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VI Domingo Comum 
   

Celebramos hoje o sexto Domingo do 

Tempo Comum.  

A semana passada comemorávamos 

o Dia Mundial do Doente e este Domingo 

parece ser ainda uma continuação 

daquele dia. De facto, a primeira Leitura 

mostra-nos a situação infeliz dos 

leprosos. Jesus, no Evangelho, mani-

festa uma profunda misericórdia por um 

homem leproso.  

A lei judaica proibia tocar nessas 

pessoas para evitar o contágio. Mas 

Jesus veio revelar o amor misericordioso 

de Deus Pai, que supera todas as leis 

humanas: Cheio de compaixão, Jesus 

aproximou-se, estendeu a mão, tocou e 

curou um leproso, que suplicava: 

“Senhor, se quiseres podes curar-me.” 

“Sim quero. Fica limpo.” 

Também nós podemos ajudar a 

minimizar o sofrimento aos nossos 

doentes.  

 
 
 

 

Introdução 

Pensavam ter fechado Deus no 

acampamento. 

      

Durante a travessia do deserto, 

Moisés dera esta disposição ao povo: «O 

Senhor teu Deus anda pelo meio do teu 

acampamento para te proteger. E assim 

o teu acampamento deve ser santo, para 

que Ele não veja aí nada de aviltante (de 

desonroso) e se afaste de ti» (Dt 23, 15). 

Moisés pusera ainda, na boca do 

Senhor, esta ordem: «Expulsem do 

acampamento todo o leproso e todo o 

que estiver manchado por ter tocado 

num cadáver, assim não contaminarão 

os acampamentos no meio dos quais Eu 

habito» (Nm 5, 1-3). 

Para os antigos, o mundo estava 

dividido em duas esferas contrapostas: 

uma ocupada pelas forças da vida, a 

outra nas mãos das potências da morte. 

À primeira, pertenciam Deus e as 

pessoas puras; à segunda, os deuses 

pagãos e tudo aquilo que lembrava o pe-

cado. Os leprosos, que traziam no corpo 

os sinais repugnantes da morte, eram o 

próprio símbolo da impureza e da 

rejeição da parte do Senhor. 

Era assim que viam as coisas os 

Israelitas; os seus guias espirituais 

tinham catalogado as pessoas em puras 

e impuras, em justas e pecadoras. Mas 

será que Deus aceita esta 

discriminação? E quando ela é feita, de 

que lado Ele está? 

Os relatos evangélicos de Jesus, 

com os leprosos, vão muito além da 

crónica biográfica. Eles são uma 

mensagem acerca das escolhas de 

Deus: Na verdade, Jesus aproxima-se 

das pessoas impuras e acaricia-as, 

porque nenhuma das suas criaturas é 

impura, muito menos os seus filhos. 

Jesus escolheu os marginalizados, os 

que eram rejeitados por toda a gente; 

por isso, tendo-se Ele mesmo tornado 

impuro, foi expulso do acampamento e 

deixado a morrer fora da cidade santa, 

num lugar impuro (onde eram enforca-

dos e crucificados os ladrões e os 

bandidos “impuros”). 

Agora já sabemos de que lado está 

Deus. 

– Experimento desgosto pelo pecado, 

mas se rejeito o pecador, afasto-me de 

Deus. 

 
 
 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 30, 3-4 
 

Sede a rocha do meu refúgio, Senhor,  

e a fortaleza da minha salvação.  

Para glória do vosso nome,  

guiai-me e conduzi-me. 

 
 
 

 

Primeira Leitura 
Lv 13, 1-2.44-46 

 
 

MONIÇÃO: 
 

“O leproso deve morar fora do 

acampamento.” 

A lepra é uma doença horrorosa, 

contagiosa. Nos tempos antigos era incurável. 

Assim se explica o rigor severo da Lei: os 

leprosos eram excluídos da vida comunitária e 

considerados impuros. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro do Levítico 

 

1O Senhor falou a Moisés e a 

Aarão, dizendo:  2«Quando um 

homem tiver na sua pele algum 

tumor, impigem ou mancha 

esbranquiçada, que possa trans-

formar-se em chaga de lepra, devem 
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levá-lo ao sacerdote Aarão ou a 

algum dos sacerdotes, seus filhos. 
44O leproso com a doença decla-

rada 45usará vestuário andrajoso e o 

cabelo em desalinho, cobrirá o rosto 

até ao bigode e gritará: ‘Impuro, 

impuro!’ 46Todo o tempo que lhe 

durar a lepra, deve considerar-se 

impuro e, sendo impuro, deverá 

morar à parte, fora do acampa-

mento». 
 

Palavra do Senhor. 
 

  

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura é feita, é proclamada apenas 

em uma voz (porque tem apenas uma só 

personagem). Procede, portanto, em 

conformidade.  

Procura reconhecer as unidades de 

sentido e utiliza bem as capacidades 

respiratórias, porque, a leitura, tem apenas 

três longas frases.  

Atenção aos nomes ou às palavras: Aarão 

(não é “Arão”) / tumor (não é “temor” de 

temer, de medo) / impigem (não é “impingem” 

de forçar, de enganar) / esbranquiçada / lepra 

(não é “lerpa”) / sacerdote (não é “secerdote” 

nem é “seçardote”) / andrajoso / desalinho / 

bigode / e outras. 
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

Voltamos a explicar que, algumas destas 

recomendações, longe de parecerem 

ridículas, elas são mesmo necessárias. Por 

vezes, não é tando a dificuldade de ler as 

palavras, mas de as pronunciar. De facto, só 

quem não está atento, é que não ouve as 

“calinadas” que muitas vezes os Leitores 

enviam do Ambão para a assembleia. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Eis o que se dizia naqueles tempos: 

«Quem tem lepra, não entra na 

cidade, nem tem relações com os outros 

persas, porque dizem que, se está 

doente, é porque cometeu alguma falta 

contra o Sol.» São palavras de Heródoto 

(do historiador grego), que no século V 

a.C. se refere aos costumes dos povos 

do antigo Médio Oriente. 

Mentalidade naquele tempo 

É também a este período e a esta 

mentalidade que se deve associar o 

trecho do livro do Levítico que hoje nos é 

proposto ler e ouvir. 

Sempre, em todos os povos, os 

leprosos foram considerados impuros, e 

mantidos longe da comunidade pelo 

receio de que a contaminassem. A 

repugnância provocada por esta doença 

foi sempre muito forte, tanto que ainda 

hoje, nalgumas tribos, o leproso não é 

sepultado junto aos outros defuntos, mas 

num lugar separado. Ninguém o quer a 

seu lado, nem vivo nem morto (pobre 

leproso!). 

Mentalidade religiosa  

O Antigo Testamento considera, 

muitas vezes, a lepra, como um castigo 

de Deus, pelo pecado. Conhecemos 

isso. Os egípcios que tinham cometido 

vexames (cometido humilhações) contra 

Israel foram atingidos por «úlceras com 

erupções de pústulas» (Ex 9, 9-11). Com 

a mesma punição é ameaçado Israel se 

for infiel: «O Senhor te atingirá com os 

tumores do Egipto, com úlceras, sarna e 

comichão, de que não te poderás curar» 

(Dt 28,27). 

Era sabido que, no corpo dos 

leprosos, as úlceras constituíam assim a 

marca ignominiosa (vergonhosa) do seu 

pecado e o sinal de que deviam ser 

rejeitados e marginalizados em nome de 

Deus. Era assim a mentalidade (reli-

giosa) daquele tempo. 

Só o Sacerdote tinha 

competência para identificar  
a doença   

Nesta leitura, estão expostas as 

disposições vigentes em Israel, em 

relação a estes doentes. Era função dos 

sacerdotes determinar quem sofria de 

lepra e tomar a decisão de afastar essa 

pessoa da comunidade (v. 1-2).  Só eles 

tinham competência e autoridade para o 

fazer. Quem, por exemplo, apresentasse 

sintomas suspeitos, já não podia entrar 

na povoação; era obrigado a ir viver nos 

bosques, em grutas; devia usar roupas 

andrajosas (roupas esfarrapadas) e não 

se pentear, de modo a ser 

imediatamente reconhecido, mesmo à 

distância. E, se por acaso, se encontrava 

com alguém, devia gritar: «Sou impuro! 

Sou impuro!» (v. 45-46). 

Porquê estas regras 

Ora, estas disposições podem 

parecer precauções de ordem higiénica, 

para evitar o contágio, a lembrarem os 

tempos atuais de prevenção contra o 

Covid-19 o que até não deixa de ter 

lógica e parecer correto. Mas a questão 

era outra. A marginalização era determi-

nada sobretudo por outra razão, de 

ordem teológica: os leprosos eram 

considerados amaldiçoados por Deus. 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sal 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. 7) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Este Salmo de penitência, recorda a 

bondade de Deus que perdoa os nossos 

pecados e cura as nossas enfermidades. 

Quando nos confessamos, depois de 

recebermos o perdão podemos rezar com o 

salmista: “Feliz daquele a quem foi perdoada 

a culpa e absolvido o pecado.” Queremos 

viver cheios de confiança e de alegria em 

Deus, nosso refúgio: “Alegrai-vos, justos e 

regozijai-vos no Senhor.”. 

 

REFRÃO: 
 

SOIS O MEU REFÚGIO, SENHOR; 

DAI-ME A ALEGRIA DA VOSSA SALVAÇÃO. 

 

SALMO: 

 
Feliz daquele a quem foi perdoada a 

culpa 

e absolvido o pecado. 

Feliz o homem a quem o Senhor não 

acusa de iniquidade 

e em cujo espírito não há engano. 

 

Confessei-Vos o meu pecado 

e não escondi a minha culpa. 

Disse: Vou confessar ao Senhor a minha 

falta 

e logo me perdoastes a culpa do pecado. 

 

Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos 

perigos, 

fazei que à minha volta só haja hinos de 

vitória. 

Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no 

Senhor, 

exultai, vós todos os que sois retos de 

coração. 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
1 Cor 10, 31 – 11, 1 

 
 

MONIÇÃO: 
 

“Sede meus imitadores, como eu sou de 

Cristo.” 

O Apóstolo São Paulo apresenta-se a si 

mesmo como modelo para os crentes da 

Igreja de Coríntio, porque ele é imitador de 

Jesus. Os cristãos devem fazer tudo para dar 

Glória a Deus, evitando o pecado, que é como 

uma enfermidade, como a lepra.  
 

 

VI Domingo Comum – 14-02-2021 – N.º 671 

– Pág. 2 / 8   



 

Pág. 3 / 8 –  

VI Domingo Comum – 14-02-2021 – N.º 671 

 
 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do 

apóstolo são Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 31Quer comais, quer 

bebais, ou façais qualquer outra 

coisa, fazei tudo para glória de 

Deus. 32Portai-vos de modo que não 

deis escândalo nem aos judeus, nem 

aos gregos, nem à Igreja de 

Deus. 33Fazei como eu, que em tudo 

procuro agradar a toda a gente, não 

buscando o próprio interesse, mas o 

de todos, para que possam salvar-        

-se. 1Sede meus imitadores, como 

eu o sou de Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A leitura, sendo fácil de proclamar, não 

dispensa preparação, aliás, como todas as 

leituras. 

Toma atenção, à enumeração proposta 

pela partícula “nem”: nem aos judeus, nem 

aos gregos, nem à Igreja de Deus. De resto, 

lê devagar, não corras, não corras, não 

corras. 

Isola e exercita alguma palavra que sintas 

necessidade de o fazer. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Na parte ocidental da ágora de 

Corinto (da Praça pública dos Gregos) 

existiam, na época de Paulo, seis 

templos, e muitos outros surgiam em 

vários pontos da cidade; entre esses, 

dois celebérrimos, dedicados a Apolo e 

Octavia (deuses pagãos). Em cada um 

destes templos eram imolados muitos 

animais cuja carne, não podendo ser 

usada toda (comida, consumida) por 

quem oferecera o sacrifício, era levada 

ao mercado para ser vendida. Era, 

portanto, carne impura, porque provinha 

de santuários onde eram venerados os 

ídolos. 

Então, provavelmente, alguma 

pessoa piedosa terá exposto a sua 

preocupação a Paulo. E pergunta-lhe:  é 

lícito a um cristão comprar carne nas 

lojas que se encontram próximas dos 

templos? 

Ora, o nosso trecho, constitui a 

conclusão de um longo discurso, do 

Apóstolo Paulo, em resposta a este 

problema. 

É verdade que, alguns coríntios, 

tinham já encontrado a solução, de facto, 

aparentemente, justa. Era esta: se os 

ídolos não existem, então não há motivo 

para renunciar a comer os restos dos 

sacrifícios oferecidos em honra deles. 

Ora, Paulo concorda com esta opinião, 

mas, no entanto, convida-os a tomar em 

consideração outro aspeto da questão.  

O cristão não pode fazer tudo aquilo 

a que tem direito, porque o amor ao 

irmão exige por vezes a renúncia aos 

próprios direitos. Ou seja:  se um certo 

comportamento faz mal ao irmão, então 

deve ser evitado, mesmo que seja 

absolutamente legítimo. No caso 

específico, se comer carne imolada aos 

ídolos, perturba a consciência dos mais 

fracos, então é melhor abster-se até que 

eles se convençam da sua licitude (da 

sua legalidade). 

Mas, para além disso, a comunidade 

não só deve evitar os escândalos, mas 

deve também tornar-se missionária; para 

isso deverá espelhar (deverá refletir) a 

vida de Jesus (2 Cor 4, 10) que sempre 

pensou unicamente nos outros. 

Retomando este mesmo tema, Paulo 

escrevera mais tarde aos Romanos: 

«Procure cada um de nós agradar ao 

próximo no bem, em ordem à construção 

da comunidade, pois também Cristo não 

procurou o que lhe agradava» (Rm 15, 2-

3). 

      Também o Apóstolo Paulo tinha feito  

este esforço para agradar em tudo a to-

dos, e por isso podia apresentar-se com 

legitimidade como um modelo a imitar. 

De facto, no último versículo da leitura 

ele assim exorta os Coríntios: «Sede 

meus imitadores, como eu o sou de 

Cristo.»  

E nós, leitores: a quem imitamos? 

 
 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Lc 7, 16 

 
MONIÇÃO: 
 

“Apareceu entre nós um grande profeta. 

Deus visitou o seu povo.” 

Jesus mostra o seu poder divino sobre a 

doença, curando um homem leproso. 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

 
ACLAMAÇÃO: 

  

Apareceu entre nós um grande profeta: 

Deus visitou o seu povo. 

 
 
 

 

Evangelho 
Mc 1, 40-45 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 40veio ter com Jesus 

um leproso. Prostrou-se de joelhos e 

suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes curar- 

-me». 41Jesus, compadecido, estendeu a 

mão, tocou-lhe e disse: «Quero: fica 

limpo». 42No mesmo instante o deixou a 

lepra e ele ficou limpo. 43Advertindo-o 

severamente, despediu-o com esta 

ordem: 44«Não digas nada a ninguém, 

mas vai mostrar-te ao sacerdote e 

oferece pela tua cura o que Moisés 

ordenou, para lhes servir de 

testemunho». 45Ele, porém, logo que 

partiu, começou a apregoar e a divulgar 

o que acontecera, e assim, Jesus já não 

podia entrar abertamente em nenhuma 

cidade. Ficava fora, em lugares desertos, 

e vinham ter com Ele de toda a parte. 
 

Palavra da Salvação. 

 

  

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO 

 
No tempo de Jesus, curar um leproso 

era equivalente a ressuscitar um morto. 

Os sacerdotes podiam apenas «declará-                                                                                            

-lo impuro», não «torná-lo puro»; não 

eram capazes de o curar porque a cura 

da lepra estava reservada a Deus (2 Rs 

5, 7).              

Com base nalguns oráculos de Isaías 

(Is 35, 5ss; 61, 1), os rabis tinham 

compilado uma lista de sinais da 

presença do reino de Deus. Jesus 

conhecia-a, tanto que a cita aos 

enviados do Baptista: «Ide contar a João 

o que vedes e ouvis: os cegos veem e os 

coxos andam, os leprosos ficam limpos e 

os surdos ouvem, os mortos ressuscitam  
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e a Boa-Nova é anunciada aos pobres» 

(Mt 11, 4-5). A cura de um leproso era, 

muito mais que um gesto prodigioso, era 

a prova de que o Messias tinha chegado 

ao mundo. 

Vamos ao que aconteceu 

A primeira parte do Evangelho de 

hoje (v 40-42) refere o facto. Um leproso, 

infringindo as disposições da lei, 

aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de 

joelhos que «o purifique». Não pede 

propriamente uma cura, mas que seja 

limpo, isto é, que possa ficar em 

condições de voltar à comunidade. Mais 

do que a doença, o que o angustiava era 

o facto de se sentir excluído da 

sociedade civil e religiosa. 

O inverso do conceito de Deus 

Perante o seu pedido, Jesus comove- 

-se, estende a mão, toca-o e cura-o. 

Cada detalhe do relato tem um 

significado e transmite uma mensagem, 

como vamos descobrir. 

Há, antes de mais, o contacto físico 

com o leproso. Vejamos que Jesus deixa 

que se aproxime e toca-o. Não se trata 

apenas de um gesto benevolente e terno 

para com uma pessoa necessitada de 

conforto, não. Isto é mesmo a inversão 

do conceito de Deus! Quer dizer:  Em 

Jesus, o Senhor não se mostra como os 

fariseus o imaginavam: santo, separado 

de quem é impuro. Não, nada disso. 

Como vemos, Jesus não só não rejeita 

os leprosos, como os toca, e toca-os 

sem medo, porque em cada pessoa – até 

mesmo em quem caiu no mais profundo 

abismo de culpa – Ele vê um filho 

imensamente amável.  

Portanto, começamos a descobrir 

que as atitudes de Jesus são precisa-

mente contrárias àquela mentalidade 

tacanha do seu tempo. E ainda muito (?) 

do nosso tempo, também (!). 

Jesus sente-se à vontade junto 

dos impuros (dos pecadores) 

No início da sua vida pública, no 

momento do batismo de João, Jesus 

demonstrou já estar perfeitamente à 

vontade ao lado das pessoas impuras. 

Depois nunca mais se afastou dos 

publicanos, dos pecadores, de quem 

tinha feito escolhas infelizes; nunca 

temeu ficar contaminado por essas 

pessoas, antes pelo contrário, foi sempre 

Ele a comunicar-lhes a sua força de vida. 

De facto, a luz é sempre mais forte do 

que a escuridão: sabemos que, se de 

noite, abrirmos a janela de um quarto 

iluminado, acontece que não é a 

escuridão que entra no quarto, mas a luz 

é que sai. Porquê? – Porque a Luz é 

mais forte do que as trevas! 

Jesus assume uma atitude 

provocatória 

Ora, então porque é que Jesus 

assume uma atitude tão provocatória 

para com a lei que o proibia de se 

aproximar dos leprosos? O que o leva a 

violar a norma que prescreve a 

marginalização? Ouçamos: di-lo o 

evangelista Marcos: Jesus compadeceu-

-se. Importa saber que, Mateus e Lucas, 

também relatam este episódio, mas 

omitem este pormenor “compadeceu-se”. 

De facto, apenas Marcos evidencia que, 

diante da condição humilhante do 

leproso, Jesus compadeceu- -se (v. 41). 

Ora, é este sentimento muito humano, 

que leva a ignorar qualquer disposição, 

que leva a ultrapassar (leva a passar por 

cima) de qualquer lei, de qualquer hábito 

e de qualquer prática que não favoreçam 

o bem da pessoa. Aliás a mensagem é 

clara: perante os pedidos de ajuda, o 

discípulo – como fez o Mestre – ouve 

sempre o coração (não se fica a olhar 

para os códigos das leis). 

Algumas contradições 

A segunda parte do trecho (v. 43-45) 

apresenta algumas dificuldades de 

compreensão. Por exemplo: por que 

motivo Jesus admoesta (repreende) 

severamente o leproso, e o manda 

embora de forma aparentemente brus-

ca? E como é que inicialmente o proíbe 

de divulgar a notícia e depois lhe ordena 

que se apresente aos sacerdotes para 

que certifiquem a sua cura? As duas 

ordens parecem algo contraditórias. Em 

que sentido o leproso curado pode ser 

um testemunho para os sacerdotes? (v. 

41). Ora, – como vemos neste evangelho 

– o leproso não obedece, mas começa a 

divulgar a notícia, e também não 

sabemos se foi ou não ter com os 

sacerdotes. E depois, Jesus, que motivo 

tem para se afastar e escolher como 

morada os lugares desertos? Afinal 

havia muita gente que o procurava, e, 

portanto, era mais lógico que ficasse em 

lugares mais acessíveis. 

A proibição de divulgar a cura 

Bom, começamos a entender o 

sentido da proibição de divulgar a notícia 

da cura. 

Acontecia que já há muitos anos, o 

povo de Israel, esperava o Messias. Os 

profetas – já o vimos – tinham indicado 

os sinais da sua presença e, entre estes, 

estava a purificação dos leprosos. Ora, 

Jesus não quis que se soubesse que 

tinha realizado um destes sinais, porque, 

doutro modo, seria evidente para toda a 

gente, que Ele era o Messias esperado.   

Ora, não temos dúvidas, que esta 

identificação seria até desejável, desde 

que fosse claro para todos, de que 

messias se tratava: não um vencedor, 

mas um vencido; não um dominador, 

mas um servo de todos. Ora, o problema 

aqui, é que o povo estava convencido de 

que o Messias seria um rei glorioso 

como Salomão; um guerreiro capaz e 

afortunado como David; um homem de 

Deus que haveria de realizar prodígios 

sensacionais, fazendo até descer fogo 

do céu como Elias. Mas Jesus conside-

rava estas imagens de messias (como 

espetaculares) como tentações diabóli-

cas, e por isso não aceitou que se 

falasse dele como «messias de Deus», 

antes dos acontecimentos da Páscoa, 

isto é, antes de ter mostrado o caminho 

pelo qual o Senhor conduz à vida 

(caminho estreito, duro e difícil). Assim, 

até chegar lá, tudo deveria permanecer 

secreto, para evitar que o projeto do Pai 

fosse deturpado. 

Mas envia-o aos sacerdotes 

Ora, até aqui, tudo bem. Mas se de 

facto, Jesus deve permanecer em 

segredo, porque ordena, então, ao 

leproso que vá apresentar-se aos 

sacerdotes, para lhes servir de 

testemunho? Parece que há aqui 

qualquer coisa que não se entende.                 

O leproso era considerado um 

homem morto. A lepra era «a filha 

primogénita da morte» (Job 18, 13). No 

Antigo Testamento só dois grandes 

profetas tinham conseguido curá-la: 

Moisés tinha curado a irmã Maria (Nm 

12, 9-15) e Eliseu o general da Síria, 

Naaman (2 Rs 5). Para evitar mal-                

-entendidos, Jesus não quer que a 

notícia se divulgue entre o povo; mas, 

pelo contrário, os guias religiosos, os 

sacerdotes, devem saber que um grande 

profeta surgiu em Israel, que Deus 

visitou o seu povo e o reino de Deus teve 

início. Por isso o leproso curado deve 

testemunhar perante eles que teve início 

a libertação. 
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Mas o leproso divulga a toda  

a gente 

Depois, também o facto de o leproso 

correr a divulgar o que Jesus operou 

nele, tem um significado. Marcos 

escreve este relato depois da morte e 

ressurreição de Jesus, quando já tinha 

caído o véu sobre a identidade do 

«messias de Deus». Chegara então 

agora o momento de proclamar a todos 

que Jesus é o Messias. E a quem é 

confiada esta tarefa? O evangelista 

responde: a todos aquele que fazem em 

si mesmos a experiência da salvação 

obtida no encontro com Jesus, como 

aconteceu com o leproso. No Evangelho 

de Marcos, apenas duas pessoas 

empreendem esta missão: o leproso de 

que estamos a falar e o homem 

possuído pelos «demónios», os tais que 

acabaram nos porcos e depois no mar 

(Mc 5, 19-20). 

Então agora a mensagem é clara: só 

quem saboreou a alegria de uma vida 

nova, quem estava marginalizado e fez 

em si mesmo a experiência da 

libertação, só estas pessoas são 

capazes de explicar a outras as 

maravilhas que a palavra de Jesus pode 

operar. 

Jesus já não podia entrar  

na cidade 

Um último detalhe: Jesus já não 

podia entrar em nenhuma cidade, –

lemos no trecho do Evangelho – mas 

ficava fora, em lugares desertos, (tal 

como os leprosos) e as pessoas vinham 

ter com Ele de toda a parte (v. 45); é um 

elemento introduzido pelo evangelista, 

para evidenciar uma troca de residência, 

ou seja: antes era o leproso que vivia 

distante e não podia entrar nas 

povoações; agora é Jesus que escolheu 

viver na condição dos leprosos. Mostrou 

assim querer partilhar a condição de 

todas aquelas pessoas que são 

consideradas «leprosas» (que são 

excluídas).  

O trecho termina com a observação: 

vinham ter com Ele de toda a parte (v. 

43). Todos se aproximavam dele com 

confiança, porque Ele tinha escolhido os 

leprosos, os últimos, os rejeitados. Ora, 

são estas as pessoas que ainda hoje, 

instintivamente, se deveriam aproximar 

da comunidade cristã, certas de serem 

acolhidas com doçura e acariciadas (e 

não escorraçadas, como tantas vezes 

fazemos com a nossa má postura, com o 

nosso mau exemplo de cristãos). 

Às vezes mostramos ser maus 

cristãos  

Na verdade, se pensarmos um 

pouco, certamente nos daremos conta 

do que significa marginalizar alguém, ou, 

por alguém, ser marginalizado. 

De facto, como tem sido o nosso 

comportamento com os outros? 

Se alguém não me cai bem, afasto-o 

do meu caminho. Também se sou 

antipático para alguém, desapareço da 

sua lista de amigos. Se alguém me 

trama, elimino-o da minha roda de 

amigos. Na verdade, não é raro ouvir ou 

dizermos: «Eu e fulano não nos 

falamos»; ou «tal pessoa acabou para 

mim»; ou «essa família é a pior aqui do 

lugar»; ou «com aquela gente não há 

nada a fazer», etc. e até dizemo-lo ou 

ouvimo-lo com vaidade! 

Ora, se estivermos atentos às nossas 

reações, aos nossos comportamentos, 

verificamos que tantas vezes margina-

lizamos pessoas, porque nos deixamos 

levar por preconceitos, porque fazemos 

juízos de valor discriminatório. E isto 

acontece, porque somos rancorosos, 

cortamos relações com aquela gente, 

porque somos maus cristãos.  

Tentemos descobrir qual é lepra que 

existe em nós e recorramos a Jesus, o 

único que nos pode curar.  

Teremos coragem para começar a 

examinarmo-nos? 

 
 
 

 

Oração Universal 

 
 

1 

Pelas dioceses e paróquias do mundo 

inteiro, 

para que o Senhor as conserve na 

unidade e na paz 

e ajudem os homens a caminhar para 

Deus, 

oremos, irmãos. 
 

2 

Pelos fiéis e pelos catecúmenos das 

nossas paróquias, 

para que Deus perdoe as suas 

fraquezas, 

dissipe os seus temores e aumente a 

sua coragem, 

oremos, irmãos. 

 

3 

Pelos funcionários públicos, 

para que não deem escândalo a 

ninguém 

e atendam toda a gente com delicadeza 

e respeito, 

oremos, irmãos. 
 

4 

Pelos doentes que mais sofrem 

paras que encontrem alívio na 

misericórdia de Cristo 

e na dedicação dos que os tratam e 

assistem, 

oremos, irmãos. 
 

5 

Pelos fiéis da nossa comunidade 

paroquial, 

para que não busquem o próprio 

interesse, 

mas procurem sempre o bem de todos, 

oremos, irmãos. 
 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 77, 24.29 
 

O Senhor deu-lhes o pão do Céu: 

comeram e ficaram saciados. 
  

Ou:  

Jo 3, 16 
 

Deus amou tanto o mundo que Ihe deu o 

seu Filho Unigénito. 

Quem acredita n'Ele tem a vida eterna. 

 
 
 

 

Monição da Comunhão 
 

 
No Salmo Responsorial da missa de 

hoje escutámos estas palavras: “alegrai-

vos, regozijai-vos”. Somos felizes porque 

o Senhor perdoa os nossos pecados. 

Somos felizes porque na mesa da 

Comunhão Jesus nos oferece o alimento 

que permanece para a vida eterna. 

Nesta comunhão manifestemos a Deus 

toda a nossa alegria e gratidão: 

“O Senhor deu-nos o Pão do Céu. 

Concedei-nos a graça de buscarmos 

sempre os bens do alto.” (Cf Salmo 77, 

24 e Oração depois da Comunhão) 
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Agenda Santoral 

Dia 17 – Quarta-feira de Cinzas. 

 
 
 

 

 

A lepra deixou-o e ele 

ficou limpo 
 

Meditemos no amor e no poder divino 

de Jesus, que perdoa os pecados e cura 

um leproso da sua enfermidade. Os 

milagres de Jesus revelam o seu poder 

divino sobre as enfermidades corporais e 

manifestam a sua misericórdia para com 

os doentes.  

No livro do Levítico, escutámos as 

prescrições da Lei de Moisés a respeito 

dos leprosos. Os que tinham esta 

doença não podiam viver na comuni-

dade. Viviam fora do acampamento, 

eram considerados "impuros" e estavam 

impedidos de participar no culto divino. 

Impureza legal e impureza moral 

estavam intimamente relacionadas como 

se ouve nesta primeira Leitura.  

Jesus não veio abolir a Lei de 

Moisés, mas veio completar e 

aperfeiçoar: “Amar a Deus e amar o 

próximo. Nestes dois mandamentos se 

resumem a Lei e os Profetas.” (Mt 22,40)  

Contemplemos a bondade de Jesus, 

confirmando com autoridade o Seu 

ensino: restitui a saúde ao leproso e 

envia-o aos sacerdotes para que 

declarem publicamente a sua cura.  

A compaixão é muito mais do que um 

sentimento de pena por quem sofre. É 

uma força que nos move a fazer aquilo 

que é necessário para aliviar o 

sofrimento dos outros e que se manifesta 

com ternura, com gestos e atos 

concretos: Jesus estendeu a mão e 

tocou no leproso.  

Bem sabemos que este 

comportamento contrariava a lei de 

Moisés, que proibia tocar nas pessoas 

leprosas para salvaguardar a comu-

nidade, para evitar o contágio. Mas 

Jesus, ao proceder deste modo coloca o 

amor misericordioso de Deus e o amor 

ao próximo acima de toda a lei humana. 

O leproso suplica de longe: “Senhor, se 

quiseres podes curar-me.” Jesus, cheio 

de compaixão aproximou-se, tocou no 

homem leproso e curou-o: “Quero: fica 

limpo.”  

Alegremo-nos com o salmista: “Feliz 

daquele a quem foi perdoada a culpa e 

absolvido o pecado.” Imitemos também 

São Paulo que fazia tudo para que todos 

se pudessem salvar. “Sede meus 

imitadores como eu sou imitador de 

Cristo.” Demos glória a Deus, que nos 

revelou o seu querer divino: “Ele quer 

que todos se salvem e cheguem ao 

conhecimento da verdade.” Esta é a 

norma da vida cristã, porque esta é a 

vontade de Deus a nosso respeito, a 

nossa salvação eterna. (Cf. 1Tm 2,4) 

 
 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«O coração de Cristo 

manifesta a compaixão paterna de 

Deus pelo homem,  

aproximando-se dele 

e tocando-o. 

Isto acontece todas as vezes 

que recebemos com fé um 

sacramento: o Senhor Jesus 

«toca-nos» e concede-nos  

a sua graça.» 

 

Nos últimos Domingos o evangelista 

Marcos tem-nos contado a ação de 

Jesus contra qualquer espécie de mal, 

em benefício dos sofredores no corpo e 

no espírito: endemoninhados, doentes, 

pecadores... Ele apresenta-se como 

aquele que combate e vence o mal onde 

quer que o encontre. No Evangelho 

(cf.Mc1, 40-45) esta sua luta enfrenta um 

caso emblemático, porque o doente é 

um leproso. A lepra é uma doença 

contagiosa e impetuosa, que desfigura a 

pessoa e que era símbolo de impureza: 

o leproso tinha que estar fora dos 

centros habitados e assinalar a sua 

presença aos transeuntes. Era margina-

lizado pela comunidade civil e religiosa. 

Era como um morto ambulante. 

O episódio da cura do leproso 

desenvolve-se em três fases: a 

invocação do doente, a resposta de 

Jesus, as consequências da cura 

prodigiosa. O leproso suplica a Jesus 

«de joelhos» e diz-lhe: «Se quiseres, 

podes purificar-me» (v. 40). A este 

pedido humilde e confiante, Jesus reage 

com uma atitude profunda do seu ânimo: 

a compaixão. E «compaixão» é uma 

palavra muito profunda: compaixão 

significa «padecer com o outro». O 

coração de Cristo manifesta a 

compaixão paterna de Deus pelo 

homem, aproximando-se dele e tocando-

-o. E este pormenor é muito importante. 

Jesus «estendeu a mão, tocou-o ... e 

imediatamente, a lepra desapareceu e 

ele ficou purificado» (v. 41).  

A misericórdia de Deus supera 

qualquer barreira e a mão de Jesus toca 

o leproso. Ele não pára à distância de 

segurança e não age por delegação, 

mas expõe-se diretamente ao contágio 

do nosso mal; e assim precisamente o 

nosso mal torna-se o lugar do contacto: 

Ele, Jesus, assume de nós a nossa 

humanidade doente e nós assumimos 

dele a sua humanidade que é sadia e 

cura. Isto acontece todas as vezes que 

recebemos com fé um sacramento: o 

Senhor Jesus «toca-nos» e concede-nos 

a sua graça. Neste caso pensamos 

sobretudo no Sacramento da 

Reconciliação que nos cura da lepra do 

pecado. 

Mais uma vez o Evangelho nos 

mostra o que faz Deus perante o nosso 

mal: Deus não vem para «dar uma lição» 

sobre o sofrimento; também não vem 

para eliminar do mundo o sofrimento e a 

morte; ao contrário, ele vem para 

carregar sobre si o peso da nossa 

condição humana, para o assumir 

completamente, para nos libertar de 

modo radical e definitivo. Assim Cristo 

combate os males e os sofrimentos do 

mundo: assumindo-os sobre si e 

vencendo-os com a força da misericórdia 

de Deus. 

A nós, hoje, o Evangelho da cura do 

leproso diz que, se quisermos ser 

verdadeiros discípulos de Jesus, somos 

chamados a tornar-nos, unidos a Ele, 

instrumentos do seu amor misericor-

dioso, superando qualquer tipo de 

marginalização. Para ser «imitadores de 

Cristo» (cf. 1 Cor 11, 1) diante de um 

pobre ou de um doente, não devemos ter 

medo de olhar diretamente para ele e de 

nos aproximarmos com ternura e 

compaixão, e de o tocar e abraçar. Eu 

pedi com frequência às pessoas que 

ajudam os outros, que o façam olhando 

diretamente para elas, que não tenham 

medo de as tocar; que o gesto de ajuda 

seja também um gesto de comunicação: 

também nós precisamos de ser 

acolhidos por eles. Um gesto de ternura, 

um gesto de compaixão... Mas eu 

pergunto-vos: vós, quando ajudais os 

outros, olhais diretamente para eles? 

Acolhei-los sem receio de lhes tocar?  
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Acolhei-los com ternura? Pensai nisto: 

em como ajudais? À distância ou com 

ternura, com proximidade? Se o mal é 

contagioso, o bem também é. Por 

conseguinte, é preciso que em nós 

abunde, cada vez mais, o bem. 

Deixemo-nos contagiar pelo bem e 

contagiemos o bem! 

Papa Francisco, Ângelus 

Praça de São Pedro  

Fevereiro de 2015 

 
 
 

 

Sabias que… 

Leprosos de verdade? 
 

A ciência médica interessou-se pelo     

problema da lepra mencionado na Bíblia. 

Muitos, considerados “leprosos”, esta-

vam apenas afetados por uma simples e 

comum enfermidade de pele denomina-

da ”psoriasis vulgaris”. Esta enfermidade 

não é contagiosa, porém, o doente era 

afastado da população e dos atos 

religiosos: vestido de panos velhos, com 

a cabeça descoberta, devia tocar uma 

campainha e gritar para todos: “Estou 

impuro!” Viviam fora das populações. 

Quando Jesus curava um leproso, 

dando-lhe a saúde, restituía-lhe também 

a dignidade pessoal e social. 

 
 
 

 

Descomplica (49) 
 

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” 

 
No fundo, todos nós queremos ser 

felizes. E só queremos ter ao nosso lado 

quem nos queira bem. E só queremos 

acordar todos os dias e acreditar que 

tudo vai ser melhor. E só queremos 

confiar que o melhor acontece quando 

menos esperamos. E também só 

queremos aprender a respirar, a esperar, 

a aceitar, a perdoar, a levantar, a 

recomeçar, a descomplicar. 

No fundo, todos nós queremos que a 

vida dê certo. Confiando que a 

esperança não é só (um)a esperança. É 

tudo.  

— Esperar como quem espera pelo 

melhor, que há na vida. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, quando se apaga o ruído das 

coisas, e fico a sós comigo, descubro 

que só penso em possuir.  

Estou tão cheio de coisas, que no 

meu coração não há lugar para os 

outros, tenho quase tudo… e, no 

entanto, sinto-me vazio. 

Senhor, dá-me força para deitar fora 

do meu coração o que me impede de ser 

feliz.  

Faz de mim uma pessoa 

desprendida, generosa, serviçal e leal.  

Que eu aprenda a ser para todos um 

lugar de amizade e de boas-vindas. 

 
 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Querem ver o lavrador pobre, 

 é queimar lenha verde  

e comer pão mole 

2 

Maria que a alto fia, 

 o fuso lhe cai. 

3 

Se a rico queres chegar, 

 vai devagar. 

4 

Quem de pobre não passa, 

 a rico não chega. 

5 

Quando não há vento, 

 não há mau tempo. 

6 

Trovão do Larouco (da serra), 

 todo é pouco. 

 
 
 

 

Curiosidades 

 
As águias podem passar 20 dias sem 

comer e sem que sofram a menor 
alteração de saúde. 

~ ~ ~ ~ ~ 

A assistência Nacional aos 
Tuberculosos foi fundada há 110 anos 
pela última Rainha Portuguesa, Dona 
Amélia. 

 
 
 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana está de parabéns pelo 

seu aniversário natalício, apenas uma 

Leitora da seguinte paróquia: 
 

PARÓQUIA DE EIRIZ: 

– FERNANDA GOMES, na próxima 

quarta-feira (Dia de Cinzas), dia 17 de 

fevereiro. 
 

O Jornal do Leitor deseja à Fernanda 

um feliz aniversário, festejado com muita 

alegria cristã, mas com moderação, com 

contenção, por ser dia de Jejum e de 

Abstinência, já que hoje, Dia de Cinzas, 

começa a Quaresma. Se não formos 

nós, cristãos, a viver estes sinais, quem 

o fará por nós?  

Mas festeja bem o teu aniversário.  

 
 
 

 

 

 

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. 
 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Lê-o e divulga-o 
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Humor 

 

Por desgosto 

 

Na escola, a professora junto à mesa 

do Pedro, pergunta-lhe: 

– Onde está o teu trabalho de 

matemática? 

– Suicidou-se, professora! 

– Como assim? 

– Tinha muitos problemas… 

 

Qual deles o melhor… 

 

Na estrada, numa operação stop, 

pergunta o polícia ao condutor: 

– O senhor, hoje, bebeu alguma 

coisa? 

– Bebi sim, sr. Guarda. A minha 

sobrinha casou hoje e antes de ir para o 

casamento, enfiei logo umas cervejolas, 

no banquete enfiei umas 3 ou 4 garrafas 

de vinho e à noite na festa bebi mais 

uma garrafa de Johnny Walker rótulo 

preto! Hic !!! 

– E o senhor sabe que eu sou da 

Brigada de Trânsito e que isto é um 

controlo de alcoolemia? 

– Sei perfeitamente, Sr. Guarda! E o 

Sr. Guarda já reparou que este carro é 

inglês, tem o volante do outro lado e 

quem está a conduzir é a minha mulher? 

 

E agora? 

 

Uma loira, grávida, vai fazer a sua 

primeira ecografia. 

O Doutor diz-lhe: 

– Parabéns! Está grávida de gémeos! 

A loira desata a chorar e o Doutor 

pergunta-lhe: 

– Então, porque chora? Estar grávida 

de gémeos é um feito bonito e raro. 

Devia estar contente. 

A loira responde: 

– O problema não é estar grávida de 

gémeos. O problema é que não sei 

quem é o pai do segundo…  

 

Esperteza 

 

Um Francês, um Inglês, um 

Português e um Espanhol, viajam juntos 

no mesmo avião. 

A dada altura, o avião acusa uma 

avaria e é necessário retirar peso da 

aeronave, para evitar que se despenhe. 

Depois de atirarem tudo para fora do 

avião, o comandante diz aos quatro 

passageiros:  

– Lamento ter de comunicar, mas 

ainda é insuficiente. Portanto, alguém vai 

ter que saltar. 

O Inglês levanta-se cheio de 

coragem, aproxima-se da porta e diz: 

– Não se esqueçam da rainha! – e 

atira-se abaixo. 

O Comandante diz que ainda é 

preciso mais alguém saltar. 

O Francês levanta-se, aproxima-se 

da porta e grita: 

– Não se esqueçam de Joana D’Arc! 

– e lançou-se abaixo. 

Daí a uns instantes, o comandante 

volta a comunicar que ainda é 

necessário saltar mais um. 

O Português levanta-se e grita: 

– Não se esqueçam de Aljubarrota! – 

e empurra, atirando o Espanhol borda 

fora!!! 

 
 
 

 

 

Quando aprendemos? 
 

Onde está a felicidade? 
 

Conta uma velha lenda pagã que, 

antes de criarem o homem, os deuses 

reuniram-se para esconder a felicidade 

da sua vista, para assim os distinguir da 

própria divindade. A criatura humana 

passaria, por isso toda a vida à procura 

da felicidade. Mas onde escondê-la? 

Um dos deuses propôs que devia ser 

numa alta montanha, mas logo outro 

objetou que, com o andar dos anos, com 

o progresso, o homem escalaria as altas 

montanhas e encontrá-la-ia. 

Outro propôs que devia ser no fundo 

dos mares ou num planeta distante, mas 

a objeção de que os humanos progredi-

riam e que, um dia, iriam às profundezas 

do mar ou até aos planetas e desco-

bririam a felicidade fê-los desanimar 

dessa proposta… 

Após longo e refletido silêncio, houve 

um deus que disse: 

– Eu sei um lugar onde os homens 

nunca irão procurar a felicidade. É lá que 

a devemos esconder… 

– Mas onde é esse lugar? – 

perguntaram todos, curiosos… 

– É dentro do coração humano… 

Todos concordaram. E, de facto, foi 

lá que a esconderam, é lá que ela 

mora… 

Esta é a razão pela qual o ser 
humano passa toda a vida à procura 
da felicidade do lado de fora em vez 
de olhar para si mesmo e perceber 
que ela nasce e cresce no íntimo do 
seu coração. 

 
 
 

 

O lugar do homem 

Perguntaram a um sábio: 

– Os nossos mestres sempre nos 

ensinaram que não há nada neste 

mundo que não tenha o seu respetivo 

lugar. Assim, também o homem tem o 

seu devido lugar. Por que razão, então, 

as pessoas se sentem tão oprimidas? 

O sábio respondeu: 

– Muito simples: “porque cada um 

quer ocupar o lugar do outro”. 

(Autor desconhecido) 

  
 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

14-02-2021 – VI Dom. Comum 

 

 

ENQUANTO MANTIVERMOS A 

MODALIDADE DE “LEITOR ÚNICO POR 

CELEBRAÇÃO”, ESTA ESCALA 

CONTINUARÁ DESATIVADA. 
 

NO ENTANTO, REPETIMOS,  

PODEMOS MENCIONAR AQUI OS 

LEITORES ORA DESIGNADOS 

PARA CADA CELEBRAÇÃO, 

DESDE QUE NOS SEJA ENVIADA 

LISTA DOS MESMOS, PARA O 

ENDEREÇO DE MAIL PELO QUAL 

ESTÃO A RECEBER ESTE JORNAL. 
  

 

A Fechar 

Não devemos permitir  

que ninguém saia da nossa presença, 

sem se sentir melhor e feliz. 

(Santa Teresa de Calcutá) 

 
 
 

 

 

Desejamos a todos 

uma boa e proveitosa leitura 
 

~  ~  ~  ~  
 

ESTE JORNAL FOI CONCLUÍDO 

EM 20 DE JANEIRO  
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