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XVI Domingo Comum 
 

A liturgia do XVI Domingo do Tempo Comum dá-nos 

conta do amor e da solicitude de Deus pelas "ovelhas 

sem pastor". Esse amor e essa solicitude traduzem-se, 

naturalmente, na oferta de vida nova e plena que Deus 

faz a todos os homens. 

Na primeira Leitura, pela voz do profeta Jeremias, 

Jahwéh condena os pastores indignos que usam o 

"rebanho" para satisfazer os seus próprios projetos 

pessoais; e, paralelamente, Deus anuncia que vai, Ele 

próprio, tomar conta do seu "rebanho", assegurando-lhe 

a fecundidade e a vida em abundância, a paz, a 

tranquilidade e a salvação. 

O Evangelho recorda-nos que a proposta salvadora 

e libertadora de Deus para os homens, apresentada em 

Jesus, é agora continuada pelos discípulos. Os 

discípulos de Jesus são – como Jesus o foi – as 

testemunhas do amor, da bondade e da solicitude de 

Deus por esses homens e mulheres que caminham pelo 

mundo perdidos e sem rumo, "como ovelhas sem 

pastor". A missão dos discípulos tem, no entanto, de ter 

sempre Jesus como referência... Com frequência, os 

discípulos enviados ao mundo em missão devem vir ao 

encontro de Jesus, dialogar com Ele, escutar as suas 

propostas, elaborar com Ele os projetos de missão, 

confrontar o anúncio que apresentam com a Palavra de 

Jesus. 

Na segunda Leitura, Paulo fala aos cristãos da 

cidade de Éfeso da solicitude de Deus pelo seu Povo. 

Essa solicitude manifestou-se na entrega de Cristo, que 

deu a todos os homens, sem exceção, a possibilidade 

de integrarem a família de Deus. Reunidos na família de 

Deus, os discípulos de Jesus são agora irmãos, unidos 

pelo amor. Tudo o que é barreira, divisão, inimizade, 

ficou definitivamente superado. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 53, 6.8 

Deus vem em meu auxílio, o Senhor sustenta a minha 

vida.  

De todo o coração, Vos oferecerei sacrifícios,  

cantando a glória do vosso nome. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
    

Apascentar: É dar alimento, não é dar ordens. 

Quem detém um poder é chamado a desempenhar 

um serviço a favor dos irmãos, mas está sujeito também  
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à tentação de abusar da sua posição de prestígio e 

servir-se dela para se impor, para favorecer os próprios 

interesses pessoais ou até familiares. Aliás, o autor do 

livro da Sabedoria adverte: «Um julgamento rigoroso 

será feito aos grandes. O pequeno, com efeito, 

encontrará misericórdia, mas os poderosos serão 

examinados com rigor» (Sb 6, 5-6). 

Também o Evangelho de Lucas, diz-nos que o 

domínio sobre os outros é severamente proibido na 

comunidade cristã (Lc 22, 25-26). 

Se analisarmos, verificamos que Cristo não evoca 

um poder que lhe é dado pela instituição, para pedir aos 

discípulos a adesão à sua proposta de vida. Cristo 

precede o rebanho, (antecipa-se, adianta-se a ele), 

alimenta-o com a sua palavra e o seu pão, e arrasta-o 

com o seu exemplo. E então sim, o rebanho segue-o 

para onde quer que o pastor (Cristo) vá. 

Assim, da mesma forma, na Igreja, quem preside, 

não pode deixar de reproduzir o modelo do Mestre; Por 

exemplo, Pedro,  muitas vezes repreendido por Jesus 

devido à sua mania de se colocar em evidência, 

recomenda aos presbíteros das suas comunidades o 

seguinte: «Apascentai o rebanho de Deus que vos foi 

confiado, governando-o não à força mas de boa 

vontade, tal como Deus quer; não por um mesquinho 

espírito de lucro, mas com zelo; não com um poder 

autoritário sobre a herança do Senhor, mas como 

modelos do rebanho» (1 Pd 5, 2-3). 

Isto leva-nos a pensar naquela recomendação que 

foi escrita ao chefe dos escuteiros para que refletisse, e 

que dizia o seguinte: «Lembra-te, chefe escuteiro, se tu 

abrandas, eles param; se tu cedes, eles recuam; se tu te 

sentas, eles deitam-se; se tu duvidas, eles desesperam; 

se tu criticas, eles arrasam. Mas se tu vais em frente, 

eles ultrapassam-te; se dás a tua mão, eles dão a sua 

pele; se tu rezas, eles serão santos.». 
 

– Só seguindo o único e verdadeiro Pastor é que 

nada me falta.  
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Jr 23, 1-6 

 
MONIÇÃO: 

 
Pela voz do Profeta Jeremias, o Senhor repreende o 

comportamento dos maus pastores de Israel e promete um 

«rebento justo», que reunirá as ovelhas dispersas, oferecendo-

-lhes segurança, paz e bem-estar.  

O nosso Deus manifesta a sua bondade, indulgência e 

humanidade. Vamos ler ou escutar.  

Diz o Senhor:  

«Ai dos pastores que perdem e dispersam  

as ovelhas do meu rebanho!» 
 

(Jr 23, 1) 

LEITURA: 
 

 

Leitura do Livro de Jeremias 
 

(1) Diz o Senhor: «Ai dos pastores que 

perdem e dispersam as ovelhas do meu 

rebanho!» (2) Por isso, assim fala o Senhor, 

Deus de Israel, aos pastores que apascentam o 

meu povo: «Dispersastes as minhas ovelhas e 

as escorraçastes, sem terdes cuidado delas. 

Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-     

-vos contas das vossas más ações – oráculo 

do Senhor. (3) Eu mesmo reunirei o resto das 

minhas ovelhas de todas as terras onde se 

dispersaram e as farei voltar às suas 

pastagens, para que cresçam e se 

multipliquem. (4) Dar-lhes-ei pastores que as 

apascentem e não mais terão medo nem 

sobressalto; nem se perderá nenhuma delas – 

oráculo do Senhor. (5) Dias virão, diz o Senhor, 

em que farei surgir para David um rebento 

justo. Será um verdadeiro rei e governará com 

sabedoria; há de exercer no país o direito e a 

justiça. (6) Nos seus dias, Judá será salvo e 

Israel viverá em segurança. Este será o seu 

nome: "O Senhor é a nossa justiça ".»  
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura não é difícil de proclamar. O texto ajuda 

bastante, porque está ritmado pela expressão "Diz o Senhor" e 

"Oráculo do Senhor" que lembram que é o Senhor quem fala. 

Há que fazer a distinção, pelo tom da voz, entre o oráculo do 

Senhor e estas locuções que o introduzem ou lembram – 

encontra o tom de voz, ensaiando. 

Exercita as palavras: dispersam / apascentam / 

Dispersastes / escorraçastes / dispersaram / multipliquem / 

sobressalto / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

É um momento social e político muito difícil o que se 

vive por volta do final do século VII a.C. e no qual 

Jeremias pronuncia este oráculo. O profeta depositara 

grandes esperanças no rei Josias, que parecia ter sido 

suscitado pelo Senhor para reunir as tribos dispersas de 

Israel. Só que, numa funesta batalha travada na planície 

de Meguido, este rei sábio e piedoso morre 

tragicamente. Sobe então ao trono o seu filho Joaquim, 

uma pessoa corrupta e amante do luxo, que não se  
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interessa pelos pobres, mas pensa apenas em construir  

esplêndidos palácios, não paga aos operários, comete 

vexames e permite que nos tribunais sejam punidas 

pessoas inocentes e absolvido quem é culpado. 

Politicamente é um incapaz (um falhado): alia-se ao 

Egipto e comete a insensatez de desafiar o Império 

Babilónico, império que se encontrava no apogeu (no 

máximo) da sua potência. Nabucodonosor, rei da 

Babilónia, defronta-o e desbarata-o (e derrota-o). 

Entretanto, passados poucos meses, Joaquim morre, 

provavelmente assassinado por opositores políticos. 

Sucede-lhe então o filho, que imediatamente é feito 

prisioneiro por Nabucodonosor e substituído por outro 

filho de Josias, Matanias, ao qual é imposto (à força) o 

nome de Sedecias. 

Ora, a situação não melhora, já que Sedecias é uma 

pessoa sem personalidade e está cercado de 

conselheiros incapazes, que o incitam a retomar as 

armas contra o Império da Babilónia. O pior erro que 

podia ter feito. É a ruína completa. O resultado foi que 

Jerusalém é reduzida a um monte de escombros e o 

povo é deportado para uma terra estrangeira. 

Assim, é neste contexto histórico que deve ser 

colocado o oráculo proposto na leitura de hoje lemos. 

O exórdio (o princípio), -v. 1- é constituído por uma 

condenação sem apelo, da parte do Senhor (ai de 

vós…), dos chefes políticos que – à exceção do piedoso 

Josias – se demonstraram infiéis a Deus e insensíveis 

às palavras dos profetas. São comparados a pastores 

que, em vez de estarem atentos e cuidarem das 

necessidades do rebanho, o conduzem à ruína.  

Não é a primeira vez que o profeta utiliza esta 

imagem; fê-lo já várias vezes e sempre para deplorar a 

ação dos guias do povo, ouçamos: «Os pastores foram 

insensatos, não buscaram o Senhor; por isso os seus 

rebanhos dispersaram-se» – (Jr 10, 21). 

Então agora que a situação é mais dramática, o 

Senhor recorre às ameaças. Diz o seguinte: Vou 

ocupar-me de vós, pedir-vos contas das vossas más 

ações (v.1-2). 

Depois desta sentença de condenação contra os 

chefes, o profeta dirige-se ao povo desencorajado, 

agora sem guias religiosos, e procura reanimá-lo. Há um 

motivo de esperança, que é este: Israel não pertence a 

nenhum rei humano, mesmo se os soberanos indignos 

se comportaram como seus donos; mas não são donos; 

o rebanho é de Deus, Ele pessoalmente cuidará das 

suas ovelhas e as reconduzirá à sua terra, aos pastos 

de onde tinham sido arrastadas com violência (v. 3-4). 

Assim, para consolar Israel, Jeremias não se limita 

ao futuro imediato, mas anuncia aquilo que o Senhor 

fará em tempos mais distantes: suscitará da família de 

David um rebento justo, um rei sábio que exercerá o 

direito e a justiça sobre toda a terra (v. 5-6). 

Jeremias, provavelmente, espera o aparecimento 

providencial de um novo soberano, capaz de levar o 

reino ao esplendor a que chegara no tempo de David e 

Salomão. Anuncia também o seu nome. Chamar-se-á 

Senhor nossa justiça, (em hebraico “Já Sidqénu”). Ja 

Sidqénu, (uma evidente alusão a “Sidqíja”) Sidqíja, 

traduzido para Sedecias, o atual soberano incapaz, que 

não garantiu a justiça nem protegeu o seu povo. 

Porém a profecia realizou-se, mas não segundo as 

expectativas humanas, como esperavam; Na verdade, 

Deus superou-as completamente. O pastor prometido 

não restaurou um reino deste mundo, não concedeu a 

prosperidade apenas a uma nação e não subjugou as 

pessoas com a força das armas. 

Podemos hoje identificar o pastor, o filho de David 

prometido: é Jesus de Nazaré, é Ele o “Já Sidquénu”. Já 

Sidqénu, o Senhor nossa justiça, porque deu início a um 

reino de paz e justiça, não se impondo com a força das 

armas, mas mudando os corações dos homens. O seu 

reino, aparentemente sem futuro, já que desprovido dos 

apoios em que habitualmente as pessoas depõem as 

esperanças de sucesso, está, pelo contrário, destinado 

a estender-se por toda a terra e a durar para sempre. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 22 (23), 1-3ª.3b-4.5.6 - R. 1 

  
 

MONIÇÃO: 

 
Este salmo é um poema de louvor a Deus que nos é 

apresentado como um bom Pastor. Exprime a alegria dos 

crentes, cantando a bondade de Deus.  

Quem verdadeiramente confia em Jesus, o Bom Pastor, 

nada lhe faltará. Com esta fé e a alegria que dela nos vem, 

cantemos: «O Senhor é meu pastor, nada me faltará». 

 

REFRÃO: 
 

O Senhor é meu pastor:  

nada me faltará. 
 

SALMO: 

 
O Senhor é meu pastor: nada me falta. 

Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes 

e reconforta a minha alma. 
 

Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. 

Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 

não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 

o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de  

confiança. 
 

Para mim preparais a mesa 

à vista dos meus adversários; 

com óleo me perfumais a cabeça, 

e o meu cálice transborda. 
 

A bondade e a graça hão de acompanhar-me 

todos os dias da minha vida, 

e habitarei na casa do Senhor  

para todo o sempre. 
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Segunda Leitura 
Ef 2, 13-18 

 
MONIÇÃO: 

 
São Paulo ensina-nos que «Jesus é a nossa paz, que fez 

de uns e outros um só povo». Jesus fez a união de todos os 

homens por meio da sua Cruz. 

 
 

LEITURA: 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Efésios 
 

(13) Foi em Cristo Jesus que vós, outrora 

longe de Deus, vos aproximastes dele, graças 

ao sangue de Cristo. (14) Cristo é, de facto, a 

nossa paz. Foi Ele que fez de Judeus e Gregos 

um só povo e derrubou o muro da inimizade 

que os separava, (15) anulando, pela imolação 

do seu corpo, a Lei de Moisés com as suas 

prescrições e decretos. E assim, de uns e 

outros, Ele fez em si próprio um só homem 

novo, estabelecendo a paz. (16) Pela cruz 

reconciliou com Deus uns e outros, reunidos 

num só Corpo, levando em si próprio a morte à 

inimizade. (17) Cristo veio anunciar a boa nova 

da paz, paz para vós, que estáveis longe, e paz 

para aqueles que estavam perto. (18) Por Ele, 

uns e outros podemos aproximar-nos do Pai, 

num só Espírito. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Tal como a primeira, também a segunda leitura, não é difícil 

de proclamar. Uma boa compreensão do texto, do seu 

conteúdo, é indispensável para encontrar a expressão e a 

dicção justa (adequada) a aplicar – encontra-as, ensaiando. 

Exercita as palavras: outrora / aproximastes / inimizade / 

imolação / prescrições / reconciliou / inimizade / estáveis / 

aproximar-nos / ou outras. 
 

 
 

 

Cristo veio anunciar a boa nova da paz.  
 

(Ef 2, 17a) 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

Os Judeus eram conhecidos em todo o Império 

Romano pelo seu isolacionismo; Tácito (um historiador 

latino) rotula-os com o título de «inimigos do género 

humano». Acontecia que um muro com um metro e 

meio de altura circundava a área santa do templo de 

Jerusalém; nele estavam cravadas treze placas de 

mármore onde estava inscrita, em grego e em latim, a 

proibição dos pagãos – sob pena de morte – entrarem 

no recinto sagrado. Era o sinal da separação, que Israel 

considerava desejada por Deus, entre dois povos: de 

um lado os eleitos, os únicos herdeiros das bênçãos 

prometidas a Abraão e à sua descendência (os 

Hebreus), do outro os estrangeiros, os excluídos da 

salvação (os Pagãos). 

Então, dirigindo-se a estes últimos (aos Pagãos), o 

autor da Carta aos Efésios proclama o fim desta 

contraposição, desta separação, determinada pelos 

homens e não por Deus. É que Cristo reconciliou para 

sempre os dois povos: «Vós outrora longe de Deus, vos 

aproximaste dele»; graças ao seu sangue, Ele adquiriu, 

para quem não pertencia ao povo da aliança, o direito 

de cidadania em Israel (v. 13).  

Depois o Apóstolo explica como, de dois povos, 

Cristo fez um só povo. 

Ele é a nossa paz, o «príncipe da paz» anunciado 

por Isaías (Is 9, 5), é o «Senhor da paz» referido pelo 

(Mq 5, 4), enviado para abater as barreiras que 

separam, acabar com todas as divisões entre as 

pessoas, porque todos são amados por Deus (v. 14). 

Alcançou este objetivo anulando a lei judaica que, 

para preservar o povo da impureza dos pagãos, 

determinava e abençoava a separação (v. 15) e 

reconciliou os dois povos. 

Mas não só; com a sua encarnação, Cristo aboliu a 

distância entre Deus e o homem, uniu o céu e a terra, 

anunciando a paz; paz aos que estavam distantes e paz 

aos que estavam próximos (v. 16-17). 

Nestas doces expressões ecoa (ressoa) a profecia 

de Isaías, que diz: «Que formosos são sobre os montes 

os pés do mensageiro que anuncia a paz» (Is 52, 7). 

Por fim, o trecho termina com uma imagem 

grandiosa, derivada do cerimonial da corte. Unidos 

agora pelo único Espírito, dado a todos por Cristo, 

judeus e pagãos, próximos e distantes, apresentam-se 

juntos, em solene procissão, ao Pai (v. 18). 

Portanto, animado por este Espírito, o cristão não 

pode deixar de se tornar um construtor de paz. Assim 

como Cristo, também o cristão trabalha para demolir 

(para destruir) todas as paredes que ainda impedem 

que as pessoas se encontrem; o cristão não se deixa 

envolver em conversas onde se evidencia aquilo que 

divide, as afrontas sofridas, as incompreensões 

passadas; o cristão repudia os preconceitos, as 

discriminações e todo o género de castas (de raças); o 

cristão acredita no diálogo entre povos, culturas, raças e 

religiões.   

O cristão é pessoa de paz, procura a paz, irradia 

paz, transmite paz. 
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Aclamação ao Evangelho 

Jo 10, 27 

 
MONIÇÃO: 

 
Nós somos o povo do Senhor, somos as ovelhas do seu 

rebanho. 

Sigamos Jesus, escutemos Jesus, aclamemos Jesus, o 

Bom Pastor, que nos conhece, nos ama, nos chama e nos 

alimenta. 

“As minhas ovelhas escutam a minha voz! Eu conheço as 

minhas ovelhas e elas seguem-Me.” 

 

REFRÃO: 

 

Aleluia. Aleluia. 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor; 

Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Mc 6, 30-34  

 
EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
  
(30) Naquele tempo, os Apóstolos voltaram 

para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que 

tinham feito e ensinado. (31) Então Jesus disse-

-lhes: «Vinde comigo para um lugar isolado e 

descansai um pouco.» (32) De facto, havia 

sempre tanta gente a chegar e a partir que eles 

nem tinham tempo de comer. Partiram, então, 

de barco para um lugar isolado, sem mais 

ninguém. (33) Vendo-os afastar-se, muitos 

perceberam para onde iam; e, de todas as 

cidades, acorreram a pé para aquele lugar e 

chegaram lá primeiro que eles. (34) Ao 

desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e 

compadeceu-se de toda aquela gente, que 

eram como ovelhas sem pastor. E começou a 

ensinar-lhes muitas coisas. 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Todas as pessoas que trabalham, precisam de um 

momento de repouso, e a atividade apostólica, como 

afirma Paulo que a desempenhou durante longos anos, 

é uma «dura fadiga» (2 Cor 11,27). Por esta razão os 

Apóstolos, ao regressarem da sua missão, são 

convidados por Jesus a repousar um pouco. O episódio 

em si poderia perecer banal, mas o evangelista refere-o 

porque contém mensagens importantes para os 

discípulos de Cristo. 

Na primeira parte (v.30-32), estão presentes os 

Apóstolos que regressam satisfeitos da sua missão, 

reúnem-se ao redor do Mestre e referem-lhe tudo aquilo 

que fizeram e ensinaram. Depois de os ter ouvido, 

convida-os a retirarem-se com Ele, sem mais ninguém, 

para um lugar isolado, longe da multidão. 

A cena de Jesus que se afasta com os discípulos 

repete-se com frequência no Evangelho de Marcos e 

prepara sempre uma revelação importante. Depois de 

ter contado as parábolas às multidões, Jesus, em  

particular,  explica  tudo  aos discípulos (Mc 4,34); 

«afastando-se com ele da multidão» cura o surdo 

tartamudo (que pronuncia sons impercetíveis) de 

Betsaida (Mc 7, 33); toma então consigo Pedro, Tiago e 

João e leva-os, só a eles, ao monte da transfiguração 

(Mc 9, 2); e é em particular que responde aos discípulos  

que lhe pedem explicações sobre o fim do mundo (Mc 

13, 3-4) e também sobre a razão pela qual não 

conseguiram expulsar um espírito impuro (Mc 9, 28). 

No nosso trecho a expressão lugar isolado é 

repetida duas vezes e acentuada pelo facto de Jesus e 

os doze partirem sem mais ninguém no barco que, em 

silêncio, se afasta lentamente. 

A primeira mensagem, a mais simples e imediata, é 

a que Marcos dirige àquelas pessoas que, nas 

comunidades cristãs, têm a responsabilidade da 

presidência e do anúncio da palavra de Deus. Quer que 

confrontem o próprio zelo apostólico com o dos doze e 

aprendam a servir os irmãos com tanta dedicação e 

amor que não tenham tempo sequer para comer (é uma 

força de expressão, para nos dizer que Deus quer-nos 

sempre ocupados a servir a Igreja e os irmãos). 

Mas a mensagem principal é outra e deve ser vista 

na expressão “sem mais ninguém” que dá o tom a todo 

o trecho.  

Ou seja: O serviço à comunidade exige muito 

empenho e grande generosidade, mas aqui é 

necessária muita atenção para que não se transforme 

em atividade frenética, avaliada de acordo com critérios 

de produtividade empresarial (de quantidade); então 

pode acontecer, até mesmo os ministros mais 

generosos, o perigo de se perder o contacto com o dono 

da empresa, isto é, com Cristo e a sua palavra (a perda 

da qualidade do serviço que prestamos). Isto vale, desde 
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já para nós, Leitores. 

Os Apóstolos que se reúnem ao redor do Mestre e 

avaliam, com Ele, tudo aquilo que fizeram e ensinaram, 

mostra qual deve ser o ponto de referência de toda a 

atividade apostólica. Antes de executar os projetos, é 

necessário um confronto sincero com o Mestre, para 

receber dele as indicações sobre o trabalho a realizar, e 

sentir que é Ele quem nos envia. (não andar na Igreja 

por conta própria). Quer dizer: não se podem elaborar 

programas sem uma referência constante ao Evangelho. 

As escolhas, as iniciativas que não nascem da oração, 

da meditação e da reflexão comunitária da palavra de 

Deus, correm o risco de ser ditadas por critérios 

humanos.  Por detrás do “biombo” das obras caritativas 

e benéficas escondem-se, por vezes, objetivos menos 

nobres, escondem-se ambições, interesses pessoais, 

vontade de competir, de impor-se, (ser o/a mais 

importante), de fazer prosélitos (fazer adeptos). E este 

tipo de comportamentos não pode ter lugar na Igreja de 

Jesus Cristo. Isto vale – e de que maneira – para nós, 

Leitores.      

É verdade que toda a vida é oração, que no pobre 

se encontra Deus, que no serviço ao próximo se 

trabalha em nome de Cristo; todavia, se não se 

salvaguardam espaços e momentos de silêncio para um 

encontro a sós com o Senhor, ocasiões de afastamento 

das multidões e das atividades que absorvem 

completamente o tempo e as energias, o resultado 

acaba por ser a atrofia (a decadência). Os discípulos 

partiram para um lugar isolado para estarem com Jesus 

– ouvimos no Evangelho. 

Também durante a realização dos programas 

apostólicos é preciso, a cada momento, deixar-se 

interpelar por Cristo; nunca pode faltar a referência à 

sua palavra e, depois de concluída a obra, é sempre 

necessário retirar-se sem mais ninguém para avaliar 

com Ele, como fizeram os doze, avaliar aquilo que foi 

feito (todo o trabalho diverso). Só quem procede assim 

pode alimentar a convicção de «não estar a correr ou ter 

corrido em vão» (Gl 2,2).  

  

Mas o repouso de Jesus e dos Apóstolos dura 

pouco, apenas o tempo de atravessar o lago. 

Na segunda parte do trecho (v 33, 34), com efeito, lá 

estão eles de novo no meio das pessoas que, vindas de 

toda a parte, os esperam na margem. 

Os ocupantes do barco representam a comunidade 

cristã que, depois de reservado um bom momento para 

refletir sobre si mesma e para estar com o Mestre, volta 

agora ao serviço das pessoas. O seu afastar-se não foi 

uma fuga, mas uma recarga espiritual. Quando são 

portadores de uma palavra divina que infunde espe-

rança e comunica salvação, os discípulos são sempre 

esperados com impaciência e acolhidos com alegria. 

Depois, o encontro com a multidão suscita em Jesus 

uma reação emotiva tão forte que, para a descrever, o 

evangelista recorre ao verbo grego splagknízomai; este 

verbo exprime um sentimento de compaixão tão 

profundo, tão profundo e tão intenso, que só pode ser 

experimentado por Deus! Na Bíblia indica o gesto terno 

e afetuoso do Senhor que se inclina para o homem, 

para lhe ligar as feridas.  

Aliás, Marcos já tinha indicado em Jesus este 

sentimento, quando um leproso, de joelhos, lhe 

suplicava (Mc 1, 40-41); irá, mais à frente, indicá-lo de 

novo no encontro de Jesus com a multidão faminta: 

«Tenho compaixão desta multidão; há já três dias que 

permanecem junto de mim e não têm que comer» (Mc 8, 

2). De facto, a reação de Jesus revela a ternura de Deus 

perante a dor do ser humano.   

Quando as misérias, os males, a dor, são causados 

pelo pecado, a (nossa) reação espontânea e natural é a 

de esperar, ou até mesmo invocar – caso se trate dos 

outros – a punição divina, considerada expressão de 

perfeita justiça. Nada de mais errado. Na emoção de 

Jesus, a comunidade cristã encontra o único 

sentimento, que também ela deve deixar transparecer, 

que há de ser esta: sempre, e só, misericórdia.  

Depois o evangelista completa a cena com uma 

imagem de beleza e doçura incomparáveis, que é esta: 

«Compadeceu-se de toda aquela gente, que eram como 

ovelhas sem pastor» (v. 34). 

Esta imagem evoca vários textos do Antigo 

Testamento. A primeira referência é sobre a oração que 

Moisés, tendo chegado à conclusão do êxodo do Egipto, 

fez ao Senhor: «Senhor Deus, que dais vida a todos os 

seres, nomeai um homem para esta assembleia, que 

caminhe à sua frente, de modo que a assembleia do Se-

nhor não seja como um rebanho sem pastor» (Nm 27, 

16-17). 

Esta imagem alude também às acusações dos 

profetas contra os guias religiosos que levaram o povo à 

ruína: «À falta de pastor, as minhas ovelhas 

dispersaram-se e, na sua debandada, tornaram-se 

presa de todos os animais do campo. As minhas 

ovelhas vagueiam por toda a parte. O meu rebanho 

anda disperso por toda a superfície do país; ninguém se 

preocupa nem as vai procurar» (Ez 34, 5-6); 

(Provavelmente nós, Leitores, também temos 

responsabilidade nisto); ainda a mesma imagem, refere-

-se ao célebre salmo (de hoje): «O Senhor é meu 

pastor: nada me falta» (SI 23, 1). (Na verdade “quem 

tem Deus tem tudo!”  – Santa Teresinha.) 

Retomando ainda a imagem do pastor, Marcos 

indica em Jesus o guia enviado por Deus em resposta à 

oração de Moisés e como cumprimento das promessas 

feitas pela boca dos profetas. Em Israel havia quem se 

apresentasse como pastor: os escribas, os fariseus, os 

rabis, os chefes políticos, o rei Herodes; mas estes não 

convenciam, exatamente porque apascentavam-se a si 

próprios, não o povo. Quer dizer, não conseguiam 

enganar ninguém. 

Jesus é o pastor que é verdadeiro porque mostra um 

coração sensível às necessidades das pessoas, um 

coração que percebe imediatamente de que alimento 

têm fome e de que água têm sede. Ele tem presente as 

palavras do profeta: «Eis que vêm dias em que lançarei  
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fome sobre o país Não será fome de pão, nem sede de 

água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vaguearão 

de um mar a outro mar, indo à toa desde o Norte até ao 

Oriente, à procura da palavra do Senhor, e não a 

encontrarão» (Am 8, 11-12). 

Os dirigentes do povo não eram capazes de saciar 

esta fome e esta sede, antes pelo contrário, com as 

suas falsas doutrinas tinham levado o povo à 

debandada. Jesus começou então a distribuir o seu pão, 

o duplo pão: o ensinamento que nutre a mente e o 

coração e o alimento que preserva o corpo. 

O trecho de hoje conclui observando que Jesus 

«começou a ensinar-lhes muitas coisas» (v. 4). Não 

ficou abatido, não imprecou (não maldisse) contra os 

responsáveis pela condição penosa a que o povo estava 

reduzido; Ele pôs-se a ensinar, porque é este, antes de 

tudo, o pão de que o ser humano precisa. 

Também nós, cristãos batizados, e demais cristãos, 

comprometidos na Igreja de Jesus Cristo (como somos 

nós, Leitores), damos “pão, o pão da Palavra de Deus” 

aqueles a quem anunciamos a misericórdia de Deus, e, 

na vida do nosso dia-a-dia, damos “pedras” quando 

anunciamos vingança e castigos.  

Observa: é grande a minha responsabilidade, a tua 

responsabilidade, a nossa responsabilidade.  
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 

 
 

1  
 

Para que a Igreja santa, nossa mãe, 

glorifique o nome de Jesus, o seu Pastor, 

e anuncie em toda a parte o Evangelho, 

oremos, irmãos. 
 

2  
 

Para que os governantes a as autoridades 

exerçam com justiça as suas funções 

e velem pelo bem de todo o povo, 

oremos, irmãos. 
 

3  
 

Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir, 

se compadeça das multidões que O não conhecem 

e venha ensinar-lhes a verdade, 

oremos, irmãos. 
 

4  
 

Para que o mundo novo inaugurado por Cristo, 

sem classes, sem divisões e sem fronteiras, 

seja a meta para onde caminhe a humanidade, 

oremos, irmãos. 
 

5  
 

Para que as nossas comunidades paroquiais 

vivam em união com os pastores que Deus lhes 

deu 

os amparem, com eles trabalhem e por eles 

rezem, 

oremos, irmãos. 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

O Senhor misericordioso e compassivo  

instituiu o memorial das suas maravilhas,  

deu sustento àqueles que O temem. 

 

  Ou: -   
 

Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor.  

Se alguém ouvir a minha voz e Me abrir a porta,  

entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
  

«Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão e 

encheu-se de compaixão deles, porque eram como 

ovelhas sem pastor».  

A Eucaristia é um ato da compaixão de Jesus por 

nós ao dar-nos o Seu corpo como alimento de vida 

eterna. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Oxalá todos encontremos tempo para discernir as 

coisas urgentes das realmente importantes. Quem a 

Deus tem, nada lhe falta.  

Boas Férias. Ide em paz… 
 

 

 
 

 

 

O Sacerdócio 

 
HUGO DE AZEVEDO 

 

Na atual revisão e aprofundamento da Mensagem 

de Fátima, não passem despercebidos certos aspetos 

«colaterais», como o grande respeito pelo sacerdócio 

manifestado pelos Videntes desde o começo, apesar do 

incómodo que representava para eles a curiosidade  
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maliciosa ou impertinente de muitos padres, cujos 

interrogatórios constituíam um dos maiores sacrifícios 

que tiveram de suportar, assim como a profunda 

gratidão por tantos outros que os ajudaram a esclarecer 

as recomendações da «Senhora mais brilhante do que o 

sol» e a pô-las em prática pessoalmente. Nem 

esqueçamos as suas orações pela nossa santificação, 

sobretudo no caso de Santa Jacinta, que tanto orou e se 

sacrificou por nós. 

Às vezes somos nós mesmos os primeiros a 

«habituar-nos» à altíssima dignidade que Deus nos 

concedeu e a ver nos outros sacerdotes apenas 

«colegas de profissão», mais ou menos simpáticos, 

mais ou menos «competentes», mais ou menos 

«estimáveis», enfim, sem visão sobrenatural. 

Todos os batizados participam do sacerdócio de 

Cristo, é verdade, mas, como bem sabemos, o nosso 

sobrepuja o daqueles que não receberam o Sacramento 

da Ordem. E vale a pena recordá-lo e transmiti-lo aos 

fiéis. 

Embora seja óbvia a diferença essencial, entre o 

«sacerdócio ministerial» e o «sacerdócio comum», pelos 

poderes sacramentais exclusivos do primeiro, não é fácil 

exprimir em palavras chãs o seu conceito teológico a 

quem não está familiarizado com expressões clássicas, 

como «in Christo capite», ainda que traduzido ao 

«vulgar»: «em Cristo, Cabeça». Hoje em dia. de facto, 

esta expressão seria entendida, de imediato, como 

proeminência: tal como a cabeça se destaca do corpo 

na posição mais elevada, assim Cristo – e n’Ele, os 

sacerdotes – se «elevam» e «presidem» aos fiéis 

comuns. Ou seja, relaciona-se equivocadamente o 

sacerdócio com a missão de governo eclesiástico, que 

só corresponde aos Bispos e, acima deles, ao Papa; e 

sendo ela mesma uma missão de serviço. Todos nos 

ordenámos para sermos «servos dos servos de Deus» 

e, se nos cabe presidir e «governar» o rebanho que nos 

foi confiado, trata-se de um «poder pastoral delegado» e 

só enquanto nos mantiverem nessa missão. Não é essa, 

portanto, a diferença essencial entre o nosso sacerdócio 

e o sacerdócio comum. 

Talvez nos tenhamos esquecido do que significava a 

cabeça para os antigos: significava a fonte da vida. A 

experiência elementar – e infelizmente tão abundante – 

de que, perdendo pernas e braços, ainda assim se 

podia continuar a viver, mas, perdendo a cabeça, o 

homem morria fatalmente, levava a velha Medicina a 

concluir que a vida residia na cabeça e dela se 

comunicava aos membros. «In Christo capite», não quer 

dizer que somos «superiores», «chefes», «presidentes», 

mas fonte de Vida e de Verdade, ao serviço de todos. 

Seria conveniente alguma vez explicar que, 

enquanto todos os fiéis recebem (ou recuperam) a Vida 

através dos Sacramentos, só os sacerdotes dão essa 

Vida, por meio da Sagrada Eucaristia, da Penitência, da 

Confirmação e da Unção dos Doentes, além de 

administrarem normalmente o Batismo, de presidirem ao 

Matrimónio, de proclamarem e exporem a Palavra de 

Deus e oficiarem o culto divino. 

Daí, a reverência que nos é devida – e que devemos 

honrar com o nosso procedimento – sem a 

confundirmos com qualquer tipo de subserviência ou 

admiração pessoal. Não tendo isto presente, 

descuidaríamos facilmente a nossa vida interior e 

cairíamos em equívocos prejudiciais a todos: o 

clericalismo, as comparações (sempre odiosas), o 

espírito de «carreira», contra o qual tantas vezes nos 

tem avisado o Papa Francisco. Pelo contrário, quanto 

mais nos compenetrarmos com o dom sublime que 

Deus nos concedeu, mais humildes seremos, com mais 

empenho procuraremos ser fonte abundante e pura para 

a sede espiritual dos nossos irmãos e de todas as 

almas. 

À Virgem Maria, que não recebeu o nosso 

sacerdócio, mas no-lo deu no seu Filho, peçamos que 

nunca nos satisfaçam os nossos «êxitos pastorais», 

nem as nossas capacidades e virtudes, e que, assim 

como Deus não «desiste» de ninguém até à morte, 

nunca desistamos nós de santificar-nos, apesar de 

todas as nossas fraquezas. 
 

 

 
 

 

 

Escutar os outros 
Benefícios dum retiro 

 
Perto de Cafarnaum existe um lugar regado por sete 

mananciais que lhe fornecem grande verdura. Chama-

se “Heptapegón”, em grego (sete fontes) ou Tabgha”. 

Provavelmente Jesus dirigiu-Se a este lugar com os 

apóstolos. Nesse momento de repouso, Jesus escuta os 

seus apóstolos que Lhe contam como decorreu o seu 

trabalho apostólico.  

Poder-se-á afirmar que Jesus e os apóstolos 

deslocaram-se ali em “retiro”. 

Jesus escuta com atenção os seus discípulos. 

Escutar é mais importante do que falar...  

Todos precisamos de momentos para comentar com 

alguém as nossas experiências, sejam elas êxitos ou 

fracassos. 

Todos precisamos também de um pouco de paz na 

nossa vida: momentos de oração, de silêncio, de retiro e 

de harmonia interior. Fazendo silêncio e rezando, 

aprende-se. 

Após este momento de silêncio Jesus observa e 

descobre a multidão que anda “como ovelhas sem 

pastor”. Serenamente renova o seu compromisso de ser 

Bom Pastor para o seu povo. 
 

 

 

(30) Naquele tempo, os Apóstolos voltaram para  

junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que  

tinham feito e ensinado. (31) Então Jesus disse--lhes: 

«Vinde comigo para um lugar isolado  

e descansai um pouco.»  

(Mc 6, 30-31) 
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Código do bom ouvinte 
 

Jesus escuta com atenção os seus discípulos. 

Escutar é mais importante do que falar…  

 

1 – Olha para quem te está a falar.  
 

2 – Escuta-o com atenção, como se não existisse 

mais ninguém no mundo. 
 

3 – Coloca-te em seu lugar e partilha as suas 

preocupações. 
 

4 – Imagina e sente os seus sentimentos. 
 

5 – Não o julgues, simplesmente escuta-o. 
 

6 – Fala pouco, o indispensável para expressar que 

o compreendes. 
 

7 – Mostra-lhe afeto e compreensão. 

 
Jesus, o melhor ouvinte. 

 
 

 
 

 

 

Os maus pastores 
 

Depois de ouvir a Palavra de Deus, há dois 

pensamentos que poderíamos partilhar: por um lado, o 

tema dos maus pastores, e por outro, a questão do 

descanso. 

Na 1.ª Leitura, tirada do Livro de Jeremias, ouvimos 

a repreensão que Deus faz aos maus pastores: 

«Dispersastes as minhas ovelhas e as escorraçastes, 

sem terdes cuidado delas. Vou castigar-vos e pedir-vos 

contas das vossas más ações». Este texto mostra-nos a 

dor de Deus perante aquele que devia apascentar o seu 

rebanho e, em vez disso, o dispersa. Deus sente ternura 

especial por aqueles a quem confia uma missão. No 

entanto, quando o pastor abandona o seu ofício provoca 

a tristeza de Deus. 

Esta Leitura é dirigida, antes de mais, aos 

sacerdotes. É um desafio para que, aqueles que 

apascentam o rebanho de Deus, sejam bons pastores. 

Conhecemos muitos sacerdotes, com as suas virtudes e 

também os seus limites e incapacidades. Em todo o 

caso, em vez de criticarmos, rezemos para que o 

Senhor os ilumine e os faça deles pastores segundo o 

Seu coração. 

Esta repreensão que Deus faz aos maus pastores 

dirige-se, em primeiro lugar, aos sacerdotes. Contudo, 

também cada um de nós, quando somos chamados a 

exercer qualquer forma de autoridade, nos 

comportamos com frequência como maus pastores 

quando agimos para obter mais poder e prestígio 

pessoal. Por isso, irmãos, todos aqueles que 

desempenhem qualquer serviço ou ministério na Igreja, 

devem aprender a servir os irmãos com toda a 

generosidade. Somos bons pastores quando cuidamos 

e servimos os outros, quantas vezes, como Jesus e os 

apóstolos que “nem tinham tempo para comer” (Mc 6, 31). 

 
 

 
 

 

 

O descanso 
 

A semana passada, o Evangelho contava-nos que 

Jesus tinha enviado os Apóstolos a pregar o 

arrependimento. Entretanto, conta-nos hoje que, depois 

de terem cumprido a sua missão, voltaram para junto de 

Jesus e contaram-Lhe tudo o que tinham feito e 

ensinado. Então Jesus disse-lhes: «Vinde comigo para 

um lugar isolado e descansai um pouco» (Mc 6, 32). 

“Descansai um pouco”. Descansa-se das muitas 

ocupações, de uma semana de trabalho intenso, de um 

ano esgotante. Trata-se de uma pausa que deve fazer 

bem à saúde física, mental e mesmo espiritual. 

A Bíblia fala pouco de férias, de descanso e 

repouso. Pelo contrário, refere muitas vezes a 

necessidade e o dever do trabalho. O Génesis conta-      

-nos que já no paraíso o trabalho foi uma imposição feita 

ao homem. Podíamos até citar muitas outras passagens 

da Bíblia para mostrar como este livro é amigo do 

trabalho. São Paulo chega mesmo a escrever: «Quem 

não quiser trabalhar, também não deve comer» (2 Tes 

3,10). 

Contudo, precisamos de descansar como também 

Deus descansou ao sétimo dia depois da obra da 

criação. É claro que Deus não precisava de descansar. 

São apenas palavras para entendermos que as férias, 

os feriados, os domingos, existem porque fazem falta. E 

fazem falta como pausa para o descanso e para se 

poder retomar o trabalho mais frescos e saudáveis. 

De facto, todos nós cansamo-nos e precisamos de 

descanso e de algum tempo de férias. Mas como é que 

aproveitamos o tempo que temos para descansar? 

Como é que passamos as nossas férias? 

É importante planear as nossas férias. Não basta a 

preocupação com as modas, não basta a tenda para o 

acampamento, não basta programar viagens e escolher 

lugares. É preciso mais! São precisas férias com Deus 

que nos tragam ânimo novo. 

Férias com Deus. Dar-Lhe mais tempo, maior 

atenção, mais escuta e espaço interior. Mais oração e 

mais recolhimento aproveitando a riqueza do descanso, 

do sossego onde Deus está presente. 

Férias formativas. Habitualmente temos pouco 

tempo para ler, para cuidar da nossa formação, para 

enriquecer a nossa cultura religiosa. Um bom livro, uma 

leitura que nos enriqueça e ajude a crescer é uma das 

melhores companhias de férias. 

Férias convívio. Temos tão pouco tempo para convi-  
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ver, conversar, para dialogar com a família... As férias 

poderão ser ocasião para o encontro, para saber “gastar 

tempo” a conversar, a partilhar a vida, os projetos, os 

planos, a repensar o futuro. 

Precisamos, pois, sair das férias mais repousados, 

com forças renovadas para começar um novo ano de 

trabalho. Precisamos de experimentar o descanso e 

aprender a descansar em Deus. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 20 – S. Apolinário (Bispo e Mártir).   

Dia 21 – S. Lourenço de Brindes (Presbítero e Doutor da 

Igreja). 

Dia 22 – S. Maria Madalena.   

Dia 23 – S. Brígida (Religiosa e Padroeira da Europa). 

Dia 24 – Santa Maria no Sábado. 

– S. Sarbélio Makhluf (Presbítero). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
  
Tabgha 

Os cristãos do século IV levantaram uma capela 

onde a tradição testemunhava que Jesus tinha 

multiplicado os pães e os peixes. O piso da dita Basílica 

foi adornado com um mosaico bizantino de plantas e 

aves. Entre as imagens de aves, destaca-se:  

Um “pavão”, símbolo da imortalidade recebida ao 

participar na Eucaristia, e uma “garça”, introduzindo o 

seu bico numa flor, símbolo do alimento que nutre o 

crente quando comunga. No centro destaca um cestinho 

com cinco pães ladeados por dois peixes. 
 

 

 

Todo o nosso conhecimento  

começa com sentimentos. 
 

(Leonardo da Vinci) 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (76) 
 
 

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” 

 

PLANO DE AÇÃO (ENTREGA) 

Quando temos fé em nós próprios, tudo se torna 

mais simples. Deixamos permitir que o que vem de fora 

nos magoe, nos mande abaixo, nos tire o chão. 

Respeitamo-nos e, mesmo quando há um furacão à 

nossa volta, sabemos de onde viemos, para onde 

vamos, a pessoa que somos. 
 

Como se faz? 
 

O caminho revela-se quando descobres o ponto 

«você está aqui» – como acontece sempre que queres 

procurar uma loja dentro de um centro comercial e 

recorres aos mapas gigantes que ali existem. 

Na nossa vida, e para saber entregar, é preciso 

confiar. Mas ninguém consegue confiar sem saber:   
 

– Onde está, 

– Para onde vai, 

– Quem o acompanha. 
 

É fundamental que faças a ligação entre estes três 

pontos para descobrires o teu ponto na vida. E que uses 

a teu favor ferramentas anti stresse. 
  

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
 

Senhor: 
 

Queremos ser sal para um mundo que perdeu o 

sabor pelas coisas simples, pelos momentos de 

amizade, pelos gestos gratuitos. 
 

Queremos ser luz para quem caminha a tatear, e 

se deixa levar pelo brilho do consumo. 
 

Queremos ser levedura para fazer da vida um pão 

saboroso e partilhado. 
 

Senhor, obrigado por nos convidares a ser 

levedura, luz e sal. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

1 

A barriga, 

não tem ouvidos. 

2 

A fome alheia, 

me faz perder a eira. 
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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, está de parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora e é de Eiriz.  

 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– ASSUNÇÃO MATOS, hoje, Domingo, dia 18 de 

julho.     

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:  

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

PÁROCO DESTAS QUATRO PARÓQUIAS: 

 

– Também o Pároco das quatro Paróquias 

(Carvalhosa, Eiriz, Figueiró e Sanfins de Ferreira), Rev.º 

Padre Tiago Nuno de Castro Santos, festeja o seu 45.º 

aniversário natalício, na próxima terça-feira, dia 20 de 

julho. 

Em nome de todos os paroquianos, o Jornal do 

Leitor transmite-lhe muitos Parabéns, deseja-lhe um 

feliz Aniversário e agradece-lhe o quanto de bom tem 

feito nas paróquias e pelos paroquianos. Obrigado, Pe. 

Tiago, por todo o seu esforço. 

O Jornal do Leitor deseja igualmente à Assunção 

Matos, muitos parabéns e muitas felicidades. 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~  
 

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 
 
 

Febre do ouro  
 

Naquele reino, as pessoas não conheciam tempero 

algum além do sal. Então, não comiam com satisfação. 

Isso chegou aos ouvidos do plantador de cebola, que 

correu para falar com o rei: 

– Majestade, eu tenho em meu poder a cebola. Ela 

confere um sabor maravilhoso aos alimentos... 

Foi interrompido bruscamente pelo rei que disse: 

– Não posso perder o meu precioso tempo com o 

senhor. Pegue na tal cebola, vá para a minha cozinha e 

faça quantos pratos quiser. Se a minha família e eu 

gostarmos dos pratos feitos com essa tal de cebola, 

será agraciado com o que há de mais valioso no meu 

reino. 

Acanhado, o plantador de cebolas foi para a cozinha 

do palácio e fez diversos pratos, usando sempre a 

cebola como tempero principal. 

Os pratos foram servidos, o rei e sua família 

comeram, gostaram e o plantador de cebolas foi 

agraciado com o que havia de mais valioso no reino: 

uma enorme carroça cheia de ouro. 

Essa notícia chegou ao conhecimento do plantador 

de alho que, sozinho, profetizou: 

– Se o plantador de cebola conseguiu ganhar uma 

carroça de ouro, eu, com o meu alho, hei de ganhar 

uma carroça de diamantes. 

E o plantador de alho foi falar com o rei: 

– Trouxe para Vossa Majestade o alho, um tempero 

muito mais saboroso que qualquer outro... 

Inquieto, o rei interrompeu e disse: 

– Não posso perder o meu precioso tempo consigo. 

Pegue no alho, vá para a cozinha e faça quantos pratos 

quiser com esse tal alho. Se a minha família e eu 

gostarmos da comida, você será agraciado com o que 

há de mais valioso no meu reino. 

O plantador de alho foi para a cozinha do palácio, 

fez inúmeros pratos usando o alho como tempero, o rei 

e sua família comeram, gostaram de tudo e o plantador 

de alho foi agraciado com o que havia de mais valioso 

no reino: uma enorme carroça cheia de cebolas! 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
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Bebedor de shots  
 

Um sujeito entra num bar e diz ao barman: 

– Dê-me 20 shots, depressa! 

O barman serve-lhe os vinte shots e observa 

enquanto o homem os bebe rapidamente, um atrás do 

outro. 

Diz o barman: 

– Nunca vi ninguém beber shots tão depressa… 

– Se você tivesse o que eu tenho também os bebia 

assim depressa! 

– Ai sim? Então e o que é que você tem? 

– Dois euros! 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

Gago(s) 
 

Um gago vai ao médico, em desespero, pois quer 

ser curado. O médico examina-o e chega à conclusão: 

– Meu amigo, o seu problema é que tem um coiso 

muito comprido que lhe rouba a energia. Se o 

encurtarmos uns centímetros, vai ver que deixa de 

gaguejar. 

O homem acede, é operado e fica bom da gaguez. 

Dias mais tarde volta ao consultório: 

– Doutor, realmente já não gaguejo, mas a minha 

mulher diz que lhe falta lá qualquer coisinha. Se não se 

importasse, gostaria de reaver os centímetros que me 

tirou… 

Responde o médico: 

– Ó me-meu a-a-amigo, isso agora é im-im-impo-po-

po-ssi-ssí-vel.!!! 

 

(Afinal o médico também é gago mas não quer curar-se). 

 
 

 
 

 

 

Longevidade um novo desafio 
 

Portugal encontra-se acima da média da OCDE 

relativamente ao envelhecimento demográfico  

e esperança média de vida,  

no entanto, encontra-se abaixo da média  

quando se considera o número de anos de vida saudáveis. 

Por Pe. Lino Maia   

O envelhecimento demográfico deriva da baixa 

natalidade, potenciada pela integração da mulher no 

mercado de trabalho e pela emigração dos jovens, e do 

aumento da esperança média de vida (duplo 

envelhecimento), por intermédio das melhores 

condições de saúde e dos avanços da medicina que 

possibilitaram que muitas fatalidades se transformassem 

em doenças crónicas. 

A longevidade humana é um novo desafio 

A longevidade humana é um novo desafio. Não só 

pelo número crescente de pessoas acima de setenta 

anos, mas, muito mais pelas novas necessidades que o 

segmento idoso vai demonstrando, como também, pelo 

facto desta sociedade idolatrar o novo, menosprezando 

as experiências dos mais velhos e tudo o que a eles se 

refere. 

Agir para retirar da sociedade o estigma de 

velho e da velhice 

Como poderemos agir para retirar da sociedade o 

estigma de velho? E de velhice? Os que envelhecem 

não podem nem querem ser excluídos da luta pela 

construção de uma nova sociedade, e 

consequentemente, de uma nova velhice. Ganharam-se 

mais anos de vida e, ao mesmo tempo, ainda é difícil 

visualizar ganhos com essa nova perspetiva. É preciso 

aprender a buscá-los. O tempo do velho neste século 

deve ser reinventado. Para pensar a velhice do futuro é 

preciso muita criatividade e vontade. 

Não há respostas prontas e satisfatórias 

Há muitas e diferentes velhices, todas com 

necessidades afetivas, sociais, económicas a serem 

atendidas. E por quem? 

Não há respostas prontas e satisfatórias para esta 

questão social. Responder a essas perguntas é o 

grande desafio da nossa época. Urge a necessidade de 

conscientização e de união de esforços das pessoas 

seculares, dos políticos, dos familiares, de todos os 

especialistas que trabalham com o idoso para mudar o 

olhar sobre ele. Um olhar de crença nas possibilidades 

de inserção social, profissional, de ser útil e não 

somente de compaixão e rejeição por não acreditar que 

o idoso possa ter uma velhice participativa, atuante e 

feliz. 

Conhecer o novo paradigma de velhice 

Conhecer melhor o novo paradigma de velhice, 

procurar educar-se quanto a estes recentes 

conhecimentos propicia fazer escolhas mais conscientes 

e propícias a cada um, ao estilo de vida, às condições 

sociais e financeiras dos idosos. Esta conscientização, 

que pode alterar e auxiliar nesta nova conceção do 

envelhecimento, ainda não se fez. Constata-se isso pelo 

desrespeito quanto à aposentação do idoso, quanto à 

precariedade do atendimento médico e outros tipos de 

atendimentos em geral. 

Esquece-se de que é bom viver 

As pessoas esquecem-se de que é bom viver, que a 

única forma de não envelhecer é morrer novo, que um 

dia ficarão velhas e que o número de idosos está a 

crescer geometricamente. Quem cuidará deles? É 

preciso parar e pensar no amanhã. É preciso uma 

reflexão por parte da sociedade: encontrar soluções 

urgentes e satisfatórias. É necessário o 

comprometimento de todos os envolvidos: mais respon- 

 
 

XVI Domingo do Tempo Comum – 18-07-2021 – N.º 698 

– Pág. 12 / 13  
 



 

Pág. 13 / 13 – 

XVI Domingo do Tempo Comum – 18-07-2021 – N.º 698 

 

 

sabilidade na abordagem da questão, mais visibilidade 

nas propostas e mais presença no assunto. É 

importante procurar novas vias para superar esses 

desafios do grande número de idosos no mundo. 

A educação como “nova via” 

A educação pode apresentar-se como essa “nova 

via”.   Atualmente é fundamental uma “educação 

gerontológica”. E quanto antes se processar, mais 

rápido se fará uma conscientização das pessoas 

envolvidas e medidas preventivas serão tomadas para 

transformar a velhice, idealizá-la e planeá-la. O acesso 

à educação também é um direito do idoso. Como ele irá 

compreender e reagir às mudanças se lhe for negado o 

acesso aos novos saberes, às tecnologias de 

informação, que lhe propiciarão questionamentos, 

dúvidas, respostas, soluções para os seus problemas? 

As inovações são muitas e tão rápidas que é 

humanamente impossível a pessoa acumular, desde o 

início da vida, uma determinada quantidade de 

conhecimentos e com eles, resolver indefinidamente 

seus problemas e situações emergentes. Por isso, é 

necessário repensar e ampliar o conceito de educação 

ao longo de toda a vida. Para os idosos, o desejo de 

continuar a aprender ultrapassa as necessidades 

impostas pelo mercado e surge como uma nova 

proposta, cativante para a maioria deles, de permanecer 

em contato com outras pessoas, muitas vezes, com 

problemas e situações mais ou menos semelhantes aos 

seus. A escolarização foi negada a muitas gerações, 

que hoje são idosos, às vezes, pela própria família – por 

não visualizar na educação as oportunidades de 

crescimento – ou por dificuldades económicas, e assim, 

essas pessoas não tiveram um ensino formal, 

principalmente as mulheres, que eram educadas para 

serem donas-de-casa. Olhar o idoso como aprendiz é 

um novo paradigma desta nova velhice. Por que não 

investir nisso? O investimento social privado poderia 

atuar na inclusão do idoso no âmbito educacional. Além 

de despertar o espírito humanitário, possibilitaria uma 

otimização de recursos em projetos-sócio educacionais 

e intergeracionais. Acredita-se que a educação dará ao 

idoso a possibilidade de dar novo sentido à sua vida. É 

muito grande a transformação que ocorre quando ele 

tem acesso ao saber. 

Qualquer pessoa, independentemente da sua idade, 

através da educação passa a ser mais participante, 

desenvolve as suas capacidades, começa a pensar e 

agir diferenciadamente, como também passa a exigir 

tratamento diferente. Aprende a enfrentar obstáculos 

que antes lhe pareciam intransponíveis. 

Reformulando-se, fortalece e propicia o desabrochar 

do novo paradigma de velhice. 

(V.P. de 23-6-2021) 

 
 

 
 

JORNAL CONCLUÍDO EM 2 DE JULHO 

 
 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

18-07-2021  

 XVI Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

F U N Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Filipa Moreira Alexandra Brito 

1.ª Leitura Filipa Moreira Alexandra Brito 

2.ª Leitura Filipa Moreira Alexandra Brito 

Oração Universal Filipa Moreira  Alexandra Brito 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

18-07-2021  

 XVI Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 

F U N Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Local - 1 José M.ª Matos Tony Moreira 

Local - 2  - A - Glória Martins Maria Guiomar 

Local - 3 José Meireles Martinho Matos 

Local - 4 Manuel Leão Maria José 

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. 
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