: «Vamos a 

outros lugares, às povoações vizinhas, 

a fim de pregar aí também, porque foi 

para isso que Eu vim». 39E foi por toda 

a Galileia, pregando nas sinagogas e 

expulsando os demónios. 
 

Palavra da Salvação. 

 

  
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO 

 

Quando se trata o tema do mal, é 

indispensável fazer a distinção entre 

mal moral e mal físico. O verdadeiro 

responsável pelo primeiro (o mal 

moral) é o homem, que pode até 

cometer crimes atrozes. Não pode ser 

Deus o culpado por Auschwitz, mas 

aquelas pessoas que chegaram a uma 

tal aberração. (Conhecemos a 

História: Auschwitz, cidade polaca, na 

Polónia, onde os nazis alemães, 

durante a Segunda Guerra Mundial, 

criaram o maior campo de 

concentração e extermínio, onde 

morreram cerca de 4 milhões de 

judeus). De qualquer modo, o 

problema mantém-se em aberto: Deus 

pode ou não intervir na história do 

homem? Se pode, porque não 

intervém? Para esta questão só 

encontra resposta quem eliminou a 

omnipotência (o poder absoluto) da 

lista dos atributos de Deus.    

Mas o verdadeiro enigma é 

constituído pelo mal que não depende 

do homem. Por exemplo: os desastres 

naturais, as doenças genéticas, a 

morte. Como pode Deus permitir estas 

desgraças? A objeção que muitas 

vezes o crente ouve, é: «Diz ao teu 

Deus que isto é impossível. Ou Ele 

não tem nada a ver com o mal, ou 

então é muito mau; por que é que 

Deus permite o sofrimento?» 

Deus não quer o sofrimento  

do homem 

Ora bem: no Evangelho de hoje, 

Jesus confronta-se com o mal. Não 

procura nem dá explicações 

teológicas, não se questiona sobre o 

porquê das desgraças, das doenças e 

das dores que existem no mundo. 

Perante os dramas do mundo é inútil 

culpar Deus ou as pessoas; a única 

coisa a fazer é pôr-se ao lado de 

quem sofre e lutar, com todas as 

forças, contra o mal. 

Em três breves quadros, Marcos 

apresenta a sua intervenção liberta-

dora. 

No primeiro, relata a cura da sogra 

de Pedro (v. 29-31).  

Não é especificada a doença de 

que sofria. Sabemos apenas que 

estava de cama e com febre. Jesus 

aproximou-se dela, tomou-lhe a mão, 

ergueu-a, e ela, levantando-se, pôs-se 

a servir. 

O facto é referido de forma muito 

concisa; é o mais breve dos relatos de 

milagres dos Evangelhos, mas todos 

os detalhes são significativos e foram 

relevados por Marcos porque contêm 

elementos para a catequese dos 

discípulos de Marcos, e para nós, 

hoje, também. 

Procuremos compreender todos os 

passos que se vão  seguir. 

Jesus não se desvia: age e cura. 

Ele é o nosso recurso. 

Antes de mais temos o 

comportamento dos discípulos, que 

perante uma dificuldade que não 

sabem como enfrentar, fazem a opção 

mais sensata: falam com Jesus. É 

exatamente isto que os discípulos são 

convidados a fazer: antes de 

resolverem um problema, antes de 

prepararem respostas e proporem 

soluções, antes de tentarem gerir 

situações emaranhadas, devem «falar 

com Jesus», dialogar com Ele e só 

com Ele (não é recorrer à bruxa). Só 

quem fala com Jesus (pela oração) 

poderá ver cada doença, seja essa 

física ou moral, com os seus olhos, 

experimentar os seus sentimentos 

perante a dor, operar curas com a 

força da sua palavra. Mas quem não 

precede (quem não antecipa) com a 

oração as tentativas de curar as febres 

do homem (o seu mal, o seu erro), não 

só não cura nenhuma doença, como 

corre ainda o risco de vir a ser 

contagiado (de ficar doente, também). 

Depois – outro pormenor signifi-

cativo – quando lhe falam da doente, 

Jesus não se afasta, não foge, não 

evita: aproxima-se. Ora, também o 

discípulo não pode ignorar as febres 

que impedem pessoas de viver, não 

pode alhear-se, fingir que não vê, 

esperando que sejam outros a tratar 

do problema. Quem assimilou o 

pensamento e os sentimentos do 

Mestre aproxima-se, torna-se próximo 

de quem é vítima de situações 

desumanas. 

Somos chamados a repetir  

os gestos de Jesus 

Então agora, após esta introdução, 

segue-se o detalhe mais significativo: 

Jesus toma pela mão a sogra de 

Pedro e levanta-a. Não se trata de 

uma simples nota de crónica, mas do 

gesto que simboliza a transmissão da 

força divina, portadora de salvação. 

Esclareçamos que, o verbo grego, 

escolhido pelo evangelista, é egéiro, 

que no Novo Testamento é usado 

para indicar a ressurreição, ou seja, o 

levantar-se a partir da morte, de uma 

condição de «não-vida». Ora, a doente 

que está deitada na cama, incapaz de 

se mover, prisioneira da febre, 

representa precisamente toda a 

humanidade, da qual Jesus se aproxi- 
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ma, para a introduzir também numa 

condição nova.  

Ora, o cristão é chamado a repetir, 

também, estes gestos do Mestre. 

Sabemos que os relatos de 

milagres, terminam sempre com a 

demonstração de que a cura acon-

teceu realmente. Recordemos, por 

exemplo, passagens dos Evangelhos: 

Perante os presentes, o paralítico 

pega na sua enxerga e caminha; o 

cego mostra que vê claramente; a filha 

de Jairo, que voltou à vida, começa a 

comer. Ora, também a sogra de 

Pedro, mostra que está completa-

mente restabelecia: de facto, ela 

começa a servir Jesus e os discípulos. 

Este “começar a servir” é o sinal que 

carateriza a pessoa que foi posta em 

pé, por Cristo: exatamente o serviço 

aos irmãos. Enquanto isto não aconte-

cer, enquanto esta demonstração não 

for confirmada, é porque a cura não 

aconteceu ou, então, não está 

completa. 

     Das escavações arqueológicas 

sabemos que a casa onde se passou 

este episódio foi transformada, ainda 

no século I d.C, num local de encontro 

da primeira comunidade cristã. Lá era 

celebrada a Eucaristia, o sacramento 

que comunica, a quem o recebe com 

fé, a força de se levantar e de se 

manter sempre em pé, à disposição 

dos irmãos. Óh se tivéssemos plena 

consciência do valor e do poder que 

tem a Eucaristia bem participada!  

Na segunda cena (v. 32-34) 

Jesus cura pessoas com várias 
doenças. 

Durante o sábado as pessoas 

respeitaram a norma que proibia que 

se deslocassem, carregassem com 

pesos e curassem os doentes. Mas, 

logo que caiu a noite, início do novo 

dia, todos começam a mover-se e 

levam a Jesus os seus doentes, 

depondo-os diante da porta da casa 

de Pedro (v. 33). Fazem-no, porque 

sabem que só naquela casa (e não na 

casa da bruxa) encontram Aquele que 

cura toda a gente. 

É verdade que Jesus cura muita 

gente, mas não consente que seja 

divulgado aquilo que faz, porque não 

quer que haja equívocos acerca da 

sua identidade e da sua missão. Jesus 

recusa o espetáculo. Não aceita que o 

considerem um santo curandeiro; o 

seu objetivo é mostrar os sinais do 

mundo novo e indicar aos discípulos a 

obra a que são chamados a fazer 

também. 

De facto, em Jesus, é possível 

contemplar a resposta de Deus ao 

problema do mal. 

Na verdade, Deus não é 

indiferente ao grito de dor da 

humanidade. O Deus impassível e 

imperturbável, foi inventado pelos 

filósofos; o Deus bíblico, pede para 

«não fugir dos que choram» (Eclo = 

Ben Sira 7, 34) e diz ainda: Alegrai-

vos com os que se alegram, chorai 

com os que choram» (Rm 12, 15) 

porque também Ele sofre, chora, 

comove-se, experimenta os senti-

mentos de uma mãe; ouve o lamento 

e vem partilhar a nossa condição 

humana, feita de sofrimento e dor; 

põe-se a nosso lado na luta contra o 

mal e ensina-nos a transformá-lo 

numa oportunidade para construir 

amor (e não raiva ao mundo, nem 

revolta ao Criador). 

Na última parte do trecho (v. 35-39) 

encontramos Jesus em oração 

Havia em Israel diversas formas de 

oração. A oração comunitária era 

constituída sobretudo pelo louvor a 

Deus e começava sempre por esta 

expressão: «Bendito és Tu, Senhor…» 

Já as orações individuais eram muito 

semelhantes às nossas, eram súplicas 

insistentes, lamentações, gritos de 

dor, invocações de ajuda. O Saltério 

(O Livro dos Salmos) tem inúmeros 

exemplos. 

Na manhã de sábado Jesus rezou 

na sinagoga, com a sua comunidade, 

mas no dia seguinte, quando ainda 

estava escuro, Ele saiu de casa e, na 

solidão da montanha, na calma da 

noite, dirigiu-se ao Pai com a oração 

pessoal.  

Foi neste diálogo com o Pai que 

Ele recebeu a luz para enfrentar a dor 

do ser humano. 

Sabemos que nem todos os 

problemas deste mundo podem ser 

resolvidos: «Os pobres sempre os 

tendes convosco», disse Jesus um dia 

(Jo 12,8). Ora, também um mundo 

sem dramas, sem desassossego, sem 

doenças, sem morte, não é o mundo 

atual. Também a oração não é uma 

fuga às dificuldades da vida, não é um 

ingénuo pedido de milagres, mas é o 

encontro com Aquele que nos ajuda a 

ver a pessoa e os seus problemas 

assim como Ele os vê. 

Não é fácil entender que o milagre 

é um sinal, um dedo apontado em 

direção ao mundo novo; é mais 

espontâneo interpretá-lo como uma 

prova de poder ou como uma 

intervenção de Deus a favor de alguns 

privilegiados. Também os Apóstolos 

entenderam assim as curas operadas 

por Jesus. Na verdade, não conse-

guiram perceber a mensagem e, pela 

manhã, quando foram à procura dele, 

encontrando-o exclamaram: «Todos te 

procuram!» (v. 36). 

Por vezes a nossa oração é feita 

por motivos errados 

É!... Procuravam Jesus, mas pelo 

motivo errado:  pretendiam que Ele 

continuasse a realizar prodígios, que-

riam instrumentalizá-lo para realizarem 

os seus sonhos de sucesso, para 

atingirem a popularidade e obterem 

daí as vantagens consequentes. Não 

queriam assumir as suas respon-

sabilidades de realizarem a obra que 

só a eles dizia respeito. 

Na verdade, Jesus recusa-se a 

deixar-se envolver nos seus projetos e 

convida-os a ir «a outros lugares», a 

alcançarem, com Ele, todas as 

povoações, para realizarem em todo o 

lado aquilo que tinha feito em 

Cafarnaum. 

Tudo assim acontece, porque 

Deus não se substitui ao homem: 

guia-o com a luz da sua palavra, 

acompanha-o com a sua presença, 

mas quer que seja o homem a agir e a 

combater o mal. 

      Então, agora, vamos lá nós 

arregaçar as mangas e trabalhar neste 

projeto. Aceitamos o desafio? 

As paróquias têm organizada a 

Pastoral da Saúde e, por que não, 

ajudar voluntariamente como, por 

exemplo, Visitador de Doentes? Há 

muita necessidade, nesta área.  

 
 
 

 

 

Ninguém se conhece  

verdadeiramente a si próprio,  

até ao dia em que teve de sofrer. 

(Alfred de Musset) 

 
 

 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Oração Universal 

 
 

1 

Pelo nosso Bispo Manuel, seu 

presbitério e diáconos, 

pelos acólitos, leitores e catequistas 

e por todos os que exercem algum 

ministério eclesial, 

oremos ao Senhor. 

 

2 

Pelos missionários enviados a outros 

povos, 

pelas Ordens e Congregações 

religiosas 

e pelos movimentos cristãos de 

apostolado, 

oremos ao Senhor. 

 

3 

Pelos povos e nações do mundo 

inteiro, 

pela Vila de (Carvalhosa, Eiriz, Sanfins 

ou Figueiró) em que vivemos, 

e por todos os seus habitantes sem 

trabalho, 

oremos ao Senhor. 

 

4  

Pelas famílias de toda a terra, 

pelos jovens, pelas suas esperanças e 

projetos 

e por todas as crianças amadas e 

maltratadas, 

oremos ao Senhor. 

 

5 

Pelas viúvas e pelos órfãos, 

pelos que sofrem alguma doença 

incurável 

e por todos os rejeitados deste mundo, 

oremos ao Senhor. 
 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 106, 8-9 
 

Dêmos graças ao Senhor pela sua 

misericórdia, pelos seus prodígios em 

favor dos homens, porque Ele deu de 

beber aos que tinham sede e saciou 

os que tinham fome. 

  

 Ou:  
Mt 5, 5-6 

 

Bem-aventurados os que choram, 

porque serão consolados. Bem-            

-aventurados os que têm fome e sede 

de justiça, porque serão saciados. 

 
 
 

 

Monição da Comunhão 
 

Jesus Eucaristia dá-nos força, 

ânimo, coragem. Dá-nos as Suas 

graças. Esforcemo-nos por viver em 

graça para O podermos receber na 

Sagrada Comunhão. 

 
 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 08 – S. Jerónimo Emiliano. 

– S. Josefina Bakhita (Virgem).  

Dia 10 – S. Escolástica (Virgem).     

Dia 11 – Virgem Santa Maria de    

               Lurdes. 

Dia 13 – Santa Maria no Sábado. 

 
 
 

 

 

O Senhor chamou-nos 

 
O Senhor chamou-nos a todos. 

Chamou o sacerdote que, em Seu 

nome, celebra a Eucaristia numa 

fidelidade constante à sua vocação. 

Chamou as crianças que 

acompanham os pais para com eles 

constituírem uma família feliz. 

Chamou os jovens que esperam 

encontrar n’Ele a felicidade que 

procuram. 

Chamou os idosos que desejam 

permanecer fiéis até ao fim. 

Chamou aqueles que Lhe consa-

gram as suas vidas no serviço aos 

irmãos. 

Chamou os que necessitam da 

Sua ajuda para Lhe oferecerem a cruz 

pesada que se transformará em 

bênçãos alcançadas. Job sentiu bem o 

sofrimento quando desabafou: «recebi 

em herança meses de desilusão e 

couberam-me em sorte noites de 

amargura.» (Primeira Leitura). 

O Senhor chama-nos a todos nós, 

cada qual na sua missão. 

 
 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

O Senhor chamou-nos 
Viemos ao Seu encontro 

 
Na Eucaristia, vamos ao encontro 

do Senhor. Cada um de nós organiza 

a sua vida para poder estar na igreja. 

A igreja enche-se com a presença 

dos fiéis. Formamos uma verdadeira 

comunidade. Jesus Cristo está 

connosco para nos tornar felizes. 

Há seduções que apenas deixam, 

no final, amargura e desilusão… 

Há lobos disfarçados de cordeiros 

que fingem ser o que na realidade não 

são e que abandonam as vítimas 

quando já não satisfazem os seus 

instintos perversos... 

Há caminhos que atraem, mas 

conduzem a precipícios donde nunca 

mais se pode sair… 

Cristo continua a ser para todos 

nós o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Nunca nos separemos d’Ele. E não 

queiramos ser felizes sozinhos. Jesus 

Cristo quer que O anunciemos ao 

mundo. Cada um de nós poderá então 

exclamar como São Paulo: «Ai de mim 

se não anunciar o Evangelho!» 

(Segunda Leitura) 

O Senhor chama-nos a todos, para 

vivermos a Eucaristia, dentro e fora da 

igreja. 
 

 
 

 

 

O Senhor chamou-nos 
Para O imitar 

 
Na nossa oração imitemos Jesus. 

Ele «de manhã cedo, levantou-se e 

saiu. Retirou-se para um lugar ermo e 

aí começou a orar.» (Evangelho)  

Adoremos Jesus Cristo Nosso 

Senhor. Não O substituamos pelos 

falsos deuses. Não troquemos a Luz 

pelas trevas. 

Agradeçamos ao Senhor o dom da 

vida, da saúde, da fé. Há tanta gente 

que gasta a sua vida nas coisas 

efémeras do dia-a-dia. A todos 

queremos mostrar com o exemplo que 

Cristo é tudo para nós. 

Peçamos ao Senhor pelas nossas 

intenções, pela Santa Igreja, pelos 

cristãos perseguidos, pelos povos que 

sofrem o horror da violência e da 

guerra, pelos que vivem na pobreza e 

miséria, pelos que partiram ao encon-  
 

 

V Domingo Comum – 07-02-2021 – N.º 670 

– Pág. 7 / 10   



 

Pág. 8 / 10 –  

V Domingo Comum – 07-02-2021 – N.º 670 

 

 

tro do Pai, por todos aqueles que se 

recomendam à nossa oração. 

Escutemos o Senhor. No íntimo do 

coração, amemo-l’O como Ele nos 

ama. Cumprindo o que Ele quer de 

nós, seguimos o caminho certo que 

nos conduzirá à salvação. 

Que Maria Santíssima nos 

acompanhe sempre nesta doação 

plena ao Senhor Jesus! 

 
 
 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Cada um de nós está chamado 

a levar a luz da Palavra de Deus 

e a força da graça a quantos 

sofrem e a quantos os 

assistem.» 

(Papa Francisco) 

 

O Evangelho de hoje (cf. Mc 1, 29-

39) apresenta-nos Jesus que, depois 

de ter pregado ao sábado na 

sinagoga, cura muitos doentes. Pregar 

e curar: esta é a atividade principal de 

Jesus na sua vida pública. Com a 

pregação Ele anuncia o Reino de 

Deus e com as curas demonstra que 

está próximo, que o Reino de Deus se 

encontra no meio de nós. Ao entrar na 

casa de Simão Pedro, Jesus vê que a 

sua sogra está de cama com febre; 

imediatamente lhe pega na mão, cura- 

-a e diz-lhe para se levantar. Ao pôr-       

-do-sol, quando, tendo terminado o 

sábado, o povo pode sair e levar-lhe 

os doentes, cura uma multidão de 

pessoas atormentadas por doenças de 

todos os géneros: físicas, psíquicas, 

espirituais. Tendo vindo à terra para 

anunciar e realizar a salvação de todo 

o homem e de todos os homens, 

Jesus mostra uma particular 

predileção por quantos estão feridos 

no corpo e no espírito: os pobres, os 

pecadores, os possuídos pelo demó-

nio, os doentes, os marginalizados. 

Assim Ele revela-se médico tanto das 

almas como dos corpos, bom 

Samaritano do homem. É o verdadeiro 

Salvador, Jesus cura, Jesus sara. 

Esta realidade da cura dos doentes 

por parte de Cristo convida-nos a 

refletir sobre o sentido e o valor da 

doença. Isto é-nos recordado também 

pelo Dia Mundial do Doente, que 

celebraremos (na próxima quinta-feira, 

dia 11) na memória litúrgica da Bem-      

-Aventurada Virgem Maria de Lourdes. 

[…] 

A obra salvífica de Cristo não 

acaba com a sua pessoa e no espaço 

da sua vida terrena; ela continua 

mediante a Igreja, sacramento do 

amor e da ternura de Deus pelos 

homens. Ao enviar em missão os seus 

discípulos, Jesus confere-lhes um 

duplo mandato: anunciar o Evangelho 

da salvação e curar os enfermos 

(cf. Mt 10, 7-8). Fiel a este ensina-

mento, a Igreja considerou sempre a 

assistência aos enfermos uma parte 

integrante da sua missão. 

«Tende sempre convosco os 

pobres e os sofredores», admoesta 

Jesus (cf. Mt 26, 11), e a Igreja 

encontra-os continuamente no seu 

caminho, considerando as pessoas 

doentes como uma via privilegiada 

para encontrar Cristo, para o acolher e 

servir. Curar um doente, acolhê-lo, 

servi-lo, é servir Cristo: o doente é a 

carne de Cristo. 

Isto acontece também no nosso 

tempo, quando, não obstante os 

multíplices progressos da ciência, o 

sofrimento interior e físico das 

pessoas suscita fortes interrogações 

sobre o sentido da doença e da dor e 

acerca do porquê da morte. Trata-se 

de perguntas existenciais, às quais a 

ação pastoral da Igreja deve 

responder à luz da fé, tendo diante 

dos olhos o Crucificado, no qual 

sobressai todo o mistério salvífico de 

Deus Pai, que por amor aos homens 

não poupou o próprio Filho (cf. Rm 8, 

32). Por conseguinte, cada um de nós 

está chamado a levar a luz da Palavra 

de Deus e a força da graça a quantos 

sofrem e a quantos os assistem, 

familiares, médicos e enfermeiros, 

para que o serviço ao doente seja 

prestado sempre com mais huma-

nidade, amor evangélico e ternura. A 

Igreja mãe, pelas nossas mãos, 

acaricia os nossos sofrimentos e cuida 

das nossas feridas, e fá-lo com ternura 

de mãe. 

Rezemos a Maria, Saúde dos 

enfermos, para que cada pessoa na 

doença possa experimentar, graças à 

solicitude de quem está ao seu lado, o 

poder do amor de Deus e o conforto 

da sua ternura materna. 
Papa Francisco, Ângelus  

Praça de São Pedro  

Fevereiro de 2015 

Sabias que… 

 
A casa da sogra de Pedro 

 

Cafarnaum contava com uns 2.000 

habitantes no tempo de Jesus. Situada 

num cruzamento de caminhos, as 

suas ruas estendiam-se por uns mil 

metros pelas ruas ribeirinhas do mar 

da Galileia. Havia uma sinagoga 

denominada “a Branca” pela cor clara 

das pedras com que foi construída. 

Perto dessa Sinagoga os arqueólogos 

encontraram uma igreja bizantina do 

séc. IV, construída sobre uma casa do 

séc. I, com inscrições judeo-cristãs. 

Jesus de Nazaré provavelmente 

habitou nessa “casa” de Cafarnaum.  

Os restos arqueológicos coincidem 

com a descrição do evangelho de 

Marcos. Na “casa” estabeleceu o 

centro da sua missão. 

 
 
 

 

Descomplica (48) 
 

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” 

 
O que vem dos outros pode 

magoar. Pode fazer cair. Pode doer e 

custar a sarar. Mas é nestas alturas 

em que temos mesmo de pensar 

maior. E pensar maior é pensar mais 

forte. É acreditar que esses «outros» 

não têm controlo sobre a luz que há 

em nós.  

No início e no final de cada dia, o 

mais importante é ouvir, sem filtros, o 

eco do que vem de dentro: perde o 

medo de estares errada. Porque se 

estiveres errada ainda podes corrigir, 

ainda podes tentar, ainda podes 

mudar. Nada está perdido.  

No final de cada dia, o mais 

importante é que sintas que há uma 

nova forma de coragem à tua espera: 

seja como for, vai passar. 

Descomplica. Aprende a dar força 

a ti mesma. Aprende a segurar-te à fé 

que tens em ti. Aprende a não abrir  
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mão daquilo em que acreditas. 

Aprende a repetir a ti mesma: nada 

nem ninguém consegue apagar a luz 

de dentro. Porque há coisas que vais 

conseguir evitar, outras não. Porque o 

caminho mais certo nem sempre é o 

mais fácil. E porque, por mais voltas 

que a vida dê, por mais pessoas que 

entrem e saiam da tua vida, por mais 

que tenhas de ceder, abrir mão, 

aceitar ou dizer não, jamais deves 

permitir que alguém te diminua. Nem 

tu mesma. 

— Aprende a dar força a ti 

mesma. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 
 

 

 

Oração 
 
 
 

Obrigado, Senhor, por me 

ensinares… que ajudar os outros é a 

melhor forma de ajudar-se a si 

mesmo; 

que levar os outros a sorrir, 

fortalece a minha alegria e afasta os 

meus lamentos e tristezas; 

que passar por entre a gente 

curando as feridas da vida é a melhor 

medicina para o meu coração abatido; 

que ser humilde e simples é a 

única forma de ser grande. 

Obrigado, Senhor, por me 

ensinares o que é a dedicação e 

entrega. 
 

 
 
 

 

Seis Adágios populares 
 

 

 

1 

Mais vale um “toma”, 

 que dois “te darei” 

2 

Quando há fome, 

 não há ruim pão. 

3 

Quem não gosta, 

 não come. 

4 

Quem um bem quer 

 outro tem que perder. 

 

5 

Lenha verde, 

 mal se acende. 

6 

Quem muito dorme, 

 pouco aprende. 
 

 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana está de parabéns, 

pelo seu aniversário natalício, apenas 

uma Leitora, da seguinte paróquia: 
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JACINTA CARNEIRO, na próxima 

quarta-feira, dia 10 de janeiro.  

PARÓQUIA DE EIRIZ: 

– (NÃO HÁ aniversariantes, nesta 

paróquia). 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ: 

– (NÃO HÁ aniversariantes, nesta 

paróquia). 

PARÓQUIA DE SANFINS: 

– (NÃO HÁ aniversariantes, nesta 

paróquia). 

 

O Jornal do Leitor deseja à Jacinta 

um feliz aniversário e dá-te muitos 

parabéns por mais esta festa bonita, 

única na tua vida. Aproveita-a. 

 
 
 

 

 

 

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 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. 
 
 

 
 
 

 

Humor 

 

Orgulhoso 

 

Um homem todo vaidoso pela 

esposa ter dado à luz cinco gémeos, 

diz para o médico: 

– Óh Sr. Doutor, já viu?! Logo 

assim, cinco gémeos? Diga lá! Tenho 

cá um… 

Diz o médico: 

– Pois… mas veja lá se o limpa, 

porque saíram todos pretos!!  

 

Surda 

 

Uma velhota, durante a missa, 

inclina-se e diz ao ouvido do seu 

marido: 

– Acabo de soltar um p… (um “mal 

cheiroso”), extremamente silencioso. 

Que achas que devo fazer? 

– Agora nada! Mas quando 

sairmos vais tirar a cera que tens nos 

ouvidos! 

 

Bom negócio 

 

Uma loira queria vender o seu 

carro velho, mas tinha muitas 

dificuldades porque ninguém queria 

um carro com 250.000 km. 

Após refletir, decide pedir um 

conselho a uma amiga. A Rita disse-

lhe: 

– Estás pronta para fazer algo 

ilegal? 

– Sim! Quero vendê-lo, custe o que 

custar. 

– Então, vais ter com o meu amigo 

Toni que é mecânico e ele coloca-te 

um conta-quilómetros a marcar 

apenas 50.000 km. 

– A loira assim fez. Alguns dias 

mais tarde, a Rita pergunta-lhe: 
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– Então, vendeste o carro? 

– Estás doida! Agora que ele só 

tem 50 mil quilómetros, eu fico com 

ele. 

 

Nunca, nunca. 

 

Numa entrevista de rua: 

– O senhor quando anda nos 

transportes públicos, cede o seu lugar 

a uma mulher grávida? 

– Nunca! Nem a ela nem a 

ninguém! 

– O senhor é machista, é 

antiquado e é mal-educado… 

– Está enganada! Eu sou o 

motorista do autocarro! 
 

 
 

 

Curiosidade 

Todos os bebés são normalmente 

surdos durante os primeiros dias que 

se seguem ao nascimento. 

 
 
 

 

 

Uma greve geral, 

acabaria com a 

humanidade! 
 
 

O filósofo Neménio Agripa, por 

ocasião das revoltas romanas, 

popularizou um apólogo (uma fábula) 

conhecido como “Apólogo de Agripa”. 

Vale a pena meditá-lo pois pode trazer 

muitos ensinamentos para a vida. 

Um dia, as diversas partes do 

corpo revoltaram-se contra o estôma-

go. Todos trabalhavam, mas era o 

estômago que recebia o prémio da 

comida. 

Os pés reclamaram: Trabalhamos 

de sol a sol, para quê? O estômago, 

sem fazer nada, recebe toda a comida 

e nós… nada! 

Os dentes clamaram: Mastigamos 

sem parar, trabalhamos duro, e o 

estômago que faz?! Recebe tudo de 

graça sem nenhum esforço… 

E assim, um por um, todos os 

órgãos foram reclamando até 

atingirem os mais prestigiosos: o 

coração e os pulmões. Estes foram os 

últimos a aderir a esta revolução dos 

órgãos. 

– Deixaremos de fornecer oxigé-

nio!  – rugiu o pulmão. 

– Cortaremos a sua cota de 

sangue! – aplaudiu o coração. 

– Vamos fazer uma greve geral! – 

sugeriu a boca. 

A greve começou com grandes 

aplausos de todos os promotores. Só 

que, ao fim de dois dias, sem 

alimentação, o corpo começou a 

definhar. Todos os órgãos enfraque-

cidos, começaram a reclamar. 

O único que não tinha aderido à 

greve geral foi a consciência que 

entendeu que era chegado o momento 

oportuno para falar. Calmamente, 

começou assim o seu discurso: 

– Meus amigos e irmãos, vós 

fostes muito precipitados. É verdade 

que os pés, os dentes, os pulmões e 

todos os demais órgãos trabalham e o 

estômago recebe os alimentos, mas 

por um procedimento misterioso, 

todos lucram, pois, esses alimentos 

são transformados e enviados em 

proteínas, vitaminas e sais minerais 

para todos os órgãos do corpo 

humano através do sangue e assim 

todos lucram.      

Ouçam a voz da consciência: Não 

façamos lutas de classes, mas 

harmonia entre as diversas classes 

sociais, pois, só havendo harmonia, 

um corpo pode crescer e desenvolver-  

-se sadiamente. 

Todos os órgãos do corpo ouviram 

atentamente a voz da consciência e 

resolveram sabiamente desconvocar a 

greve que iria acabar com a 

humanidade.  

  
 
 

 

                                                                                                                   

O nome dos meses 
 

O nome dos meses quase nunca é 

motivo de curiosidade, mas é 

interessante ver 

 por que os meses têm este nome  

e não outro. 

 

F E V E R E I R O 

 

O nome Fevereiro vem de o 

período romano de Februa, que era 

um festival de purificação, também 

chamado festival de Lupercalia. 

Fevereiro recebeu o nome do deus 

romano Februus, que representava a 

purificação. Esse festival ocorria no 

dia 15 do mês. Incluía alguns rituais 

de limpeza que, acreditava-se, 

melhoravam a saúde e a fertilidade.  

 
 
 

 

 

Oração da Igreja 

 
Intenções 

 

Durante este mês de fevereiro, a 

Igreja reza pela seguinte intenção: 

 

Universal: 

– A violência contra as mulhe-

res. 

Rezemos pelas mulheres vítimas 

de violência, para que sejam 

protegidas pela sociedade e os seus 

sofrimentos sejam considerados e 

escutados. 

 
 
 

 

 

 

ESCALA DE LEITORES 

07-02-2021 – V Dom. Comum 
 

 

Se os Coordenadores 

dos Leitores das 

paróquias de Eiriz, 

Figueiró e Sanfins de 

Ferreira, quiserem 

facultar uma lista com os 

Leitores, no sistema de 

“leitor único”, podemos 

começar a mencioná-los 

na escala aqui publicada. 

Até lá, continuaremos 

com a escala desativada. 
  

A Fechar 

Algumas doenças são os juros que 

se pagam por certos prazeres 

(John Ray) 

Para as dores alheias temos uma 

lágrima. Para as nossas, uma torrente. 

(Anónimo) 

As dores ligeiras exprimem-se; as 

grandes dores são mudas. 

(Séneca) 

Não são os sãos que necessitam 

de médico, mas os doentes. 

(Mt 9, 12) 
 

 
 

 

 

ESTE JORNAL FOI CONCLUÍDO 

EM 18 DE JANEIRO  
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