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X Domingo Comum 

O Evangelho de hoje diz-nos que os 

conterrâneos de Jesus não O aceitam 

como enviado de Deus. Olhando para os 

seus discípulos disse: «quem fizer a 

vontade de meu Pai, esse é meu irmão, 

minha irmã e minha mãe.»  

Hoje, Jesus eleva-nos à categoria de 

membros da Sua família. A segunda 

Leitura ensina que a certeza da 

ressurreição dá sentido à nossa vida 

neste mundo e abre-nos o horizonte da 

vida eterna. 
 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 26, 1-2 
 

O Senhor é minha luz e salvação:  

a quem temerei?  

O Senhor é protetor da minha vida:  

de quem hei de ter medo? 
 

 
 

 

Introdução 

Porquê os exorcismos?  

A convicção de que o mal fosse 

provocado por espíritos malignos levou 

as pessoas, desde os tempos mais 

remotos, a premunirem-se (a defende-

rem-se) contra os seus influxos maléfi-

cos recorrendo a práticas mágicas, à 

recitação de fórmulas e orações, à 

execução de gestos rituais como a 

destruição de estatuetas, aspersões e 

fumigações (defumações); tudo para 

obrigar os demónios a afastarem-se. O 

exorcismo, juntamente com a adivi-

nhação, constituía o essencial da religião 

assírio-babilónica e era praticado corren-

temente também em Israel onde os 

discípulos dos fariseus expulsavam 

demónios com sucesso (Mt 12, 27). O 

exorcismo desembocava muitas vezes 

na magia. Para aumentar a sua eficácia, 

era utilizada juntamente com os 

esconjuras a invocação de nomes 

suscetíveis de conter uma potência 

divina. Havia quem usasse o nome de 

Jesus, obtendo às vezes bons resultados 

(Mc 9, 38) mas provocando também, 

nalguns casos, a reação irritada e 

agressiva do possesso (Act 19, 11-17). 

Jesus cura os doentes e, adequando-

-se à mentalidade corrente, recorre ao 

exorcismo; mas nunca faz gestos 

mágicos nem pratica   ritos esotéricos 

(rituais misteriosos), e não pronuncia 

encantamentos como faziam ha-

bitualmente os curandeiros do seu 

tempo; triunfa sobre o mal apenas com a 

força da sua palavra e pedindo a fé. 

É neste mesmo espírito que hoje, na 

Igreja, devem ser praticados os 

exorcismos. E incompatível com a fé em 

Deus, que é Pai, a convicção de que Ele 

permita a espíritos malignos que tomem 

conta de um ou outro dos seus filhos. 

Mas é indubitável (é indiscutível) que «a 

serpente», que difunde veneno de morte, 

está presente em cada pessoa desde a 

sua conceção (SI 51, 7). 

No rito do Batismo, realiza-se um 

exorcismo: é a celebração da vitória já 

conseguida por Cristo sobre o espírito do 

mal, e a carícia da Igreja ao filho que se 

prepara para lutar, durante toda a vida, 

contra o maligno. A comunidade dos 

irmãos diz-lhe: nunca estarás sozinho 

nesta luta, todos nós estaremos a teu 

lado. 

– Não estou só na luta contra o 

Maligno, Cristo e a comunidade dos 

irmãos estão comigo 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Gn 3, 9-15.20  

 
 

MONIÇÃO: 
 

«Estabelecerei inimizade entre a tua 

descendência e a descendência dela.»  
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Perdida a amizade divina o homem 

encontra-se reduzido à sua condição de ser 

limitado. O homem acusa a mulher. Esta 

desculpa-se com a serpente. Deus promete o 

triunfo do bem que há de vencer a injustiça e 

o egoísmo. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

9Depois de Adão ter comido da 

árvore, o Senhor Deus chamou-o e 

disse-lhe: «Onde estás?». 10Ele 

respondeu: «Ouvi o rumor dos 

vossos passos no jardim e, como 

estava nu, tive medo e escondi-         

-me». 11Disse Deus: «Quem te deu a 

conhecer que estavas nu? Terias tu 

comido dessa árvore, da qual te 

proibira comer?». 12Adão respondeu: 

«A mulher que me destes por 

companheira deu-me do fruto da 

árvore e eu comi». O Senhor 13Deus 

perguntou à mulher: «Que fizeste?» 

E a mulher respondeu: «A serpente 

enganou-me e eu comi». 14Disse 

então o Senhor Deus à serpente: 

«Por teres feito semelhante coisa, 

maldita sejas entre todos os animais 

domésticos e entre todos os animais 

selvagens. Hás de rastejar e comer 

do pó da terra todos os dias da tua 

vida. 15Estabelecerei inimizade entre 

ti e a mulher, entre a tua descen-

dência e a descendência dela. Esta 

te esmagará a cabeça e tu a 

atingirás no calcanhar». 20O homem 

deu à mulher o nome de «Eva», 

porque ela foi a mãe de todos os 

viventes. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura, parecendo fácil de proclamar, 

não é. Ela requer uma atenta preparação em 

virtude dos vários diálogos e personagens 

diferentes. São quatro: o Narrador, o Senhor, 

o Adão e a Eva.  

Depois temos várias interrogações: são 

quatro. Praticamente pronunciadas com tom 

diferente umas de outras. Contextualiza-as e 

exercita-as bem. 

Faz divisão do texto na última frase: “O 

homem deu à mulher…” 

Ensaia várias vezes, preparando bem 

toda a leitura.  

Depois, exercitas bem as palavras: Hás-

de (Hás de) rastejar / Estabelecerei inimizade 

/ descendência / atingir-te / calcanhar / ou 

outras. 
 

 
 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

Para quem tem um mínimo de prática 

em lidar com os géneros literários 

bíblicos, pode parecer excessivo que, 

mais uma vez, se acautele contra-           

-interpretações ingénuas e simplistas 

deste trecho; mas vale a pena fazê-lo, já 

que a tentação de lhe atribuir um valor 

histórico está sempre à espreita. Então o 

melhor é repeti-lo: o relato do Génesis 

de que é tirada a leitura de hoje não é o 

resumo de factos que aconteceram no 

início do mundo, mas um texto que, 

servindo-se da linguagem mítica, dá uma 

resposta à presença do mal no mundo. 

Não explica o que um tal Adão e uma tal 

Eva terão feito, mas aquilo que hoje nós 

somos e fazemos. Não é correto 

imaginar o ser humano que, depois de 

ter comido o fruto da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, joga às 

escondidas com Deus, tem medo dele e 

envergonha-se por estar nu, enquanto 

antes não se sentia incomodado por 

isso. Não é correto considerar que as 

serpentes agora arrastam-se pelo chão 

porque, sem nenhum motivo, Deus as 

castigou (antes disso tinham patas?); 

não têm culpa se o Diabo, para enganar 

os primeiros seres humanos, assumiu o 

seu aspeto. No relato diz-se também que 

foram condenadas a comer pó, no 

entanto, nos nossos dias não parece que 

o façam. 

É a origem dos nossos pecados 

A história do chamado «pecado 

original» é, na realidade, a descrição da 

origem de cada um dos nossos pecados 

e isto interessa-nos muito mais. 

Cada criatura tem, no projeto de 

Deus, um significado e um fim próprios, 

é parte de uma obra-prima; é como um 

elemento de um mosaico esplêndido que 

o ser humano, em harmonia e na co-

laboração com o Criador, é chamado a 

compor. Têm um lugar particular e uma 

função específica, no equilíbrio do 

universo, as plantas, os animais, o 

trabalho, o repouso, a sexualidade, as 

alegrias, as festas e também a dor e as 

desventuras. Quando «Deus, vendo toda 

a sua obra, considerou-a muito boa» (Gn 

1, 31), não se referia à ausência de 

doenças e da morte, mas ao facto de 

cada criatura ter um sentido; tudo servia 

perfeitamente para a realização do seu 

projeto. 

E o ser humano, que devia fazer? 

Estudar a criação, entender o seu 

sentido, descobrir a função que era 

chamado a desempenhar e adequar 

todas as suas ações à vontade de Deus. 

Tudo estaria em harmonia se o homem 

se tivesse mantido no seu lugar e tivesse 

respeitado a ordem estabelecida pelo 

Senhor. Teria havido harmonia entre o 

ser humano e Deus: a harmonia 

representada no livro do Génesis com a 

doce imagem do Senhor que passeia 

pelo jardim ao lado do homem, 

acariciados pela brisa do entardecer (Gn 

3, 8); teria havido harmonia entre o ser 

humano e a natureza: o mundo seria 

amado, respeitado e cuidado como um 

jardim; teria havido harmonia entre um 

ser humano e o outro: nada de domínio, 

nada de prepotência, nada de instrumen-

talização egoísta, apenas a alegria de 

cada pessoa se sentir um dom de Deus 

para as outras. 

Primeira consequência 

Só que, desde o início do mundo, 

entrou em cena a serpente que 

convenceu o ser humano a ultrapassar 

os limites impostos pela sua condição de 

criatura, a pôr de lado o projeto do 

Criador e a inventar um projeto novo, a 

seguir os seus próprios caprichos e 

astúcias, iludindo-se assim de obter a 

sua plena realização e a sua felicidade. 

Quem é esta serpente? Não é mais 

do que a loucura do homem que, num 

delírio de omnipotência, pretende subs-

tituir-se a Deus, e declara-se autónomo 

nas decisões a tomar sobre o que é bem 

e o que é mal. Esta embriaguez de 

autossuficiência tenta-o de modo 

enganador e silencioso, como faz a 

serpente, e leva-o a fazer escolhas de 

morte. 

O pecado causa a rutura de todas as 

harmonias e a leitura apresenta com 

imagens todas as suas dramáticas 

consequências. 

O ser humano que se deixa seduzir 

pela «serpente» que está nele acaba  
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fora de sítio. Deus procura-o, chama-o: 

«Onde estás?», mas não o encontra (v. 

8-10), porque já não está onde deveria. 

Como um pai, o Senhor sente a dor pelo 

mal que o filho fez a si próprio, está 

preocupado e, para recuperá-lo, convida-

o a tomar em consideração o estado a 

que se reduziu. «Onde estás?» significa: 

«Onde foste parar? Que fizeste da tua 

vida?» 

A resposta é: «Ouvi o rumor dos 

vossos passos no jardim e, como estava 

nu, tive medo e escondi-me» (v. 10); 

exprime a rejeição da presença de Deus, 

considerado já não como um amigo, mas 

como um adversário a evitar, como um 

tirano que ameaça a independência e a 

liberdade. 

Esconder-se de Deus significa 

afastar-se da oração, da leitura bíblica, 

da vida da comunidade, para não se ser 

posto em discussão, estorvado nas 

próprias escolhas. O ser humano tem 

medo de Deus porque teme que Ele o 

possa privar da felicidade; mas na 

realidade não faz mais que precipitar-se 

no abismo da mais absoluta confusão. 

Segunda consequência 

A segunda consequência da decisão 

de se afastar de Deus nas escolhas 

morais é o afastamento dos irmãos (v. 

12.16). Adão acusa Eva, esta atribui a 

culpa à serpente, ambos acusam Deus 

de ter criado um mundo errado. Foste Tu  

– insinua Adão – que puseste a meu lado 

uma pessoa que, em vez de me levar a 

ti, me afastou do teu projeto. Eu confiei 

nela porque foste Tu que ma deste.   

Esta reação representa a tentativa de 

descarregar a própria responsabilidade 

em relação ao mal num bode expiatório, 

que pode ser a família onde se nasceu, a 

sociedade, a educação recebida e – em 

última instância – o próprio Deus, que 

quis que o homem não pudesse realizar-

-se senão no encontro com os seus se-

melhantes; os tais que, muitas vezes, o 

arrastam para o fundo em vez de o 

elevarem. 

A mulher, por sua vez, atira a culpa à 

serpente e, visto que a serpente é a 

outra face da nossa humanidade, as 

suas palavras constituem uma nova 

acusação a Deus: Tu fizeste mal as 

coisas, ao criares o ser humano assim 

como ele é, capaz de loucuras e de 

crimes; por que não o fizeste diferente, 

perfeito? Por que existe nele esta 

«serpente» insidiosa (traiçoeira) que 

injeta um veneno mortal? 

Após ter-se dirigido ao homem e à 

mulher, estaríamos à espera que Deus 

interrogasse a serpente; mas não o faz, 

porque a serpente não é uma criatura 

distinta do ser humano, mas a sua 

contraparte, aquela que se opõe a Deus. 

A serpente continuará a dominar para 

sempre, sem oposição? 

Do nosso ponto de vista, a condição 

do ser humano parece desesperada; 

Paulo descreve-a em termos dramáticos: 

«O que realizo, não entendo, pois não é 

o que quero que pratico, mas o que eu 

odeio é que faço. Então já não sou eu 

que o realizo, mas o pecado que habita 

em mim. E que não é o bem que eu 

quero que faço, mas o mal que eu não 

quero, isso é que pratico. Que homem 

miserável sou eu! Quem me há de 

libertar deste corpo que pertence à 

morte?»  (Rm 7, 15-24). 

A Humanidade não está derrotada 

Será então definitiva a derrota do 

homem? 

Na última parte do trecho (v. 14-15), 

Deus responde a esta pergunta 

inquietante. 

A luta entre a «serpente» e o ser 

humano continuará até ao fim do mundo, 

mas eis qual será o resultado do 

confronto: «a serpente» é declarada 

maldita, ou seja, privada de uma força 

sobrenatural e irresistível, pode ser 

vencida e será de facto vencida; é isto 

que Deus assegura através de imagens 

vivas e eficazes. Ela há de comer o pó 

da terra, o que significa que a sua 

derrota será inevitável e clamorosa (SI 

72, 9); há de rastejar, como são 

obrigados a fazer os inimigos derrotados 

perante o vencedor (SI 72, 11); será 

esmagada, e mesmo se há de tentar pôr 

em prática até ao fim as suas insídias, 

não terá sucesso. 

É a promessa da salvação universal. 

«Quem me há de libertar» da 

escravidão imposta pela «serpente», 

perguntava-se Paulo (Rm 7, 24). 

Encontraremos a resposta no Evangelho 

de hoje, mas esta foi já anunciada no 

trecho do Génesis: alguém da 

descendência da mulher levará a melhor 

sobre a «serpente» e há de esmagar-lhe 

a cabeça. 
 

 
 

 

 

«Quem te deu a conhecer que estavas 

nu? Terias tu comido dessa árvore,  

da qual te proibira comer?».  

(Gn 3, 11)  

Salmo Responsorial 
Sl 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

O salmo 129 é um hino de ação de graças 

pelo perdão divino. Deus não acusa. Com o 

salmista cantamos a força purificadora da 

confissão e suplicamos alegremente: “Se 

tiverdes em conta os nossos pecados, 

Senhor, quem poderá salvar-se?” 

No Senhor está a misericórdia e 

abundante redenção. 

 

REFRÃO: 
 

NO SENHOR ESTÁ A MISERICÓRDIA 

E ABUNDANTE REDENÇÃO. 

  

  OU:              
 

 NO SENHOR ESTÁ A MISERICÓRDIA, 

 NO SENHOR ESTÁ A PLENITUDE DA 

REDENÇÃO. 

 

SALMO: 

 
Do profundo abismo chamo por Vós, 

Senhor, 

Senhor, escutai a minha voz. 

Estejam os vossos ouvidos atentos 

à voz da minha súplica. 
 

Se tiverdes em conta as nossas faltas, 

Senhor, quem poderá salvar-se? 

Mas em Vós está o perdão, 

para Vos servirmos com reverência. 
 

Eu confio no Senhor, 

a minha alma espera na sua palavra. 

A minha alma espera pelo Senhor 

mais do que as sentinelas pela aurora. 
 

Porque no Senhor está a misericórdia 

e com Ele abundante redenção. 

Ele há de libertar Israel 

de todas as suas faltas. 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
2 Cor 4,13 5,1  

 

 

MONIÇÃO: 
 

«Acreditamos; por isso, falamos.» 

Os sofrimentos do dia a dia não 

preocupam o Apóstolo São Paulo, pois 

deposita toda a sua esperança no Senhor que  
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 lhe concederá uma recompensa na “morada 

eterna.” Ele recomenda-nos uma atenção 

especial para os bens do espírito: “As coisas 

visíveis são passageiras, ao passo que as 

invisíveis são eternas.” 

  

LEITURA: 

 
 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Diz a Escritura: «Acreditei; por 

isso falei». Com este mesmo espírito 

de fé, também nós acreditamos, e 

por isso falamos, sabendo que 

Aquele que ressuscitou o Senhor 

Jesus também nos há de ressuscitar 

com Jesus e nos levará convosco 

para junto d'Ele. Tudo isto é por 

vossa causa, para que uma graça 

mais abundante multiplique as ações 

de graças de um maior número de 

cristãos para glória de Deus. Por 

isso, não desanimamos. Ainda que 

em nós o homem exterior se vá 

arruinando, o homem interior vai-se 

renovando de dia para dia. Porque a 

ligeira aflição dum momento 

prepara-nos, para além de toda e 

qualquer medida, um peso eterno de 

glória. Não olhamos para as coisas 

visíveis, olhamos para as invisíveis: 

as coisas visíveis são passageiras, 

ao passo que as invisíveis são 

eternas. Bem sabemos que, se esta 

tenda, que é a nossa morada 

terrestre, for desfeita, recebemos 

nos Céus uma habitação eterna, que 

é obra de Deus e não é feita pela 

mão dos homens. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura, não sendo particularmente 

difícil, requer, como todas as demais, uma 

adequada preparação. Mas requer mesmo. 

Toma consciência de que estás a transmitir a 

Palavra de Deus e não uma notícia sobre um 

acontecimento qualquer. Só por isto, temos 

que ter muito respeito e prepararmo-nos bem. 

Exercita palavras, como: «Acreditei; / 

convosco / desanimamos / arruinando / 

invisíveis / ou outras. Estas palavras não são 

difíceis de ler, mas, se não forem bem 

pronunciadas, a assembleia ouve-as de forma 

deturpada que confunde toda a leitura que 

escutam. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Esta carta foi escrita num momento 

em que as relações entre Paulo e os 

Coríntios estavam bastante tensas. 

Tinham surgido na comunidade alguns 

agitadores que provocavam tensões e 

discórdias, difundiam opiniões contrárias 

ao Evangelho e procuravam de todas as 

formas denegrir a pessoa e a obra do 

Apóstolo. Depois de anos de canseiras e 

privações, suportadas por amor a Cristo, 

Paulo começava também a sentir que 

lhe faltavam as forças. 

No trecho de hoje, ele oferece-nos 

uma reflexão tocante sobre a sua 

situação interior. Não me desencorajo – 

declara ele – mesmo se me dou conta 

que o meu corpo se vai degradando. Ao 

enfraquecimento físico não corresponde 

– garante – uma debilidade interior; dia-    

-a-dia verifico em mim o crescimento do 

homem novo destinado a permanecer 

para sempre (v. 16).  

Este pensamento, que infunde em 

Paulo alegria e consolação, é 

desenvolvido nos versículos seguintes 

(v. 18-19) através da contraposição entre 

a atribulação presente que é «aflição 

dum momento», e a glória futura que, 

pelo contrário, é «para além de qualquer 

medida e eterna». 

Desta constatação deriva o convite a 

desviar o olhar das coisas visíveis e a 

fixá-lo nas que são invisíveis e 

imperecíveis (que são imortais, são 

eternas).  

Paulo não ensina a desprezar as 

realidades deste mundo, não apela a 

desembaraçar-se e a desinteressar-se 

dos problemas deste mundo, mas a dar-   

-lhes o seu justo valor. Os bens materiais 

não podem de maneira nenhuma 

transformar-se em ídolos, não cons-

tituem o fim último da existência. Servem 

ao homem para viver, mas ele não vive 

para os acumular. Sabe que esta vida 

não é definitiva, tem um início e tem um 

fim. É sábio quem a programa tendo em 

conta que ela é apenas uma gestação 

que prepara um nascimento. 

No último versículo (5, 1), o Apóstolo 

proclama a sua alegre certeza: quando 

este corpo for desfeito, receberemos um 

outro no Céu, não construído pela mão 

dos homens. 
 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Jo 12, 31b-32 

 

 

MONIÇÃO: 

 
“Satanás está perdido.” 

Jesus é acusado pelos escribas: “Está 

possesso de Belzebu.” Jesus não é 

compreendido pelos seus familiares, que 

dizem: “está fora de si.” Jesus cumpre a 

missão que o Pai lhe pede. Por isso, quando 

“for levantado da terra atrairá todos a Ele”. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 
Chegou a hora em que vai ser expulso 

o príncipe deste mundo, diz o Senhor; 

e quando Eu for levantado da terra, 

atrairei todos a Mim. 
 

 
 

 

Evangelho 
Mc 3,20 35  

 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso de Nosso 

Senhor Jesus Cristo segundo São 

Marcos 
 

Naquele tempo, Jesus chegou a casa 

com os seus discípulos. E de novo 

acorreu tanta gente, de modo que nem 

sequer podiam comer. Ao saberem disto, 

os parentes de Jesus puseram-se a 

caminho para O deter, pois diziam: «Está 

fora de Si». Os escribas que tinham 

descido de Jerusalém diziam: «Está 

possesso de Belzebu», e ainda: «É pelo 

chefe dos demónios que Ele expulsa os 

demónios». Mas Jesus chamou-os e 

começou a falar-lhes em parábolas: 

«Como pode Satanás expulsar Satanás? 

Se um reino estiver dividido contra si 

mesmo, tal reino não pode aguentar-se. 

E se uma casa estiver dividida contra si 

mesma, essa casa não pode aguentar-     

-se. Portanto, se Satanás se levanta 

contra si mesmo e se divide, não pode 



subsistir: está perdido. Ninguém pode 

entrar em casa de um homem forte e 

roubar-lhe os bens, sem primeiro o 

amarrar: só então poderá saquear a 

casa. Em verdade vos digo: Tudo será 

perdoado aos filhos dos homens: os 

pecados e blasfémias que tiverem 

proferido; mas quem blasfemar contra o 

Espírito Santo nunca terá perdão: será 

réu de pecado eterno». Referia-Se aos 

que diziam: «Está possesso dum espírito 

impuro». Entretanto, chegaram sua Mãe 

e seus irmãos que, ficando fora, 

mandaram-n'O chamar. A multidão 

estava sentada em volta d'Ele, quando 

Lhe disseram: «Tua Mãe e teus irmãos 

estão lá fora à tua procura». Mas Jesus 

respondeu-lhes: «Quem é minha Mãe e 

meus irmãos?» E, olhando para aqueles 

que estavam à sua volta, disse: «Eis 

minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a 

vontade de Deus esse é meu irmão, 

minha irmã e minha Mãe». 
 

Palavra da Salvação. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

«Quem é este?» é a interrogação 

que, desde o início do Evangelho de 

Marcos, todos se colocam acerca de 

Jesus. Quem é – perguntam-se – este 

homem que expulsa os demónios, 

ensina com autoridade, acarinha os 

leprosos, senta-se à mesa com os pe-

cadores, não pratica o jejum, infringe o 

preceito do sábado e tem a coragem de 

desafiar os escribas e os fariseus 

«olhando--os com indignação»? (Mc 3, 5). 

Quem é este? 

No trecho de hoje são apresentadas 

duas interpretações da identidade deste 

personagem tão enigmático (tão 

misterioso). A primeira é a dos parentes 

que aparecem no início do episódio (v. 

20-21) e voltam a aparecer no final (v. 

31-35). A segunda é formulada por uma 

delegação composta por escribas, 

enviados provavelmente pelo Sinédrio de 

Jerusalém, para lhe pedir contas, de 

forma oficial, da posição inexplicável que 

assumiu em relação à Lei e às institui-

ções religiosas do seu povo (v. 22-30). 

Vamos reconstruir a cena: Jesus 

encontra-se numa casa – podemos 

supor que seja a de Cafarnaum – 

circundado por uma grande multidão e 

está a expor a sua «doutrina nova». O 

interesse é tal que, as pessoas, 

esquecem-se ou não têm tempo, de 

comer (v. 20).   

Aqui há uma interrupção, e a cena 

transfere-se para Nazaré onde estão os 

seus parentes; estes, sabendo que 

Jesus com a sua pregação e as suas 

obras está a provocar tensões e a 

suscitar sérios problemas, partem para o 

ir buscar, dando uma sua interpretação 

do que está a acontecer: «Está fora de 

si!», dizem eles (v. 21). É uma opinião 

que causa um certo desconcerto, 

sobretudo se considerarmos que no 

grupo, com os irmãos e as irmãs, está 

presente também a mãe (v. 31). 

Entre a partida destes parentes e a 

sua chegada a Cafarnaum é inserida a 

discussão de Jesus com os escribas 

vindos de Jerusalém. Estes abrem as 

hostilidades com uma acusação pesada, 

que é também a sua resposta à questão 

que todos se põem: «Quem é este?» É 

um pecador – garantem eles – é alguém 

da corja do príncipe dos demónios. 

Jesus replica com imagens e parábolas, 

fala de Satanás, de uma família que 

dividida não pode aguentar-se, de uma 

casa ocupada por um homem forte que é 

amarrado e conclui com uma afirmação 

enigmática sobre o tipo de pecado que 

não pode ser perdoado.  

Amigos de Jesus julgam-No louco 

Examinemos o conteúdo do texto 

começando pelos trechos que, no início 

e no final, tratam dos parentes. 

Puseram-se a caminho «para deterem» 

Jesus. Como se explica a sua decisão? 

Há já alguns meses que Jesus 

deixou Nazaré e percorre toda a Galileia 

«pregando nas sinagogas e expulsando 

os demónios» (Mc 1, 39). À sua terra de 

origem chegaram notícias contraditórias 

sobre a sua atividade. Há quem a refira 

com entusiasmo, mas a maior parte das 

pessoas tem objeções e estão desorien-

tadas. Todos se deram conta que a sua 

mensagem não está em sintonia com a 

doutrina oficial dos escribas e dos 

fariseus, e o seu comportamento não é 

conforme às sagradas tradições dos 

antigos. Há quem comece a considerá-lo 

louco e «samaritano», ou seja, herético 

(Jo 8, 48.52). E o mais inquietante é que 

os fariseus e os herodianos (do partido 

de Herodes) já se reuniram para estudar 

a forma de o afastar (Mc 3, 6). Há de 

facto todas as razões para estarem 

preocupados. A família sente-se chama-

da em causa, pergunta-se se não terá 

chegado o momento de lhe chamar a 

atenção, de o meter na ordem, de o 

convencer a adequar-se a comporta-

mentos mais convencionais; então, 

intervém da forma que, no Oriente, é 

habitual para o clã, movendo-se todos 

guiados pelo pai ou pelo filho mais velho. 

Quando a mãe, os irmãos e as irmãs 

chegam a Cafarnaum, Jesus está em 

casa, no meio de um grupo de pessoas. 

Não entram, querem falar-lhe e 

pretendem que seja Ele a sair. 

Agora a imagem espacial adquire 

uma clara valência teológica: há uma 

distinção nítida entre quem está fora e 

quem está dentro, entre os antigos e os 

novos irmãos, irmãs e mãe. 

Os parentes que ficam fora 

representam, na intenção de Marcos, o 

antigo Israel. Muito justamente o 

evangelista não cita Maria pelo nome, 

mas chama-lhe simplesmente «mãe», 

porque a considera o símbolo da 

«mulher Israel», daquele povo do qual 

nasceu o Salvador. O antigo Israel foi 

apanhado de surpresa pelo Messias de 

Deus: viu serem postas em causa todas 

as suas convicções teológicas e as 

esperanças acumuladas ao longo dos 

séculos; deu-se conta que era chamado 

à conversão, a uma mudança radical de 

mentalidade e tentou reapossar-se de 

Jesus, seu filho, procurou reinseri-lo na 

família, fazê-lo reentrar nos esquemas 

tradicionais. 

Jesus não pode aceitar. Não é Ele 

que deve sair, são os que estão fora que 

devem entrar e aceitar as condições 

postas por Deus para pertenceram à 

nova família, à nova mãe Israel, a comu-

nidade cristã. Devem abandonar os seus 

sonhos, sentar-se à sua volta como 

irmãos e irmãs, deixar-se penetrar pelo 

seu olhar (v. 34), ouvir a sua palavra e 

pôr-se à disposição do Senhor para rea-

lizar o seu projeto (v. 35).  

Estes parentes representam também 

todos aqueles que pertencem apenas 

«materialmente» à família de Jesus: os 

seus nomes estão escritos nos registos 

de batismo, estão certos de o conhecer 

bem porque cresceram ouvindo falar 

dele, mas não estão sempre «sentados 

em volta dele» a ouvi-lo, não orientam 

todas as suas escolhas pela sua palavra, 

tentam adaptá-la ao «bom senso» 

humano e, quando não estão de acordo 

com Ele, não o seguem. Estes ficam fora 

da nova casa, mesmo que levem uma 

vida melhor do que antes. 

A força do mal arrasta-nos  

para o pecado 
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Na parte central do trecho (v. 22-30), 

inserida entre a partida e a chegada dos 

parentes, é introduzido um segundo 

grupo, o dos escribas que formaram uma 

opinião acerca de Jesus e a têm vindo a 

difundir entre o povo. É um endemo-

ninhado – dizem – e opera curas porque 

está de acordo com Belzebu, o príncipe 

dos demónios.  

Há já alguns séculos que se difundira 

em Israel a crença de que todo o mal do 

mundo era provocado por uma formação 

de potências demoníacas. A cabeça 

desta «milícia das trevas» considerava-    

-se que estivesse Belzebu; imediata-

mente abaixo, na escala hierárquica, 

estavam seis arqui-demónios, e sob as 

suas ordens outros demónios, que eram 

a personificação de todas as forças 

provocadoras de mal: a violência, a 

arrogância, a avidez, a preguiça, a lu-

xúria; num nível inferior estavam os 

«malignos» que causavam doenças, 

desgraças, calamidades. 

Esta era a linguagem utilizada 

naquele tempo para formular uma 

explicação do mal que existe no 

universo, e Jesus adequa-se à menta-

lidade corrente. Para veicular a sua 

mensagem recorre à imagem habitual: o 

«reino de Deus» e o «reino de Satanás» 

enfrentam-se com os seus exércitos 

angélicos alinhados para a batalha. Na 

realidade trata-se da luta sem quartel 

entre as forças divinas, portadoras de 

vida, e os impulsos para o mal, 

radicados no ser humano, que provocam 

morte. Estas forças diabólicas e homi-

cidas encarnam-se, ou seja, atuam no 

ser humano e através dele. Um caso 

exemplar é o de Pedro: é chamado 

«satanás» por Jesus (Mc 8, 33) porque 

se deixou seduzir pela sabedoria deste 

mundo e rejeitou os juízos de Deus. 

Jesus responde à acusação dos 

escribas com um argumento que, para 

além de ser inatacável, indica o princípio 

que, em qualquer circunstância, permite 

determinar quem opera segundo Deus e 

quem está da parte do Maligno. O 

critério de discernimento é a procura do 

bem e da vida da pessoa. E movido pelo 

Demónio quem age contra ela. 

É fácil para Jesus demonstrar que as 

suas obras vêm de Deus, porque 

recupera, cura, dá vida.  As suas ações 

são assim incompatíveis com os 

desígnios de Satanás. Quem age a favor 

do ser humano, quem veste os nus, cura 

os doentes, reparte o pão com quem tem 

fome, esta pessoa – seja crente ou não – 

não pode senão ser animado pelo 

Espírito de Deus.  

A segunda imagem a que Jesus 

recorre para refutar a acusação dos 

escribas é a do homem forte que é 

derrotado por outro ainda mais forte. O 

reino do Diabo – garante Ele – tem os 

dias contados, o seu fim já começou, 

porque penetrou no mundo uma força de 

bem imensamente superior. Mesmo se 

Satanás parece ser ainda o dominador, 

na realidade já foi destronado, já não 

domina lá do alto; e de facto Jesus vê-o 

«cair do céu como um relâmpago»; «o 

homem mais forte» tirou-lhe a 

capacidade de fazer mal (Lc 10, 18-19). 

Estas afirmações são um convite à 

esperança, um estímulo a cultivar a 

certeza de que o desígnio de salvação 

de Deus se efetivará, mesmo se faltar 

ainda muito tempo até que esta vitória se 

manifeste na sua plenitude. Pensar o 

contrário, resignar-se diante do mal e 

deixar cair os braços, equivale a 

reconhecer que Jesus é menos forte que 

o mal.  

O grupo de escribas que considera 

Jesus um agente de Satanás representa 

aquelas pessoas que, hoje como então, 

lutam contra quem – crente ou não 

crente – se põe do lado do homem. 

Quem o oprime e o torna escravo sente-    

-se sempre posto em causa e ameaçado 

pelo Evangelho de Cristo. Por isso, 

reage, torna-se agressivo, defende a 

própria posição com todos os 

instrumentos do mal: a ameaça, o 

insulto, a calúnia e até mesmo a 

violência. 

Concluindo a sua defesa, Jesus faz 

uma afirmação solene: «Tudo será 

perdoado, menos a blasfémia contra o 

Espírito» (v. 28-30). 

Sublinhemos antes de mais a 

primeira parte da frase. Jesus garante 

que tudo será perdoado. A derrota do 

mal – Ele está certo disso – será plena, 

universal e definitiva. O que é então o 

pecado contra o Espírito?  

Pelo que é dito no v. 30 intui-se que 

Jesus acusa deste pecado aquelas 

pessoas que afirmam que a sua obra 

vem do Maligno, que defendem que a 

sua palavra age contra o ser humano. 

Blasfema contra o Espírito quem se 

afasta de Jesus e do seu Evangelho 

porque considera que Ele indica 

caminhos de morte. 

A afirmação de Jesus, naturalmente, 

não se refere à condenação ao Inferno. 

Ele fala do presente, não do futuro, quer 

abalar as consciências e denunciar a 

gravidade de uma escolha contrária ao 

projeto de Deus e aos impulsos do 

Espírito.  Para atingir o seu objetivo 

pastoral recorre a uma imagem 

impressionante, prática habitual entre os 

rabis do seu tempo quando queriam 

inculcar uma verdade importante. Ele 

não ameaça com castigos eternos: 

chama a atenção para um perigo atual. 
 

 
 

 

Oração Universal 

 

 

1 
 

Para que os fiéis das nossos Dioceses e 

comunidades  

acreditem em Jesus ressuscitado  

e falem d’Ele com o desassombro de 

São Paulo,  

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Para que os homens reconheçam que 

Deus é salvador,  

Satanás seja expulso deste mundo  

e os cristãos vivam na esperança do 

Reino,  

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Para que Deus multiplique os frutos da 

terra,  

dê a todos os homens o pão de cada dia, 

ressuscite os defuntos e os leve para 

Jesus,  

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Para que os pecadores se convertam do 

pecado,  

os doentes tenham saúde e alegria  

e as famílias vivam unidas e em paz, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Para que os membros da nossa 

assembleia do domingo, 

fazendo sempre a vontade do Pai,  

sejam reconhecidos por Jesus  

como seus irmãos, irmãs e mães, 

oremos, irmãos. 
 

 
 
 

 

 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Antífona da Comunhão 
 

Salmo 17, 3 
 

Sois o meu protetor e o meu refúgio, 

Senhor;  

sois o meu libertador; meu Deus, em Vós 

confio. 

  

 OU: -      
1 Jo 4, 16 

 

Deus é amor.  

Quem permanece no amor permanece 

em Deus  

e Deus permanece nele. 
 

 
 

 

Monição final 

 
«Todo aquele que fizer a vontade de 

meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã 

e Minha mãe.» 

Comentário de Santa Teresinha do 

Menino Jesus: 

«Os meus pensamentos não são os 

vossos pensamentos diz o Senhor.» (Is 

55,8) O mérito não consiste em fazer, 

nem em dar muito, mas antes em 

receber e amar muito. Está dito que a 

felicidade está mais em dar do que em 

receber (Act 20,35) e é verdade, mas 

quando Jesus quer tomar para Si a 

doçura de dar, não é delicado recusar. 

Deixemo-Lo tomar e dar tudo o que 

quiser; a perfeição consiste em fazer a 

sua vontade, e a alma que se entrega 

totalmente a Ele é chamada pelo próprio 

Jesus «sua mãe, sua irmã» e toda a sua 

família. Aliás, «se alguém Me tem amor, 

guardará a minha palavra; e o meu Pai o 

amará, e Nós viremos a ele e nele 

faremos morada» (Jo 14,23). Oh, como é 

fácil agradar a Jesus, deleitar o seu 

coração; basta amá-Lo, sem olhar 

demasiado para nós próprios. 
 

 (Santa Teresa do Menino Jesus,  

Carta 142). 
 

 
 

 

 

«Quem é minha Mãe e meus irmãos?» 

E, olhando para aqueles que estavam à  

sua volta, disse: «Eis minha Mãe e 

meus irmãos. Quem fizer a vontade de 

Deus esse é meu irmão,  

minha irmã e minha Mãe». 

(Mc 3, 33-35) 

Agenda Santoral 

 

Dia 09 – S. Efrém (Diácono e Doutor da 

Igreja) 

Dia 10 – S. Anjo da Guarda de 

Portugal  

Dia 11 – Sagrado Coração de Jesus.  

Dia 12 – Imaculado Coração da Virgem 

Santa Maria. 
 

 
 

 

Quem fizer a vontade 

de Deus… 

 
“Quem fizer a vontade de Deus, 

esse é meu irmão,  

minha irmã e minha mãe.” 

 

Na primeira Leitura, o autor do livro 

do Génesis leva-nos ao jardim do 

paraíso e relata o diálogo de Deus com o 

homem: “Onde Estás?” Adão respondeu: 

“Ouvi o rumor dos vossos passos no 

jardim e, como estava nu, tive medo e 

escondi-me”. Desobedecendo a Deus os 

nossos primeiros pais sentem vergonha 

e medo. Estes sentimentos são sinais de 

rutura com a anterior situação de 

inocência e de harmonia. A “árvore do 

conhecimento do bem e do mal” significa 

o orgulho e a autossuficiência. Não 

devemos prescindir de Deus para decidir 

por nós próprios o que é bem e o que é 

mal. Ao defender-se, o homem acusa a 

mulher: “a mulher, que me deste por 

companheira, deu-me do fruto da árvore 

e eu comi”. Vem, depois, a “defesa” da 

mulher: “a serpente enganou-me e eu 

comi”.  

Deus, é justo juiz. Deus não 

abandonou a humanidade e anunciou a 

Boa Nova: “Estabelecerei inimizade 

entre ti (serpente) e a mulher, entre a tua 

descendência e a descendência dela. 

Esta te esmagará a cabeça.”  

Da descendência da mulher havia de 

nascer, Jesus o Salvador. Adão e Eva 

tinham sido felizes, ao ponto de terem a 

alegria de passear com Deus, “pela brisa 

da tarde”. Que nostalgia desse tempo! A 

nossa alma tem sede de viver com Deus. 

E Deus alimentou esse nosso desejo, 

revelando-nos: “As minhas delícias 

consistem em viver no meio dos filhos 

dos homens!”  

Na plenitude dos tempos, Deus Pai 

cumpriu a sua promessa. Jesus veio 

acampar no meio de nós. “Habitou no 

meio de nós o Verbo cheio de graça e da 

sua plenitude todos nós recebemos. A 

graça e a verdade vieram por Jesus 

Cristo. (J0 1, 14) Jesus é o Emanuel. 

“Eis que uma virgem conceberá e dará à 

luz um filho chamado Emanuel, que quer 

dizer Deus connosco.”  

No Evangelho de hoje vemos Jesus 

rodeado da multidão e dos seus 

discípulos, sentados ao seu redor, 

escutando as suas palavras. Que Boa 

Nova! Que Feliz anúncio: “Quem fizer a 

vontade de Meu Pai, esse é Meu irmão, 

minha irmã e minha mãe.” Com a 

Liturgia recordamos: “Pai santo, Vós 

revelastes na plenitude dos tempos o 

mistério escondido: Em Cristo, novo 

Adão e em Maria, nova Eva, 

manifestaste finalmente a vossa Igreja, 

primícias da humanidade redimida.” 

(Prefácio de Nossa Senhora).  

Nós somos a nova família de Jesus. 

Ele ensinou-nos a chamar a Deus com o 

nome de Pai. Jesus fez-nos esta 

confidência: “Pedireis em meu nome. 

Não digo que rogarei por vós, porque o 

próprio Pai vos ama, porque me amastes 

e acreditastes que Eu vim de Deus.” (Jo 

16,26-27) Nós somos Seus filhos “muito 

amados.” Acerca dos que acreditam em 

Jesus e o recebem, São João escreveu 

no Prólogo do seu Evangelho: “Estes 

não nasceram da vontade da carne e do 

sangue, mas de Deus.”  

Obrigado, Jesus, porque hoje nos 

revelais a nossa verdadeira identidade: 

nós somos a vossa família. 
 

 
 

 

  

Fala o Santo Padre 
  

«O Reino de Deus requer a  

nossa colaboração,  

mas é sobretudo iniciativa e  

dom do Senhor.  

A nossa obra frágil, se for inserida 

na de Deus não receia as dificuldades. 

A vitória do Senhor é certa.» 
 

O Evangelho de Marcos (do próximo 

Domingo, XI Comum), contém duas 

parábolas muito breves: a da semente 

que germina e cresce sozinha, e a do 

grão de mostarda (cf. Mc 4, 26-34). 

Através destas imagens tiradas do 

mundo rural, Jesus apresenta a eficácia 

da Palavra de Deus e as exigências do 

seu Reino, mostrando as razões da 

nossa esperança e do nosso 

compromisso na história. 
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Na primeira parábola a atenção é 

dada ao facto de que a semente, 

lançada na terra, ganha raiz e se 

desenvolve sozinha, quer o camponês 

durma quer vigie. Ele tem confiança no 

poder interno da semente e na fertilidade 

do terreno. Na linguagem evangélica, a 

semente é símbolo da Palavra de Deus, 

cuja fecundidade é recordada por esta 

parábola. Do mesmo modo como a 

semente humilde se desenvolve na terra, 

também a Palavra age com o poder de 

Deus no coração de quem a ouve. Deus 

confiou a sua Palavra à nossa terra, ou 

seja, a cada um de nós com a nossa 

humanidade concreta. Podemos ser 

confiantes, porque a Palavra de Deus é 

palavra criadora, destinada a tornar-se 

«o grão abundante na espiga» (v. 28). 

Esta Palavra, se for aceite, certamente 

dará os seus frutos, porque o próprio 

Deus a faz germinar e maturar através 

de veredas que nem sempre podemos 

verificar e de um modo que nós não 

sabemos (cf. v. 27). Tudo isto faz 

compreender que é sempre Deus, é 

sempre Deus quem faz crescer o seu 

Reino — por isso rezamos tanto para 

que «venha a nós o vosso Reino» — é 

Ele quem o faz crescer, o homem é seu 

humilde colaborador, que contempla e 

rejubila pela criadora ação divina e 

aguarda paciente os seus frutos. 

A Palavra de Deus faz crescer, dá 

vida. E aqui gostaria de vos recordar 

mais uma vez a importância de ter o 

Evangelho, a Bíblia, ao alcance — o 

Evangelho pequeno na bolsa, no bolso 

— e de nos alimentarmos todos os dias 

com esta Palavra viva de Deus: ler todos 

os dias um excerto do Evangelho, um 

trecho da Bíblia. Nunca vos esqueçais 

disto, por favor. Porque é esta a força 

que faz germinar em nós a vida do Reino 

de Deus. 

A segunda parábola utiliza a imagem 

do grão de mostarda. Apesar de ser a 

mais pequenina de todas as sementes, 

está cheia de vida e cresce até se tornar 

«a planta mais frondosa do horto» (Mc 4, 

32). É assim o Reino de Deus: uma 

realidade humanamente pequena e de 

aparência irrelevante. Para fazer parte 

dele é preciso ser pobre de coração; não 

confiar nas próprias capacidades, mas 

no poder do amor de Deus; não agir para 

ser importante aos olhos do mundo, mas 

precioso aos olhos de Deus, que tem 

predileção pelos simples e humildes. 

Quando vivemos assim, através de nós 

irrompe a força de Cristo e transforma o 

que é pequenino e modesto numa 

realidade que faz fermentar toda a 

massa do mundo e da história. 

Obtemos destas duas parábolas um 

ensinamento importante: o Reino de 

Deus requer a nossa colaboração, mas é 

sobretudo iniciativa e dom do Senhor. A 

nossa obra frágil, aparentemente 

pequenina face à complexidade dos 

problemas do mundo, se for inserida na 

de Deus não receia as dificuldades. A 

vitória do Senhor é certa: o seu amor 

fará germinar e crescer todas as 

sementes de bem presentes na terra. 

Isto abre-nos à confiança e à esperança, 

não obstante os dramas, as injustiças, os 

sofrimentos que encontramos. A 

semente do bem e da paz germina e 

desenvolve-se, porque o amor misericor-

dioso de Deus a faz amadurecer. 

A Virgem Santa, que acolheu como 

«terra fecunda» a semente da Palavra 

divina, nos ampare nesta esperança que 

nunca nos desilude. 

 Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

Junho de 2015 

 
 
 

 

Sabias que… 

 

A família no tempo de Jesus 
 

No tempo de Jesus o conceito de 

família era diferente de hoje. Consistia 

numa unidade ampla de pessoas que 

habitavam, em geral, num mesmo povo 

e aldeia. À frente da mesma estava o 

pai, autêntico patriarca. Junto dele se 

uniam os filhos com suas esposas. 

Aquelas famílias reuniam o que hoje 

chamaríamos: avós, pais, mães, tios, 

primos, netos… Facilmente chegavam a 

ter meia centena de membros. No seio 

destas unidades familiares existiam 

normas e costumes próprios que todos 

cumpriam. 
 

 
 

 

 

Oração da Igreja 

 

Intenções 
 

Durante este mês de junho, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 

Pela evangelização: 

– A beleza do matrimónio. 

Rezemos pelos jovens que se 

preparam para o matrimónio com o apoio 

de uma comunidade cristã, para que 

cresçam no amor, com generosidade, 

fidelidade e paciência. 
 

 
 

 

Descomplica (70) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

 
11 verbos que descomplicam  

a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  
Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 

Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Sexto verbo: “Entregar” 

 

Já agi por impulso, já me precipitei e 

já me arrependi. Já me culpei e já me 

perdoei. Já demorei muito tempo a agir e 

perdi a oportunidade. Já me arrependi, já 

me culpei e já me perdoei por isso 

também. Um dia, comecei a observar, a 

ver com o coração e a reparar. Percebi 

que – se souber esperar – há um 

momento em que tudo fica óbvio, em 

que as dúvidas se dissipam e se 

transformam em certezas. Continuo a 

reaprender. A guardar tempo para me 

conhecer. A dedicar horas ao meu 

trabalho interno. A cuidar de mim e da 

minha energia. A deixar que as dúvidas 

se dissipem e que a espera torne – o 

que espero – óbvio. Tenho fé, amor e 

luz. E é assim que sei que estou a seguir 

o meu coração.  
 

– Sigo o meu coração.  
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Oração 
 

 

O caminho de Jesus está feito de 

esperanças, e de olhares fixos num 

futuro novo que será melhor com o 

esforço de todos. 

O caminho de Jesus transita por 

lugares de misericórdia, cruza a terra do 

perdão onde se esquecem as ofensas. O 

caminho de Jesus é caminho de mãos 

abertas. 
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Nas margens do caminho de Jesus 

cresce a árvore do sorriso; sombra para 

o caminhante. 

O caminho de Jesus percorre-se com 

os pés e o coração. 
 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

 

1 

A hora de comer, 

 é a da fome. 

2 

A hora de comer, 

 é a mais pequena. 

3 

Bem come o vilão, 

 se lhe dão. 

4 

Bem mal farás, 

 que andes e não comas. 

5 

Bocado comido, 

 não apanha amigo. 

6 

Não se pode fazer a par, 

comer e assoprar. 
 

 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana, apenas a paróquia de 

Eiriz, regista um aniversariante: 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– PAULA MEIRELES, na próxima 

sexta-feira, dia 11 de junho.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Paula 

Meireles, um feliz aniversário, festejado 

com muita alegria, muito bolo e muito 

champagne.  

Parabéns, Paula. 
 

 
 

 

 

Adivinha 
 

Qual a palavra de três sílabas que 

lida às direitas ou às avessas, significa 

sempre voltar à vida? 

(Solução: «REVIVER»). 

Humor 

Funeral 
 

José Faleceu. No testamento, deixou 

30.000 euros para as despesas do 

funeral e para as primeiras necessidades 

da viúva. 

Após a sepultura, já a caminho de 

casa, Helena chegou-se junto da amiga 

Sebastiana e desabafou: 

 – Estou certa de que o José está 

muito satisfeito… 

– Sim… tudo correu muito bem… 

Mas deve ter custado uma nota… 

– Olha… Tudo o que ele deixou. 

Trinta mil… 

– Trinta mil?! 

– Sim…  O funeral custou 6.500 

euros; Doei à igreja 500 euros; O velório, 

comida e bebidas, foram mais 500 euros. 

O resto foi para a pedra memorial… 

Sebastiana faz rapidamente o cálculo 

e disse: 

– O quê?! 22.500 euros por uma 

pedra memorial? Meu Deus! Qual o seu 

tamanho? 

– Dois quilates e meio! 

 

Leve-a! 
 

Um homem colocou este anúncio no 

jornal: 

“Procura-se esposa”. 

No dia seguinte recebeu centenas de 

cartas a dizer todas a mesma coisa: 

“Pode ficar com a minha”. 
 

 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC’s 

06-06-2021  

 X Domingo Comum 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
José Maria 

Matos 

Rita 

Mendes 

1.ª Leitura 
José Maria 

Matos 

Rita 

Mendes 

2.ª Leitura 
José Maria 

Matos 

Rita 

Mendes 

Oração 
Universal 

José Maria 

Matos 

Rita 

Mendes 
 

 

C A R V A L H O S A 

 
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA 

CAMUNHÃO 

 
 

Local 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 
José 

Meireles 

Martinho 

Matos 

Local - 2  
Manuel  

Leão 

Maria 

José 

Local - 3 
José M.ª 

Matos 

Tony 

Moreira 

Local - 4 
Glória  

Martins 

Maria  

Guiomar 

Local - 5 
Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 

Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 
 

 
 
 

 

 
 

Os Meus irmãos, são… 
 

«Minha mãe e meus irmãos, são 

todos aqueles que fazem a 

vontade do meu Pai» 
 

(Mc 3, 33-35) 
 

 

Jesus em casa com os discípulos 

 
 

 

 

A Fechar 
 

CIÚME, 

é quando o coração fica apertado 

porque não confia em si mesmo. 
 

 
 

 

 
Este jornal foi concluído 

em 5 de maio 
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