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XII Domingo Comum 

Quem é que não conhece o mar das 

calmarias e das tempestades? Neste 

Domingo de Verão muitos cristãos 

poderão, contemplando o espetáculo do 

Oceano, repassar no seu coração o 

Evangelho ouvido na Assembleia 

dominical. Oxalá que, fazendo férias, 

reencontrando a força e a alegria de 

viver no contacto com a natureza e no 

recreio do convívio familiar e amigo, não 

voltem as costas ao Criador da Natureza 

e Senhor da Vida esquecendo o 

encontro para o qual Ele convoca em 

cada Domingo a Assembleia dos seus 

fiéis.  
 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 27, 8-9 
 

O Senhor é a força do seu povo,  

o baluarte salvador do seu Ungido. 

Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai a    

      vossa herança,  

sede o seu pastor e guia através dos   

      tempos. 
 

 
 

 

Introdução 

Quando pensamos nos aconteci-

mentos deste mundo, dos países, das 

famílias, por vezes ficamos com a 

sensação de nos encontrarmos perante 

uma desordem generalizada, um caos 

enorme. 

Os opressores e os astutos parecem 

predominar sobre os que se comportam 

bem. Diante desta realidade viramo-nos 

para Deus e às vezes acusámo-l’O de 

estar ausente da nossa história. 

A liturgia deste domingo mostra-nos 

que em Jesus reside a força de Deus e 

os pormenores do Evangelho vão-nos 

revelar a aplicação concreta à nossa 

vida quotidiana.       

A convicção de que Cristo está 

sempre no meio de nós é razão para o 

otimismo que deve presidir à fé de cada 

cristão. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Jb 38, 1.8-11 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O livro de Job apresenta-nos um Deus 

mais de perguntas, do que de respostas, um 

Deus em quem podemos confiar sempre e 

incondicionalmente. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Job 
 

1O Senhor respondeu a Job do 

meio da tempestade, dizendo:  
8«Quem encerrou o mar entre dois 

batentes, quando ele irrompeu do 

seio do abismo, 9quando Eu o 

revesti de neblina e o envolvi com 

uma nuvem sombria, 10quando lhe 

fixei limites e lhe tranquei portas e 

ferrolhos? 11E disse-lhe: ‘Chega-

rás até aqui e não irás mais além, 

aqui se quebrará a altivez das tuas 

vagas’». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Tão simples esta leitura (?!) que se torna 

tão difícil.  

A interrogação (mais acentuada, mais 

notada) está em “Quem encerrou o mar entre 

dois batentes…‘?‘ ”. A enumeração das 

circunstâncias que se lhe seguem, marcarão 

apenas o ritmo da frase que termina com uma 

levezinha e suave interrogação. 

A voz baixará apenas em “dizendo” (na 

primeira frase) e em “vagas” (no fim da 

leitura). 

Na última frase, em “Chegarás até aqui 

|…| das tuas vagas”, deve sentir-se um 

imperativo, exercendo uma voz autoritária. 
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Cuida as palavras: Job (pronuncia “Jobe”, 

não é “Jó”) / irrompeu (não é “inrompeu”) / 

neblina (não é “nubelina”) / sombria (diz-se 

“sombría” não é “sômbria”) / quebrará / altives 

/ ou outras. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
A leitura é um pequenino extrato da 

parte final do livro de Job, em que Deus 

é apresentado, não a desvendar o 

mistério do sofrimento do inocente, mas 

apelando a que o sofredor inocente 

eleve o seu espírito para Deus, 

contemple as maravilhas da natureza e 

reconheça humildemente a soberania 

absoluta de Deus e a sua admirável 

sabedoria: Deus sabe mais e os seus 

desígnios, que são sempre justos, 

ultrapassam a nossa pobre 

compreensão e os nossos acanhados 

pontos de vista.  

A leitura foi escolhida em função do 

Evangelho de hoje, em que Jesus é 

apresentado como Deus, pois, como 

nesta passagem do livro de Job, Ele é o 

Senhor do mar, dominando o seu 

assombroso poder, «a altivez das suas 

vagas» (v. 11).       

Já São Gregório Magno, nos Comen-

tários Morais ao livro de Job, relacionava 

este texto com o do Evangelho em que 

Jesus acalma a tempestade. 
  

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 106 (107), 23-24.25-26.28-29.30-31 

(R. 1b) 
 

 

MONIÇÃO: 
 
No salmo 107 temos uma verdadeira 

antecipação do tema e da experiência do 

Evangelho. 

 

REFRÃO: 
 

DAI GRAÇAS AO SENHOR, 

PORQUE É ETERNA A SUA 

MISERICÓRDIA. 

  

  OU: -              

 

CANTAI AO SENHOR, PORQUE É 

ETERNO O SEU AMOR. 

 

SALMO: 

 

Os que se fizeram ao mar em seus 

navios, 

a fim de labutar na imensidão das águas, 

esses viram os prodígios do Senhor 

e as suas maravilhas no alto mar. 
 

À sua palavra, soprou um vento de 

tempestade, 

que fez encapelar as ondas: 

subiam até aos céus, desciam até ao 

abismo, 

lutavam entre a vida e a morte. 
 

Na sua angústia invocaram o Senhor 

e Ele salvou-os da aflição. 

Transformou o temporal em brisa suave 

e as ondas do mar amainaram. 
 

Alegraram-se ao vê-las acalmadas, 

e Ele conduziu-os ao porto desejado. 

Graças ao Senhor pela sua misericórdia, 

pelos seus prodígios em favor dos 

homens. 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
2 Cor 5, 14-17 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo fala-nos hoje da vida recebida, 

à vida dada; da vida velha à vida nova. É o 

passo decisivo do cristão. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 14O amor de Cristo nos 

impele, ao pensarmos que um só 

morreu por todos e que todos, 

portanto, morreram.  15Cristo mor-

reu por todos, para que os vivos 

deixem de viver para si próprios, 

mas vivam para Aquele que 

morreu e ressuscitou por 

eles. 16Assim, daqui em diante, já 

não conhecemos ninguém segun-

do a carne. Ainda que tenhamos 

conhecido a Cristo segundo a 

carne, agora já não O conhece-

mos assim. 17Se alguém está em 

Cristo, é uma nova criatura. As 

coisas antigas passaram: tudo foi 

renovado. 
 

Palavra do Senhor. 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Se a o texto for lido devagar e respeitada 

a sua pontuação, a leitura não é difícil de 

proclamar. 

A mensagem transmite-nos confiança e 

alegria e, portanto, deves mostrar estes sinais 

no teu rosto às pessoas que te escutam, ou 

não vão acreditar nas palavras que ouvem - 

que não são tuas, são “Palavra do Senhor”. 

Quando no início da leitura proclamas: “O 

amor de Cristo nos impele, ao pensarmos 

que…”  estamos logo aqui a anunciar “força, 

coragem” à assembleia que sente isso 

mesmo pela forma como anuncias, ou não, 

esta mensagem. E assim sucessivamente até 

ao fim da leitura. 

 Cuida as palavras: impele / Aquele (lê-se 

“Àquele” e não “Aquele” - O assento coloca-se 

no “A”) / tenhamos (lê-se “tenhámos” e não 

“tênhamos”) / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Estes poucos versículos aparecem 

num contexto em que São Paulo, face 

aos seus detratores (aqueles que 

difamam e maldizem), trata de justificar o 

seu comportamento honrado e coerente 

para com os fiéis de Corinto (v. 11-13). A 

leitura é mais uma das impressionantes 

sínteses paulinas da essência da vida 

cristã. «O amor de Cristo», quer se 

entenda como o que Ele nos tem ou 

como o que nós Lhe devemos, é o que 

impele o Apóstolo no seu atuar. A morte 

de Cristo por nós não pode deixar 

ninguém indiferente. 

V. 14 – «Todos, portanto, morre-

ram». Pela nossa união a Cristo, pelo 

Batismo (cf. Rom 6), também nós 

participamos misticamente da Morte de 

Cristo, associando-nos a ela, como 

membros que somos de Cristo; daqui 

deriva São Paulo a necessidade de 

morrer para o pecado, já que Cristo, 

morreu pelo pecado.  

V. 16 – «Já O não conhecemos 

assim»: São Paulo, que outrora 

conheceu a Cristo «segundo a carne», 

isto é, segundo os preconceitos da gente 

da sua raça sem fé, agora já tem dele 

um novo e perfeito conhecimento, a 

partir da graça da fé.  

V. 17 – «É uma nova criatura». O 

Batismo operou no cristão mudança, tão 

radical que se pode falar duma nova 

criação, um novo ser a partir do nada e 

de menos que nada, do pecado. «As  
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coisas antigas passaram», isto é, o 

pecado, o erro, os preconceitos, as 

ideias puramente humanas, etc. 
 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Lc 7, 16 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Temos no Evangelho a tempestade 

acalmada, na versão de São Marcos que nos 

põe a exclamar novamente: «Quem é este 

que até o vento e o mar lhe obedecem!?» 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Apareceu entre nós um grande profeta: 

Deus visitou o seu povo. 
 

 
 

 

Evangelho 
 Mc 4, 35-41 

 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Marcos. 
 

35Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus 

disse aos seus discípulos: «Passemos à 

outra margem do lago». 36Eles deixaram 

a multidão e levaram Jesus consigo na 

barca em que estava sentado. Iam com 

Ele outras embarcações. 37Levantou-se 

então uma grande tormenta e as ondas 

eram tão altas que enchiam a barca de 

água. 38Jesus, à popa, dormia com a 

cabeça numa almofada. 39Eles acorda-

ram-no e disseram: «Mestre, não Te 

importas que pereçamos?» Jesus levan-

tou-Se, falou ao vento imperiosamente e 

disse ao mar: «Cala-te e está quieto». O 

vento cessou e fez-se grande bonança.  
40Depois disse aos discípulos: «Porque 

estais tão assustados? Ainda não tendes 

fé?» 41Eles ficaram cheios de temor e 

diziam uns para os outros: «Quem é este 

homem, que até o vento e o mar Lhe 

obedecem?» 
 

Palavra da Salvação. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Continuamos com o Evangelista do 

ano, numa secção do seu Evangelho 

que conta uma série de milagres e a 

atividade de Jesus na Galileia. Para 

começar, temos o milagre da 

tempestade acalmada, que tem servido 

para aplicações pertinentes à vida da 

Igreja e também à vida de cada fiel. Na 

barca agitada pela fúria das ondas vê-se 

uma imagem da Igreja avançando por 

meio de grandes perigos, que ameaçam 

afogá-la: as perseguições, as heresias, 

os escândalos dos seus filhos... Jesus 

adormecido aparece como o silêncio de 

Deus, que não parece prestar atenção 

aos seus filhos em perigo. No grito dos 

Apóstolos, que na barca despertam a 

Jesus, está uma imagem da oração dos 

fiéis, mais expressiva em Mateus, que 

não emprega o apelativo usado pelos 

Apóstolos – «Mestre» (v. 39) – mas o 

título de «Senhor»: «Senhor, salva-nos 

que perecemos!» (Mt 8, 25); esta era a 

forma como os cristãos já então 

invocavam a Jesus. Mas o Senhor vela 

sempre pela sua Igreja, por isso tem 

atualidade a sua suave advertência: 

«Porque estais tão assustados? Ainda 

não tendes fé?» (v. 40). 

V.38 – «Com a cabeça numa 

almofada». Este episódio evangélico é o 

único em que os três Sinópticos nos 

apresentam Jesus a dormir, algo tão 

humano e tão natural, mas só Marcos 

fala da almofada; este é um pormenor, 

que, como tantos outros, empresta ao 

Evangelho de São Marcos aquele 

colorido tão típico; atrás de detalhes 

como este adivinha-se uma testemunha 

ocular, o próprio Apóstolo Pedro, de 

quem Marcos foi discípulo e colaborador 

direto.  

V.41 – «Quem é este homem?» A 

pergunta dos discípulos é a interrogação 

que o Evangelista quer que façam os 

seus leitores e as pessoas de todos os 

tempos. Não é possível que alguém se 

depare com a pessoa de Jesus sem se 

interrogar sobre quem é Ele. Perante Ele 

não se pode ficar na indiferença. E o 

Evangelho fornece a chave do mistério 

da sua pessoa.   
 
 

 

 

Oração Universal 

 

 

1 
 

Pela santa Igreja, barca dos Apóstolos 

sacudida pelos ventos, 

para que o Senhor desperte a sua fé 

e dissipe todos os seus temores, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelo mundo afligido por males sem 

conta, para que descubra em Jesus, 

Filho de Deus, 

o profeta que renova a vida dos homens, 

oremos, irmãos 
 

3 
 

Pelos navegantes e pescadores em 

perigo, 

para que a presença invisível de Jesus 

acalme as tempestades e tormentas, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos que estão ao serviço do próximo, 

para que nem o fracasso nem a 

incompreensão  

os façam desistir de seus propósitos, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Pelos membros da nossa assembleia 

aqui reunida, 

para que a Palavra e o Pão do Céu que 

Deus nos dá 

nos tornem novas criaturas. 

oremos, irmãos. 
 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 144, 15 
 

Os olhos de todos esperam em Vós, 

Senhor,  

e a seu tempo lhes dais o alimento. 
 

 OU:  

Jo 10, 11.15 
 

Eu sou o Bom Pastor  

e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o 

Senhor. 
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Monição da Comunhão 
 

Foi Jesus que nos ensinou a viver 

nesta confiança total na relação com 

Deus. Ele não está ausente nem alheio à 

nossa vida. É silêncio de amor que 

envolve cada um no meio da 

tempestade. Assim, ousamos recebê-l’O 

na comunhão. 
 

 
 

 

Monição final 
 

«Se me colhe a tempestade e Jesus 

vai a dormir na minha barca, nada temo, 

porque a paz está comigo»!  
 

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 21 – S. Luís Gonzaga (Religioso). 

Dia 22 – S. Paulino de Nola (Bispo).  

– S. João Fisher (Bispo) e  

S. Tomás More (Mártires). 

Dia 24 – Nascimento de S. João 

Batista. 

Dia 26 – Santa Maria no Sábado. 
 

 
 

 

 

Deus responde na paz 
  

A experiência vivida pelos discípulos 

das primeiras comunidades não é muito 

diferente da nossa. Também nós temos 

por vezes a sensação de sermos 

arrastados pelos acontecimentos e 

dificuldades. Há momentos em que nos 

sentimos sós e incapazes de reagir 

perante o mal e os dramas da vida. Isto 

acontece, por exemplo, quando surgem 

graves problemas em família (infideli-

dade do marido ou da mulher, mau 

comportamento dos filhos, doenças, 

dificuldades económicas...) ou então 

quando estamos em desacordo com os 

irmãos da comunidade cristã, quando se 

espalham calúnias, quando surgem 

incompreensões. 

Nestes momentos, perguntamos: 

Onde é que está Deus? Porque é que 

não intervém? Porque é que não 

manifesta o seu poder? Porque é que 

não faz justiça? 

Parece realmente que Ele está a 

dormir, como dormia na barca. Sentimos 

que está longe ou mesmo comple-

tamente ausente. O seu silêncio 

desconcerta-nos e mete-nos medo. Que 

fazer então? O Evangelho de hoje diz-     

-nos, antes de mais, que não nos 

devemos admirar que estas coisas 

aconteçam. Fazem parte da vida e, mais 

cedo ou mais tarde, todos passam por 

qualquer experiência dramática. Depois 

exorta-nos a não nos comportarmos 

como os apóstolos, que se esqueceram 

de que o Mestre estava com eles. 

Quando vemos que os nossos 

melhores projetos falham, começamos a 

suspeitar da existência de Deus ou então 

que Ele dorme ou Se desinteressa pelas 

realidades deste mundo, ficando com a 

impressão de que temos de O acordar. 

O equívoco surge do facto de nós 

querermos ter à disposição um Deus que 

intervém para alterar a relação de forças 

que existem no mundo, que Se alia com 

quem é vítima das injustiças para vencer 

e humilhar quem as comete. 

Jesus revela-nos um Deus que 

«dorme», que deixa as coisas como 

estão, que não tem nada a temer 

perante a fúria e a violência do mal, que 

não tem medo de perder o controlo da 

situação. É um Deus que deixa fazer, 

permitindo que a inveja, as rivalidades, a 

mentira e as injustiças se instalem e que 

os acontecimentos sigam o seu curso. 

Depois, quando o mal parece ter dito a 

última palavra, Ele descobre as cartas e 

mostra que quem vence é Ele: servindo- 

-Se das mesmas forças do mal para 

realizar o seu projeto de salvação. 

Nós gritamos por Ele para Lhe 

despertar a atenção para as nossas 

angústias, mas Ele responde introduz-

zindo-nos na sua paz. 
 

 
 

 

Jesus está com os seus 

discípulos 

Porque é que Jesus repreende os 

seus discípulos como se eles não 

tivessem fé n'Ele? O erro que eles 

cometeram foi o terem-se lembrado do 

Mestre só quando se viram numa 

situação desesperada. Quem tem fé em 

Cristo vive em constante relacionamento 

com Ele, não recorre a Ele só quando as 

coisas vão mal. 

Há cristãos que pensam em Deus só 

quando adoecem, quando são vítimas de 

qualquer desgraça. Só então rezam com 

todo o coração para Lhe pedir que 

interceda para os salvar. Será esta fé 

autêntica? Outros estão convencidos de 

que Deus pode mudar milagrosamente o 

curso da história, mas que, na prática, 

Ele frequentemente (quase sempre) 

«está a dormir», ou seja, deixa que os 

acontecimentos sigam o seu curso. Será 

verdade? 

As nossas comunidades, como a do 

tempo de Marcos, devem levar Cristo 

aos pagãos e é inevitável que encontrem 

as mesmas dificuldades e oposição. A 

perseguição contra os discípulos pode 

arremeter (investir e agredir) ameaçado-

ramente como as ondas do «mar». 

Quem faz esta dramática experiência 

deve recordar-se que Jesus, embora 

«esteja a dormir», está sempre ao lado 

de quem realiza a sua obra no mundo. 
 

 
 

 

 

Quem é este homem? 
 

«Quem é este homem,  

que até o vento e o mar 

 Lhe obedecem?»  

(Mc 4, 41). 

  

Deixei para último lugar o 

ensinamento mais importante do 

Evangelho de hoje. No fim da narração, 

Marcos nota que os discípulos se deixam 

vencer por um grande medo e 

perguntam uns aos outros: «Quem é 

este homem, que até o vento e o mar 

Lhe obedecem?» (v. 41). 

Têm as suas razões para fazerem 

esta pergunta, porque aprenderam da 

Bíblia que só Deus tem o poder de Se 

impor às ondas do mar. Se Jesus 

demonstra possuir essa força e essa 

autoridade divina, significa que Ele é o 

Senhor. Eis por que, à semelhança de 

Moisés (e como todos os que um dia se 

encontraram com Javé) os discípulos se 

enchem de medo. Não se trata do medo 

e do terror que se apoderam de quem 

está diante duma ameaça, dum perigo, 

mas da admiração de quem reconhece 

em Jesus o Senhor capaz de dominar 

sobre todos os poderes que ameaçam a 

vida. 

Também nós, como Job ou os 

discípulos, sentimos necessidade de nos  
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queixar a Deus e de Lhe pedir contas da 

forma como Ele governa o mundo. 

O Senhor não responde às nossas 

objeções. Em vez de explicar e justificar 

a sua maneira de proceder, pede-nos 

simplesmente uma confiança incondi-

cional ao seu amor, esperando que, 

malgrado todas as aparências em 

contrário, acreditemos que Ele continua 

a guiar os acontecimentos da história e 

da vida de todos os homens. 
 

 
 

 

Sabias que… 

Atividade de pesca 

Os ventos encerram-se no Mar da 

Galileia (200 m. abaixo do nível do mar) 

formando ondas de 2 m. de altura, o que 

punha em perigo aquelas pequenas 

embarcações de pesca de 8 metros de 

comprimento por 2 m. de largura.  

Devia ser muito importante a 

atividade de pesca de Jesus e seus 

discípulos, posto que a “barca de Pedro” 

aparece citada nos evangelhos 39 

vezes. A barca de João e Tiago, 8 vezes. 

Algumas das espécies mais comuns de 

peixes capturados pesava meio quilo 

cada um, o que facilitava a sua 

conservação em sal. 
 

 
 

 

Descomplica (72) 
 

 

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” 

 

Enquanto fazemos muitos planos, a 

vida acontece e troca-nos as voltas. Diz-  

-nos «alto e pára tudo» e obriga-nos a 

uma saída forçada da roda em que 

corremos todos os dias. Nesses dias, 

nem vale a pena lutar com ela. Às vezes 

eu – e metade do mundo –, numa 

teimosia que quero disfarçar de 

persistência, finjo não ver o que está 

bem à minha frente, e mantenho um pé 

na roda. É óbvio que, não tendo os 

superpoderes da mulher elástica, acabo 

por me desequilibrar e por me estatelar 

no meio do chão. «Aceitar e confiar», 

sussurra a vida. E eu, depois de cair e 

de dar cabo dos joelhos, dou-lhe razão. 

E então deixo-me ficar no mais puro 

silêncio interior. Dou-me dois dias para 

arrumar a casa de dentro. Escrevo tudo 

o que vai cá dentro e prometo-me não 

voltar a esquecer que na vida real todos 

os caminhos são feitos de pedras e de 

flores. Escolho – porque é assim que 

quero viver – dar mais importância às 

flores, mas não me posso permitir 

esquecer que são as pedras que mudam 

tudo dentro de nós. Mesmo que quem 

não veja de fora possa achar que 

continuamos iguais.   
 

– Escolho dizer sim. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Oração 
 

 

Senhor, 

Obrigado pelas mãos corajosas que 

curam grátis nos hospitais dos países 

em vias de desenvolvimento. 

Obrigado pelas mãos fortes que 

abrem poços, regam a terra e arrancam 

no deserto uma colheita abundante. 

Obrigado por aqueles que ensinam 

as crianças que não têm escolas. 

Obrigado pelos sorrisos que 

desfazem barreiras de raça, cultura e 

religião. 

Obrigado por aqueles que desafiam 

as ondas da injustiça, confiam na tua 

Palavra e navegam para o Reino de 

Deus. 

 
 
 

 

 Seis Adágios populares 
 

 

1 

O frade não dá, 

 o bem que lhe sabe. 
 

2 

Em casa dest’home”,  

quem não trabalha não come. 
 

3 

Anda quente, come pouco, bebe assaz, 

 e viverás. 

 

4 

Mais vale bom estômago, 

 que bom cozinheiro. 
 

5 

As migalhas de frade, 

 muitas vezes sabem bem. 
 

6 

O bom guisado, 

 abre a vontade de comer. 
 

 
 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana, apenas a paróquia de 

Eiriz, regista um aniversariante: 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– ANA RITA MOURA, no próximo 

sábado, dia 26 de junho.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Ana Rita, 

um feliz aniversário, festejado com muita 

alegria, muito bolo e muito champagne.  

Parabéns, Ana Rita. 
 

 
 

 

Humor 

 

Ano de vinho 
 

Na estrada: 

– Tenho cá uma impressão de que 

este ano vai ser um ano de muita 

exportação de vinho… 

– Porque dizes isso? 

– Não estás a ver o “engarrafamento” 

que vai por aqui todos os dias! 

 

Herdade 
 

Dois agricultores, um português e um 

espanhol, conversavam na fronteira: 

– Qual é o tamanho da tua herdade? 

– pergunta o espanhol. 

 – “Mira” (olha), para os padrões 

portugueses, a minha herdade tem um 

tamanho razoável… Tem 300 hectares… 

– E a tua? – pergunta o português. 

– A minha é muito maior… Mira: saio 

de minha casa de manhã, ligo o meu jipe 

e, ao meio-dia, ainda não tenho sequer 

percorrido metade da minha proprie-

dade… 

– Eu sei o que isso é!... – diz o portu- 
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guês muito compreensivo…   

Sabes, eu também já tive um jipe 

espanhol… são uma porcaria… só dão 

chatices… 
 

 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC’s 

20-06-2021  

 XII 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 
Fernanda 

 Costa 

Martinho 

Matos 

1.ª Leitura 
Fernanda 

 Costa 

Martinho 

Matos 

2.ª Leitura 
Fernanda 

 Costa 

Martinho 

Matos 

Oração 
Universal 

Fernanda 

 Costa 

Martinho 

Matos 
 

 

 

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 
Alexandra 

Brito 

Glória 

Martins 

Local - 2  
Filipe 

Freitas 

Carla 

Sousa 

Local - 3 
Alzira 

Nunes 

Manuel 

Leão 

Local - 4 
Maria 

José 

José M.ª 

Matos 

Local - 5 
Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 

Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 
 

 
 
 

 

Cúmulo 
 

O cúmulo da força: 

– Dobrar uma esquina. 
 

 
 

 

 

No seio da Santíssima 

Trindade 

   
HUGO DE AZEVEDO 

 

Com tantos anos de sacerdócio, só 

agora reparava que, na Santa Missa, 

não oferecia o Sacrifício de Cristo a 

Deus – mas ao Pai! 

Esta descoberta íntima de um idoso e 

venerável Sacerdote, que o Senhor já 

tem consigo, pode e deve ser nossa 

também: devíamos tomar consciência de 

que somos Cristo; e de que, portanto, ao 

celebrarmos a Sagrada Eucaristia, nos 

estamos oferecendo, com o Filho, ao 

Pai, por virtude do Espírito Santo. Ou 

seja: que estamos atuando no seio da 

Santíssima Trindade, «dentro» das 

divinas Processões. Porque Nosso 

Senhor se identificou connosco e nos 

entregou o seu Sacrifício Redentor. E, 

mais do que seus «proprietários», 

passámos a ser o próprio Sacrificado: 

«Isto é o meu Corpo», dizemos. Não é 

uma simples recordação da Última Ceia; 

é uma afirmação rotunda. E eficaz: 

realiza a autêntica Transubstanciação. 

Por mais profundo e inefável que seja 

este mistério, é nele que acreditamos e 

dele vivemos. E acreditamos tanto mais, 

quanto mais própria de Deus é a 

imensidão do seu Amor. 

«Saber que me queres tanto, meu 

Deus, e… não enlouqueci?», exclama 

São Josemaria em «Caminho» (425). 

Sim: porque não enlouquecemos? 

Porque, uma vez revelado o mistério, 

compreendemos que tudo era de 

esperar do seu Amor infinito. Nada mais 

razoável do que unir-nos a Si 

eternamente. 

Até uma criança o aceita com a maior 

simplicidade: pois, se Ele é nosso Amigo! E 

até um menino é capaz de distinguir Jesus 

do Pai, sabendo que é um só Deus. Já a 

familiaridade com o Espírito Santo lhe será 

mais difícil, por não encontrar imagem 

humana que o ajude nesse sentido. Não 

sabe que é precisamente o Espírito Santo 

quem o torna tão familiar com Deus-Pai e 

Deus-    -Filho. Mas também O aceita, pois, 

pela sua experiência familiar, «Alguém» lhe 

falta «entre» o Pai e o Filho… 

«Começa com orações vocais, simples, 

encantadoras (…) A oração que começou 

com essa ingenuidade pueril, desenvolve-

se (…) O coração sente então a 

necessidade de distinguir e adorar cada 

uma das Pessoas divinas», como descreve 

São Josemaria o itinerário normal da vida 

interior do cristão: «Não me refiro a 

situações extraordinárias. São, podem 

muito bem ser, fenómenos ordinários da 

nossa alma (…) Ascética? Mística? Não me 

interessa. Seja o que for, ascética ou 

mística, que importa? É mercê de Deus» 

(«Amigos de Deus», 306-308). 

Neste tempo de preocupações 

terrenas, económicas, sociais, de igualdade 

e justiça, a contemplação amorosa de 

Deus, Uno e Trino, soa a algo etéreo e 

distante… Como a um cego e surdo 

perdido numa feira lhe soam longínquas as 

vozes de orientação. Sem contemplarmos 

o imenso amor de Deus, que sabemos de 

nós e dos outros? 
 

 
 

 

 

 Mensagem da criança 
 

DIZES QUE SOU O FUTURO, 

não me desampares no presente. 

DIZES QUE SOU A ESPERANÇA DA PAZ,  

não me induzas à guerra. 

DIZES QUE SOU A PROMESSA DO BEM,  

não me confies ao mal. 

DIZES QUE SOU A LUZ DOS TEUS OLHOS,  

não me abandones às trevas. 

NÃO ESPERO SOMENTE O TEU PÃO,  

dá-me luz e entendimento. 

NÃO DESEJO APENAS A FESTA DO TEU 

CARINHO,  

suplico-te que me eduques com amor. 

NÃO TE PEÇO APENAS BRINQUEDOS, 

peço-te bons exemplos e boas palavras. 

NÃO SOU UM SIMPLES ORNAMENTO NO 

TEU CAMINHO,  

sou alguém que te bate à porta em nome 

de Deus. 

Ensina-me o trabalho e a humildade, o 

devotamento e o perdão. 

Compadece-te de mim e orienta-me para 

o que é bom e justo. 

Corrige-me enquanto é tempo, ainda que 

eu sofra. 

Ajuda-me hoje, para que eu amanhã não 

te faça chorar. 
 

 
 

 

 

A Fechar 

FILHOS, 

é quando Deus 

entrega uma joia em nossas mãos 

e recomenda cuidá-la. 
 

 
 

 

Este jornal foi concluído 17 de maio. 
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