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XIV Domingo Comum 

 
No Evangelho de hoje a gente de 

Nazaré diz de Jesus: – Não é Ele o 

carpinteiro, filho de Maria? 

Ouçamos o que nos diz o Senhor 

sobre o valor do trabalho de cada dia, 

como meio de santificação para todos os 

homens. A liturgia deste domingo revela 

que Deus chama, continuamente, 

pessoas para serem testemunhas no 

mundo do seu projeto de salvação. Não 

interessa se essas pessoas são frágeis e 

limitadas (como São Paulo, na 2.ª 

Leitura); a força de Deus revela-se 

através da fraqueza e da fragilidade 

desses instrumentos humanos que Deus 

escolhe e envia. 

Também nós, pelo batismo fomos 

incorporados a Cristo Profeta. A 

celebração deste domingo interpela-nos, 

a que atentos à Palavra de Deus e aos 

seus sinais no mundo de hoje, 

procuremos de forma consciente e 

responsável, construir o seu reino. 

De facto, num mundo de precon-

ceitos em relação a Cristo, à 

Comunidade dos seus discípulos, à 

Igreja, importa dar as razões da nossa fé 

e abandonarmos as atitudes passivas do 

«deixa andar». É preciso entender o 

seguimento de Cristo como compro-

misso e algo dinâmico. É necessário 

ouvir «eu te envio» ou «basta-te a minha 

graça» para percorrer todos os espaços 

na perspetiva de semear Evangelho. 

E não adormeçamos, porque o tempo 

é breve. 
 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 47, 10-11 
 

Recordamos, Senhor, a vossa 

misericórdia  

no meio do vosso templo.  

Toda a terra proclama o louvor do vosso 

nome, 

porque sois justo e santo, Senhor nosso 

Deus. 
 

 
 

 

Introdução 

O risco de ficar sem casa. 

O político hábil gere sempre com 

sagacidade (com astúcia, com finura) os 

relacionamentos com a estrutura 

religiosa (com a Igreja): não a combate, 

mas bajula-a (mima-a com interesse), ou 

seja, procura que seja sua aliada, porque 

sabe que o súbdito religioso (o povo) é 

de maior confiança – e também mais 

devoto – quando consegue convencê-lo 

de que defender a ordem pública 

estabelecida (pelos políticos) equivale a 

promover o reino de Deus.    

Quem detém o poder opõe-se a tudo 

aquilo que subverte (que desorganiza) o 

equilíbrio da sociedade ou da instituição; 

atinge o seu objetivo quando consegue 

fazer passar a ideia errada de que existe 

uma equação (uma igualdade) entre o 

que normalmente se pensa e a 

mensagem evangélica, entre os 

princípios ditados pela moral corrente e 

os valores pregados por Cristo, entre as  
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bem-aventuranças do mundo e as da 

montanha.  

É uma estratégia enganadora, na 

qual – muitas vezes e em boa-fé – os 

cristãos são envolvidos, mas que leva a 

desvirtuar o Evangelho. Vemos 

acomodar-se a ela, por vezes, as 

próprias hierarquias eclesiásticas (os 

presbíteros, os bispos, os cardeais…), o 

povo também, mas nunca o profeta, não 

porque deva ser uma pessoa irrequieta e 

insatisfeita, mas porque ele acolheu e 

assimilou os pensamentos do Senhor; é 

por isso que se recusa a pôr o selo de 

Deus naquilo que são os desígnios do 

homem e denuncia as estruturas 

marcadas pelo pecado. As suas palavras 

incomodam, suscitam irritação, e o 

destino que o espera não pode ser 

senão a incompreensão e a rejeição. 

Aconteceu a Jeremias, que foi 

ameaçado pelos seus concidadãos. 

Jeremias ouvia isto: «Cessa (pára) de 

proclamar oráculos em nome do Senhor, 

se não queres morrer às nossas mãos» 

(Jr 11, 21). E advertido por Deus, 

Jeremias escutou: «Os teus próprios 

irmãos e a tua família, até esses são 

desleais para contigo» (Jr 12, 6). 

O mesmo aconteceu a Maomé 

quando, em Meca (séde do Islamismo), 

quis despertar os seus concidadãos da 

indiferença religiosa, do apego às coisas 

deste mundo e da injustiça social. 

Em Nazaré aconteceu o mesmo a 

Jesus. 

– Só saindo da casa construída pelos 

homens é que posso encontrar o 

Senhor. 
 

 
 

 

 

 

para lhes dizeres: ‘Eis o que diz o Senhor’. 

 5Podem escutar-te ou não 

 – porque são uma casa de rebeldes –,  

mas saberão que há um profeta  

no meio deles». 

(Ez 2, 4a - 5)  
 
 

Primeira Leitura 
Ez 2, 2-5 

 

MONIÇÃO: 
 

A Primeira Leitura narra-nos a vocação do 

profeta Ezequiel, chamado por Deus nos 

tempos difíceis do exílio de Babilónia. 

Deus quer precisar de cada um de nós 

para, com a vivência da sua vocação dar 

testemunho de Jesus Cristo. 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
 

Naqueles dias, 2o Espírito 

entrou em mim e fez-me levantar. 

Ouvi então Alguém que me 

dizia: 3«Filho do homem, Eu te 

envio aos filhos de Israel, a um 

povo rebelde que se revoltou 

contra Mim. Eles e seus pais 

ofenderam-Me até ao dia de 

hoje. 4É a esses filhos de cabeça 

dura e coração obstinado que te 

envio, para lhes dizeres: ‘Eis o 

que diz o Senhor’. 5Podem 

escutar-te ou não – porque são 

uma casa de rebeldes –, mas 

saberão que há um profeta no 

meio deles». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Leitor, recorda que, a simples deslocação 

para o ambão, realizada com nobreza e 

beleza, é já um anúncio da Palavra. Com 

“nobreza e beleza,” não significa “com orgulho 

vaidoso”, mas com simplicidade e humildade. 

É um serviço que vais prestar. Lembrar-te-ás 

da Profecia de Ezequiel: "O Espírito... fez-me 

levantar". Contudo, esperas que termine a 

oração Coleta, e, enquanto que toda a 

assembleia se senta, tu avanças com 

naturalidade para o Ambão e não começas a 

leitura sem se ter estabelecido o silêncio 

necessário à escuta da Palavra. Quanto ao 

mais, pede-se que te tenhas preparado 

convenientemente para este serviço que 

prestas à comunidade. 

Todas as leituras devem ser proclamadas 

devagar. Mas, se há leitura que deve ser 

proclamada sem pressas, esta é uma delas. 

Ou então ninguém entenderá nada daquilo 

que está a ouvir. 

Faz notar-se os “dois pontos” (:) e, depois, 

acentua, sublinha bem, ‘Eis o que diz o 

Senhor’. (E pára, tens um ponto). Dá “dois 

tempos” e com um vigor a roçar o autoritário, 

termina a leitura: “Podem escutar-te…”. 

Dentro desta frase, faz notar-se o intercalar 

«– porque são uma casa de rebeldes –». 

Exercita as palavras: Ezequiel (não é 

“Ezaquiel”) / obstinado / ou outras. 
 

 
O Espírito entrou em mim 

 e fez-me levantar. 
 

(Ez 2, 2) 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Ezequiel deveria ter uns trinta anos 

quando, em 597 a.C, foi deportado para 

a Babilónia juntamente com o último rei 

da dinastia de David e com os homens 

válidos, os carpinteiros, os ferreiros e as 

pessoas instruídas. Depois de conquistar 

Jerusalém, Nabucodonosor deixara na 

terra apenas a gente pobre, os doentes e 

aleijados, levando consigo todas as 

outras pessoas válidas (2 Rs 24). 

Quatro anos depois, Ezequiel foi 

enviado por Deus a estes exilados para 

lhes anunciar uma mensagem dura e 

desagradável. É que estes exilados 

ansiavam pelo regresso imediato à terra 

de seus pais, mas o profeta Ezequiel, foi 

encarregado de dissipar estas ilusões e 

convencê-los a organizarem a sua vida 

em terra estrangeira (terra onde se 

encontravam). Também Jeremias, de 

Jerusalém, os exortava, dizendo: 

«Edificai casas e habitai-as, plantai po-

mares e comei os seus frutos; casai, 

gerai filhos e filhas. Procurai o bem do 

país para onde vos exilei» (Jr 29, 5-7). 

Ora, o convite do profeta é um sinal 

de que o Senhor, como um pai, continua 

a amar e a cuidar do seu povo. Na 

verdade, o Senhor não o abandona e, 

mesmo quando peca e se toma 

responsável pela própria desventura (na 

desgraça), não deixa que lhe falte a sua 

palavra de salvação. 

No trecho de hoje temos uma das 

melhores descrições da vocação e da 

missão profética. Ora vejamos: 

Enquanto está prostrado por terra, 

Ezequiel ouve uma voz que lhe ordena: 

«Põe-te de pé, que vou falar-te» (Ez 2, 

1). Imediatamente sente um espírito, 

uma força nova e misteriosa que penetra 

nele e o levanta. A voz continua: «Filho 

do homem, Eu te envio aos filhos de 

Israel... filhos de cabeça dura e coração 

obstinado, para lhes dizeres: eis o que 

diz o Senhor...etc, etc.» (v. 2-4). 

Filho do homem é uma expressão 

hebraica que significa apenas homem, 

ou seja, um ser frágil, um comum mortal. 

Ezequiel era filho de Buzi, um sacerdote 

do templo de Jerusalém, e tinha orgulho 

em pertencer a uma casa nobre; o 

Senhor dirige-se a ele chamando-o com 

um nome novo, “filho do homem”, 

exatamente para lhe lembrar a sua con-

dição humilde, ligada à terra. 

Sim, porque o profeta não é um anjo, 

não é uma personagem dotada de capa- 
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cidades misteriosas nem poderes 

arcanos (poderes desconhecidos). O 

profeta é um simples homem, com todos 

os defeitos, com todas as fraquezas e 

limites – psíquicos e mentais – dos quais 

ninguém está isento. Ezequiel tinha uma 

sensibilidade particular: alternava 

momentos de exaltação com momentos 

de abatimento, era propenso à 

depressão e fechava-se muitas vezes 

em longos períodos de mutismo (de 

silêncio). Mas depois do chamamento do 

Senhor – conta ele mesmo – «fiquei sete 

dias no meio dos exilados, como que 

entorpecido (frouxo, ou adormecido)» – 

Ex 3, 15. Falava bem, isso sim, e as 

pessoas até acorriam para o ouvir, 

porque a sua palavra era como uma 

canção de amor, como se lê: «És para 

eles como um trovador dotado de bela 

voz e que toca bem a sua cítara» (Ez 33, 

32). 

No entanto, não são os dotes 

extraordinários que dão ao profeta a au-

toridade de falar em nome de Deus. O 

que lhe dá autoridade, é o facto de ter 

sido chamado, de ter recebido uma 

vocação. 

Escolhido pelo Senhor, Ezequiel é 

encarregado de uma missão. Não lhe é 

pedido que preveja um futuro distante e 

nubloso, que faça prodígios extraor-

dinários, É-lhe apenas pedido que 

desempenhe um serviço, que consiste 

em transmitir aos deportados da 

Babilónia, a palavra de Deus. Apenas 

isto! 

Todos os povos conheceram formas 

e técnicas de adivinhação; confiaram nos 

adivinhos (nos bruxos), nos astrólogos 

(nos feiticeiros através dos astros, que 

são bem diferente de “astrónomo” 

daquele que estuda o movimento dos 

astros) e também nos necromantes (que 

invocam os mortos, (?) supostamente), 

tudo isto para tentarem conhecer os 

segredos e os projetos dos deuses 

(deuses com letra minúscula, porque só 

há um Deus, o Deus de Israel). Nessa 

altura, as sibilas (as bruxas) que 

pronunciavam oráculos (os vaticínios) 

eram comuns em todo o Mediterrâneo, e 

eram associadas geralmente a rochas e 

fontes sagradas. Israel repudiou bem 

estes sucedâneos da profecia, porque 

compreendeu que o único instrumento 

escolhido por Deus para comunicar com 

os homens é o profeta, porque esse sim, 

é a pessoa capaz de compreender os 

pensamentos e a vontade do Senhor e 

de os transmitir fielmente aos seus 

irmãos. 

Por isso, com razão os profetas 

introduzem habitualmente a sua mensa-

gem com a fórmula solene: «Eis o que 

diz o Senhor...» (v. 4), porque estão 

conscientes de que aquilo que 

comunicam não lhes pertence, mas é de 

Deus. (da mesma forma que nós, 

Leitores, no fim de cada Leitura dizemos 

“Palavra do Senhor” exatamente para 

que a assembleia perceba e entenda 

que, a Palavra que acabaram de escutar, 

não é do leitor, nem do Sr. Padre, nem 

do Sr. Bispo, mas do Senhor). 

A quem é, então, enviado Ezequiel? 

É enviado à gente do seu povo, a «um 

povo rebelde» (v. 5). Os deportados da 

Babilónia não eram mais pecadores que 

os outros, eles simplesmente deixavam-    

-se seduzir por quem lhe alimentava 

falsas esperanças, por quem lhes 

propunha escolhas fáceis e cativantes, 

mas que não conduziam à vida 

É assim a sorte de todos os profetas: 

inquietam as consciências das pessoas, 

quer dizer, desacomodam, sugerem 

escolhas trabalhosas e, por isso, são 

rejeitados. 

Mas não se devem desencorajar. 

Lemos na Leitura: «Podem escutar-te ou 

não... mas saberão que há um profeta no 

meio deles» (v. 5). Mesmo se, apa-

rentemente, a missão deste profeta foi 

um fracasso, há pelo menos um objetivo 

claramente alcançado: revelou o 

interesse e os cuidados de Deus pelo 

seu povo, mostrou que o Senhor nunca o 

esquece e que nem mesmo o maior dos 

pecados o pode levar a quebrar a 

aliança que estabeleceu com o homem. 

De facto, qualquer que sejam as 

circunstâncias em que vive o homem, o 

Senhor nunca o abandona, nunca lhe 

vira as costas. Nunca. 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 122 (123), 1-2a.2bcd.3-4 (R. 2cd) 

 

 

MONIÇÃO: 

 
O salmista levanta o seu olhar de aflição 

para o Senhor, plenamente confiado na sua 

ajuda. 

Também nós queremos fazer dele a 

nossa oração plena de confiança filial, para 

que nos ajude a vencer os problemas da vida. 

 

REFRÃO: 

 
OS NOSSOS OLHOS ESTÃO POSTOS NO 

SENHOR, 

ATÉ QUE SE COMPADEÇA DE NÓS. 

 

SALMO: 

 
Levanto os meus olhos para Vós, 

para Vós que habitais no Céu, 

como os olhos do servo 

se fixam nas mãos do seu senhor. 
 

Como os olhos da serva 

se fixam nas mãos da sua senhora, 

assim os nossos olhos  

     se voltam para o Senhor nosso Deus, 

até que tenha piedade de nós. 
 

Piedade, Senhor, tende piedade de nós, 

porque estamos saturados de desprezo. 

A nossa alma está saturada do 

sarcasmo dos arrogantes 

e do desprezo dos soberbos. 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
2 Cor 12, 7-10 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo garante aos cristãos de Corinto 

— apresentando o seu exemplo — que Deus 

atua e manifesta o seu poder no mundo 

através de instrumentos débeis, finitos e 

limitados. 

Não nos sintamos, pois, diminuídos na 

nossa missão de testemunhas de Jesus 

Cristo, a pesar da nossa pouca valia e 

fragilidade pessoal. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Segunda Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 7Para que a grandeza 

das revelações não me ensober-

beça, foi-me deixado um espinho 

na carne, – um anjo de Satanás 

que me esbofeteia – para que não 

me orgulhe. 8Por três vezes roguei 

ao Senhor que o apartasse de 

mim. 9Mas Ele disse-me: «Basta-te 

a minha graça, porque é na 

fraqueza que se manifesta todo o 

meu poder». Por isso, de boa 

vontade me gloriarei das minhas 



fraquezas, para que habite em 

mim o poder de Cristo. 10Alegro-

me nas minhas fraquezas, nas 

afrontas, nas adversidades, nas 

perseguições e nas angústias 

sofridas por amor de Cristo, 

porque, quando sou fraco, então é 

que sou forte. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A leitura pede ao Leitor um semblante 

humilde, como quem está a sentir uma dor (a 

nossa imagem também fala – lembramos isto 

imensas vezes), porque São Paulo está a 

falar da sua condição pobre, humilde, também 

de homem sofredor que sofre por Jesus 

Cristo. Começa a aliviar a partir de “Por isso, 

de boa vontade…” e termina com o semblante 

a manifestar alegria, felicidade, a partir de 

“Alegro-me nas minhas…”. O resto, tu sabes. 

Tem atenção à enumeração (fraquezas, 

afrontas, adversidades, perseguições e 

angústias) que deve ser marcada por breves 

cesuras (pausas de 3/4 de 1 tempo). 

Exercita também as palavras: 

ensoberbeça / esbofeteia / apartasse (coloca 

o assento agudo em “tá”) / gloriarei / 

adversidades / perseguições / ou outras.  
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Este trecho é tirado de uma carta 

polémica, na qual Paulo, para 

demonstrar que não é inferior àqueles 

que na comunidade de Corinto o tentam 

difamar, enumera os sacrifícios 

suportados pelo Evangelho (2 Cor 11, 

22-29) e as experiências mais ou menos 

extraordinárias que viveu. Afirma ter tido, 

da parte do Senhor, revelações 

particulares, ter ouvido «palavras 

inefáveis que não é permitido a um 

homem repetir» (2 Cor 12, 4). Certa-

mente não se tratou de uma visão, mas 

de um arrebatamento ao mundo de 

Deus, um momento de particular 

intimidade com o Senhor, um êxtase no 

qual compreendeu verdades sublimes. 

Poderia vangloriar-se, perante os 

seus adversários, destas experiências 

extraordinárias, mas não o faz. A sua 

glória é outra, são as fraquezas, as 

adversidades, as angústias, porque 

Deus costuma fazer as suas 

intervenções salvadoras servindo-se de 

instrumentos sem valor. 

No trecho presente acena a uma 

dificuldade que o faz sofrer e o humilha. 

Trata-se de uma tribulação muito 

dolorosa, comparável a um espinho 

enterrado na carne, a um enviado de 

Satanás encarregado de o esbofetear, 

para que não se encha de orgulho (v. 7). 

Foram escritas muitas páginas na 

tentativa de explicar este «espinho na 

carne». A maior parte dos biblistas 

considera que Paulo se refere a uma 

doença, porque, escrevendo aos 

Gálatas, acena a uma grave 

enfermidade que o atingiu e que poderia 

suscitar repugnância em quem se 

aproximava dele (Gl 4, 14). Mas é 

possível que este «espinho» indique 

outro sofrimento, mais íntimo: a 

hostilidade contra si da parte de alguns 

membros do seu povo, que, na Carta 

aos Romanos, ele chama «irmãos e da 

sua raça segundo a carne» (Rm 9, 3). 

Estes sempre tinham levantado 

dificuldades à sua pregação, em cada 

cidade aonde ia para anunciar o 

Evangelho. Várias vezes, nos seus 

escritos, ele admitiu a sua dificuldade em 

suportar uma tal oposição e foi tentado a 

desencorajar-se. 

Rezou ao Senhor, com insistência, 

para que o livrasse deste espinho, mas 

Deus não lho tirou, não resolveu 

miraculosamente as dificuldades, mas 

deu-lhe a força para as superar (v. 9). 

Deus não costuma livrar os seus 

profetas das fragilidades ligadas à condi-

ção humana, das doenças, do cansaço, 

dos defeitos; Ele quer que, através da 

fraqueza dos seus instrumentos, se 

manifeste a sua potência. 

Então, depois de lermos esta 

Epístola, porque é que ainda dizemos 

(ou pensamos) ”eu não sou capaz” se é 

através da fraqueza e impotência que 

Deus nos faz fortes? Se deixarmos Deus 

trabalhar-nos, Ele fará connosco grandes 

maravilhas! 
 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
cf. Lc 4, 18 

 
MONIÇÃO: 

 

Deus manifesta-se aos homens na 

fraqueza e na fragilidade. Assim aconteceu 

em Nazaré. 

Quando as pessoas se recusam a 

entender esta realidade, facilmente perdem a 

oportunidade de descobrir o Deus que vem ao 

seu encontro e de acolher mensagem de 

amor e alegria que Ele lhes apresenta. 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

O Espírito do Senhor está sobre mim: 

Ele me enviou a anunciar o Evangelho 

aos pobres. 
 

 
 

 

Evangelho 
 Mc 6, 1-6 

 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 1Jesus dirigiu-Se à 

sua terra e os discípulos acompanha-

ram-n’O. 2Quando chegou o sábado, 

começou a ensinar na sinagoga. Os 

numerosos ouvintes estavam admirados 

e diziam: «De onde Lhe vem tudo isto? 

Que sabedoria é esta que Lhe foi dada e 

os prodigiosos milagres feitos por suas 

mãos? 3Não é Ele o carpinteiro, Filho de 

Maria, e irmão de Tiago, de José, de 

Judas e de Simão? E não estão as suas 

irmãs aqui entre nós?» E ficavam 

perplexos a seu respeito. 4Jesus disse-     

-lhes: «Um profeta só é desprezado na 

sua terra, entre os seus parentes e em 

sua casa». 5E não podia ali fazer 

qualquer milagre; apenas curou alguns 

doentes, impondo-lhes as mãos. 6Estava 

admirado com a falta de fé daquela 

gente. E percorria as aldeias dos 

arredores, ensinando. 
 

Palavra do Senhor. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Há vários pormenores neste texto 

que não são claros logo à primeira vista. 

Vejamos: 

Os habitantes de Nazaré estão 

«admirados», estão maravilhados, com 

os prodígios realizados por Jesus (v. 2), 

mas logo a seguir ficam «perplexos», 

ficam hesitantes (v. 3). Ora, como pôr de 

acordo duas reações aparentemente   
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contraditórias? Os seus conterrâneos fi-

caram tão desorientados com as suas 

palavras, a ponto de as considerarem 

um obstáculo para as suas vidas, uma 

grave escolha para a sua fé. Jesus deve 

ter dito ou feito algo de particularmente 

provocatório, para aquela gente ficar 

assim! 

Depois não se compreende por que 

razão Jesus não consegue fazer mila-

gres devido à falta de fé daquela gente 

(v. 5) e é surpreendente também a sua 

admiração perante a incredulidade dos 

seus conterrâneos. Sim, porque afinal 

Jesus acaba de afirmar que «um profeta 

só é desprezado na sua terra, também 

desprezado entre os seus parentes e 

também desprezado em sua casa» (v. 

4). Portanto, não devia parecer-lhe assim 

tão estranha a sua rejeição, a rejeição 

daquele povo, do povo da sua terra (na 

Nazaré). 

Há ainda um último detalhe a 

assinalar: em Cafarnaum, Jesus foi 

envolvido em dramáticos conflitos com 

as autoridades políticas e religiosas, 

atacou os formalismos dos escribas e 

dos fariseus, denunciou a sua hipocrisia 

e dureza de coração, mas nunca teve 

problemas com a gente simples. Agora, 

pelo contrário, é o povo, são os 

agricultores da sua terra que não o 

entendem e o rejeitam; de facto, não é 

feita, no Evangelho que lemos, nenhuma 

alusão à presença de dirigentes 

religiosos. Como se explica então esta 

reação tão pouco habitual? Vamos 

procurar descobrir. 

Ora, aconteceu que, depois de ter 

passado alguns meses em Cafarnaum e 

ter visitado as localidades da Galileia, 

pregando o Evangelho e curando os 

doentes, Jesus volta à sua aldeia natal, 

Nazaré. (v. 1). 

Algum tempo antes, os seus 

familiares tinham tentado convencê-lo a 

voltar à família e a retomar o seu digno 

trabalho de carpinteiro, mas Jesus não 

aderira à sua proposta. Dirigindo então o 

olhar sobre quem estava à sua volta 

para o ouvir, exclamara: «Aí estão minha 

mãe e meus irmãos. Aquele que fizer a 

vontade de Deus, esse é que é meu 

irmão, minha irmã e minha mãe» (Mc 3, 

31-35). 

Agora, por sua iniciativa, Jesus volta 

a Nazaré, mas não volta só, está 

acompanhado por um grupo de 

discípulos. Não vem fazer uma visita de 

cortesia à mãe, aos irmãos, às irmãs ou 

aos amigos. Trata-se de um gesto com 

um significado inequívoco para quem, 

até aqui, acompanhou as suas escolhas 

de vida. Por isso, Jesus volta a Nazaré 

para apresentar, à antiga família, a nova 

família, “nova família” que é composta 

por aqueles que responderam à sua 

chamada; aqueles que deixaram as 

redes, que deixaram o pai no barco com 

os assalariados (Mc 1, 16-20), que 

deixaram a banca dos impostos (Mc 2, 

13-14) e seguiram Jesus pelo caminho 

por Ele iniciado. 

Reparemos que a incompreensão 

daquela gente, da gente da sua terra, 

não se manifesta logo que Jesus chega. 

Pelo relato de Marcos (que escutamos 

no Evangelho) depreende-se que Jesus 

terá passado alguns dias com a família, 

sem problemas e sem incidentes; as 

divergências explodem quando, «ao 

chegar o sábado, Jesus começa a 

ensinar na sinagoga» (v. 2). 

Ora, este facto deve ser posto em 

relevo, porque é significativo. Vejamos: 

Enquanto Jesus está tranquilo na casa 

onde cresceu, ou seja, enquanto 

permanece dentro dos esquemas 

tradicionais do seu povo, enquanto 

mostra estimar as convicções religiosas 

transmitidas pelos rabis e partilhadas por 

todos, ninguém tem reparos a fazer. Os 

problemas surgem logo que Jesus sai de 

casa e torna pública a escolha de 

constituir uma nova casa, uma nova 

família (a Sua Igreja).  

Há, portanto, uma dúplice reação da 

parte dos seus conterrâneos: por um 

lado, ficam maravilhados com as suas 

palavras e admiram as suas obras; por 

outro lado, são atormentados por muitas 

interrogações. 

É que, aquela gente, educados na fé 

de seus pais, acreditam no Senhor sim, 

mas no Senhor que fez aliança com o 

seu povo, no Senhor que reserva as 

suas bênçãos para os filhos de Abraão, 

para os que pertencem à casa de Israel 

e se sentam aos pés dos rabis para 

ouvirem a Tora (o Livro da Lei). 

Por isso, para os habitantes de 

Nazaré, Jesus representa um enigma in-

solúvel. Quer dizer: cresceu, como eles, 

numa família de sólidos princípios 

religiosos, pertence ao povo eleito, 

àquele povo que na Bíblia por 119 vezes 

é chamada Casa de Israel. Agora, dá a 

impressão de já não estar à vontade 

nesta casa, parece considerá-la 

demasiado estreita e, por isso, quer abri-

la a todos, mas a todos mesmo! 

Aquela gente sabe que, em 

Cafarnaum, Jesus mostrou admiração 

pelo gesto de quatro homens que 

abateram o teto de uma casa para aí 

introduzirem um paralítico (Mc 2, 4); 

Jesus aprovou esse gesto porque era 

um sinal de que a Casa de Israel 

também devia ser acessível aos ex-

cluídos; Jesus convidou os pecadores 

para a sua casa e quis que parti-

cipassem com Ele no banquete, 

“banquete” que é símbolo do reino de 

Deus (Mc 2, 15-16); Jesus afagou os 

leprosos e tornou-os puros, tornou-os 

idóneos, dignos de pertencerem à sua 

nova família (Mc 1, 41), desde que 

ficassem sentados à sua volta, ouvissem 

a sua palavra e a pusessem em prática. 

Portanto, a porta da Casa de Israel 

foi assim escancarada a todos. Este é o 

grande escândalo para os seus 

conterrâneos! 

É que, com a sua mensagem, e com 

os seus gestos, Jesus quebrou os 

equilíbrios, ou seja, está a demolir a 

casa na qual eles tinham posto todas as 

suas esperanças. Por isso sentem-se 

interpelados; percebem, nas palavras e 

nas escolhas de Jesus, o convite a 

abandonarem as seguranças oferecidas 

pela religião de seus pais (pela religião 

Judaica), e percebem também o convite 

a abraçarem os riscos do reino e a 

entrarem na sua casa, na sua nova 

família (a religião cristã, a Igreja de 

Jesus), constituída pelos discípulos que 

acreditaram nele. 

Então, perante a confusão que possa 

existir – e existe, certamente – na 

cabeça daquela gente, a série de 

perguntas que colocam são justificadas 

(v. 2-3). Vejamos: 

Que garantias pode oferecer «o 

carpinteiro, filho de Maria» que, durante 

mais de trinta anos, não fez mais nada 

senão reparar portas e janelas, construir 

enxadas e arados e do qual conhecem 

os irmãos e as irmãs? Donde lhe vem a 

mensagem que comunica? Quem lhe dá 

a força de realizar prodígios? 

Pois é. Tudo seria facilitado e tudo 

estaria bem, tudo seria compreendido e 

aceite, se Jesus pertencesse ao “jetes-

sete” da sociedade do seu tempo, se 

pertencesse à alta sociedade, aos ricos. 

Mas como Jesus vem duma família 

pobre, trabalha de carpinteiro, então aí 

está tudo estragado, e é aí é que reside 

todo o problema!  

Ora bem. São perguntas legítimas. 

Mas, no entanto, o problema que mais 

intriga aquela gente, não diz respeito ao  
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conteúdo do seu ensinamento, mas à 

proveniência (à origem) desta nova 

doutrina (a cristã). Não põem em dúvida 

o valor das suas obras, mas a sua 

origem. Perguntam-se: estas obras 

maravilhosas que vemos Jesus fazer, 

são feitas em nome de Deus ou – como 

insinuaram os escribas vindos de 

Jerusalém (Mc 3, 22) – provém do 

Maligno? (do Demónio). 

E concluem: é melhor não confiar 

neste homem, que propõe novidades 

perigosas. 

Reparemos que não o nomeiam, não 

o tratam pelo seu nome “Jesus”, 

identificam-no apenas com a profissão 

que exerceu (era carpinteiro) e, 

estranhamente, com a referência à mãe, 

talvez para sublinhar ainda mais o seu 

juízo negativo (porque naquele tempo 

“mulher” era praticamente igual a “zero”, 

isto é, não tinha qualquer peso na 

sociedade). Não o associam ao pai, que 

em Israel representa a ligação com a 

tradição da qual Ele (Jesus) se separou. 

Por isso, preferem não arriscar, 

permanecem agarrados aos seus 

antigos costumes e hábitos, não querem 

renunciar à velha casa e às seguranças 

oferecidas pela antiga família (o Povo 

descendente de Abraão, Povo Hebreu, 

Povo de Israel, Povo Judeu, Lei 

Mosaica, de Moisés). 

Acontece assim a separação, muito 

dolorosa sim, mas inevitável, de Jesus 

dos familiares, dos vizinhos e amigos. 

Jesus demarca-se e larga tudo o que é 

“velho”.  

Este é o destino de todos os profetas, 

que não são desprezados senão na sua 

terra, entre os seus parentes e em sua 

casa (v. 4). 

A atitude que os habitantes de 

Nazaré assumiram repete-se também 

hoje. Vejamos: 

Jesus apresenta-se aqueles que 

estão convencidos de o conhecer e de 

pertencer à sua família, e lança a sua 

proposta. Pede, como fez Deus a 

Abraão, para deixar tudo aquilo que a 

casa, a família e a terra representam; 

convida a reconsiderar as convicções 

religiosas, assimiladas durante a infância 

e nunca mais aprofundadas e 

amadurecidas (como hoje faz tanta falta 

uma catequese continuada para 

adultos!); exige que se tomem as 

devidas distâncias dos princípios da 

moral corrente, dos ideais e dos valores 

propostos pela sociedade em que se 

vive. A resposta que recebe, na maior 

parte dos casos, é a mesma: primeiro a 

incompreensão, e depois a rejeição. 

Normalmente, a incompreensão e a 

rejeição, vem daqueles que menos 

esperamos: desde logo da nossa família 

mais próxima, e depois dos nossos 

amigos que deviam ser os primeiros a 

apoiar-nos, mas, ao contrário, criam-nos 

dificuldades e entraves. 

Mas esta incredulidade tem sempre 

consequências dramáticas. Jesus fica 

reduzido à impotência, torna-se incapaz 

de realizar aqueles prodígios que a sua 

palavra e o contacto com a sua pessoa 

produzem. Ele oferece a sua salvação, 

mas não a pode impor, porque ama e o 

amor respeita a liberdade. 

Por isso é que, se no mundo de hoje 

não há acontecimentos miraculosos, se 

as condições de vida não sofrem 

transformações radicais, se não vemos 

instaura-se a paz, a justiça e a 

reconciliação entre as pessoas e os 

povos, a razão é sempre a mesma: as 

pessoas não têm a coragem de confiar 

plenamente em Cristo e na sua palavra. 

As pessoas não têm fé. 

Acontece, sem dúvida, alguma 

pequena mudança, aqui ou ali, mas 

apenas e da mesma forma que em 

Nazaré aconteceu, quando foi curada 

alguma doença ligeira. É verdade, dá-se 

alguma esmola, usam-se menos 

palavras ofensivas... mas os grandes 

prodígios, os sinais surpreendentes da 

presença do reino de Deus no mundo, 

não podem acontecer ali, onde a fé é 

diminuta, ou falta completamente. E é 

pena. 
 

 
 

 

Oração Universal 

 

 

1 

 

Pela nossa Diocese, suas comunidades  

     e movimentos, 

pelos acólitos, leitores e catequistas 

e pelos ministros extraordinários da 

comunhão,  

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelos governantes de todas as nações, 

pelo progresso e bem-estar dos 

cidadãos 

e pela verdadeira paz e liberdade, 

oremos, irmãos. 
 

3 
  

Pelo povo de Israel e seus vizinhos, 

pelos profetas que Deus envia a este 

mundo 

e pelos homens que nada esperam do 

Senhor, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos que sentem a fraqueza na sua 

carne, 

pelos que lutam por ser puros e não 

conseguem 

e pelos que sofrem perseguições  

      por amor de Cristo, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Pelos que na nossa comunidade não 

têm emprego, 

pelas famílias que podem gozar férias  

e por todas aquelas que as não têm, 

oremos, irmãos. 
 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 33, 9 
 

Saboreai e vede como o Senhor é bom, 

feliz o homem que n'Ele se refugia. 

  

  OU:  -  
 

Mt 11, 28 
 

Vinde a Mim, todos vós que andais 

cansados e oprimidos  

e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 
 

 
 

 

Monição da Comunhão 

 
A Palavra de Deus que foi 

proclamada para nós, deve tornar-se 

agora carne na nossa vida de cada dia. 

Para que isso nos seja possível, Jesus 

Cristo – a Palavra do Pai – oferece-nos o 

Seu Corpo e Sangue para Alimento da 

nossa vida divina. 

Comunguemos com fé, amor e 

reverência, e agradeçamos ao mesmo 

Senhor, este de infinito valor.  
 

 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Monição final 

 
Fomos investidos, pelo Batismo, 

numa missão profética junto dos nossos 

irmãos que se cruzam connosco na vida. 

Exercitemo-la pelo testemunho de 

vida conduzida segundo a vontade de 

Deus e pela palavra em que damos a 

razão da nossa esperança. 
 

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 05 – S. António Maria Zacarias 

(Presbítero) 

Dia 06 – S. Maria Goretti (Virgem e 

Mártir). 

Dia 09 – SS. Agostinho Zao Rong 

(Presbítero) e Companheiros 

(Mártires).  

Dia 10 – Santa Maria no Sábado. 
 

 
 

 

Sabias que… 

O filho do carpinteiro 
 

Conhecemos Jesus como “o filho de 

carpinteiro”. As versões gregas usam a 

palavra “tekton”, que significa: artesão, 

operário, construtor, carpinteiro...  

Durante a adolescência de Jesus 

reconstrói-se a cidade de Séphoris, que 

fica situada a 4 km. perto de Nazaré. É 

muito provável que Jesus tenha 

trabalhado nessa cidade. 

Os doutores da Lei, únicos mestres 

com autoridade para ensinar, estudavam 

vários anos na Escola de Jerusalém, 

onde aprendiam hebraico clássico para 

interpretar o AT - Antigo Testamento e 

as tradições orais e secretas do 

judaísmo. Jesus não frequentou nunca 

esta escola superior. 
 

 
 

 

Povo de profetas - I 
 Que fala em nome de Deus 

 
A 1.ª Leitura conta-nos a vocação do 

Profeta Ezequiel, um sacerdote que, no 

tempo doloroso do exílio de Babilónia, foi 

chamado a sustentar a fé do povo judeu. 

Ezequiel quer dizer “poder de Deus”. 

Profeta não é aquele que anuncia 

factos desconhecidos e futuros, mas 

aquele que fala em nome de Deus, ou 

seja, o Seu porta-voz junto dos homens. 
 

 
 

 

  

Povo de profetas - II 
Enviados por Deus 

 
«Filho do homem, Eu te envio aos 

filhos de Israel, a um povo rebelde que 

se revoltou contra Mim. Eles e seus pais 

ofenderam-Me até ao dia de hoje.» 
 

Deus chama o profeta Ezequiel para, 

com a palavra, fortalecer a fé do povo 

judeu, no Cativeiro de Babilónia. O envio 

deste homem é mais um sinal do amor 

de Deus ao Seu Povo: Se não o amasse, 

não procuraria confortá-lo e confirmá-lo 

na fé. 

O que ele anunciou, há perto de 

2.500 anos é também destinado a 

alimentar a nossa fé recebida no 

Batismo. 

O conhecimento das verdades da Fé 

chegou até nós, não pelo esforço da 

nossa inteligência, nem por uma 

revelação direta de Deus, mas pela 

mediação da Igreja que no-la anunciou 

por meio de homens. 

Nesta aventura entraram os nossos 

pais, padrinhos que nos conduziram a 

fonte do Batismo, e por pessoas amigas 

que iluminaram a nossa inteligência com 

a doutrina católica, enquanto o Espírito 

Santo atuava no nosso interior. 

Deus quer operar por meio de nós no 

mundo em que vivemos realizando as 

Suas maravilhas. Somos, ao mesmo 

tempo, os destinatários deste envio e 

enviado de Deus junto dos seus irmãos. 

Ao exercermos esta missão profética, 

havemos de ter presentes as 

advertências do Senhor. 

É uma missão difícil 

«Eu te envio aos filhos de Israel, a 

um povo rebelde que se revoltou contra 

Mim. Eles e seus pais ofenderam-Me até 

ao dia de hoje.» Tornamo-nos pessoas 

incómodas, ao falar de conversão 

pessoal de mudança de vida. 

Proclamamos tudo e só o que 
Deus quer 

 «É a esses filhos de cabeça dura e 

coração obstinado que te envio, para 

lhes dizeres: ‘Eis o que diz o Senhor’. 

Podem escutar-te ou não –  porque são 

uma casa de rebeldes –, mas saberão 

que há um profeta no meio deles». 

Pelo testemunho de vida 

Antes das palavras tem de estar o 

exemplo. Não devemos ficar à espera de 

não termos defeitos para começarmos a 

evangelizar. O que é preciso será que as 

pessoas vejam que estamos 

convencidos do que dizemos e lutamos 

para o pôr em prática. 

Pela palavra fiel 

 Não há nada e novo a inventar no 

Credo ou na Teologia Moral. Apenas 

temos necessidade de, com toda a 

fidelidade, aplicarmos os ensinamentos 

de Jesus Cristo às situações concretas 

em que as pessoas vivem. 
 

 
 

 

Povo de profetas - III 
A vocação é uma iniciativa 

 de Deus 

 
«Eu te envio [...] a um povo rebelde 

que se revoltou contra Mim. Eles e seus 

pais ofenderam-Me até ao dia de hoje.» 
 

Deus queria a conversão do Seu 

Povo, porque O amava. Até aos dias de 

hoje, nunca desistiu nem desistirá de o 

chamar aos caminhos da felicidade na 

terra e no Céu. 

O nosso Pai Deus ama cada pessoa, 

com amor infinito, por mais degradada e 

longe do Seu Amor que ela se encontre. 

Nós temos de refletir, nas palavras e 

na conduta, este amor e carinho infinito 

de Deus a cada pessoa. Alimentamos a 

esperança de que ela é capaz de mudar 

e Deus quer que ela mude, nunca 

desistindo de a chamar. 

A iniciativa é de Deus 

Características da vocação: 

É uma iniciativa de Deus, pois Ele 

escolheu desde toda a eternidade aquilo 

que necessita de nós. 

A vocação profética é um desígnio 

divino. Cada um de nós foi chamado por 

iniciativa de Deus. Não se nomeia 

Jahwéh diretamente; mas aquele que 

chama Ezequiel não pode ser outro 

senão Deus... O nosso texto é 

antecedido (cf. Ez 1,1-28) de uma solene  
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manifestação de Deus. Depois, o profeta 

ouve uma “voz” que o chama (v. 2) e que 

revela a Ezequiel que deve dirigir-se a 

esse Povo rebelde que se insurgiu 

contra Deus. 

Há também uma referência ao 

“espírito” que se apossou do profeta e o 

fez “levantar”; de acordo com a reflexão 

judaica, era Deus que comunicava uma 

força divina – o seu “espírito” – àqueles 

que escolhia para enviar a salvar o seu 

Povo, como os juízes (cf. Jz 14,6.19; 

15,14), os reis (cf. 1 Sam 10,6.10; 16,13) 

e os profetas (no caso de Ezequiel, esse 

“espírito” aparece como uma 

manifestação especialmente violenta de 

Deus, que se apossa do profeta e o 

destina para o seu serviço). A vocação é 

sempre uma iniciativa de Deus e não 

uma escolha do homem. Foi Deus que 

chamou Ezequiel e que o designou para 

o seu serviço. 

Deus espera a nossa resposta 

Espera uma resposta livre da nossa 

parte. A vontade de Deus, de mãos 

dadas com a nossa, realizará maravilha 

no mundo. 

Em toda a vocação aparece sempre 

a ideia de que o chamamento é dirigido a 

um homem. Ezequiel é chamado “filho 

de homem” (v. 3) – expressão hebraica 

que significa simplesmente “homem 

ligado à terra, fraco e mortal. Deus 

chama homens frágeis e limitados, não 

seres extraordinários, etéreos (puros, 

sublimes), dotados de capacidades 

incomuns... 

O que é decisivo não são as 

qualidades extraordinárias do profeta, 

mas o chamamento de Deus e a missão 

que Deus lhe confia. A indignidade e a 

limitação, típicas do “filho do homem”, 

não são impeditivas para a missão: a 

eleição divina dá ao profeta autoridade, 

apesar dos seus limites bem humanos. 
 

 
 

 

Povo de profetas - IV 
Humildes na missão 

 
«Para que a grandeza das 

revelações não me ensoberbeça, foi-me 

deixado um espinho na carne, – um anjo 

de Satanás que me esbofeteia – para 

que não me orgulhe.» 
 

São Paulo confidencia, na segunda 

Carta aos fiéis da Igreja de Corinto, que 

o Senhor o ajuda a ser humilde, no meio 

de tantos êxitos pastorais, permitindo 

que ele seja atormentado por “um 

espinho da carne:” 

Não sabemos claramente do que se 

trata. Alguns avançam com a hipótese 

de que se trata de uma doença de pele 

que lhe dava mau aspeto aos olhos dos 

ouvintes. 

Fica-nos a lembrança de que a nossa 

missão de profetas pode ser 

ensombrada e empobrecida pela 

soberba. 

• Somos tentados a apoderarmo-nos 

dos êxitos para glória pessoal, em vez 

de os referirmos a Deus. Contamos os 

êxitos – aqueles momentos em que nos 

saímos bem das coisas, mas não os 

fracassos, humanamente considerados. 

• Devemos perguntar a nós próprios 

com frequência se é a glória de Deus 

que procuramos, ou a nossa. O 

desânimo, a tristeza e abatimento que se 

seguem quando uma iniciativa apostólica 

não é humanamente bem-sucedida é, 

frequentemente porque nos mostrou que 

não somos tão eficazes como 

pensávamos. Aquele desmentido pelos 

factos, fez-nos perder a alegria. 

• Quando procuramos o ruído, o êxito 

fácil, em vez de trabalhar em 

profundidade na aproximação das 

pessoas de Deus significa que não 

procuramos a Deus, mas a nós próprios. 

Devemos, pois, vigiar atentamente, 

porque tudo serve para alimentar a 

nossa vaidade e orgulho. Contamos 

facilmente os êxitos, mas não os 

fracassos humanamente considerados. 

Quando trabalhamos por Deus, 

centramos a nossa atenção em fazer as 

coisas bem, com seriedade e 

abandonamos, depois, os resultados à 

vontade de Deus. 
 

 
 

 

Viver a vocação - I 
Tal como Jesus 

  
Depois de iniciada a Sua vida 

pública, Jesus visita Nazaré onde vivera 

desde o regresso do Egipto até à partida 

para a Sua missão. 

Foi lido o texto de Isaías que 

descreve profeticamente a missão do 

Messias anunciado. Jesus levantou-Se 

para o comentar, dizendo apenas que 

tudo o que havia escrito nesta profecia 

estava agora a acontecer n’Ele, quer 

dizer, Ele mesmo era o Messias 

anunciado. 

Foi perante esta afirmação que se 

deu a reação orgulhosa dos Nazarenos, 

negando-se a aceitar Jesus como o 

Messias prometido. 
 

 
 

 

Viver a vocação - II 
Acolhamos Deus que nos fala 

 
«Os numerosos ouvintes estavam 

admirados e diziam: “De onde Lhe vem 

tudo isto? Que sabedoria é esta que Lhe 

foi dada e os prodigiosos milagres feitos 

por suas mãos?”» 
 

Como aos conterrâneos de Jesus, 

também a nós se manifesta a Palavra de 

Deus na fraqueza e na humildade. 

Caímos facilmente na tentação de 

ouvir o que o Senhor nos diz na leitura 

da Sagrada Escritura, na pregação e nos 

conselhos que recebemos, como se 

fosse qualquer mensagem humana, um 

produto da sabedoria pessoal. É por isso 

que a nossa soberba reage. 

A nossa atitude interior, quando 

ouvimos a Palavra de Deus, há de ser 

como a dos miraculados do Evangelho: 

“Senhor que eu veja!” Senhor, se 

quiseres podes tornar-me limpo.” 

Quando abrimos a Sagrada Escritura 

ou caminhamos para a Igreja, onde 

vamos participar numa celebração, 

havemos de fomentar uma santa 

curiosidade que nos leva a perguntar: 

“Que vai dizer-me hoje o Senhor?” 

A humildade levou Santo Agostinho a 

converter-se quando ouviu uma voz que 

lhe dizia: “Toma e lê!” Leu um texto da 

Sagrada Escritura que se lhe pôs diante 

dos olhos e converteu-se. 

O Santo Cura d’Ars dizia a um 

sacerdote que veio pregar à sua 

paróquia. “É hoje que me via converter?” 

Santa Teresa Benedita da Cruz –

Edith Stein – encontrou na casa de uma 

amiga a História de uma alma, de Santa 

Teresinha do Menino Jesus, passou a 

noite inteira a lê-la e, quando pela 

manhã fechou o livro, tinha decidido ser 

cristã. 
 

 
 

 

 

Jesus disse-lhes: 

 «Um profeta só é desprezado na sua 

terra, entre os seus parentes  

e em sua casa» 

(Mc 6,4) 
 

 

 

XIV Dom. Tempo Comum –04-07-2021 –N.º 696 

– Pág. 8 / 12 – 



 

 

– Pág. 9 / 12 – 

XIV Dom. Tempo Comum –04-07-2021 –N.º 696 

 

Viver a vocação - III 
Espírito de Fé perante  

a mensagem 

 
«”Não é ele o carpinteiro, Filho de 

Maria, e irmão de Tiago, de José, de 

Judas e de Simão? E não estão as suas 

irmãs aqui entre nós?” E ficavam 

perplexos a seu respeito.» 
 

Desculpamo-nos com a não 

aceitação e posta em prática do que 

ouvimos, apelando para a pobreza 

humana de quem nos fala. 

Há pessoas que percorrem as igrejas 

à procura da Missa onde gostem mais de 

ouvir a pregação, porque não lhes exige 

nada e fica-se apenas em palavras 

bonitas; 

Ou porque é mais breve, reduzindo 

muito o tempo da celebração. Para 

muitos, o que desejam não é participar 

seriamente na Celebração do Domingo, 

mas estar dentro da igreja o menos 

tempo possível. Choram todos os 

momentos que gastam com Deus; não 

com o futebol, no café ou noutras 

ocupações com que gastam o tempo que 

Deus lhes deu gratuitamente. 

E quando, apesar de todas as 

cautelas, a Palavra de Deus parece 

exigir-lhes a mudança de vida, 

desculpam-se com os defeitos e 

pecados reais ou imaginários de quem 

prega: “Por quem Deus nos manda 

avisar!” 

Precisamos ver nas pessoas Deus 

que nos fala. O vinho, independen-

temente da vasilha em que é servido, 

tem sempre a mesma qualidade. A 

Palavra de Deus é esse vinho; a vasilha, 

é a pessoa que a proclama. 

Os santos procedem de modo 

diferente. O Santo Cura d’Ars dizia a um 

sacerdote que chamou para pregar na 

sua paróquia, quando ele subia para o 

púlpito: “É hoje que me vai converter?” 

Exercitemos a fé, vendo em cada 

pessoa que o Senhor nos envia alguém 

de quem Ele Se serve para nos dizer 

aquilo de que precisamos. 

«Quem vos acolhe é a Mim que 

acolhe. E quem Me acolhe, acolhe 

Aquele que Me enviou.» 
 

 
 

 

Viver a vocação - IV 
O silêncio de Deus 

 
«Jesus disse-lhes: “Um profeta só é 

desprezado na sua terra, entre os seus 

parentes e em sua casa”. E não podia ali 

fazer qualquer milagre; apenas curou 

alguns doentes, impondo-lhes as mãos. 

Estava admirado com a falta de fé 

daquela gente.» 
 

A abundância dos dons de Deus –

palavra, Sacramentos, bons conselhos e 

bons exemplos – leva, às vezes, a tê-los 

em pouca conta. 

Corremos o perigo – nós que 

vivemos na terra da abundância – de 

proceder como os seixos dos rios: vivem 

mergulhados na água, noite e dia, e 

continuam completamente enxutos no 

seu interior. 

O fechar os ouvidos à Palavra de 

Deus, às inspirações da graça, endurece 

o coração, insensibilizando-o e faz-nos 

perder o ouvido. 

Ás vezes, as pessoas queixam-se de 

que não lhes apetece rezar e que nada 

lhes fala de Deus. Pode tratar-se de uma 

prova de Deus; mas muitas vezes é a 

consequência da infidelidade. 

Todos conhecemos pessoas que 

viveram muito próximas de Deus e que 

depois se afastaram para muito longe, 

numa vida de pecado. Este lamentável 

estado de espírito pode ser fruto de uma 

vida infiel e orgulhosa. 

Os nazarenos tinham mais do que 

ninguém para acolherem Jesus, enviado 

do Pai, como todo o entusiasmo. Viram-

no crescer e puderam ver a Sua vida 

extraordinária dentro do ordinário. 

Como rezamos? Às vezes é como se 

ligássemos uma máquina automática e 

depois a deixamos correr, sem que 

precise da nossa atenção. 

Como vivemos a santa Missa? A 

rotina é o inimigo do verdadeiro Amor. 

Quantas pessoas não têm a 

possibilidade de participar no mistério 

eucarístico ao menos uma vez por ano! 

Quantos cristãos, em países de 

perseguição, põem em risco a vida para 

poderem participar na missa! 

Como recebemos na Comunhão o 

Corpo e o Sangue do Senhor. Às vezes 

percebe-se facilmente que as pessoas 

tratam a Santíssima Eucaristia como um 

pedaço de pão vulgar num piquenique. 

Um Bispo espanhol, que está nos 

altares e se distinguiu pela devoção aos 

Sacrários abandonados, dizia aos 

sacerdotes que acabava de ordenar: 

“Tratai-m’O bem! Tratai-m’O bem!” 
 

 
 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Como é belo imaginar as nossas 

paróquias e comunidades, 

 não com as portas fechadas, mas 

como verdadeiros centros de 

encontro tanto entre nós como com 

Deus; como lugares de  

hospitalidade e acolhimento.» 
 

«O Senhor dar-nos-á chuva e dará 

fruto a nossa terra»: assim diz o Salmo. 

Com isto, somos convidados a celebrar a 

misteriosa comunhão entre Deus e o seu 

Povo, entre Deus e nós. A chuva é sinal 

da sua presença, na terra trabalhada 

pelas nossas mãos. Uma comunhão que 

sempre dá fruto, que sempre dá vida. 

Esta confiança brota da fé, de saber que 

contamos com a sua graça que sempre 

transformará e regará a nossa terra. 

Uma confiança que se aprende, que 

se educa. Uma confiança que se vai 

gerando no seio duma comunidade, na 

vida duma família. Uma confiança que se 

transforma em testemunho no rosto de 

tantos que nos encorajam a seguir 

Jesus, a ser discípulos d’Aquele que 

nunca desilude. O discípulo sente-se 

convidado a confiar, sente-se convidado 

por Jesus a ser amigo, a compartilhar a 

sua sorte, a partilhar a sua vida. «A vós, 

não vos chamo servos, chamo-vos 

amigos, porque vos dei a conhecer tudo 

o que sabia do meu Pai». Os discípulos 

são aqueles que aprendem a viver na 

confiança da amizade de Jesus. 

E o Evangelho fala-nos deste 

discipulado. Apresenta-nos a cédula de 

identidade do cristão; a sua carta de 

apresentação, a sua credencial. 

Jesus chama os seus discípulos e 

envia-os, dando-lhes regras claras e 

precisas. Desafia-os a um conjunto de 

atitudes, comportamentos que devem 

ter. Sucede, e não raras vezes, que nos 

poderão parecer atitudes exageradas ou 

absurdas; seria mais fácil lê-las 

simbólica ou «espiritualmente». Mas 

Jesus é muito claro. Não lhes diz: fazei 

de conta, ou fazei o que puderdes. 

Recordemos juntos estas 

recomendações: «Não leveis nada para 

o caminho, a não ser um cajado; nem 

pão, nem alforje, nem dinheiro (…)  
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Permanecei na casa onde vos derem 

alojamento». Parece uma coisa 

impossível. 

Poderíamos concentrar-nos em pala-

vras como «pão», «dinheiro», «alforje», 

«cajado», sandálias», «túnica». E seria 

lícito. Mas parece-me que há aqui uma 

palavra-chave, que poderia passar 

despercebida diante da contundência 

daquelas que acabo de enumerar. Uma 

palavra central na espiritualidade cristã, 

na experiência do discipulado: 

hospitalidade. Como bom mestre, Jesus 

envia-os a viver a hospitalidade. Diz-       

-lhes: «Permanecei na casa onde vos 

derem alojamento». Envia-os a aprender 

uma das características fundamentais da 

comunidade crente. Poderíamos dizer 

que é cristão aquele que aprendeu a 

hospedar, que aprendeu a alojar. 

Jesus não os envia como poderosos, 

como proprietários, chefes ou 

carregados de leis, normas. Ao contrário, 

mostra-lhes que o caminho do cristão é 

simplesmente transformar o coração. O 

próprio coração e ajudar a transformar o 

dos outros. Aprender a viver de forma 

diferente, com outra lei, sob outra norma. 

É passar da lógica do egoísmo, do 

fechamento, da luta, da divisão, da 

superioridade para a lógica da vida, da 

gratuidade, do amor. Passar da lógica do 

dominar, esmagar, manipular para a 

lógica do acolher, receber, cuidar. 

São duas as lógicas que estão em 

jogo, duas maneiras de enfrentar a vida 

e de enfrentar a missão. 

Quantas vezes concebemos a 

missão com base em projetos ou 

programas. Quantas vezes idealizamos 

a evangelização, pondo de pé milhares 

de estratégias, táticas, manobras, 

truques, procurando que as pessoas se 

convertam com base nos nossos 

argumentos. Hoje o Senhor diz-nos 

muito claramente: na lógica do 

Evangelho, não se convence com os 

argumentos, as estratégias, as táticas, 

mas simplesmente aprendendo a alojar, 

a hospedar. 

A Igreja é uma mãe de coração 

aberto que sabe acolher, receber, 

especialmente a quem precisa de maior 

cuidado, que está em maior dificuldade. 

A Igreja, como a queria Jesus, é a casa 

da hospitalidade. E quanto bem se pode 

fazer, se nos animarmos a aprender esta 

linguagem da hospitalidade, esta 

linguagem de receber, de acolher! 

Quantas feridas, quanto desespero se 

pode curar numa casa onde alguém se 

sente bem-vindo! Para isto, é preciso ter 

as portas abertas, sobretudo as portas 

do coração. 

Praticar hospitalidade com o faminto, 

o sedento, o forasteiro, o nu, o enfermo, 

o encarcerado (cf. Mt 25, 34-37), com o 

leproso, o paralítico. Hospitalidade com 

aquele que não pensa como nós, com a 

pessoa que não têm fé ou a perdeu. E, 

às vezes, por nossa culpa. Hospitalidade 

com o perseguido, o desempregado. 

Hospitalidade com as culturas diferentes, 

de que esta terra paraguaia é tão rica. 

Hospitalidade com o pecador, porque 

cada um de nós também o é. 

Muitas vezes esquecemo-nos de que 

há um mal que precede os nossos 

pecados, que tem lugar antes. Há uma 

raiz que causa muito, muito dano e que 

destrói silenciosamente tantas vidas. Há 

um mal que, pouco a pouco, vai fazendo 

ninho no nosso coração e «corroendo» a 

nossa vitalidade: a solidão. Solidão que 

pode ter muitas causas, muitos motivos. 

Como destrói a vida e nos faz tão mal! 

Vai-nos afastando dos outros, de Deus, 

da comunidade. Vai-nos encerrando em 

nós mesmos. Por isso, o que é próprio 

da Igreja, desta mãe, não é 

principalmente gerir coisas, projetos, 

mas aprender a fraternidade com os 

outros. A fraternidade acolhedora é o 

melhor testemunho de que Deus é Pai, 

porque «é por isto que todos conhecerão 

que sois meus discípulos: se vos 

amardes uns aos outros» (Jo 13, 35). 

Desta maneira, Jesus abre-nos a 

uma lógica nova; a um horizonte cheio 

de vida, beleza, verdade, plenitude. 

Deus nunca fecha horizontes, Deus 

nunca é passivo face à vida, nunca é 

passivo face ao sofrimento dos seus 

filhos. Deus nunca Se deixa vencer em 

generosidade. Foi para isto que nos 

enviou seu Filho, no-Lo oferece, entrega, 

compartilha: para aprendermos o 

caminho da fraternidade, o caminho do 

dom. Em definitivo, é um novo horizonte, 

uma nova palavra para tantas situações 

de exclusão, desagregação, 

confinamento, isolamento. É uma 

palavra que quebra o silêncio da solidão. 

E quando estivermos cansados ou se 

tornar pesada a tarefa de evangelizar, é 

bom recordar que a vida proposta por 

Jesus corresponde às necessidades 

mais profundas das pessoas, porque 

todos fomos criados para a amizade com 

Jesus e para o amor fraterno (EG 265). 

Uma coisa é certa! Não podemos 

obrigar ninguém a receber-nos, a 

hospedar-nos; isto é certo e faz parte da 

nossa pobreza e da nossa liberdade. 

Mas é certo também que ninguém nos 

pode obrigar a não sermos acolhedores, 

hospedeiros da vida do nosso Povo. 

Ninguém nos pode pedir que não 

recebamos e abracemos a vida dos 

nossos irmãos, especialmente a vida 

daqueles que perderam a esperança e o 

gosto pela vida. Como é belo imaginar 

as nossas paróquias, comunidades, 

capelas, lugares onde estão os cristãos, 

não com as portas fechadas, mas como 

verdadeiros centros de encontro tanto 

entre nós como com Deus. Como 

lugares de hospitalidade e acolhimento. 

A Igreja é mãe, como Maria. N’Ela, 

temos um modelo. Alojar como Maria, 

que não dominou nem Se apoderou da 

Palavra de Deus; pelo contrário, 

hospedou-A, gerou-A e entregou-A. 

Alojar como a terra que não domina a 

semente, mas que a recebe, nutre e faz 

germinar. 

Assim queremos ser nós, os cristãos, 

assim queremos viver a fé neste solo 

paraguaio: como Maria, alojando a vida 

de Deus em nossos irmãos com a 

confiança, com a certeza de que «o 

Senhor nos dará chuva e dará fruto a 

nossa terra». Que assim seja. 
 

 Papa Francisco,  

Homilia, Assunção, Paraguai,  

Julho de 2015 
 

 
 

 

 

Jesus ensinava com 

autoridade 
 

 

São Marcos narra três ocasiões em 

que Jesus entrou numa sinagoga. 

A primeira foi em Cafarnaum. Aí 

libertou um homem de um espírito 

impuro. Todos admiraram o seu modo 

novo de ensinar. Depois, curou um 

homem com um braço atrofiado, 

devolvendo-lhe a sua autonomia. A 

terceira vez aconteceu em Nazaré, a sua 

aldeia. Aqui, os seus conterrâneos, 

talvez influenciados pelos fariseus, 

rejeitaram-n’O e referem-se a Ele com 

desprezo dizendo: “este”, sem 

pronunciar o seu nome. 

Jesus não desanimou perante este 

fracasso e “continuou a percorrer as 

povoações da redondeza, ensinando”. 

Não desiste da sua missão e pregará até 

ao fim. 
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A pregação de Jesus não foi um 

caminho de rosas. Encontrou 

dificuldades. Os fariseus pretendiam 

silenciá-Lo; o povo só esperava os 

benefícios de milagres; os seus 

conterrâneos tinham inveja, pela fama 

que Ele tinha alcançado... No entanto, 

Ele tinha clara consciência da missão 

que orientava a sua vida. Confiava 

plenamente em Deus Pai. Esforçava-Se 

pelo bem dos pobres e simples do seu 

povo. 
 

 
 

 

Descomplica (74) 
 

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” 

 

Ando com uma prancha de surf para 

todo o lado. Será imaginário aos olhos 

dos outros, é muito real para mim. Foi 

com a minha prancha que aprendi a 

fazer surf-da-vida. Foi com ela que 

aprendi a ser paciente, resiliente, 

persistente, a saber esperar e a saber 

tolerar. Aprendi a não esbracejar com o 

mar, a aceitar que nem todos os dias são 

bons para mergulhar, a saber boiar na 

ondulação da vida, a saber estar e a 

saber confiar. Guardo todo o silêncio 

bom que a minha prancha de surf-da-

vida me ensinou a ouvir: para me 

conhecer melhor, para me compreender 

melhor, para largar a carga e seguir leve 

nas ondas que vierem.  

Todos os dias nado a acreditar que 

as melhores ondas da vida vêm das 

séries que sobrevivem à força dos piores 

ventos. Todos os dias aprendo a aceitar 

que há ondas que vale sempre a pena 

arriscar e outras que – em nome do 

nosso bem maior – não valem o esforço 

e a luta para tentar a elas chegar. 
 

– Paciente, resiliente, persistente. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

Oração 
 

 

Senhor, vem ficar connosco.  

Não estranharemos as tuas palavras de 

vida;  

não desconfiaremos de Ti;  

não desprezaremos a tua sabedoria… 

Te apresentaremos em cada tarde o 

nosso coração fatigado para 

encontrar descanso em Ti. 
 

Senhor, vem ficar connosco.  

Queremos aprender de Ti. 

Anunciaremos aos quatro ventos 

essa mensagem de vida que nos 

confias ao ouvido.  

Faremos dela a nossa festa. 
 

Senhor, vem ficar connosco,  

Seremos teus amigos e irmãos. 

Formaremos a tua nova família. 
 

 
 

 

Oração da Igreja 

 

Intenções 
 

Durante este mês de julho, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 

Universal: 

– A amizade social. 

Rezemos para que, nas situações de 

conflitos sociais, económicos e políticos, 

sejamos artífices corajosos e apaixo-

nados do diálogo e da amizade. 
 

 
 

 

                                                                                              

O nome dos meses 
 

O nome dos meses quase nunca é motivo 

de curiosidade, mas é interessante ver 

 por que os meses têm este nome  

e não outro. 

 

J U L H O   

 

Inicialmente este mês era conhecido 

como Quintilis, ou o quinto mês. Foi 

nomeado julho em homenagem a Júlio 

César após a sua morte no ano 44, 

antes de Cristo. César nasceu em 

Quintilis e julho é o primeiro mês do 

calendário com o nome de uma pessoa 

real. 
 

 
 

 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Comer até adoecer, 

jejuar até sarar. 

2 

Comer toda a vianda, 

e temer toda a maleita. 

3 

Governa a tua boca, 

conforme a tua bolsa. 

4 

Grande saber é, 

não escutar e comer. 

5 

A boda e batizado, 

só vai quem é convidado. 

6 

A bom bocado, 

bom grito ou bom suspiro. 
 

 
 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, as Leitoras das 

seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– ELISABETE COSTA, no próximo 

sábado, dia 10 de julho. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– VERA NETO, também no próximo 

sábado, dia 10 de julho. 
 

O Jornal do Leitor deseja à Elisabete 

e à Vera um feliz aniversário, festejado 

com um grande bolo, e muito 

champagne.   

Parabéns, a ambas! 
 

 
 

 

Aniversário  

da Ordenação Presbiteral 

do Sr. Pe. Tiago 
 

No próximo sábado, dia 10 de julho, 

passa mais um aniversário, o 16.º, da 

Ordenação Sacerdotal do Sr. Pe. Tiago 

Nuno de Castro Santos, Pároco das 

nossas quatro paróquias, Carvalhosa,  
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Eiriz, Figueiró e Sanfins de Ferreira, 

desde 2014 (há 7 anos). 

Os seus paroquianos desejam-lhe 

muitas felicidades e muito sucesso no 

difícil serviço pastoral que lhe está 

atribuído. 

Obrigado, Sr. Pe. Tiago, pelo carinho 

com que, a todos, nos dedica. 

Muitos parabéns, por mais este 

aniversário! Continue! Nunca desista! 
 

 

 

 

Humor 

 

Máquina de lavar 

 

– Maneli, compra-me uma máquena 

de lavari a rôpa! Estou farta de lavari à 

mão! 

– Está bem, Preciosa! Amanhã 

mesmo vô a Beja e hê-de comprari a da 

última moda! 

O Maneli foi e regressou com a 

máquina. 

– Aqui tens, Preciosa, esta é a mais 

moderna que existi! 

Leram as instruções e puseram-na a 

lavar. Tudo ia bem, até que… 

– Maneli, o que se passa? A 

máquena está arrebentando! Isto está 

girando munto depressa! 

(Estava a centrifugar). 

Como o chão da casa era 

desnivelado, a máquina começou a 

andar até que chegou à porta da rua.  

– Maneli, faz qualquer coisa! A 

magana vai-se abalando! 

– Ê ná te dissi que era a última 

moda? Lavou a rôpa, agora vai estendê- 

-la lá fora… 

 

Jogos de azar 

 

A polícia entrou numa casa onde se 

dizia que se jogavam jogos de azar e, 

realmente, encontrou quatro homens que 

jogavam o sete-e-meio. 

O chefe dirigiu-se a um deles: 

– Está preso por desafiar as leis, 

jogando jogos de azar. 

– Eu?! – espantou-se o homem. – 

Ora essa!!!... Eu estou aqui apenas a 

conversar com amigos. 

O chefe voltou-se para o outro: 

– Está preso por ludibriar as leis, 

jogando jogos de azar. 

– Eu?! – espantou-se igualmente o 

segundo homem – Eu nem sequer 

conheço ninguém aqui!!! Passei e sentei-

me um pouco a descansar. 

O chefe voltou-se para o terceiro:  

– Está preso por violar a lei, jogando 

jogos de azar. 

– Eu?! – disse ainda mais admirado o 

terceiro homem. Eu estou apenas a fazer 

tempo, à espera do autocarro!... 

O chefe voltou-se então para o 

quarto homem que estava ainda com o 

baralho na mão: 

– E você? Você não tem desculpa. 

Está preso por jogar jogos de azar. 

– Eu?! – sorriu o homem – Eu a 

jogar?! E com quem? 
 

 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC’s 

04-07-2021  

 XIV 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 
Luís 

Miguel 

Rosa 

Matos 

1.ª Leitura 
Luís 

Miguel 

Rosa 

Matos 

2.ª Leitura 
Luís 

Miguel 

Rosa 

Matos 

Oração 
Universal 

Luís 

Miguel 

Rosa 

Matos 
 

 

 

C A R V A L H O S A   
 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS  

DA COMUNHÃO 
 

 

Local 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 
Maria 

Guiomar 

Jorge 

Moreira 

Local - 2  
Martinho 

Matos 

Alexandra 

Brito 

Local - 3 
Maria 

José 

Filipe 

Freitas 

Local - 4 
Tony 

Moreira 

Alzira 

Nunes 

Local - 5 
Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 

Sr. Diácono, 

Dr. Cardoso 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPAÇO DEIXADO 

PROPOSITADAMENTE EM 

BRANCO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fechar 

 

LÁGRIMA, 

é quando o coração pede aos olhos 

que falem por ele. 
 

 
 

 

 

Jornal concluído em 10 de junho  
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