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JORNAL DO LEITOR LITÚRGICO 
 

 

 
 

 

XV Domingo Comum 

 
O profeta, é alguém que obedece ao chamamento 

de Deus, que não escolhe o seu público para falar, nem 

escolhe aquilo que vai anunciar. O profeta terá de dizer, 

custe o que lhe custar, tudo o que Deus lhe puser no 

coração e nos lábios, mesmo que isso seja 

desagradável aos ouvintes. Por isso, entra muitas vezes 

em conflito com o seu povo. 

      Na Leitura, vamos perceber como o profeta Amós, 

pela sua atitude independente e de denúncia, se torna 

incómodo para os que pretendiam encobrir a desordem 

existente e se aproveitar dela. 

Jesus sempre apelou à conversão, não entendendo 

esta como uma questão meramente moral, mas sim, 

como a transformação de nossa maneira de entender e 

viver a vida. Converter-se não é tanto trocar algumas 

coisas que fazemos, mas deixar de viver a vida sem 

esperança, sem confiança na realidade da presença do 

Reino já entre nós. Como entendo eu a conversão a que 

me chama Jesus? De que tenho de converter-me? 

Ao celebrarmos o XV Domingo do Tempo Comum, 

possa o Senhor converter o nosso coração e 

transformar-nos em profetas do Reino de Deus, um 

Reino paz, justiça e alegria. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 
cf. Sl 16, 15 
 

Eu venho, Senhor, à vossa presença:  

ficarei saciado ao contemplas a vossa glória. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Despidos de tudo, para serem livres e credíveis. 
 

Fixando o olhar no paralítico que pedia esmola, junto 

à porta do templo chamada «Formosa», Pedro disse: 

«Olha para nós.» Ele virou-se, esperando receber 

alguma coisa. Mas Pedro disse-lhe: «Não tenho ouro 

nem prata, mas o que tenho, isto te dou: em nome de 

Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda!»  (Act 3, 1-

10). 

O coxo esperava tudo menos isto. A sua sorte foi ter 

encontrado dois discípulos que, fiéis às indicações do 

Mestre, não levavam nada consigo. Caso tivessem 

dinheiro, ter-lhe-iam dado uma esmola e continuado o 

caminho, deixando-o na condição em que se encontrava 

(de coxo). O prodígio acontece porque Pedro e João 

estavam conscientes de serem depositários de um 

poder divino, de uma palavra capaz de erguer quem  
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está por terra e que, incapaz de gerir a própria vida, 

depende da compaixão das outras pessoas. 

É de louvar que, em muitos ambientes onde 

ninguém age, a Igreja desenvolva uma obra de 

suplência (de substituição) em âmbitos que não de sua 

específica competência, mas não pode aceitar ser 

identificada com as instituições humanitárias. Mantém-     

-se vigilante, isso sim, para não se deixar ingenuamente 

envolver em iniciativas espetaculares e lucrativas, para 

não entrar em concorrência com as estruturas civis que 

– através do empenhamento dos leigos cristãos – é 

chamada a animar. 

Possui uma palavra divina e é nesta palavra que 

confia, resistindo à tentação de recorrer a meios que o 

mundo considera mais eficazes. Quando os utiliza, pode 

até estar a fazer o bem, mas limita-se à esmola, põe um 

tecido novo num vestido velho, enquanto que a sua 

função é criar pessoas novas, uma sociedade nova, um 

mundo completamente novo.  
 

      – A palavra de Deus é eficaz se for anunciada a 

pessoas livres por pessoas livres. 
 

 

 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Am 7, 12-15 

 
MONIÇÃO: 

 
A Leitura do profeta Amós vem recordar-nos que a 

liberdade da fé deve ser defendida perante qualquer poder 

político, para que, sem compromissos, possa anunciar na 

íntegra o Evangelho. 

Amós recebeu o chamamento divino para ir, como profeta, 

denunciar as injustiças que se praticavam no seu povo. Apesar 

de perseguido, não se intimida e, impelido por Deus, cumpre 

fielmente a sua missão. 

 

 

LEITURA: 

 
 
 

Leitura da Profecia de Amós 
 

Naqueles dias, 12Amasias, sacerdote de 

Betel, disse a Amós: «Vai-te daqui, vidente. 

Foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão 

com as tuas profecias. 13Mas não continues a 

profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, 

o templo do reino». 14Amós respondeu a 

Amasias: «Eu não era profeta, nem filho de 

profeta. Era pastor de gado e cultivava 

sicómoros. 15Foi o Senhor que me tirou da 

guarda do rebanho e me disse: ‘Vai profetizar 

ao meu povo de Israel’». 
 

Palavra do Senhor. 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 

Leitor, esta leitura é um breve diálogo.        

Temos aqui três vozes para trabalhar: deve reconhecer-se 

a voz do “Narrador”, a de “Amasias” e a de “Amós”. Logo, ao 

tom vigoroso de Amasias (trata-se de uma interdição), 

responde o tom firme, mas humilde de Amós. Ora, isto requer 

muito trabalho e preparação.  

Não comeces a leitura antes de toda a assembleia estar 

acomodada e em silêncio, para que a percebam, lhe deem a 

devida importância e a valorizem.  

Se não aplicarmos todos os esforços e cuidados, o nosso 

trabalho pode ser inútil e ficar completamente perdido.  

Quando vamos deixar de ser os “parentes pobres” da 

liturgia? Somos os únicos que terminamos com a aclamação 

“Palavra do Senhor”. Mais ninguém o faz. Cada um no seu 

serviço, nem o salmista, nem o cantor, nem o acólito, nem o 

sacristão, nem o monitor o faz, mas apenas o Leitor. (Exceto, o 

que preside à Eucaristia, Sacerdote ou Diácono, que tem uma 

aclamação ainda mais forte: “Palavra da Salvação”). 

Sabes, por exemplo, quantas vezes um salmista ensaia, 

antes de subir ao ambão?  Ensaia muitas. E quando não se 

acha preparado, não se atreve a subir para cantar, mas pede a 

um Leitor que reze Salmo com o povo. E ao termina de cantar 

o Salmo não o faz como nós, com a aclamação “Palavra do 

Senhor”! E, no entanto, ensaia muitas vezes. E o Leitor, porque 

não há de preparar-se também? Vais proclamar a Palavra do 

Senhor! 

Exercita as palavras: Amasias / profecias / profetizar / 

sicómoros / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

Seria preciso remontar à época de Salomão para 

encontrar um período da história de Israel tão próspero 

como o do tempo do rei Jeroboão II (séc. VIII a.C). 

Um pouco da História de Israel 

Os inimigos foram vencidos e as terras para além do 

Jordão reconquistadas; as fronteiras estendem-se 

«desde a entrada para Hamat até ao mar da planície» (2 

Rs 14, 25) e, para aumentar a sensação de segurança e 

tranquilidade, em cada cidade foram construídas 

fortalezas que guardam os tesouros fruto do intenso 

comércio com a Fenícia, a Arábia e os territórios da rota 

do Mar Vermelho. Foram introduzidas novas técnicas 

agrícolas que aumentaram a produção; as indústrias 

têxteis e de tingimento florescem, as minas de cobre da 

Arábia funcionam a pleno ritmo; surgem, um pouco por 

todo o lado, edifícios esplêndidos e luxuosos, e regista-

se uma autêntica explosão demográfica. 

É preciso reconhecer que o país está no apogeu da 

sua potência, e o mérito deve ser atribuído às 

capacidades do soberano (o rei Jeroboão II). 

Pois é, até aqui tudo bem. Mas…e a religião? A 

religião nunca foi tão praticada e encorajada como 

agora. Os santuários estão cheios de peregrinos que 

vêm para fazer sacrifícios, cumprir promessas e partici- 
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ipar nas festas. 

A seu modo, Jeroboão II é uma pessoa 

profundamente religiosa (mas é-o a seu modo):  atribui 

um ordenado aos sacerdotes e suporta as despesas dos 

templos, que quer adornados (quer ornamentados) com 

todas as magnificências (as grandiosidades), ou seja, 

um verdadeiro luxo! 

É verdade que, em muitos santuários, o culto 

degenera em práticas pagãs, como o culto da fertilidade 

e a prostituição sagrada, mas, no seu conjunto, é 

preciso louvar o Senhor e agradecer ao rei pela 

prosperidade de que goza o país. E assim fazem, de 

facto. 

Mas um dia chega a Betel – local onde se encontra o 

mais importante destes templos – um homem rude. Tem 

o rosto queimado pelo Sol porque passa a vida ao ar 

livre, a pastorear o rebanho e a cultivar os campos. É 

Amós, o pastor de Técua, uma cidade de Judá situada 

nos limites do deserto, cerca de dez quilómetros a sul 

de Belém. 

Ali chegado, em vez de se alegrar – como os demais 

– pela prosperidade e pela paz que reinam por todo o 

lado, ele começa a invetivar (a criticar negativamente, a 

atacar com palavras) o rei; ataca a prática religiosa, as 

classes dirigentes, os proprietários das terras e os 

comerciantes. O bem-estar – diz ele – ficou limitado a 

alguns privilegiados, e é pago a caro preço pelos pobres 

do país. Os ricos ostentam o luxo mais descarado, 

possuem «residência de Inverno e residência de 

Verão», «palácios de marfim», grandes casas (Am 3, 9-

15), fazem banquetes, passam de festa em festa (Am 6, 

1-7). Estamos no ano de 2021 e também nunca vimos 

acontecer tanta corrupção à nossa volta, como agora. 

De onde provém a riqueza que esbanjam em farras? 

É muito fácil de saber: é fruto da opressão e da 

exploração de assalariados e camponeses indefesos. 

Oprimem e maltratam (v.4,1), recorrem a fraudes 

legalizadas, falsificam as balanças, estabelecem a seu 

bel-prazer os preços dos produtos, (v.8, 5) e compram o 

pobre por um par de sandálias (v.8, 6). É tal-e-qual, 

como vemos acontecer nos dias de hoje! 

Ora, esta gente, não escapa à crítica do profeta, 

nem sequer as mulheres, as «grandes senhoras» que 

se abandonam à devassidão (à libertinagem e à 

depravação) (Am 4, 1-4), nem tão-pouco os juízes que 

«convertem o direito em absinto (em dissabor) e deitam 

por terra a justiça» e esmagam o indigente, obrigando-o 

a pagar impostos injustos sobre a colheita do trigo (Am 

5, 7.10-12).  Hoje, no nosso meio, é exatamente igual.!  

E que dizer da prática religiosa fervorosa que se 

vivia? É uma mentira, é apenas aparência, 

exterioridade, um faz-de-conta. A Deus, repugnam as 

orações, o culto, o incenso e os holocaustos, se não se 

acaba com as desigualdades escandalosas, os roubos e 

as violências (5, 21-24). 

A coragem do profeta Amós  

Ora, é neste contexto social e político que deve ser 

entendido o trecho da leitura de hoje, que vamos ler. 

Perante as denúncias de Amós, o chefe dos 

sacerdotes do templo de Betel, Amasias, fica 

melindrado e preocupado; ele teme a reação de 

Jeroboão II, a quem alguém irá certamente referir esta 

situação. 

Então para calar o pastor de Técua, Amasias 

começa por denunciá-lo ao rei (v. 10) e depois enfrenta-

-o diretamente: Vê como falas! – diz-lhe ele – estás no 

santuário do soberano, este é o templo do reino. Volta 

para a tua terra se queres evitar riscos! (v.12). 

Ofendido, Amós rebate: Eu não sou um profeta de 

profissão, não pertenço à categoria daqueles «capelães 

da corte» que, como tu, são pagos pelo soberano, para 

falaras o que lhe agrada. Não defendo interesses 

pessoais e, para ganhar a vida, não preciso de agradar 

a alguém. Sou pastor e cultivo sicómoros, e sei ganhar o 

que preciso para viver (v.14-15). Quanto ao rei, o 

principal responsável por esta sociedade corrupta, terá a 

seguinte sorte: «Morrerá pela espada e Israel será 

deportado para longe da sua terra» (v.11). 

E assim aconteceu de facto: passaram alguns anos 

e Samaria, a capital, caiu sob os golpes do exército 

assírio. Assim terminou, como preverá Amós, «esse 

bando de voluptuosos» (Am 6, 7). 

A mensagem que nos é transmitida 

Então que mensagem esta leitura nos transmite 

hoje, a nós, povo do séc. XXI? Desde logo que o profeta 

é o intermediário de que Deus se serve para comunicar 

a sua palavra (Ex 7, 1; 4, 10-16; Jr 1, 9). Para 

desempenhar bem a sua missão, o profeta deve viver 

em íntima união com o Senhor e assimilar os seus 

pensamentos e a sua vontade. Por este motivo lhe é 

pedido que se desapegue de tudo aquilo que pode 

prejudicar ou perturbar esta sintonia espiritual, tais 

como: os interesses pessoais, as convicções religiosas 

e morais que foi adquirindo e que derivam do modo de 

pensar da sociedade em que vive. Pede-lhe para re-

nunciar a tudo aquilo que pode comprometer a sua 

liberdade de palavra: as amizades, os presentes, a 

dependência económica, os pactos com os poderosos 

deste mundo que, mesmo quando – como Jeroboão II – 

parecem favorecer a causa da fé, de facto prejudicam 

sempre a credibilidade da mensagem. 

Por isso é que, uma das razões pela qual a Igreja 

defende o celibato dos sacerdotes, é esta: sendo livres, 

anunciem com liberdade o Evangelho de Jesus Cristo. 

Exatamente para que não fiquem presos a pessoas ou a 

interesses. 
  

 

 

«Eu não era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de 

gado e cultivava sicómoros. Foi o Senhor que  

me tirou da guarda do rebanho e me  

disse: ‘Vai profetizar ao meu  

povo de Israel’». 
 

(Amós 7, 14-15) 
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Salmo Responsorial 

Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 - (R. 8) 

 

 

MONIÇÃO: 

 
O salmo fala da salvação e da paz para aqueles que se 

convertem ao Senhor. Só Ele pode trazer a paz ao coração dos 

homens. 

 

A salvação é obra de Deus. O Salmo que vamos meditar 

convida-nos a pedi-la humildemente ao Senhor. 

 

 

REFRÃO: 

 
MOSTRAI-NOS, SENHOR, O VOSSO AMOR 

E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. 

  

    OU:    -  

 

MOSTRAI-NOS, SENHOR, A VOSSA MISERICÓRDIA. 

 

SALMO: 

 
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis 

e a quantos de coração a Ele se convertem. 

A sua salvação está perto dos que O temem 

e a sua glória habitará na nossa terra. 
 

Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, 

abraçaram-se a paz e a justiça. 

A fidelidade vai germinar da terra 

e a justiça descerá do Céu. 
 

O Senhor dará ainda o que é bom, 

e a nossa terra produzirá os seus frutos. 

A justiça caminhará à sua frente 

e a paz seguirá os seus passos. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 

Ef 1, 3-14 

 
 

 

MONIÇÃO: 

 
São Paulo, na Carta aos Efésios recorda-nos que a 

santidade e a salvação são obra de Deus. É em Cristo que 

temos a redenção e o perdão dos pecados, de acordo com a 

riqueza da Sua graça que Ele nos concedeu com abundância. 

É uma página muito bela esta da Carta aos Efésios. Fala 

do plano maravilhoso de Deus para cada um de nós. Ouçamos 

com atenção. 

 
 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Efésios 
 

3Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que do alto dos Céus nos 

abençoou com toda a espécie de bênçãos 

espirituais em Cristo. 4N’Ele nos escolheu, 

antes da criação do mundo, para sermos 

santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua 

presença. 5Ele nos predestinou, de sua livre 

vontade, para sermos seus filhos adotivos, por 

Jesus Cristo, 6para que fosse enaltecida a 

glória da sua graça, com a qual nos favoreceu 

em seu amado Filho. 7N’Ele, pelo seu sangue, 

temos a redenção, a remissão dos pecados. 

Segundo a riqueza da sua graça, 8que Ele nos 

concedeu em abundância, com plena 

sabedoria e inteligência, 9deu-nos a conhecer o 

mistério da sua vontade: segundo o bene-

plácito que n’Ele de antemão estabelecera, 
10para se realizar na plenitude dos tempos: 

instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que 

há nos Céus e na terra.11Em Cristo fomos 

constituídos herdeiros, por termos sido 

predestinados, segundo os desígnios d’Aquele 

que tudo realiza conforme a decisão da sua 

vontade, 12para servir à celebração da sua 

glória, nós que desde o começo esperámos em 

Cristo. 13Foi n’Ele que vós também, depois de 

ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho da 

vossa salvação, abraçastes a fé e fostes 

marcados pelo Espírito Santo prometido, 14que 

é o penhor da nossa herança, para a redenção 

do povo que Deus adquiriu para louvor da sua 

glória. 
 

Palavra do Senhor. 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 
 

Esta Leitura, embora não parecendo, torna-se um texto 

difícil devido aos conceitos, frases longas e algumas palavras 

mais complexas e difíceis de pronunciar. A exigência é sempre 

a mesma: pede-se uma boa compreensão do texto e uma 

técnica respiratória razoável. Nada que já não saibas fazer.  

Trata-se de um poema e não de uma exposição didática. 

Importa, portanto, encontrar o tom de voz certo. Faz 



preparação, ensaia, exercita, e conseguirás um trabalho de 

sucesso. Caso contrário, não vais conseguir. 

Cuida das palavras: irrepreensíveis / predestinou / 

benevolência / beneplácito / antemão / constituídos / desígnios 

/ abraçastes / adquiriu / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Nos próximos domingos iremos ler trechos da Carta 

aos Efésios, um texto atribuído a Paulo, mas composto, 

por volta do ano 90 d.C., por um discípulo de Paulo. 

As comunidades da Ásia Menor, que reconheciam 

nele o guardião fiel do pensamento e do espírito do 

mestre, consideraram a carta como obra do próprio 

Paulo. Assim, referindo-se sempre à sua autoridade e 

permanecendo na linha da tradição apostólica, deram 

uma resposta   adequada aos problemas teológicos 

daquele tempo. 

A carta começa com um longo hino de bênção a 

Deus pelas maravilhas que Ele operou a favor do 

homem. 

A bênção é a mais característica das orações 

judaicas. Em cada momento do dia, o israelita piedoso 

pensa nas intervenções de Deus a favor do seu povo, 

recorda os benefícios que Ele concedeu e agradece-lhe 

pronunciando bênçãos. A da Carta aos Efésios é um 

hino comovente, que brota do coração de um cristão da 

Ásia Menor, cantado durante as celebrações litúrgicas e 

conservado pelo autor da carta. 

Começa com um louvor ao Senhor, que já não é 

chamado «Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob», mas 

Pai de nosso Senhor Jesus Cristo (v.3). É bendito 

porque, inserindo-nos em Cristo, tornou-nos partici-

pantes de todas as bênçãos espirituais. 

As bênçãos prometidas aos patriarcas eram 

materiais, Deus mostrava-se benévolo para com o seu 

povo quando dava colheitas abundantes, multiplicava 

rebanhos e manadas, fazia crescer os filhos como 

rebentos de oliveira, tornava as filhas esplêndidas «co-

mo colunas angulares» (SI 144, 12). 

Quem, mediante o Batismo, entrou em Cristo, é 

cheio de bênçãos espirituais, que não estão em 

oposição às bênçãos materiais, mas constituem uma 

realidade nova, uma oferta de bens imperecíveis, uma 

vida que vai para além dos horizontes deste mundo. 

Depois desta exclamação de alegria, o hino 

apresenta, na primeira estrofe, o projeto de amor 

idealizado por Deus (v. 4-6). Já antes da criação do 

mundo Ele tinha pensado na salvação de todos os seres 

humanos; quis que se tornassem uma única pessoa em 

Cristo, que participassem da sua vida e passassem a 

fazer parte da sua família. Este é o destino que espera 

toda a Humanidade: não a ruína, mas a alegria sem fim, 

«para que seja enaltecida a glória da sua graça». A 

gratidão do ser humano é dirigida àquele que não 

premeia segundo os méritos, mas doa tudo 

gratuitamente, distribui os seus bens pelos pobres, 

oferece a quem não lhe pode apresentar nenhuma obra 

boa. 

Na estrofe seguinte (v.7-12), o hino canta a condição 

nova dos crentes em Cristo. Estes são redimidos, 

resgatados gratuitamente dos seus pecados, à custa do 

sangue de Cristo (v.7); foi-lhes dado a conhecer o 

projeto de Deus, não só porque lhes foi revelada a 

vontade salvadora do Senhor, mas também porque ne-

les esta mesma salvação começou a atuar de forma 

irresistível (v.8-10); tornaram-se herdeiros dos mesmos 

bens que o Pai dá ao seu Unigénito (v.11-12). 

A imagem da herança evoca, uma vez mais, a 

gratuidade dos dons de Deus. Tudo nele é graça e 

benevolência e Ele quer que, entre os seus filhos, 

circule sempre este amor gratuito. 

«Nós que desde o começo esperámos em Cristo», 

diz o autor do hino, que se coloca a si mesmo entre os 

judeus que desde o início aderiram à fé (v. 12). 

Na estrofe conclusiva (v.13-14), com um «vós», ele 

dirige-se aos pagãos que, depois dele, escutaram «a 

palavra da verdade, o evangelho da salvação». Agora, 

por graça do Senhor, também eles se tornaram, 

juntamente com os filhos de Abraão segundo a carne, 

herdeiros das promessas feitas aos patriarcas e à sua 

descendência. 

A alegria que permeia todo o hino deriva da certeza 

que a bondade de Deus para com o ser humano é 

incondicional, não depende da nossa bondade, é graça 

pura. 

Quando, na história do mundo ou na vida pessoal, o 

mal parece levar a melhor, este canto recorda ao crente 

que a vitória final será sempre do amor de Deus. Ele 

conseguirá sempre realizar o desígnio que idealizou 

«antes da criação do mundo» (v.4). 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Ef cf 1, 17-18 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Jesus, envia em missão os seus apóstolos. Envia-os a 

pregar o arrependimento. Vão proclamar o que viram e 

ouviram. É através deles que continua a falar-nos. 

 Vamos aclamar o Senhor, com desejo de ouvirmos com 

atenção o que nos diz.  

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,  

ilumine os olhos do nosso coração, 

para sabermos a que esperança fomos chamados. 
  

 

 

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que 

do alto dos Céus nos abençoou com toda a espécie de 

bênçãos espirituais em Cristo. Ele nos predestinou,  

de sua livre vontade, para sermos seus filhos  

adotivos, por Jesus Cristo. - (Ef 1, 3-5). 
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Evangelho 

Mc 6, 7-13 
 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 7Jesus chamou os doze 

Apóstolos e começou a enviá-los dois a dois. 

Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros 8e 

ordenou-lhes que nada levassem para o 

caminho, a não ser o bastão: nem pão, nem 

alforge, nem dinheiro; 9que fossem calçados 

com sandálias, e não levassem duas túnicas. 
10Disse-lhes também: «Quando entrardes em 

alguma casa, ficai nela até partirdes dali. 11E se 

não fordes recebidos em alguma localidade, se 

os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, 

sacudi o pó dos vossos pés como testemunho 

contra eles». 12Os Apóstolos partiram e 

pregaram o arrependimento, 13expulsaram 

muitos demónios, ungiram com óleo muitos 

doentes e curaram-nos. 
 

Palavra da Salvação. 

 

  
 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Na primeira leitura deparámos com duas 

personagens significativas e contrapostas: Amasias, o 

sacerdote bem integrado na estrutura religiosa, a quem 

não faltavam privilégios e honras, e Amós, o pastor rude 

que, de improviso, começou a ser profeta. 

O primeiro é um homem de sucesso, aclamado e 

respeitado, porque – sendo amigo do poderoso de 

momento – atingiu uma posição prestigiosa. Não que 

seja de invejar: tem tudo, mas não é livre; em qualquer 

momento pode ser chantageado pelo soberano, que lhe 

dá o pão, mas que também lho pode negar; é obrigado 

a mostrar uma deferência e uma veneração 

incondicionais, a estar sempre pronto a adular, a apoiar 

os jogos políticos do seu protetor e a fechar um olho às 

suas malvadezas. 

Por outro lado, Amós é pobre, mas independente, 

pode dizer o que pensa, porque nada tem a perder, nem 

a defender, porque não deve nada a ninguém (não deve 

favores). 

Pobres para serem livres, poderia ser o lema que 

resume as condições postas por Jesus no Evangelho de 

hoje àqueles que são chamados a anunciar a sua 

palavra. Devem parecer-se com Amós, não com 

Amasias. 

Somos todos enviados por Cristo 

O trecho começa com o envio em missão dos doze 

(v. 7).  

Todos são enviados, ninguém é excluído, e isto 

indica que o anúncio do Evangelho não é uma 

incumbência (um encargo, uma obrigação) reservada a 

alguns membros da comunidade. O discípulo que não 

sente a necessidade de partilhar com os outros o dom 

recebido, provavelmente não está convencido ainda 

que, ao descobrir Cristo, descobriu o mais precioso dos 

tesouros. 

Os Apóstolos são enviados dois a dois, não para 

fazerem companhia um ao outro, mas por uma razão 

teológica. Ao contrário do Hinduísmo, do Budismo e de 

todas as religiões que propõem como ideal alcançar a 

própria perfeição espiritual, o próprio equilíbrio interior, a 

própria purificação – objetivos estes que até podem ser 

atingidos na solidão e no isolamento mais completos – o 

Cristianismo só pode ser vivido em comunidade; e para 

constituir uma comunidade é preciso ser pelo menos 

dois. Esta é a razão pela qual a evangelização nunca é 

obra de indivíduos que pregam as próprias intuições ou 

inspirações pessoais. Quem anuncia o Evangelho deve 

manter-se em plena sintonia e comunhão com a Igreja. 

Há outra novidade importante que Jesus aqui 

introduz. Os rabis não iam à procura de discípulos, eram 

os alunos que iam ter com eles para aprenderem a 

Torá. Aos seus Apóstolos, Jesus ordena que vão levar a 

mensagem evangélica às pessoas nas suas casas, nos 

ambientes em que vivem; não devem ficar à espera, que 

alguém os vá procurar. 

Por fim, é conferido um poder aos Apóstolos. Pode 

causar surpresa o facto de Jesus não lhes dar 

autoridade para comandarem, para emanarem 

disposições coercivas. O único poder que os Apóstolos 

recebem é o mesmo que exerceu Jesus: dar ordens aos 

«espíritos impuros». Por «espíritos impuros» entendem-

-se todas as forças que afastam de Deus e da vida, que 

suscitam   maus   sentimentos   e   causam opressão, 

violência, injustiça. Do confronto com estas forças 

negativas que dominam o mundo, a comunidade cristã 

sairá certamente vitoriosa, porque o Mestre investiu-a 

de uma força irresistível, o seu Espírito. 

O que devemos levar connosco 

Na segunda parte do trecho (v. 8-9), são dadas 

instruções acerca do equipamento que os mensageiros 

do Evangelho podem levar consigo. Deve ser muito 

ligeiro: uma só túnica, um par de sandálias, um bastão e 

mais nada; tudo o resto é bagagem que pesa. Os meios 

materiais devem ser reduzidos ao essencial. 

Comecemos pelo bastão. Era a arma do pobre, e é 

por isso que, no Evangelho de Mateus, Jesus o proíbe  
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(Mt 10,10). Os discípulos de Cristo são construtores de 

paz, portanto, repudiam todos os instrumentos que têm 

a ver com o uso da violência. 

No trecho de hoje, porém, este é permitido aos 

Apóstolos. A razão está no facto de, na Bíblia, o bastão 

ter também outro significado simbólico. Moisés e Aarão, 

os dois («dois a dois», como faz também Jesus) lutaram 

contra as forças opressoras do faraó e realizaram a obra 

de libertação do seu povo servindo-se de um bastão, 

sinal da potência de Deus. Com ele, Moisés fez 

prodígios diante do faraó (Ex 7, 9-12), estendeu a mão 

sobre a terra do Egipto e fez vir os gafanhotos (Ex 10, 

13), dividiu o Mar Vermelho (Ex 14, 16), fez brotar água 

da rocha (Ex 17, 5-6). 

Também os discípulos de Jesus, para libertarem o 

ser humano dos «espíritos impuros» têm consigo 

apenas um bastão, podem contar com uma única força, 

aquela que lhes foi entregue por Jesus: a sua palavra. 

Depois, é indicado aquilo que não devem levar 

consigo: nem pão, nem alforge, nem dinheiro... (v. 8-9). 

É evidente que aqui Jesus recorre a paradoxos, mas 

é preciso estar atentos a não dar interpretações 

redutivas às suas palavras, a não enfraquecer a sua 

mensagem privando-a do seu conteúdo provocador. É 

insensato considerar que, se Ele vivesse hoje, não seria 

tão severo e procuraria adaptar-se às exigências da vida 

moderna. No seu tempo não tinha onde reclinar a 

cabeça (Lc 9, 58), mas hoje mudaria de estilo e não 

hesitaria em investir, com esperteza, o dinheiro das 

esmolas, de modo a combater os filhos das trevas com 

as suas mesmas armas. 

Os tempos mudaram, é verdade, e as palavras de 

Jesus não devem ser tomadas à letra; todavia, 

transparece delas a nítida preocupação de que, entre os 

discípulos, não se infiltre o fermento deste mundo, a 

convicção   de que   a eficácia da missão dependa dos 

meios materiais à disposição. 

Jesus nunca desprezou os bens materiais, nunca 

apresentou a miséria como ideal de vida; todavia, avisou 

os discípulos acerca do perigo de ficarem condicionados 

pela riqueza. Quem deve agradar a alguém não é livre 

de dizer a verdade e de exprimir aquilo que pensa, 

como acontece com Amasias, que é pago e deve por 

isso manifestar o seu reconhecimento. 

Ao longo dos séculos, a Igreja pagou um preço 

muito alto pelos acordos e alianças com os poderosos 

deste mundo, e teve de pactuar com quem lhe ofereceu 

privilégios, favores e garantias. O preço foi a perda da 

liberdade e da autonomia. 

Há outra razão, ainda mais importante, que leva 

Jesus a exigir que os seus mensageiros se apresentem 

sem dinheiro e completamente despidos de todas as 

formas de poder. Quem ostenta superioridade, 

inevitavelmente, gera suspeitas e provoca rejeição; 

quem deixa transparecer o desejo de impor-se, de obter 

vitórias ideológicas, torna-se uma pessoa distante e 

provoca oposição. As pessoas só confiam em quem não 

provoca medo, em quem não humilha, e, por isso, o 

modo mais eficaz de conquistar a confiança de alguém 

é entregar-se nas suas mãos, nas mãos daquelas pes-

soas às quais se oferece o Evangelho, mostrando que 

se depende delas até para o próprio sustento. 

Não é permitido carregar o pão, simplesmente 

porque não serve, porque é um peso, um incómodo 

inútil. Não é permitido ao discípulo conservar mantimen-

tos para o dia seguinte; o pão que pede ao Pai é o pão 

de cada dia e, se recebe a mais e lhe sobra, oferece-o 

imediatamente a quem precisa. 

O desapego completo pedido pelo Mestre não 

implica apenas a renúncia aos bens materiais, mas 

também a rejeição das ideias preconcebidas, das 

tradições e convicções retrógradas que sempre somos 

tentados a arrastar connosco, às quais é fácil 

permanecer apegados de forma emotiva e irracional. 

Certos usos, hábitos e práticas devocionais são um 

fardo pesado, estão muitas vezes ligados a um contexto 

histórico e cultural superado e que alguém ingenua-

mente confunde e equipara ao Evangelho. 

O acolhimento para os que pregam a Palavra 

Na terceira parte (v. 10-11), Jesus trata do 

acolhimento reservado aos seus enviados: alguns serão 

recebidos com alegria e reconhecimento, outros serão 

rejeitados com desprezo. Como reagir? 

«Quando entrardes em alguma casa, ficai nela até 

partirdes dali» (v. 10). 

À   primeira vista   esta   recomendação parece um 

convite a visitar apenas uma família, transcurando as 

outras; na realidade, Jesus previne para um grave erro 

que poderia comprometer a obra dos missionários: 

quem anuncia o Evangelho há de encontrar sempre 

pessoas piedosas e generosas que logo o acolherão em 

sua casa; mas, como se pode imaginar, o primeiro 

alojamento não será dos melhores, será um arranjo, 

talvez mesmo precário, onde será preciso adaptar-se a 

viver. 

Depois, porém, os missionários encontrarão 

certamente outras pessoas interessadas na sua 

mensagem, e ser-lhes-á oferecida uma residência mais 

confortável, depois outra ainda melhor e por aí adiante 

até terem a possibilidade de se instalarem em palácios. 

Jesus recomenda: fiquem na primeira casa. Aos 

discípulos é pedido um testemunho de vida austera, 

sóbria, sem qualquer ostentação de luxo. É que está em 

jogo a credibilidade da própria missão. 

E quando forem expulsos? Deverão sacudir o pó dos 

seus pés. 

Este era o gesto que todos os israelitas faziam 

quando, depois de deixarem a terra dos pagãos, 

entravam na terra santa. Exprimia a sua convicção de 

que a terra participava do carácter dos seus habitantes 

(Lv 18, 25-29) e que, para se afastar dos ímpios, era 

necessário libertar-se também do seu pó. 

Esta exigência de Jesus é uma expressão de 

respeito, um convite a que os discípulos não sejam 

demasiado insistentes, obsessivos até, de modo a não 

obterem o efeito contrário, que é o de se tornarem 

enfadonhos e afastarem definitivamente as pessoas da 

fé. 

Os apóstolos autênticos estão atentos para nunca  
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violarem a liberdade da pessoa, para não se 

transformarem em pregoeiros fanáticos e intolerantes. 

Estão conscientes de terem sido enviados a levar uma 

proposta, não a travar batalhas teológicas. A sua tarefa 

não é obterem numerosas conversões, mas anunciarem 

fielmente a palavra de Cristo. A adesão ou a rejeição, os 

frutos mais ou menos abundantes, não dependem 

deles, mas do tipo de terreno sobre o qual lançaram, 

com abundância, mas também com doçura e respeito, a 

semente. 

O último versículo (v.12) relata o sucesso da missão 

dos Apóstolos. Com o poder que lhes foi dado pelo 

Mestre, eles realizam a obra de salvação para a qual 

foram enviados. Sinal desta salvação é a derrota de 

todas as formas de mal, o mal físico (as doenças) e o 

mal moral (a expulsão dos demónios). 
  

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

  

1 – Pelo Papa Francisco, 

e por todos os bispos presbíteros e diáconos, 

para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo 

com alegria e fervor sempre renovados, 

oremos ao Senhor. 
 

2 – Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, 

para que, sem alforge nem dinheiro, 

anunciem o arrependimento e a paz, 

oremos ao Senhor. 
 

3 – Pelos que têm fome e pelos doentes 

pelos rejeitados e por todos os que sofrem, 

para que encontrem alívio junto de Deus  

e dos homens, 

oremos ao Senhor. 
 

4 – Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu  

pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, 

para que sejam santos e irrepreensíveis  

na sua presença, 

oremos ao Senhor. 
 

5 – Por todos nós aqui reunidos no Senhor, 

para que Deus nos conceda o perdão dos pecados 

e a vontade de cumprir os mandamentos, 

oremos ao Senhor. 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 
As aves do céu encontram abrigo  

e as andorinhas um ninho para os seus filhos,  

junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos,  

meu Rei e meu Deus.  

Felizes os que moram em vossa casa  

e a toda a hora cantam os vossos louvores. 

 

 Ou: -  
 
Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue 

permanece em Mim e Eu nele, diz o Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 13 – S. Henrique.   

Dia 14 – S. Camilo de Lelis (Presbítero). 

Dia 15 – S. Boaventura (Bispo e Doutor da Igreja).   

Dia 16 – Virgem Santa Maria do Monte Carmelo. 

Dia 17 – BB.  Inácio de Azevedo (Presbítero), e 

Companheiros (Mártires). 

 
 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
  

O cajado 
 

A indicação do Evangelho de Marcos “levai um 

cajado” (Mc 6, 8) contrasta com a versão de Mateus, 

“não leveis cajado” (Mt 10, 10). 

O cajado foi um objeto tradicional em Israel que 

simbolizou diversas realidades. 

Ajudava o israelita em peregrinação para o deserto 

até à Terra Prometida, desde a saída da escravidão do 

Egipto. Nas mãos de Moisés, transmitia a força de Javé 

para bem do povo. Era o atributo do Bom Pastor que 

cuida do seu rebanho... 

Mas também era símbolo do poder e a arma 

utilizada pelos israelitas nas lutas corpo a corpo. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (75) 
 

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” 

 

Sobre isso de o tempo passar e de, inevitavelmente, 

algumas coisas deixarem de ter importância e espaço  
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na nossa vida; sobre a lista de coisas que me trazem 

a certeza de que o mundo não acaba por razões 

pequenas, por pessoas e situações que nunca foram 

parte de nós, e por tudo aquilo que não era para ser. 

Hoje quis escrever sobre aquilo que nos muda (e muda 

tudo à nossa volta): a forma de lidar com os “nãos” que 

a vida impõe. O aceitar o ritmo próprio que a vida, que 

segue indiferente aos planos que fazemos, que tem um 

compasso alinhado com uma ordem (natural) que não 

se explica.  
 

– O mundo não acaba por razões pequenas. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, hoje venho pedir-Te  

que me prepares para o caminho. 
 

Reveste-me com a humildade  

para que todos os caminhantes reconheçam em mim 

pessoa simples que merece confiança. 
 

Calça os meus pés com a paz  

para que nunca avance atropelando os débeis. 
 

Coloca na minha mochila o pão da generosidade  

e a água da fraternidade  

para poder socorrer a quem ficou esgotado à beira 

do caminho e já não pode mais. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 
1 

A barriga, 

não tem ouvidos. 

2 

A fome alheia, 

me faz perder a eira. 

3 

A fome alheia, 

me faz prover a minha ceia. 

4 

A fome boceja, 

a fartura arrota. 

5 

Antes fome, 

do que sede. 

6 

Antes fome, 

que fastio. 
 
 

 

 
 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana, nenhuma das quatro Paróquias 

regista qualquer aniversário de Leitores. Ou então… (A). 

 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

Ou então… (A) - Se não em todas, há pelo menos 

algumas paróquias, cujos Leitores não fizeram chegar 

ao Jornal o dia e o mês do seu aniversário. Não é 

obrigatório, nem sequer importante, mas ajuda a ilustrar 

de uma forma mais bela e completa o espaço destinado 

à publicação dos “Aniversários de Leitores”. Colaborem. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
  
Louco, louco… 

 

No hospício, o louco está manuseando algo, o que 

chama a atenção do médico, que vai a passar por ali e 

pergunta-lhe:  

– O que é que você está a fazer? 

O louco, com os olhos esbugalhados, responde: 

– Estas são as pílulas da adivinhação... 

O médico entra na onda do louco, pega uma das tais 

pílulas, põe na boca e, em seguida, cospe: 

– Isto aqui são fezes! 

E o louco: 

– Está a ver? Já começou a adivinhar, doutor! 
 

Bebe, bebe e depois… 
 

Um sujeito, depois de beber exageradamente, sai da 

taberna, morava a 300 metros de casa e vai pela 

estrada com um pé no passeio e um pé na estrada, pé 

no passeio pé na estrada. Uma senhora ao cruzar com 

ele e observando a forma como o fulano andava, 

perguntou-lhe:  
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– Senhor porque vai com um pé no passeio e outro 

na estrada?  

O homem respondeu: 

– É que só há meia hora é que descobri que era 

cocho... 
 

 

 
 

 

 

O Inferno 

 

Hugo de Azevedo 
 

Quem não acredita no inferno não acredita no 

homem. Não acredita no homem como ser consciente e 

livre, pessoal, responsável. Capaz de escolher o seu 

destino. Não acredita em nada, afinal: assiste à 

existência, perplexo ou distraído. Não lhe vê sentido 

nenhum. Vive e movimenta-se como um galo sem 

cabeça, até cair dessangrado. Quem não acredita no 

inferno não acredita na dignidade humana, tal e tanta, 

que Deus a respeita escrupulosamente, até ao ponto de 

deixar perder-se um filho, depois de ter dado a vida do 

seu Unigénito por ele. Nenhuma pessoa nem sociedade 

manifesta maior respeito pela nossa liberdade, um 

respeito que chega a ser assustador, pela tremenda 

responsabilidade que nos confere, e à qual não 

podemos renunciar. E, se só de pensar na eterna 

separação de Deus nos afligimos, que será presenciar o 

inferno, como Nossa Senhora o mostrou aos três 

pastorinhos? 

E por que o fez, senão para nos dar a todos, através 

deles, o sentido das realidades que estão em jogo na 

vida? «Viver é um negócio muito perigoso», diz 

sabiamente um personagem de Guimarães Rosa. Não 

faltaram hereges que, presumindo-se mais bondosos do 

que Deus, o contestaram a existência do inferno, ou a 

sua eternidade. De facto, «é horrendo cair nas mãos do 

Deus vivo» (Hb 10, 31), exclamava o Apóstolo, assim 

como é maravilhoso «viver com Ele no amor» (Sb 3, 9). 

Embora devamos animar-nos com a esperança do Céu, 

é muito conveniente não esquecermos a horrível 

alternativa da perdição. Caso contrário, não entendemos 

a Encarnação, nem a Cruz, nem a instituição da Igreja, 

nem o valor dos Sacramentos, nem a necessidade da 

vigilância e da oração constantes, nem a luta ascética, 

nem a urgência do apostolado... 

«As afirmações da Sagrada Escritura e os 

ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são 

um apelo ao sentido de responsabilidade com que o 

homem deve usar da sua liberdade, tendo em vista o 

destino eterno. Constituem, ao mesmo tempo, um apelo 

urgente à conversão: 'Entrai pela porta estreita...'» 

(Catecismo da Igreja Católica, 1036). 

Quando perguntavam aos militares destinados ao 

Iraque se não sentiam medo, a resposta sensata era a 

que davam: «Não ter medo seria irracional!» E, se é 

irracional não temer a morte violenta, quanto mais 

sensato será temer a morte eterna! «Não temais os que 

podem matar o corpo... Temei antes aquele que pode 

lançar a alma e o corpo na Geena!» (Mt 10, 28) 

Mas não diz o Apóstolo que quem teme não é 

perfeito na caridade? (1 Jo 4, 18) Temer o inferno não é 

temer Deus; é justamente o contrário: temer a 

separação d’Ele. Quanto a Ele não cabe o temor, mas 

só o amor. Nem sequer havemos de recear a nossa 

fragilidade, pois Ele bem sabe «de que barro somos 

feitos» (SL 102, 14). O inferno não se destina aos 

pecadores, que todos somos; destina-se aos soberbos. 

Assim como o Céu não se destina aos «perfeitos», que 

nenhum de nós é; destina-se aos humildes, aos que 

amam a Deus e se arrependem... até do bem que 

fazem, por ser tão pouco! 

A soberba é o caminho do inferno. Aquele que não 

se habituou a pedir desculpa, tanto a Deus como ao 

próximo; aquele que «tem sempre razão», que só erra 

«por culpa dos outros», que não encontra nada de que 

se arrepender, e foi sempre «perfeito» no seu 

comportamento, modelo e padrão da restante gente... 

esse está a caminho de se perder eternamente. 

Por isso havemos de animar todos os cristãos ao 

Sacramento da Penitência. Quem frequenta a 

Confissão, está preparado para entrar na glória divina, 

ainda que a morte o colha de surpresa, porque nesse 

instante decisivo seguirá facilmente o exemplo do bom 

ladrão, e Deus o receberá com alegria. Rezemos, 

porém, pelos que perderam o costume de se 

confessarem: nem imaginam em que perigo estão! 

«Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores», 

pedia com tristeza, em agosto de 1917, Nossa Senhora 

aos três meninos de Fátima, «que vão muitas almas 

para o inferno por não haver quem se sacrifique por 

elas!» 

Muitos problemas pastorais preocupam a Igreja, mas 

este é o decisivo. E o espírito de penitência, a solução. 
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L E I T O R E S 
 

 

F U N Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Natália Silva João Miguel 



1.ª Leitura Natália Silva João Miguel 

2.ª Leitura Natália Silva João Miguel 

Oração Universal Natália Silva João Miguel  
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M. E. C.s 
 

 

F U N Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Local - 1 Tony Moreira José M.ª Matos 

Local - 2   - A -  Alexandra Brito Glória Martins 

Local - 3 Filipe Freitas Carla Sousa 

Local - 4 Alzira Nunes Manuel Leão 

Local  - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 

- A - em tempo de pandemia, prescindimos do “ponto 2” 

que avançará para o “ponto 5”, sempre que o Sr. 

Diácono não possa estar presente. Assim, o MEC. 

do “ponto 2”, nunca fica dispensado. 

 

 
 

 
 

 

 

Imagem 

 

 

 
 

Jesus envia os Apóstolos dois a dois. 
 (Mc 6, 7a). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Espaço deixado vazio, 

propositadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Mais vale ser dono do silêncio 

do que escravo das minhas palavras. 
 

 

 

Jornal concluído em 24 de junho. 
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