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XI Domingo Comum 

São Marcos, no Evangelho de hoje, 

apresenta-nos duas parábolas utilizadas 

por Jesus para nos falar do Reino de 

Deus. Na primeira, destaca a semente 

lançada à terra que germina e cresce 

sozinha, enquanto o lavrador dorme e se 

levanta noite e dia. Na segunda, 

descobrimos a força e a vitalidade do 

pequeno grão de mostarda, que há de 

transformar-se na maior de todas as 

plantas da horta.  

A germinação na terra e o cresci-

mento da planta não dependem de nós. 
 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Sl 26, 7.9 

 

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. 

Vós sois o meu refúgio:  

não me abandoneis, meu Deus, meu 

Salvador. 
 

 
 

 

Introdução 

Ao acordar contemplaremos a espiga 

madura. 

Temos a impressão de assistir a um 

rápido declínio dos valores cristãos: 

vemos o ser humano que tenta libertar-    

-se, coloca-se a si mesmo como ponto 

de referência absoluto, como medida de 

tudo, constitui-se como árbitro do bem e 

do mal, considera absoluta a realidade 

deste mundo e a fé um aspeto ultra-

passado da vida. Isto é o secularismo, 

um fenómeno que tem raízes históricas 

remotas, mas atingiu o auge no nosso 

tempo. Porquê? 

Ao procurar as causas há quem 

atribua a responsabilidade aos padres 

que, cada vez mais impassíveis, evitam 

lembrar aquelas verdades que no 

passado, quando as igrejas transbor-

davam de fiéis, constituíam os temas 

recorrentes (apelantes) da catequese: o 

julgamento de Deus, a condenação 

eterna, o diabo, os castigos. 

Mas a verdade é outra: hoje estamos 

a pagar as consequências de uma 

evangelização e de uma catequese que 

– sem querer aqui atribuir culpas aos 

pregadores e catequistas do passado 

cheios de boa vontade – estava 

desligada da palavra de Deus. 

O futuro está nas nossas mãos. A 

Igreja voltou a tomar consciência do 

tesouro que o Mestre lhe confiou: a 

Palavra, semente que aguarda ser 

espalhada pelo mundo com abundância, 

para que a fé refloresça sobre bases 

novas e com um fundamento seguro. 

Quem, nos dias de hoje, com 

canseira, vai espalhando pelo mundo 

esta semente preciosa, não irá contem-

plar a espiga madura; mas, pelo menos 

a planta, isso sim, pode pedir ao Senhor 

que lha permita vislumbrar. 

– Só o grão de trigo que desaparece 

na terra produz muito fruto. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Ez, 17, 22-24 

 
 

MONIÇÃO: 
 

«Eu elevo a árvore modesta.» 

Esta passagem do profeta Ezequiel 

ofereceu a Jesus a ocasião para anunciar as 

duas parábolas que vamos escutar no 

Evangelho. O profeta mostra-nos como Deus 

pode fazer de um pequeno ramo uma árvore 

frondosa. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Profecia de Ezequiel 
 

22Eis o que diz o Senhor Deus: 

«Do cimo do grande cedro, dos 

seus ramos mais altos, Eu próprio 

vou colher um ramo novo, vou 

plantá-lo num monte muito alto.  
23Na elevada montanha de Israel o 

hei de plantar. Ele há de lançar 
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ramos e dar frutos e tornar-se-á 

um cedro majestoso. Nele farão 

ninho todas as aves, toda a 

espécie de pássaros habitará à 

sombra dos seus ramos. 24E todas 

as árvores do campo hão de saber 

que Eu sou o Senhor; abato a 

árvore elevada e elevo a árvore 

abatida, faço que seque a árvore 

verde e reverdeço a árvore seca. 

Eu, o Senhor, o afirmei e o hei de 

realizar.» 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Leitura fácil de proclamar, desde que o 

faças devagar, sem correria, respeitando os 

parágrafos e toda a pontuação do texto. 

Fazer a divisão do texto na última frase 

“Eu, o Senhor, digo...” 

Presta atenção às palavras: plantá-lo / 

tornar-se-á / reverdeço / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Esta profecia fora pronunciada por 

Ezequiel num momento particularmente 

dramático da história de Israel: Joaquim, 

o último rebento da dinastia de David, 

fora derrotado, aprisionado e deportado 

para a Babilónia. 

Este desastre nacional fez vacilar a fé 

de muitos israelitas, que se perguntavam 

como pôde o Senhor, que tinha 

prometido a David uma dinastia eterna, 

permitir que Joaquim fosse arrancado do 

trono de Jerusalém da mesma forma que 

uma árvore é arrancada pelo furacão e 

arrastada para longe pelas águas 

impetuosas do rio. Teria Deus faltado à 

promessa de fidelidade que jurara ao 

seu eleito? 

A esta questão angustiante Ezequiel, 

que se encontra entre os deportados da 

Babilónia, responde com uma imagem. A 

família de David – explica ele – é um 

cedro vigoroso que um lenhador bárbaro 

e impiedoso, Nabucodonosor, rei da 

Babilónia abateu e despedaçou. 

Mas Deus não falta às suas 

promessas, e eis o que Ele fará: irá à 

Babilónia e, do cedro devastado da 

dinastia de David, colherá o último 

rebento e há de transplantá-lo para um 

alto monte da terra de Israel (v. 22). Este 

rebento frágil e quase sem vida há de 

desenvolver-se até se tornar um cedro 

imenso, sob o qual habitarão todas as 

aves do céu (v. 23). 

A promessa é, sem exagero, 

assombrosa. Com a imagem das aves 

do céu o profeta alude aos reinos 

vassalos do imenso Império Assírio (Ez 

31, 6). Estes – garante ele – um dia, 

passarão a estar sob o domínio de 

Israel, todos lhe serão submetidos, como 

no tempo de David. 

Quando proferia esta profecia 

Ezequiel sonhava, provavelmente, com 

uma rápida restauração da dinastia 

davídica, mas os anos passaram e as 

suas expectativas não se verificaram. 

Nesta situação ia-se delineando, de 

forma cada vez mais clara, a expectativa 

de um messias, um rebento da família de 

David, destinado a realizar plenamente 

as promessas feitas pelo Senhor ao seu 

povo. 

No tempo estabelecido, as profecias 

realizaram-se em Jesus, o rebento do 

grande cedro que Deus plantara na terra. 

É Ele o descendente de David que todos 

esperavam. As aves que encontram 

repouso à sombra dos seus ramos 

representam todos os povos, que antes 

estavam submetidos ao poder do mal 

que os tornava escravos. Os ramos, por 

sua vez, poderiam indicar os braços aco-

lhedores da comunidade cristã. 

Esta leitura é um convite a confiar em 

Deus, sempre, mas sobretudo quando as 

nossas expectativas parecem vãs e as 

nossas esperanças não se realizam. Ele 

é aquele que costuma «elevar a árvore 

modesta» e é capaz de «reverdecer a 

árvore seca» (v. 24). 

As expressões utilizadas por Ezequiel 

recordam o canto de Maria: «Derrubou 

os poderosos de seus tronos e exaltou 

os humildes» (Lc 1, 52). Evocam, 

sobretudo, a maior obra de Deus: a 

ressurreição de Cristo. Do sepulcro, 

onde reinava incontestada a morte, Ele 

fez surgir a vida. Se realizou um tal 

prodígio, saberá também transformar em 

vitória qualquer derrota. 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
91 (92) 2-3. 13-14. 15-16. (R. cf. 2a) 

 

 

MONIÇÃO: 

 
O salmista escreveu esta ação de graças 

para exprimir a sua alegria pelas maravilhas, 

pela bondade e pela fidelidade de Deus, a 

quem canta logo pela manhã, ao som da 

harpa, da lira e da cítara. 

 

REFRÃO: 

  
É BOM LOUVAR-VOS SENHOR 

 

SALMO: 

 
É bom louvar o Senhor 

e cantar salmos ao vosso nome, ó 

Altíssimo, 

proclamar pela manhã a vossa bondade 

e durante a noite a vossa fidelidade. 
 

O justo florescerá como a palmeira, 

crescerá como o cedro do Líbano; 

plantado na casa do Senhor, 

florescerá nos átrios do nosso Deus. 
 

Mesmo na velhice dará o seu fruto, 

cheio de seiva e de vigor, 

para proclamar que o Senhor é justo: 

n'Ele, que é o meu refúgio, não há 

iniquidade.   
 
 

 

Segunda Leitura 
2 Cor 5, 6-10 

 

 

MONIÇÃO: 
 

«Empenhamo-nos em agradar ao Senhor, 

quer continuemos a habitar neste corpo, quer 

tenhamos de sair dele.» 

O cristão vive neste mundo sempre numa 

grande tensão entre a experiência diária desta 

vida e a saudade da vida futura. O cristão vive 

como exilado, neste mundo, mas cheio de 

esperança de alcançar a pátria celeste. 

 
 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Meus irmãos: 6Nós estamos 

sempre cheios de confiança, 

sabendo que, enquanto habitar-

mos neste corpo, vivemos como 

que exilados, longe do Senhor,  
7pois caminhamos pela fé e não 

vemos claramente. 8E, com a 

mesma confiança, preferíamos 

exilar-nos do corpo, para 

habitarmos junto do Senhor. 9Por 

isso nos empenhamos em Lhe ser 

agradáveis, quer continuemos a 

habitar no corpo, quer tenhamos 



de afastar-nos dele. 10Todos nós 

devemos aparecer a descoberto 

perante o tribunal de Cristo, a fim 

de cada qual receber a sua paga, 

pelas obras feitas durante a vida 

corporal, conforme as tiver 

praticado, boas ou más. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Exercita a respiração, porque a primeira e 

a última frase do texto, são longas. De resto, 

o texto não é de todo difícil, mas: 

Proclama a leitura com convicção, como 

quem acredita no que lê e não como quem 

conta histórias infantis a crianças. Os 

membros da assembleia são adultos e, ou 

entendem o que lemos, percebendo que é 

importante o que acabam de escutar, pela 

forma responsável e cuidada como o 

fazemos, ou sentem-se tratados como 

crianças que vêm à missa ouvir aquilo que 

nada lhes disse, porque nada entenderam e, 

o mais certo, é não voltarem mais.  

Depois lamentamo-nos porque vemos 

cada vez menos pessoas nas Eucaristias. 

Não teremos nós, Leitores, responsabilidade 

nisso? 

Exercita as palavras: habitarmos / 

exilados / exilar-nos / ou outras. 
 

  
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Dissemos já, nos domingos 

anteriores, que Paulo, com o passar dos 

anos, começava a sentir o cansaço. Os 

sofrimentos que suportara, as 

perseguições, as traições dos amigos, a 

incompreensão da parte de muitos 

irmãos de fé, tinham deixado marcas no 

corpo e no espírito. 

Na primeira parte do trecho 

Na primeira parte do trecho de hoje 

(v. 6-8), ele compara a sua condição à 

do exilado: sente-se estrangeiro neste 

mundo, vive distante da sua terra, com o 

pensamento voltado para a pátria que o 

aguarda. Deseja estar para sempre com 

Deus e com Cristo e sabe que, para 

atingir esta vida plena e definitiva, deve 

passar através da morte; mas este 

pensamento não o assusta. 

Na segunda parte 

Depois, na segunda parte (v. 9), dá-    

-se conta que o seu desejo de deixar 

este mundo poderia ser entendido como 

uma fuga às dificuldades, aos 

sofrimentos, às suas responsabilidades 

para com as comunidades cristãs 

nascidas da sua pregação. Então, 

conclui: enquanto o Senhor me quiser 

deixar neste corpo, darei o melhor de 

mim mesmo. 

Na última parte do trecho 

Finalmente, no último versículo (v. 

10), recorrendo à imagem tradicional do 

juízo de Deus, lembra o valor e a 

importância decisiva da vida neste 

mundo. A vida futura não irá nascer do 

nada, mas germinará daquilo que cada 

um terá semeado nesta vida.  Ninguém 

será rejeitado pelo Senhor, mas a 

capacidade de acolher o seu infinito 

amor será diferente para cada um e 

dependerá da melhor ou pior «gestação» 

vivida neste mundo. 
 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
 

 

MONIÇÃO: 
 

A semente é a Palavra de Deus, Cristo é 

o semeador; todo aquele que O encontra, 

encontra a vida eterna.  

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
“A semente é a palavra de Deus e o 

semeador é Cristo:  

quem O encontrar permanecerá para 

sempre.” 
 

 
 

 

Evangelho 
Mc 4, 26-34 

 
 

EVANGELHO: 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 26dizia Jesus às 

multidões: «O Reino de Deus é como um 

homem que lançou a semente à 

terra. 27Dorme e levanta-se, de noite e 

de dia, enquanto a semente germina e 

cresce, sem ele saber como. 28A terra 

produz por si, primeiro o pé, depois a 

espiga, por fim o trigo maduro na 

espiga. 29E, mal o trigo o permite, logo 

ele mete a foice; a seara está 

pronta. 30Jesus dizia também: «A que 

havemos de comparar o Reino de Deus? 

Em que parábola o havemos de 

apresentar? 31É como o grão de 

mostarda que, ao ser semeado no 

terreno, é a menor de todas as sementes 

que há na terra. 32Mas, depois de 

semeado, começa a crescer, torna-se a 

maior de todas as plantas da horta e 

deita ramos tão grandes que as aves do 

céu vêm abrigar-se à sua 

sombra.» 33Jesus pregava-lhes a palavra 

Deus com muitas parábolas destas, 

conforme eram capazes entender. 34E 

não lhes falava senão por meio de 

parábolas, e, em particular, tudo 

explicava aos discípulos.  
 

Palavra da Salvação. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Pode-se acelerar o crescimento do 

reino de Deus? 

Jesus responde a esta pergunta com 

uma breve parábola, uma pequena 

pérola, que apenas Marcos nos 

transmite, e que constitui a primeira 

parte do Evangelho de hoje (v. 26-29). 

Está dividida em três partes, de 

dimensão diferente, que correspondem 

aos três momentos do trabalho agrícola: 

a sementeira (v. 26), o crescimento da 

semente (v. 27-28) e a ceifa (v. 29). 

A primeira e a terceira, ou seja, 

aquelas nas quais é descrito o trabalho 

do agricultor, estão reduzidas ao mínimo: 

«Lança a semente à terra» (v. 26) e 

«mete a foice» (v. 29), nada mais. 

Já muito mais desenvolvida está a 

parte central, que ocupa dois terços da 

parábola. O narrador quer claramente 

atrair toda a atenção para o tempo do 

crescimento; por isso, forçando até mes-

mo um pouco, não só evita enfatizar 

(evita aborrecer) o trabalho do agricultor, 

mas ignora propositadamente as 

atividades que este habitualmente faz, 

depois de ter semeado: a proteção, a 

limpeza, a irrigação dos campos. Jesus 

quer evidenciar apenas uma coisa: a 

força irresistível da semente que, uma 

vez lançada à terra, cresce sozinha. 
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Da primeira parte da parábola (v. 26) 

relevamos um pormenor: o evangelista 

não utiliza o termo técnico semear, mas 

fala de um homem que lança a semente, 

tornando quase percetível o gesto amplo 

do braço do agricultor que espalha por 

todo o lado, com alegria e sem 

restrições, os preciosos grãos. É assim 

que deve ser difundida a mensagem 

evangélica, com abundância, e deve ser 

lançada à terra; não num campo definido 

e restrito, mas por todo o lado, em todo o 

mundo. Trata-se de um convite a superar 

qualquer tipo de exclusivismo; nenhum 

povo pode considerar reservadas para si 

as bênçãos de Deus. 

Depois do período da sementeira, 

chega o momento em que cessa o 

trabalho do homem (v. 27-28). Passam 

os dias e as noites, e o agricultor dorme 

e levanta-se já sem poder intervir no 

crescimento. É inútil que se inquiete ou 

se preocupe, porque o processo já não 

depende dele; pode agitar-se e entrar no 

campo, mas só vai criar problemas ao 

pisar os rebentos ainda tenros. Nada 

mais deve fazer do que aguardar. É de 

facto, em silêncio e de modo quase 

impercetível, que começa o prodígio: da 

terra brota a planta. 

O crescimento da planta  

e do fruto 

A descrição do crescimento é 

detalhada: começa por aparecer o caule, 

verde e tenro, depois a espiga e por fim 

o grão maduro. Um desenvolvimento que 

causa estupefação e que encanta, mas 

que não pode ser forçado, exige tempo e 

paciência. 

A assimilação da mensagem 

evangélica não é imediata; a obra de 

transformação interior do ser humano 

precisa de dias e de anos. No entanto, 

uma vez que penetrou no coração, a 

palavra de Cristo põe em movimento 

uma dinâmica imparável, mesmo se é 

lenta. Quem ouve esta palavra não 

permanece o mesmo.  

Uma das tentações mais comuns dos 

apóstolos do Evangelho é o desenco-

rajamento. É frequente sentirem-se 

abatidos se não notam imediatamente 

algum resultado concreto da sua 

pregação. 

A mensagem desta parábola é 

dirigida principalmente a eles. Se têm a 

certeza de ter anunciado a mensagem 

autêntica de Cristo, se não a 

confundiram com a sabedoria deste 

mundo, se não enfraqueceram a sua 

força arrebatadora com algum acres-

cento de bom senso humano, então 

devem ter a certeza interior de que os 

frutos serão abundantes. 

A estação e a abundância da 

colheita, não depende deles, mas do 

terreno – mais ou menos fecundo – onde 

a semente da palavra caiu. 

Um modelo de pregador é Paulo, que 

assim dizia aos Coríntios: «Eu plantei, 

Apolo regou, mas foi Deus quem deu o 

crescimento» (1 Cor 3,6). 

Respeitar o amadurecimento 

O processo de amadurecimento deve 

ser respeitado. Quem o quer acelerar, 

arrisca-se a deixar-se tomar pelo 

frenesim, convence-se de poder 

substituir com a sua, a ação do Espírito 

e, se intervém, facilmente perde o 

controlo e recorre a métodos incorretos, 

usa a coerção (a imposição), não 

respeita a liberdade, faz chantagem 

psicológica. 

Aquelas pessoas que, desde os 

tempos de Santo Agostinho, chegam ao 

ponto de justificar o recurso à espada 

para obrigar à conversão, não fazem 

mais que provar a que aberrações pode 

conduzir a falta de respeito pelos tempos 

de crescimento da semente. 

A parábola interpela todos, pais, 

educadores, responsáveis da comuni-

dade cristã que, mesmo se animados 

pelas melhores intenções, se deixam por 

vezes tomar pela impaciência, pela 

pressa, pelo desejo de eficiência, 

obtendo como único resultado uma fama 

de pessoas irritantes, agressivas e 

intolerantes. 

Grande parte das recomendações 

dos mestres de vida espiritual é 

constituída por convites insistentes ao 

esforço, à atividade incansável, ao 

trabalho febril. O Evangelho de hoje 

chama a atenção para um outro aspeto 

igualmente importante. Há momentos em 

que é necessário «dormir», ou seja, 

saber esperar, manter a calma e sentar-    

-se a contemplar com admiração a 

semente que germina e cresce sozinha. 

Os frutos estarão certamente para além 

de todas as previsões. Quem não está 

convencido deste facto não tem fé na 

força prodigiosa da palavra de Cristo. 

Experiência da vida do campo 

Também a segunda parábola (v. 30-

32) provém da experiência da vida do 

campo. O agricultor vê todos os dias 

desaparecerem na terra pequenas 

sementes, que depois renascem para se 

tornarem plantas, arbustos e até grandes 

árvores. 

É este prodigioso contraste entre a 

pequenez dos inícios e a grandeza dos 

resultados que Jesus pretende pôr em 

relevo com a parábola do grão de 

mostarda que, segundo a opinião 

popular, era a mais pequena de todas as 

sementes. A admiração provinha da 

constatação de que, a partir de uma 

semente quase invisível, germinava e 

crescia, numa única estação, um arbusto 

que ainda hoje, ao longo das margens 

do lago da Galileia, pode atingir os três 

metros de altura. 

Com esta parábola, Jesus não 

pretendia fazer profecias acerca dos 

triunfos da Igreja que, iniciada com um 

grupo de pobres pescadores, tornar-se-     

-ia uma instituição sólida, influente, 

capaz de incutir temor e respeito até 

mesmo aos detentores do poder político. 

O desenvolvimento do reino de Deus 

não se mede com estatísticas, porque – 

como referia Lucas – não se pode ver ou 

quantificar; de facto, está no mais íntimo 

de cada pessoa (Lc 17, 21). 

A semente 

A semente do reino de Deus 

permanece sempre pequena e privada 

da glória deste mundo; os efeitos que 

produz é que superam qualquer 

expectativa e na parábola são 

representados através de imagens do 

Antigo Testamento. 

O crescimento da árvore 

O crescimento vigoroso da árvore 

evoca a exuberância de vida, a plenitude 

do sucesso. Ezequiel compara o Egipto, 

no apogeu do seu poder, a um «cedro do 

Líbano, de belas ramagens, de folhagem 

espessa, de tronco alto, cuja copa se 

eleva até às nuvens. O seu tronco se 

eleva mais do que todas as árvores do 

campo» (Ez 31, 3-5). 

A sombra 

A sombra que protege dos raios 

ardentes do Sol é uma metáfora da 

proteção oferecida pelo reino de Deus 

àqueles que nele entram (Sl 91, 1). 

Também a imagem das aves do céu 

que sob ela se abrigam se encontra com 

frequência no Antigo Testamento (Ez 31, 

6); representa aquelas pessoas que, 

tendo confiado plenamente na palavra  
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de Deus, edificam o seu ninho na casa 

do Senhor (Sl 84, 4), ou seja, orientam a 

sua vida em sintonia com os valores 

evangélicos. Experimentarão a beatitude 

(a felicidade), a paz, a plenitude do amor 

reparadas à sombra oferecida pelo 

Altíssimo (Sl 91, 1). 

Fazer-se pequeno como o grão 

de mostarda 

A parábola é um convite a considerar 

a realidade com os olhos de Deus. As 

pessoas dão valor ao que é grande, ao 

que se mostra, julgam os sucessos e os 

fracassos dos outros com base no 

dinheiro acumulado, na posição de poder 

alcançado, nos títulos honoríficos, no 

prestígio, na notoriedade. Jesus inverteu 

a escala de valores: «Quem se fizer 

humilde será o maior no reino do céu» 

(Mt 18, 3). 

Só quem se fizer pequeno como um 

grão de mostarda se tornará «como a 

árvore plantada ao longo da corrente: dá 

fruto na estação própria e a sua 

folhagem não murcha» (SI 1, 3). 

A parábola pretende infundir alegria e 

otimismo. Um dia todos verão as 

maravilhas operadas por Deus através 

de quem, como o seu Filho, se tiver 

tornado um humilde e manso servo de 

todos. 

De toda a mensagem cristã, esta é 

certamente a parte mais difícil de 

assimilar, portanto não admira que nem 

todos e possam entender. Para a maior 

parte das pessoas permanece um 

enigma sem solução, não porque não 

compreendam o seu significado, mas 

porque é humanamente absurdo e 

inconcebível que, se alguém se tornar 

pequeno, possa aparecer grande aos 

olhos de Deus. 

Agora façamos reflexão 

O trecho termina com uma anotação 

do evangelista: «em particular, Jesus 

explicava tudo aos seus discípulos» (v. 

34). É necessária a reflexão, o silêncio e 

a oração; é preciso dedicar tempo ao 

diálogo com Cristo, é necessário criar 

um clima espiritual apropriado para 

acolher, do Espírito, a luz necessária 

para assimilar e traduzir em escolhas de 

vida a mensagem desta parábola. 
 

 
 

 

 

«O Reino de Deus é como um homem que 
lançou a semente à terra.»  

(Mc 4, 26) 

Oração Universal 

 

 

1  
 

Pelo Papa Francisco, que preside a toda 

a Igreja, 

e pela nossa Conferência Episcopal 

e pela coragem de todos os bispos e 

presbíteros, 

oremos ao Senhor. 
 

2  
 

Pelos cristãos que perderam a fé, 

pelo povo judeu, vinha que Deus 

plantou, 

e pelos crentes de todas as religiões, 

oremos ao Senhor. 
 

3  
 

Pela semente lançada à terra por Jesus, 

pelo crescimento da fé na Igreja de hoje 

e por todas as missões e missionários, 

oremos ao Senhor. 
 

4  
 

Por aqueles que perderam a esperança, 

pelos que foram injustamente 

condenados 

e pelos que vivem no exílio, longe da 

pátria, 

oremos ao Senhor. 
 

5  
 

Pela nossa assembleia celebrante, 

por toda a comunidade (paroquial) 

e pelos nossos pais e irmãos que Deus 

chamou, 

oremos ao Senhor. 
 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Sl 26, 4 
 

Uma só coisa peço ao Senhor, por ela 

anseio:  

habitar na casa do Senhor, todos os dias 

da minha vida. 
 

 Ou: - 
Jo 17, 11 

 

Pai santo, guarda no teu nome os que 

Me deste,  

para que sejam em nós confirmados na 

unidade,  

diz o Senhor. 
 

 
 

 

Monição da Comunhão 

 
«E o pão que Eu hei de dar é a 

minha carne, que Eu darei pela vida 

do mundo»  

(Jo 6, 51) 

 

“Na última Ceia, na noite em que foi 

entregue, o nosso Salvador instituiu o 

sacrifício eucarístico do seu Corpo e do 

seu Sangue, para perpetuar pelo 

decorrer dos séculos, até Ele voltar, o 

sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua 

esposa amada, o memorial da sua morte 

e ressurreição: sacramento de piedade, 

sinal de unidade, vínculo de caridade, 

banquete pascal em que se recebe 

Cristo, a alma se enche de graça e nos é 

concedido o penhor da futura glória.   

A Igreja procura, solícita e cuidadosa, 

que os cristãos se alimentem à mesa do 

Corpo do Senhor; deem graças a Deus; 

aprendam a oferecer-se a si mesmos, ao 

oferecerem juntamente com o sacerdote, 

e não só pelas mãos dele, a hóstia 

imaculada; que, dia após dia, por Cristo 

mediador, progridam na unidade com 

Deus e entre si, para que finalmente 

Deus seja tudo em todos.” (1 Cor 15,28) 
 

(Sacrosantum Concilium,  

liturgia, nº 47-48) 

 
 

 

 

Monição final 
 

“A palavra está perto de ti, na tua 

boca e no teu coração. 

Se confessares com a tua boca que 

Jesus é o Senhor e se acreditares no teu 

coração que Deus o ressuscitou dos 

mortos, será salvo.” 

(Cf.  Rm 10, 8-10) 

 

Para um cristão, não é possível 

imaginar a própria missão na terra, sem 

a conceber como um caminho de 

santidade, porque «esta é, na verdade, a 

vontade de Deus: a nossa santificação» 

(1 Ts 4, 3). Cada santo é uma missão; é 

um projeto do Pai que visa refletir e 

encarnar, num momento determinado da 

história, um aspeto do Evangelho. 

Esta missão tem o seu sentido pleno 

em Cristo e só se compreende a partir 

d’Ele. No fundo, a santidade é viver em 

união com Ele os mistérios da sua vida; 

consiste em associar-se duma maneira  
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única e pessoal à morte e ressurreição 

do Senhor, em morrer e ressuscitar 

continuamente com Ele. Mas pode 

também envolver a reprodução na 

própria existência de diferentes aspetos 

da vida terrena de Jesus: a vida oculta, a 

vida comunitária, a proximidade aos 

últimos, a pobreza e outras manifes-

tações da sua doação por amor. A 

contemplação destes mistérios, como 

propunha Santo Inácio de Loyola, leva-      

-nos a encarná-los nas nossas opções e 

atitudes. Porque «tudo, na vida de 

Jesus, é sinal do seu mistério», «toda a 

vida de Cristo é revelação do Pai», «toda 

a vida de Cristo é mistério de redenção», 

«toda a vida de Cristo é mistério de 

recapitulação», e «tudo o que Cristo 

viveu, Ele próprio faz com que o 

possamos viver n’Ele e Ele vivê-lo em 

nós». 

(Papa Francisco,  

Exortação Apostólica,  

Gaudete et Exiultate, 19-20) 
 

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 19 – Santa Maria no Sábado. 
 

 
 

 

 

Eu elevo a árvore 

modesta 

 
O profeta Ezequiel escreve num 

período difícil da História de Israel. O 

último rei da família de David, o rei 

Joaquim, tinha sido derrotado e levado 

para o cativeiro da Babilónia. Os 

israelitas sentem vacilar a sua fé: Deus 

teria faltado à fidelidade que tinha jurado 

a David, no Salmo 89? “Encontrei a 

David, meu servo, ungi-o com óleo 

santo. Estarei sempre a seu lado e com 

a minha força o sustentarei. A minha 

fidelidade e a minha bondade estarão 

com ele, pelo meu nome será firmado o 

seu poder.”  

Então, o profeta responde com uma 

comparação: a família de David é como 

um cedro vigoroso. O rei de Babilónia 

veio e cortou-o. Mas Deus irá a 

Babilónia, tomará um ramo de dinastia 

de David e plantá-lo-á na terra de Israel. 

O pequeno ramo crescerá e tornar-se-á 

um cedro enorme onde “as aves do céu 

poderão habitar à sua sombra.”  

Esta profecia está cheia de otimismo 

e de esperança. Podemos acreditar 

sempre em Deus que “levanta a árvore 

baixa e faz reverdecer a árvore seca.” 

Esta linguagem recorda-nos o 

Magnificat, o cântico de Nossa Senhora: 

“O Senhor derrubou os poderosos de 

seus tronos e exaltou os humildes.” Deus 

é fiel e jamais esquece a sua aliança. 

Também nos Atos dos Apóstolos, São 

Paulo recorda esta verdade aos judeus 

de Antioquia da Pisídia: “Deus suscitou-    

-lhes David como rei, de quem deu este 

testemunho: encontrei a David, filho de 

Jessé, homem segundo o meu coração. 

Da sua descendência, Deus fez nascer 

Jesus, o Salvador de Israel.” (Atos 13, 

13-25) 
 

 
 

 

  

A menor das sementes 

torna-se a maior das 

plantas da horta 

 
Jesus anunciava o Reino de Deus 

utilizando as parábolas, servindo-se de 

comparações tiradas da vida real. A 

pregação de Jesus, ao apresentar o 

mistério do Reino de Deus, é comparada 

a uma sementeira. O seu desenvolvi-

mento é lento, mas constante e vigoroso. 

Porque a energia da semente e a força 

da Palavra de Deus, é poderosa. É essa 

vitalidade divina que a faz germinar, 

crescer, até chegar à hora da colheita. A 

humildade do começo contrasta com a 

grandeza que o Reino de Deus há de 

atingir quando chegar à sua plenitude, 

na hora da ceifa, “quando o Filho do 

Homem vier cheio de poder e de glória.” 

A semente é a Palavra de Deus 

 “A semente é a Palavra de Deus,” 

que contém uma força viva e irresistível. 

Uma vez anunciada penetra na 

inteligência e no coração de quem a 

ouve. Tal como a semente lançada à 

terra, a palavra divina germina e 

transforma a nossa vida. O Reino de 

Deus pode comparar-se com um grão de 

mostarda. Jesus põe em evidência o 

contraste entre a pequenez da semente 

e a grandeza da árvore. A menor de 

todas as sementes vai dar origem “à 

maior de todas as plantas da horta”. O 

Reino de Deus não se avalia pelo que é 

visível. O Reino de Deus está no 

coração de cada homem. É preciso 

esperar e confiar que a semente 

germine, cresça e dê fruto abundante. O 

Evangelho transmite-nos muita alegria e 

um grande otimismo: a árvore nasce de 

uma pequena semente. Também é 

assim que se desenvolve o Reino de 

Deus em cada pessoa e no mundo. 

Olhemos para Jesus rodeado por alguns 

pobres pescadores do lago a Galileia: 

com este pequeno grupo fundará a sua 

Igreja, que há de ser sinal de salvação 

para todos os povos. Os primeiros 

cristãos começaram a lançar a semente 

do Reino, cumprindo o pedido de Jesus: 

“Ide por todo o mundo e anunciai a Boa 

Nova.” Hoje, a Igreja de Deus está 

presente em toda a terra: “À sombra dos 

seus ramos podem abrigar-se todos as 

pessoas de boa vontade.” 
 

 
 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Como outrora no lago da 

Galileia, também hoje no mar da 

nossa existência Jesus é Aquele que 

vence as forças do mal  

e as ameaças do desespero.» 
 

Das Leituras 

(do próximo Domingo, XII Comum) 
 

Na Oração da Coleta rezámos: 

«Concede ao teu povo, ó Pai, que viva 

na veneração e no amor pelo teu santo 

nome, pois tu nunca privas da tua graça 

quantos estabeleceste na rocha do teu 

amor». E as Leituras que ouvimos 

mostram-nos como é este amor de Deus 

para connosco: é um amor fiel, um amor 

que recria tudo, um amor estável e 

seguro. 

Deus ama-nos sempre! Não recua, 

porque é fiel à Sua promessa. 

O Salmo convidou-nos a dar graças 

ao Senhor porque «o seu amor é 

eterno». Eis o amor fiel, a fidelidade: é 

um amor que não desilude, nunca falta. 

Jesus encarna este amor, dele dá 

testemunho. Ele nunca se cansa de nos 

amar, suportar, perdoar, e assim 

acompanha-nos no caminho da vida, 

segundo a promessa que fez aos 

discípulos: «E Eu estarei sempre 

convosco, todos os dias, até ao fim do 

mundo» (Mt 28, 20). Por amor fez-se 

homem, por amor morreu e ressuscitou,  
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e por amor está sempre ao nosso lado, 

nos momentos bons e difíceis. Jesus 

ama-nos sempre, até ao fim, sem limites  

e sem medidas. E ama-nos a todos, a 

ponto que cada um de nós pode dizer: 

«Deu a vida por mim». Por mim! A fideli- 

dade de Jesus nunca se rende nem 

sequer diante da nossa infidelidade. 

Recorda-nos isto São Paulo: «Nós 

somos infiéis, mas Ele permanece fiel, 

porque não pode renegar-se a si 

mesmo» (2 Tm 2, 13). Jesus permanece 

fiel até quando errámos, e espera por 

nós para nos perdoar: Ele é o rosto do 

Pai misericordioso. Eis o amor fiel. 

O amor de Deus tudo regenera 

O segundo aspeto: o amor de Deus 

tudo regenera, ou seja, faz novas todas 

as coisas, como nos recordou a segunda 

Leitura. Reconhecer os próprios limites, 

as próprias debilidades, é a porta que 

abre ao perdão de Jesus, ao seu amor 

que nos pode renovar profundamente, 

que nos pode recriar. A salvação pode 

entrar no coração quando nos abrimos à 

verdade e reconhecemos os nossos 

erros, os nossos pecados; então 

façamos experiência, a boa experiência 

d’Aquele que veio não para os sadios, 

mas para os doentes, não para os justos, 

mas para os pecadores (cf. Mt 9, 12-13); 

experimentemos a sua paciência — tem 

tanta! — a sua ternura, a sua vontade de 

salvar todos. E qual é o sinal? O sinal 

que nos tornamos «novos» e fomos 

transformados pelo amor de Deus é 

saber-se despojar das vestes desgas-

tadas e velhas dos rancores e das 

inimizades para vestir a túnica pura da 

mansidão, da benevolência, do serviço 

aos outros, da paz do coração, própria 

dos filhos de Deus. O espírito do mundo 

está sempre em busca de novidades, 

mas só a fidelidade de Jesus é capaz da 

verdadeira novidade, de nos tornar 

homens novos, de nos recriar. 

No amor de Deus somos 

fortificados e resistimos ao mal. 

Por fim, o amor de Deus é estável e 

seguro, como os penedos rochosos que 

impedem a violência das ondas. Jesus 

manifesta-o no milagre narrado pelo 

Evangelho, quando domina a tempes-

tade, aplacando o vento e o mar (cf. Mc 

4, 41). Os discípulos têm medo porque 

se apercebem que não vão conseguir, 

mas Ele abre-lhes o coração à coragem 

da fé. Face ao homem que brada: «Não 

tenho mais força», o Senhor vai ao seu 

encontro, oferece a rocha do seu amor, à 

qual cada um se pode agarrar com a 

certeza que não cai. Quantas vezes 

sentimos que não aguentamos mais! 

Mas Ele está ao nosso lado com a mão 

estendida e o coração aberto. 

[…] Podemos perguntar-nos se hoje 

estamos firmes nesta rocha que é o 

amor de Deus. Como vivemos o amor 

fiel de Deus para connosco. Há sempre 

o risco de esquecer aquele grande amor 

que o Senhor nos mostrou. Também nós 

cristãos corremos o risco de nos 

deixarmos paralisar pelos receios do 

futuro e procurar certezas em coisas 

passageiras, ou num modelo de 

sociedade fechada que tende mais a 

excluir do que a incluir. Cresceram nesta 

terra tantos santos e beatos que 

receberam o amor de Deus e o 

difundiram pelo mundo, santos livres e 

teimosos. Nas pegadas destas 

testemunhas, também nós podemos 

viver a alegria do Evangelho praticando 

a misericórdia; podemos partilhar as 

dificuldades de tantas pessoas, das 

famílias, sobretudo das mais frágeis e 

marcadas pela crise económica. As 

famílias precisam de sentir a carícia 

materna da Igreja para ir em frente na 

vida conjugal, na educação dos filhos, no 

cuidado dos idosos e também na 

transmissão da fé às jovens gerações. 

Como vivemos o amor de Deus? 

Acreditamos que o Senhor é fiel? 

Como vivemos a novidade de Deus que 

todos os dias nos transforma? Como 

vivemos o amor firme do Senhor, que se 

coloca como uma barreira segura contra 

as ondas do orgulho e das falsas 

novidades? O Espírito Santo nos ajude a 

estar sempre cientes deste amor 

«rochoso» que nos torna estáveis e 

fortes nos sofrimentos pequenos ou 

grandes, capazes de não nos fechar face 

às dificuldades, de enfrentar a vida com 

coragem e olhar para o futuro com 

esperança. Como outrora no lago da 

Galileia, também hoje no mar da nossa 

existência Jesus é Aquele que vence as 

forças do mal e as ameaças do 

desespero. A paz que Ele nos doa é 

para todos; também para tantos irmãos e 

irmãs que fogem de guerras e 

perseguições em busca de paz e 

liberdade. 

Entreguemo-nos à Mãe do Céu. 

[…] Confiemos à nossa Mãe o 

caminho eclesial e civil desta terra: Ela 

nos ajude a seguir o Senhor para ser 

fiéis, para nos deixarmos renovar todos 

os dias e permanecer firmes no amor. 

Assim seja. 

 Papa Francisco, Ângelus,  

Praça Vittorio, Turim,  

Junho de 2015 

 
 
 

 

Sabias que… 

As primeiras comunidades 

As primeiras comunidades cristãs 

estenderam-se rapidamente pelas 

cidades da Ásia Menor (atual Turquia). A 

fé cristã, até então rural, veio a tornar-se 

também urbana. Éfeso e Antioquia… 

contavam com mais de 200.000 

habitantes. Estavam dotadas de templos, 

teatros, hipódromos, bibliotecas, 

ginásios… Éfeso já dispunha de 

iluminação pública e rede de esgotos no 

século IV a.C. 

Os primeiros cristãos sentiram-se 

como insignificante semente no meio 

daquele mundo. Mas, longe de se 

acobardarem, anunciaram com coragem 

a mensagem de Jesus. 
 

 
 

 

Descomplica (71) 
 

 

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” 

A vida não espera que estejamos 

prontos. Acontece e pronto. Convoca-      

-nos em dois verbos-força: «confiar» e 

«acreditar». Numa ordem que nos 

parece aleatória, mas que no fim liga 

todos os pontos.  

Estamos sempre preparados para 

receber o melhor. Mas é preciso aceitar 

que, para esse dia chegar, algum vento 

forte vai ter de soprar.   
 

– Salta. E a rede vai aparecer. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
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Oração 
 

 

Senhor, a minha fé é pequena, e 

diminuta como uma semente… mas Tu a 

fazes crescer como árvore grande e 

forte. 
 

Senhor, a minha generosidade é 

débil e frágil… mas Tu a levantas da 

terra até ao alto do céu. 
 

Senhor, na minha vida não cabe 

quase nada… mas Tu ensinas-me a ser 

lugar de acolhimento para todos. 
 

Senhor, fortalece a minha fé, 

aumenta a minha generosidade, dá-me 

um coração grande como as estrelas do 

céu. Amem. 
 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 
Ovelha que berra, 

bocada que perde. 

2 

Osso que acabes de comer, 

 não o voltes a roer. 

3 

Aqui é que é comer,  

porque em casa é um roubo. 

4 

A mulher conhece-se pelo comer,  

o homem pelo andar (ou pelo beber). 

5 

Guarda de comer, 

não guardes que fazer. 

6 

O abade donde canta, 

 daí janta. 
 

 
 

 

 

Padre Nosso 
 

Quando as ideias más, belas vierem, 

Como entre sombras, pássaros de luz. 

Repete as cinco letras que disserem: 

– Jesus… 
 

Mas nunca dês a tentação por finda 

Ou por curada a chaga onde houve pus 

E diz (antes que a onde volte!) ainda: 

– Jesus… 

Nem que a fortuna grite que hoje és 

forte, 

Guarda essa força para erguer a cruz 

E diz, então, lembrando-te da morte: 

– Jesus… 
 

(Pedro Homem de Melo) 
 

 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 
 

Esta semana, apenas na paróquia de 

Carvalhosa, estão de parabéns duas 

Leitoras (filha e mãe), curiosamente, 

ambas no mesmo dia: 
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– FILIPA MOREIRA (filha), na próxima 

quinta-feira, dia 17 de junho.  

– CARLA SOUSA (mãe), no mesmo dia 

que a filha (dia 17).  
 

O Jornal do Leitor deseja a ambas as 

aniversariantes, Filipa e Carla, uma 

dupla festa, com dupla alegria, um bolo 

gigante e muito champagne.  

Parabéns a ambas! 
 

 
 

 

Humor 

 

Como sabe? 
 

Um homem está calmamente num 

bar, a beber uma cervejinha fresca, e 

entra outro cliente que lhe diz: 

– O senhor esteve aqui há uns três 

meses! 

– Talvez, mas como sabe?  

– Reconheci o seu guarda-chuva! 

– Ahh, mas há três meses eu nem 

tinha este guarda-chuva… 

– Pois não tinha não! Quem o tinha 

era eu! 

 

Avô e neto 
 

Joãozinho foi passear com o avô nos 

jardins do centro da vila, num sábado de 

manhã. A certa altura o avô avista a 

professora e, como o neto tinha faltado à 

escola no dia anterior, diz-lhe: 

– Joãozinho, esconde-te, porque está 

acolá a tua professora… 

Calmo e tranquilo, o menino 

responde: 

– Quem tem que se esconder é você, 

avô! 

– Eu, porquê, Joãozinho?! 

– Porque eu justifiquei a minha falta 

dizendo que ia ao seu funeral… 
 

 
 

 

 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC’s 

13-06-2021  

 XI 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 
Ermelinda 

Pinheiro 

Jorge 

Moreira 

1.ª Leitura 
Ermelinda 

Pinheiro 

Jorge 

Moreira 

2.ª Leitura 
Ermelinda 

Pinheiro 

Jorge 

Moreira 

Oração 
Universal 

Ermelinda 

Pinheiro 

Jorge 

Moreira 
 

 
 

 

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 

Alexandra 

Brito 

Local - 2  
Maria 

José 

Filipe 

Freitas 

Local - 3 
Tony 

Moreira 

Alzira 

Nunes 

Local - 4 
Maria 

 Guiomar 

Jorge 

Moreira 

Local - 5 
Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 

Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 
 

 
 
 

 

A Fechar 

 

EVANGELHO, 

é um Livro que só se lê bem 

com o coração. 
 

 
 

 

 

Este jornal foi concluído em 6 maio. 
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