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XIX Domingo Comum 
 

Deus, que é AMOR, ama-nos com amor infinito. 

Criados por Ele á Sua imagem e semelhança sentimos 

uma grande alegria saborear essa mesma bondade. O 

dom da Eucaristia em que recebemos o próprio Jesus 

Cristo, Deus e Homem verdadeiro, feito nosso alimento 

e nossa força, é bem sinal desse grande Amor que 

Deus nos tem e da Sua maravilhosa Providência a 

nosso respeito. 

Vamos mais uma vez refletir no Seu Amor por nós. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 73, 20.19.22.23 

 

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa aliança,  

não esqueçais para sempre a vida dos vossos fiéis.  

Levantai-Vos, Senhor, defendei a vossa causa,  

escutai a voz daqueles que Vos procuram. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

De um filho de carpinteiro o Pão do Céu? 

No Alcorão, os Hebreus e Cristãos são chamados 

“Gente do Livro”, 54 vezes, e a palavra “livro”, no 

sentido de texto que contém a revelação de Alá, 

aparece 230 vezes. Todavia, é um termo ambíguo, já 

que algumas vezes indica o livro de Moisés, outras 

vezes indica os livros onde se fala de Abraão e da sua 

descendência, de João filho de Zacarias, de Jesus e de 

sua mãe Maria; outras vezes ainda o termo “livro” indica 

simplesmente o Alcorão, como se pode ver logo a partir 

da apresentação: «Eis o livro! O livro guia seguro – não 

há dúvida – para aqueles que temem Deus.»   

Segundo uma interpretação difusa entre os 

Muçulmanos, Deus fez descer à terra, sob forma de 

texto ditado aos seus profetas, diversos livros que 

contêm a sua história: a Torá, o Evangelho, os Salmos e 

o Alcorão. Por este motivo não deveria causar surpresa 

ouvir um muçulmano dizer: «Também eu acredito na 

Bíblia.» 

Para além das múltiplas convergências entre 

cristãos e muçulmanos, não deve ser esquecida uma 

diferença substancial. Para os muçulmanos a revelação 

de Deus encarnou-se no Alcorão; a palavra de Alá 

tornou-se livro, em Meca.  Para os Cristãos, a palavra 

de Deus não se fez livro, mas carne, em Nazaré. 

Um dia o Senhor ordenou a Ezequiel: «Filho de 

homem,  come  este  manuscrito  e  vai  falar  à  casa de  
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Israel» (Ez 3,1). Era um convite a assimilar a mensagem 

contida num livro. A mesma imagem foi utilizada por 

Jeremias: «Eu devoro as tuas palavras, onde as 

encontro; a tua palavra é a minha alegria» (Jr 15, 16). 

Como os profetas e como os Muçulmanos, também 

o Cristão tem fome da sabedoria de Deus. Encontra-a 

num livro, sem dúvida, mas não é um livro, é uma 

pessoa, é Jesus de Nazaré, o pão da vida. 
 

– Felizes aqueles que têm fome e sede da Palavra 

do Senhor feita carne. 
 

 

 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
1 Rs 19, 4-8 

 
 
MONIÇÃO: 
 

O Profeta Elias, fortalecido com o alimento que o Anjo do 

Senhor lhe deu, caminhou durante quarenta dias e quarenta 

noites até ao monte de Deus, o Horeb. A Eucaristia é o 

alimento que o Senhor nos dá para não desfalecermos na 

caminhada que temos que percorrer até chegarmos ao Pai. 

 

LEITURA: 
  

 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, 4Elias entrou no deserto e 

andou o dia inteiro. Depois sentou-se debaixo 

de um junípero e, desejando a morte, 

exclamou: «Já basta, Senhor. Tirai-me a vida, 

porque não sou melhor que meus 

pais». 5Deitou-se por terra e adormeceu à 

sombra do junípero. Nisto, um Anjo do Senhor 

tocou-lhe e disse: «Levanta-te e come». 6Ele 

olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido 

sobre pedras quentes e uma bilha de água. 

Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. 7O Anjo 

do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: 

«Levanta-te e come, porque ainda tens um 

longo caminho a percorrer». 8Elias levantou-se, 

comeu e bebeu. Depois, fortalecido com aquele 

alimento, caminhou durante quarenta dias e 

quarenta noites até ao monte de Deus, Horeb. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 O Anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: 

«Levanta-te e come, porque ainda tens 

 um longo caminho a percorrer».  
 

(1 Rs 19, 7) 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A leitura é bastante óbvia e fácil de proclamar. Predomina o 

tom narrativo, interpolado com a prece de Elias e as 

ordenações do Anjo do Senhor. Portanto, se respeitares a 

pontuação que a leitura apresenta; se respeitares as três vozes 

(Narrador, Elias e Anjo do Senhor); se respeitares a cadência 

que pede a leitura (lendo devagar), terás concluído o teu 

trabalho com sucesso. 

Faz a divisão do texto em “Elias levantou-se, comeu e…”. 

Toma cuidado numa ou noutra palavra a pronunciar, entre 

outras, junípero / exclamou / Horebe / ou outras.   
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
A arqueologia confirma que o reino de Acab (874-

853 a.C.) foi um dos mais prósperos de Israel. Acab foi 

um soberano hábil e prudente, fortificou as cidades de 

Meguido e de Hasor dotando-as de portas 

monumentais, muralhas poderosas, amplos armazéns e 

impressionantes sistemas para o aprovisionamento de 

água que permaneceram até aos nossos dias. 

Favoreceu o comércio, estipulou alianças com os povos 

vizinhos, construiu palácios luxuosos, decorados com 

marfim esculpido segundo o estilo artístico egípcio.  E, 

no entanto, a Bíblia dá dele um juízo severo: «Nunca 

houve ninguém como Acab que se prestasse à perfídia 

para fazer o mal aos Olhos do Senhor. E a sua esposa 

Jezabel incitava-o ainda mais. Ele cometeu graves 

abominações seguindo os ídolos» (1 Rs 21, 25-26). 

Jezabel era a jovem, tão fascinante quanto pérfida, 

filha do rei de Tiro. Tinha chegado à Samaria 

acompanhada por um bando de profetas de Baal e 

Astarté, e com lisonjas e enganos tinha levado o marido 

a erigir um templo a estas divindades, adoradas na 

Fenícia e consideradas dispensadoras de fecundidade 

para os campos e animais. Foi o início da corrupção 

religiosa em Israel, da depravação moral, das injustiças 

sociais que culminaram em crimes como o assassínio 

de Nabot (1 Rs 21), e em práticas horrendas tais como 

os sacrifícios humanos (1 Rs 16, 34). 

Inesperadamente, eis que aparece em cena um 

homem corajoso e resoluto que ousa desafiar Jezabel, a 

rainha que está no apogeu do seu poder e pode dispor 

como quer do selo real. É Elias, o profeta vindo de 

Tisbe, uma cidade situada a oriente do Jordão. As suas 

palavras são demolidoras, as suas denúncias queimam 

como fogo (Eclo 48, 1); ameaça, invoca castigos do céu, 

realiza prodígios e, durante três anos, ordena à chuva 

que não banhe a terra; desafia os profetas de Baal no 

monte Carmelo e vence-os (1 Rs 18) mas, no final, deve 

render-se; Jezabel é demasiado forte e procura-o por 

todo o lado para o eliminar. Sente-se só, abandonado 

por todos, está convencido de que todo o povo traiu o 

Senhor e seguiu Baal e Astarté. 

Não  tem  por  onde  escolher,  deve  resignar-se  à  
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derrota. Primeiro esconde-se, depois foge para o Sul; 

quer chegar ao monte de Deus, ao Horeb, onde Moisés, 

quatrocentos anos antes, tinha encontrado o Senhor. 

Para não ceder às lisonjas de Acab e às ameaças de 

Jezabel, ele precisa de uma fé sólida e, para a 

robustecer, decide percorrer o caminho de Moisés. 

Parte, mas a travessia do deserto é difícil e as 

dificuldades quase invencíveis; resiste enquanto pode, 

mas depois, desalentado, tem que se render. Ora é aqui 

que começa a nossa leitura.  

Elias senta-se sob uma árvore e invoca a morte. 

Senhor – implora ele – agora chega! É melhor para mim 

morrer, eu não sou melhor que os meus pais; se eles 

falharam, não posso iludir-me de conseguir eu, as 

minhas palavras nunca terão um impacto significativo na 

realidade social e política e nas escolhas religiosas do 

meu povo (v. 4). 

Elias precisa de força, e o vigor vem-lhe do alimento, 

o pão, que o Senhor lhe dá. Note-se bem: Deus não 

subtrai à provação o seu profeta, não o livra do cansaço, 

não o dispensa da dura viagem fazendo-o transportar, 

milagrosamente, por um anjo. O deserto tem que ser 

atravessado e as dificuldades enfrentadas. Oferece-lhe 

o alimento necessário e isso basta. 

O trecho conclui: «Fortalecido com aquele alimento, 

Elias caminhou durante quarenta dias e quarenta noites 

até ao monte de Deus, o Horeb» (v. 8). 

Neste contexto, o número quarenta evoca os 

quarenta anos passados por Israel no deserto e é o 

símbolo da vida inteira. 

A história de Elias é a nossa história 

A história de Elias é a nossa história. Há momentos 

em que nos sentimos, como o profeta, intimamente 

desiludidos e não encontramos conforto nem mesmo em 

Deus, na fé, nos irmãos da comunidade. Conflitos, 

incoerências, coscuvilhice, inveja, mesquinhez, tudo isto 

é motivo de abatimento, desassossego e, por vezes, até 

mesmo de desespero. 

Mas Deus não se esquece de nós, está sempre a 

nosso lado, acompanha-nos como fez com Elias. Não 

nos isenta do trabalho, não se substitui a nós; quando 

estamos cansados não carrega connosco às costas, 

mas indica-nos o caminho a percorrer e não deixa que 

nos falte o pão que dá vigor. 

Não pensemos já no pão eucarístico, de que 

falaremos no próximo domingo. O alimento que, em 

qualquer circunstância da vida, dá força e infunde 

coragem é a palavra de Deus. Quando estamos em 

dificuldade, desmoralizados ou amargurados pelo que 

acontece no mundo e na Igreja, é provável que 

desabafemos com um amigo ou que vamos chorar no 

ombro de alguém, com a certeza de aí encontrarmos 

ajuda e conforto. Esquecemos, porém, que é o pão da 

Palavra que dá luz, consolação e esperança, aquele 

pão, o Pão da Palavra de Deus que tu, Leitor, distribuis 

à assembleia sempre que sobes ao ambão na Eucaristia 

e proclamas a Palavra do Senhor. É duma nobreza e 

duma dignidade elevada, este serviço de leitor litúrgico. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 9a) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos dê o dom da 

Sabedoria, para melhor apreciarmos e saborearmos como o 

Senhor é bom, arrancando as nossas almas da morte e 

saciando-as com o Pão da Vida. 

 

REFRÃO: 
 

SABOREAI E VEDE COMO O SENHOR É BOM. 
 

SALMO: 
 

Bendigo o Senhor a cada momento; 

o Seu louvor está sempre na minha boca. 

Deus é a minha glória. 

Que os humildes O escutem e se alegrem. 
 

Comigo proclamai a grandeza do Senhor, 

juntos exaltemos o Seu nome. 

Busquei a Deus, e Ele ouviu-me, 

livrou-me da minha ansiedade. 
 

Contemplai-O e ficareis radiantes; 

o vosso rosto não ficará confundido. 

Um pobre gritou e foi atendido, 

foi salvo de todas as angústias. 
 

O anjo do Senhor está velando 

sobre todos os Seus fiéis para os salvar. 

Provai e vede como o Senhor é bom, 

ditoso o que n'Ele se refugia. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Ef 4, 30 – 5, 2 

 

 

MONIÇÃO: 
 

A Comunhão do Corpo de Cristo compromete-nos e ajuda-  

-nos a viver como Ele, entregando-nos e oferecendo-nos como 

vítimas agradáveis a Deus. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Elias levantou-se, comeu e bebeu. Depois, fortalecido 

com aquele alimento, caminhou durante quarenta dias e 

quarenta noites até ao monte de Deus, Horeb. 
 

(1 Rs 19, 8) 
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LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola de São Paulo aos 

Efésios 
 

Irmãos: 30Não contristeis o Espírito Santo de 

Deus, que vos assinalou para o dia da 

redenção. 31Seja eliminado do meio de vós 

tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, 

maledicência e toda a espécie de maldade.  
32Sede bondosos e compassivos uns para com 

os outros e perdoai-vos mutuamente, como 

Deus também vos perdoou em Cristo. 1Sede 

imitadores de Deus, como filhos muito 

amados. 2Caminhai na caridade, a exemplo de 

Cristo, que nos amou e Se entregou por nós, 

oferecendo-Se como vítima agradável a Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Tal como a 1.ª Leitura, também esta é fácil de proclamar.  

Deves preparar muito bem a enumeração (azedume, 

irritação…).  

Exercita algumas palavras que possas ter mais dificuldade 

em pronunciar, como: contristeis / eliminado / azedume / 

irritação / cólera / maledicência / compassivos / ou outras.  

Finalmente, esforça-te por pronunciares todas as sílabas, 

mesmo as finais, sobretudo nas palavras esdrúxulas. E respeita 

a pontuação do texto. 
 

 
  

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Para evitar que pudessem fugir, os escravos eram 

marcados a fogo com um sinal indelével, sinal da sua 

pertença definitiva a um dono. 

Paulo recorre a esta imagem para definir a condição 

do cristão. No Batismo, o discípulo recebeu, do fogo do 

Espírito santo, uma marca que mostra pertencer a Deus 

(v. 30). 

Desta sua nova realidade derivam consequências 

morais, formuladas pelo autor da Carta aos Efésios, de 

forma negativa num primeiro momento e de forma 

positiva em seguida: há vícios que devem ser evitados 

(v. 31) e virtudes que devem ser praticadas (v. 32). 

Paulo refere seis vícios 

Os vícios indicados são seis e, convém não o 

esquecer, dizem todos, respeito à falta de controlo da 

língua. No versículo que precede a nossa leitura, foi 

recomendado: «Nenhuma palavra desagradável saia da 

vossa boca, mas apenas a que for boa» (v. 28). 

Vale a pena repassar esta lista de vícios já que, 

muitas vezes, na comunidade cristã, criam-se tensões e 

verificam-se escândalos porque não nos damos conta 

da gravidade destes pecados. 

1.º vício: O “azedume” 

O “azedume” refere-se às palavras ofensivas de 

quem se considera superior aos outros e acaba por 

fazer recair sobre os mais fracos que lhe estão próximos 

o próprio nervosismo, as próprias desilusões e 

insatisfações. É um vício que se manifesta com 

frequência nas relações familiares. 

2.º vício: A “irritação” 

A “irritação” é a reação agressiva de quem se 

sente ofendido ou privado de algo que tem a ver 

consigo. Se vê que são lesados os próprios direitos, 

então não só deixa de medir as palavras, mas passa até 

às vias de facto. 

3.º vício: A “cólera” 

A “cólera” manifesta-se nas expressões ofensivas 

de quem cultiva no seu coração rancores e desejos de 

vingança, e é incapaz de dominar os próprios impulsos 

primitivos e violentos. 

4.º vício: O “insulto” 

Por “insulto” entende-se os gritos das rixas, dos 

litígios, das discussões furiosas. 

5.º vício: A “maledicência” 

A “maledicência” indica a coscuvilhice, o prazer 

doentio de divulgar o mal, os erros, as fraquezas dos 

outros.  

6.º vício: A “maldade” 

No termo “maldade” estão incluídos todos os 

outros vícios que seria agora longo elencar.  

Parte positiva 

A parte positiva esclarece qual deve ser o 

comportamento do cristão: benévolo, manso e, 

sobretudo, inspirado em sentimentos de misericórdia, 

que é a primeira das características de Deus (Ex 34, 6). 

Finalmente o autor conclui as suas recomendações, 

convidando o cristão a imitar a Deus, seu Pai, e a 

praticar o amor recíproco, seguindo o exemplo de Cristo 

que se deu a si mesmo por nós (5, 1-2). Em Jesus o 

amor do Pai tornou-se visível e constitui, para cada filho, 

um convite a seguir os seus passos. 
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Aclamação ao Evangelho 

Jo 6, 51 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus é o verdadeiro Pão vivo descido do Céu. Ele se 

oferece a cada um de nós para nos sustentar nos caminhos da 

vida, vencermos as dificuldades e termos a dita de chegarmos 

á felicidade eterna do Céu.  

 

REFRÃO: 

 

Aleluia, Aleluia! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Eu sou o pão vivo que desceu do Céu, diz o Senhor; 

Quem comer deste pão viverá eternamente. 
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Jo 6, 41-51 

 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 41os judeus murmuravam de 

Jesus, por Ele ter dito: «Eu sou o pão que 

desceu do Céu». 42E diziam: «Não é Ele Jesus, 

o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a 

sua mãe? Como é que Ele diz agora: 'Eu desci 

do Céu'?» 43Jesus respondeu-lhes: «Não 

murmureis entre vós. 44Ninguém pode vir a 

Mim, se o Pai, que Me enviou, não o trouxer; e 

Eu ressuscitá-lo-ei no último dia. 45Está escrito 

no livro dos Profetas: 'Serão todos instruídos 

por Deus'. Todo aquele que ouve o Pai e 

recebe o seu ensino vem a Mim. 46Não porque 

alguém tenha visto o Pai; só Aquele que vem 

de junto de Deus viu o Pai. 47Em verdade, em 

verdade vos digo: Quem acredita tem a vida 

eterna. 48Eu sou o pão da vida. 49No deserto, os 

vossos pais comeram o maná e 

morreram. 50Mas este pão é o que desce do 

Céu para que não morra quem dele comer. 51Eu 

sou o pão vivo que desceu do Céu. 52Quem 

comer deste pão viverá eternamente. E o pão 

que Eu hei de dar é a minha carne, que Eu 

darei pela vida do mundo». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Na última parte do trecho de domingo passado, 

ouvimos Jesus dizer: «Eu sou o pão da vida.» Ele é 

«pão» na medida em que é sabedoria de Deus. Quem 

assimila a sua proposta saciará a fome e a sede de 

felicidade e de amor (Jo 6, 35). 

Perante esta pretensão inaudita, os Judeus reagem 

da forma mais resoluta. Estão convencidos de possuir já 

o «pão» que sacia, a Torá, a palavra do Senhor contida 

nas sagradas escrituras. O Sirácide indicou claramente 

o alimento e a bebida que Deus oferece ao justo: «Com 

o pão da inteligência há de alimentá-lo, e com a água da 

sabedoria há de dessedentá-lo» (Eclo 15, 3). Israel não 

precisa doutro pão, e não pode admitir que um homem 

se proponha a si mesmo como «pão da vida». 

Desconcertados, os judeus não se dirigem 

diretamente a Jesus, mas murmuram entre si: «Não é 

Ele, Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai 

e a sua mãe?  Como é que Ele diz agora:  Eu desci do 

céu?»  (v. 41-42). 

Como pode o filho do carpinteiro…? 

“Murmurar” não significa levantar dúvidas, mas 

contestar, refutar a afirmação provocatória e 

escandalosa que tinham ouvido. É inaceitável que Jesus 

pretenda encarnar a sabedoria de Deus, reproduzir na 

sua pessoa o Senhor três vezes Santo. 

Iremos esclarecer a identidade destes interlocutores, 

designados por João como judeus, mas antes 

precisamos de compreender bem o significado da sua 

objeção. Como pode Jesus ser o pão da sabedoria de 

Deus descido do céu? 

A Deus jamais alguém viu 

«A Deus jamais alguém viu» (Jo 1, 18) e não pode 

sequer ser visto, referem muitos textos da Bíblia (Ex 33, 

20; 1 Tm 6, 16). E, no entanto, ao longo dos séculos, as 

pessoas sempre experimentaram um desejo ardente de 

o encontrar, de conhecer a sua vontade e os seus 

projetos para o mundo (Ex 33, 18). 

Começaram a vislumbrar alguns traços do seu rosto 

quando, levantando os olhos, contemplaram «o fogo, o 

vento ou o ar subtil, a abóbada estrelada, a água 

impetuosa ou os luzeiros do céu» (Sb 13, 2), ficaram 

admirados com a sua beleza e chegaram a descobrir o 

autor. «O que de Deus se pode conhecer está à vista, já 

que Deus o manifestou. Com efeito, o que é invisível 

nele tornou-se visível à inteligência, desde a criação do  
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mundo, nas suas obras» (Rm 1, 19-20). 

Mas Deus não se limitou a revelar-se a si mesmo 

através da criação. Na plenitude dos tempos, 

apresentou-se ao mundo. Agora é possível vê-lo, tocá-lo 

e escutá-lo num homem, Jesus de Nazaré, que é o rosto 

humano de Deus; quem o vê, vê «o Pai» (Jo 14, 9-11). 

Os judeus recusam-se a aceitar Jesus 

Os judeus murmuram, ou seja, recusam-se a seguir 

este caminho que leva a Deus. Consideram 

inconcebível que um homem possa avançar com a 

pretensão de tornar presente o Senhor, estão 

assustados com a ideia de um Deus que se faz homem, 

certos de que o Omnipotente tem o seu trono nos céus, 

vive distante do mundo e manifesta a sua majestade e 

força através de intervenções prodigiosas e vozes 

arcanas. Não podem conceber que se revele num ser 

humano débil e frágil, no filho de um carpinteiro. 

Quem vê Jesus, vê o Pai 

Jesus reconhece que ninguém viu o Pai (v. 46), mas 

indica o modo de o poder contemplar; garante que se 

pode ver Deus através dele, observando aquilo que Ele 

faz, quem frequenta, quem repreende, quem defende, 

de quem se aproxima, quem afaga, por quem se deixa 

tocar, por quem se deixa beijar... porque os seus gestos, 

as suas escolhas, as suas preferências são as do 

Senhor.  

Para alguns a humanidade de Cristo é a 

intermediária que conduz a Deus, para outros é um 

impedimento. Hoje, assim como no passado, as 

tomadas de posição perante Jesus diversificam-se: vão 

desde o acolhimento entusiasmado até à indiferença, à 

rejeição, à oposição rancorosa. 

Para colher a mensagem do trecho, é importante 

identificar os interlocutores de Jesus. O evangelista 

chama-lhes judeus. 

Estamos na Galileia e é estranho que João chame 

judeus aos habitantes de Cafarnaum, que são galileus, 

gente que conhece bem a origem e a família de Jesus. 

No Evangelho de João, o termo judeu não tem uma 

conotação étnico-geográfica, mas teológica. Indica 

todas aquelas pessoas que assumem uma atitude hostil 

para com Jesus e se recusam a acreditar que Ele é a 

revelação plena e definitiva de Deus. 

Não é a reação do povo judaico de há dois mil anos 

que interessa ao evangelista; aquilo que ele pretende é 

dar a compreender aos seus leitores que, hoje, eles são 

postos perante uma alternativa e devem escolher entre 

a sabedoria do Evangelho, que é pão de vida, e a 

astúcia do mundo, que é veneno de morte. Hoje, eles 

são convidados a acreditar que em Cristo está presente 

toda a sabedoria de Deus. 

Infelizmente, também hoje, como então, há muitas 

pessoas que se limitam a reconhecer em Jesus o 

homem sábio que indicou vias de justiça e de paz, um 

dos muitos profetas, talvez até mesmo o maior dos 

profetas, mas, mesmo sem perder a estima por Ele, 

consideram-no um simples ser humano, «o filho de 

José», e não se dão conta – ou recusam-se a aceitar –

que Ele é o Unigénito do Pai (Jo 1, 14); não acreditam 

que «Deus tanto amou o mundo que lhe entregou o seu 

Filho unigénito, a fim de que todo o que crê nele não se 

perca, mas tenha a vida eterna» (Jo 3, 16). 

Qual o porquê de tudo isto, a raiz desta 

incredulidade?   

A resposta a este enigma está na segunda parte do 

trecho de hoje (v. 43-47).  

Há quem se alimente da palavra de Cristo, pão de 

vida, mas também há quem hesite ou seja até incapaz 

de a compreender. O motivo – explica Jesus – é que 

ninguém pode ir até Ele se não for atraído pelo Pai que 

o enviou (v. 44). A descoberta do «pão do céu» não é 

uma conquista do ser humano, mas um dom gratuito do 

Pai. 

Mas porquê? Então este dom não é oferecido a 

todos? Deus favorece uns e impede outros? Faz com 

que alguns encontrem o «pão do céu» e outros não? 

Deus dá a todos a possibilidade de o conhecerem: 

«Serão todos instruídos por Deus» (v. 45). 

Trata-se de uma referência ao oráculo do profeta 

Jeremias, que anunciou: «Dias virão – diz o Senhor – 

em que imprimirei a minha lei no seu íntimo e gravá-la-ei 

no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu 

povo. Ninguém ensinará mais o seu próximo, dizendo: 

"Aprende a conhecer o Senhor", pois todos me co-

nhecerão, desde o maior ao mais pequeno» (Jr 31, 31-

34). 

O Espírito Santo é Quem nos instrui 

A instrução que o Senhor dá a todos é o seu 

Espírito, o impulso divino que age no íntimo de cada 

pessoa e a leva pelos caminhos da vida. Infelizmente 

nem sempre e nem todos o seguem, não apreendem os 

seus ensinamentos, não são dóceis aos seus impulsos; 

«só quem aprende dele» acolhe Jesus (v. 45). 

Então a questão que nos devemos pôr é uma só: 

deixo-me instruir pelo Espírito de Cristo ou, como os 

judeus do tempo de Jesus, recuso o «pão do céu» e 

prefiro alimentos de morte? 

Até este momento, no seu discurso, Jesus não 

convidou ainda os seus ouvintes a «comerem» o pão 

descido do céu. Limitou-se a identificar-se a si mesmo 

com este pão. Na última parte do trecho (v. 48-51) Ele, 

pela primeira vez, declara que para ter a vida é 

necessário comer o pão que é a sua carne. 

O maná que os Israelitas saborearam no deserto 

não comunicou a vida plena; de facto, morreram todos. 

Só quem come o pão descido do céu é que viverá 

eternamente. 

Para não haver equívocos acerca do sentido do 

convite de Jesus a comer «a sua carne» é necessário 

ter presente o que significa, no Evangelho de João, este 

termo. Na conceção semítica, a carne não se identifica 

com   os   músculos,  mas  indica  a  parte  débil,  frágil,  
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precária da pessoa; refere-se a todo o ser humano que 

está destinado a morrer. Quando, no prólogo do seu 

Evangelho, João afirma: «O Verbo fez-se carne» (Jo 1, 

14), não se refere ao facto do Filho de Deus ter 

assumido a aparência exterior de um homem, mas de 

se ter feito em tudo semelhante a nós, acolhendo em si 

também os aspetos mais precários da nossa condição. 

Comer este Deus feito carne significa reconhecer 

que através «do filho do carpinteiro» passa a revelação 

plena de Deus; significa acolher a sabedoria que veio do 

céu mesmo se a vemos revestida de carne, ou seja, de 

todos os aspetos caducos que caracterizam a nossa 

fraqueza humana. 

Voltamos a repeti-lo: não se fala ainda da Eucaristia. 

Jesus continua a referir-se à sua mensagem, ao seu 

Evangelho que todos são convidados a assimilar, como 

pão, até que passe a constituir a vida de cada um. Da 

íntima relação entre este acolhimento da Palavra e o 

sinal eucarístico trataremos no próximo domingo. 
  

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

 

1 

Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, Bispo de Roma, 

sucessor de Pedro, 

para que receba da Eucaristia, o Pão que vem de Deus, 

a força para dirigir a Santa Igreja, 

oremos irmãos. 
 

2 

Por aqueles que em cada país e na nossa Pátria 

se dedicam a trabalhar pelo bem comum, 

para que Deus lhes revele a Sua bondade, 

oremos irmãos. 
 

3 

Pelos cristãos que entristecem o Espírito  

que os marcou com o dom da caridade, 

para que saibam perdoar-se mutuamente, 

oremos irmãos. 
 

4 

Pelos homens que murmuram contra tudo, 

para que recebam de Jesus o grande dom  

de se deixarem instruir pela verdade, 

oremos irmãos. 
 

5 

Pelos membros desta comunidade (paroquial) 

Que estão cansados de caminhar como Elias 

Para que a Palavra e o Pão de Deus os reanimem, 

 oremos irmãos. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sal 147, 12.14 
 

Louva, Jerusalém, o Senhor,  

que te saciou com a flor da farinha. 

  

  OU:  -   

Jo 6, 52 

O pão que Eu vos darei, diz o Senhor,  

é a minha carne pela vida do mundo. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Para podermos continuar a caminhar até ao Pai que 

nos espera no fim desta vida terrena, a exemplo do 

Profeta Elias, precisamos da fortaleza do alimento 

salvador que nos é oferecido nesta Eucaristia, 

Sacramento de Amor, penhor de vida eterna. Vamos 

recebê-LO com muita fé e amor. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Revigorados com a Palavra e com o Corpo e 

Sangue de Jesus, vamos prosseguir a nossa caminhada 

em ordem à Pátria eterna.  

Com a certeza de que Jesus vai connosco, todos os 

obstáculos serão vencidos. Iluminados por esta fé, 

vamos também ajudar com o nosso exemplo alegre e 

confiante, a todos quantos encontrarmos nos caminhos 

da vida.  
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 09 – S. Teresa Benedita da Cruz (Virgem e Mártir, 

Padroeira da Europa).   

Dia 10 – S. Lourenço (Diácono e Mártir). 

Dia 11 – S. Clara (Virgem). 

Dia 12 – S. Joana Francisca de Chantal (Religiosa). 

Dia 13 – S. Ponciano (Papa) e S. Hipólito (Presbíteros, 

Mártires).  

– S. Caetano (Presbítero).  

Dia 14 – S. Maximiliano Maria Kolbe (Presbítero, Mártir). 
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Saboreai e vede como o 

Senhor é bom!  
 

Saboreai e vede como o Senhor é bom. É este o 

convite que hoje, mais uma vez, nos é dirigido através 

do refrão do Salmo intercalar desta Missa. 

De facto, na medida em que verdadeiramente 

saborearmos a bondade infinita do Senhor, mais 

crescerá a nossa fé, encontraremos a alegria e coragem 

para sempre O seguir. 

Dessa bondade nos falam particularmente as 

leituras da Missa de hoje. 

Assim, a primeira Leitura, diz-nos que o Profeta 

Elias, foi perseguido por Jesabel, esposa pagã do rei 

Acab, que pretendia impor ao povo de Israel o culto de 

Baal. Os sacerdotes desta religião pagã, foram mortos 

pelo Profeta Elias. Para fugir á perseguição da mesma 

Jesabel, teve que partir para o deserto. Depois de uma 

grande caminhada, sentou-se exausto e pediu ao 

Senhor que lhe desse a morte. O Senhor, porque é bom 

e cheio de misericórdia, enviou-lhe um Anjo, que o 

acordou e lhe deu um pão cozido e água para beber. 

Fortalecido por aquele alimento, Elias sentiu-se com 

forças para caminhar durante quarenta dias até ao 

monte Horeb, o Sinai, onde Deus havia falado com 

Moisés. Assim escapou á perseguição de Jesabel. 

O alimento que deu forças a Elias é ao mesmo 

tempo a prefiguração de um outro Pão, infinitamente 

superior – o Pão da Eucaristia, verdadeiramente descido 

do Céu. A este Pão maravilhoso se refere mais uma vez 

o Evangelho da Missa de hoje. Este Pão é de tal forma 

eficaz e poderoso que nos fará viver eternamente! 

Assim é, pois Esse Pão, é o mesmo Jesus, a Segunda 

Pessoa da Santíssima Trindade. 
 

 

 
 

 

 

Importância da nossa fé 
 

 

Para que o Pão da Eucaristia produza em nós 

fermento de vida eterna é necessário acreditar. Quem 

acreditar tem a vida eterna! 

Os conterrâneos de Jesus julgavam conhecê-LO, 

mas estavam longe desse verdadeiro conhecimento. 

Feliz de quem tem fé! Por maiores que sejam as 

dificuldades da vida, para tudo encontram solução, pois 

o Amigo, que jamais nos abandona e quer o nosso bem, 

está verdadeiramente presente em todos os Sacrários 

da Terra, sujeitando-se a ser esquecido e mesmo por 

vezes a ser terrivelmente profanado. Está por nosso 

Amor. 

Correspondendo ao Seu Amor, não contristemos o 

Espírito Santo (2.ª Leitura). Sendo bondosos e 

compassivos, caminhemos na caridade e depois da 

travessia do deserto da vida, chegaremos sãos e salvos 

à Pátria eterna do Céu. Que felicidade podermos viver a 

Sagrada Comunhão em comunhão com os irmãos! 

Jesus Cristo, na Sagrada Comunhão, unindo-nos a 

Si, une-nos também uns aos outros, “Visto que há um 

só pão, nós, embora muitos, formamos um só corpo, 

nós todos que participamos do mesmo Pão”. (1 Cor 

10,17). “Mistério de amor! Símbolo de unidade! Vínculo 

de caridade”. lhe chama Santo Agostinho. 
 

 

 
 

 

 

A Eucaristia, penhor  

de vida eterna 
  

Comungar Jesus Cristo que passou deste mundo ao 

Pai, significa receber um penhor de vida eterna. Cristo 

conforma-nos cm Ele, preparando a nossa completa 

transformação na gloriosa ressurreição. “Eu sou o Pão 

da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e 

morreram. “Eu sou o Pão vivo que desceu do Céu. 

Quem comer deste Pão viverá eternamente” (Ev.) O 

banquete pascal é prenúncio do “banquete das núpcias 

do Cordeiro” (Ap 19, 9) 

É esta certeza maravilhosa da fé, que importa 

saborear e anunciar a quem ainda a desconhece e 

consequentemente a não vive. Eis a grande missão que 

nos compete verdadeiramente anunciar com a vivência 

nossa vida eucarística. Aquele que disse “Isto é meu 

Corpo...” é o mesmo que disse também“ Tive fome e 

deste-me de comer...” e “Aquilo que fizestes ao mais 

pequenino dos meus irmãos foi a mim que o fizestes”. 

Façamos tudo que estiver ao nosso alcance para a 

todos anunciar a maravilha de termos Jesus connosco. 

Ele está verdadeiramente presente em todos os 

Sacrários da terra, como o Anjo de Portugal também o 

afirmou aos pastorinhos de Fátima. Como eles São 

Francisco e Santa Jacinta Marto gostavam de fazer 

companhia ao “Jesus escondido”, presente na hóstia 

consagrada! 

Que todos, bem conscientes desta presença divina, 

possamos saborear e ver como o Senhor é bom. 
 

 

 

 

Os judeus murmuravam de Jesus, por Ele ter dito: 

 «Eu sou o pão que desceu do Céu». 42E diziam: «Não é Ele 

Jesus, o filho de José? Não conhecemos o  

seu pai e a sua mãe? Como é que Ele diz agora:  

'Eu desci do Céu'?» 43Jesus respondeu-lhes: «Não 

murmureis entre vós. 44Ninguém pode vir a Mim, se o Pai, 

que Me enviou, não o trouxer;  

e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia.  
 

(Jo 6, 41-43)  
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Fala o Santo Padre 

  
«Não basta encontrar Jesus para acreditar 

n’Ele, nem é suficiente assistir a um milagre. 

Muitas pessoas não acreditaram n’Ele. Por que 

isso? Os seus corações estavam fechados à 

ação do Espírito de Deus. E se tiveres o 

coração fechado, a fé não entrará.». 

 

Neste domingo prossegue a leitura do capítulo seis 

do Evangelho de João, no qual Jesus, depois de ter 

realizado o grande milagre da multiplicação dos pães, 

explica às pessoas o significado daquele «sinal» (Jo 6, 

41-51). Como já tinha feito precedentemente com a 

Samaritana, partindo da experiência da sede e do sinal 

da água, aqui Jesus parte da experiência da fome e do 

sinal do pão, para revelar-se a si mesmo e convidar a 

crer n’Ele. 

O povo procura-o, o povo escuta-o, porque ficou 

entusiasmado com o milagre — queria torná-lo rei! — 

mas quando Jesus afirma que o verdadeiro pão, doado 

por Deus, é Ele mesmo, muitos se escandalizam, não 

compreendem e começam a murmurar entre si: 

«Porventura — diziam — não é ele Jesus, o filho de 

José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: 

“Desci do céu?”» (Jo 6, 42). E começam a murmurar. 

Então Jesus responde: «Ninguém pode vir a mim se o 

Pai, que me enviou, não o atrair» e acrescenta: «quem 

crê em mim tem a vida eterna» (vv. 44.47). 

Esta palavra do Senhor surpreende-nos e faz-nos 

refletir. Ela introduz na dinâmica da fé, que é 

uma relação: a relação entre a pessoa humana — todos 

nós — e a Pessoa de Jesus, onde um papel decisivo é 

desempenhado pelo Pai, e naturalmente também pelo 

Espírito Santo — que aqui está subentendido. Não 

basta encontrar Jesus para acreditar n’Ele, não basta ler 

a Bíblia, o Evangelho — isto é importante, mas não 

basta — nem é suficiente assistir a um milagre, como a 

multiplicação dos pães. Muitas pessoas estiveram em 

estreito contacto com Jesus e não acreditaram n’Ele, 

pelo contrário, desprezaram-no e condenaram-no. E eu 

pergunto-me: por que isso? Não foram atraídas pelo 

Pai? Não, isso aconteceu porque os seus corações 

estavam fechados à ação do Espírito de Deus. E se 

tiveres o coração fechado, a fé não entrará. Deus Pai 

sempre nos atrai a Jesus: somos nós que abrimos ou 

fechamos o nosso coração. Ao contrário, a fé, que é 

como uma semente no profundo do coração,  

desabrocha quando nos deixamos «atrair» pelo Pai 

rumo a Jesus, e «vamos ter com Ele» de coração 

aberto, sem preconceitos; então reconhecemos no seu 

rosto a Face de Deus e nas suas palavras a Palavra de 

Deus, porque o Espírito Santo nos fez entrar na relação 

de amor e de vida que existe entre Jesus e Deus Pai. E 

ali nós recebemos o dom, o presente da fé. 

Então, com esta atitude de fé, podemos 

compreender também o sentido do «Pão da vida» que 

Jesus nos doa, e que Ele exprime assim: «Eu sou o pão 

vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá 

eternamente. E o pão, que eu hei de dar, é a minha 

carne para a salvação do mundo» (Jo 6, 51). Em Jesus, 

na sua «carne» — ou seja, na sua humanidade concreta 

— está presente todo o amor de Deus, que é o Espírito 

Santo. Quem se deixa atrair por este amor caminha 

rumo a Jesus, vai com fé e d’Ele recebe a vida, a vida 

eterna. 

Quem viveu essa experiência de forma exemplar foi 

a Virgem de Nazaré, Maria: a primeira pessoa humana 

que acreditou em Deus acolhendo a carne de Jesus. 

Aprendamos d’Ela, nossa Mãe, a alegria e a gratidão 

pelo dom da fé. Um dom que não é «privado», um dom 

que não é propriedade particular, mas é um dom a ser 

partilhado: um dom «para a vida do mundo»! 
 

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro,  

agosto de 2015 

 
 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

O pão 
 

O pão fabricado pelos judeus não era tão macio 

como o nosso. Era como tortas redondas de 25-30 cm 

de diâmetro e 5-10 de grossura. A levedura era um 

pouco de massa antiga já fermentada. Primitivamente 

coziam-no sobre uma assadeira, uma espécie de 

concha de cerâmica. Por baixo deste suporte ardia o 

fogo: um forno portátil. 

O pão adquiria significado religioso. De alimento 

material (“ganharás o pão com o suor do rosto”), passou 

a ter significado existencial e espiritual: A Lei de Deus 

era o pão que alimenta o crente. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (79) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Sétimo verbo: “Dasapegar” 

Dói, custa a aceitar, demora a acalmar, e há muitos  
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dias em que não acreditamos que vai passar. É este o 

fluxo da vida. Funcionam como um curso de um rio: não 

dá para parar, não dá para «pausar», não dá para 

ignorar. Simplesmente flui. Indiferente a coisinhas e ao 

resto-que-é-tão-maior. Segue por onde deve seguir, 

contorna o que pode impedir, e segue sempre com o 

mesmo sentido; em frente. 

Às vezes, és o tronco que fica preso nas margens do 

rio. Mas depois dos teus incontornáveis piores dias, a 

vida ensina-te o que de verdade importa: só começas a 

respirar quando aprendes a largar. 
 

– Só começas a respirar quando aprendes a 

largar. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 

 

Senhor, torna-nos fortes na vida e na fé.  
 

Que nunca fiquemos cegos pelos triunfos obtidos, nem 

desanimados pelos fracassos sofridos.  
 

Que nunca percamos de vista o risco que corremos, 

nem nos paralisem os temores que albergamos.  
 

Que nunca nos esqueçamos de Ti, luz e apoio em 

nossa vida, nem façamos da fé, desculpa para 

abandonar o trabalho para construir um mundo novo. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

1 

Não há fome, 

que não dê em fartura. 

2 

Pardal que tem fome... 

vem abaixo e come. 

3 

Barriga vazia, não tem alegria. 

Barriga cheia, cara alegre. 

4 

Barriga grande não dá entendimento, 

e pode dar sofrimento. 

5 

Barriga inchada, 

não é fartura. 

6 

Barriga que não leva dois jantares, 

facada nela. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  
 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JOSÉ MARIA MATOS, na próxima Quarta-feira, dia 

11 de agosto.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– LURDES NETO, na próxima Quinta-feira, dia 12 de 

agosto.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– TELMA SOUSA, amanhã, Segunda-feira, dia 9 de 

agosto. 

– PEDRO LEAL, quinta-feira, dia 12 de agosto. 

 

O Jornal do Leitor deseja à Lurdes e à Telma, ao 

Pedro e ao José M.ª Matos, um feliz aniversário, 

festejado com muita alegria, com muita festa, com um 

grande bolo e com muito champagne. 

Parabéns a todos! 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

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 
 

 Seis piadas sobre alentejanos 
 

1 
 

– O que é que fazem 17 alentejanos à porta do 

cinema? 

– Estão à espera que chegue outro, pois o filme é 

para maiores de 18.! 
 

2 
 

– Como é que um alentejano arranja dinheiro para 

comprar um vídeo? 

– Vende a televisão.! 
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3 
 

– Por que é que os alentejanos preenchem o totoloto 

no cemitério? 

– Porque já lá têm as cruzes.! 
 

4 
 

– Por que é que as calças dos alentejanos têm 

bolsos plásticos? 

– É para guardarem o salário líquido.! 
 

5 
 

– Por que é que os alentejanos se levantam cedo de 

manhã? 

– Para estarem mais tempo sem fazer nada.! 
 

6 
 

– Por que é que os alentejanos costumam plantar 

alhos à beira da estrada? 

– Porque ouviram dizer que o alho faz bem à 

circulação.! 
 

 

 
 

 

 

Olhar para cima 
 

Há pássaros que nunca olham para cima,  

ficando prisioneiros no local onde estão ou onde caíram, 

até acabarem por morrer aí.  

Espiritualmente morremos, porque nos recusamos  

olhar para cima (para o céu). 

 

Se colocares um FALCÃO num cercado de um 

metro quadrado, inteiramente aberto por cima, ele ficará 

prisioneiro, apesar da sua mestria para o voo. 

A razão é que o falcão sempre começa o voo com 

uma pequena corrida em terra. Sem espaço para correr, 

ele nem sequer tenta voar e permanecerá prisioneiro o 

resto da vida nessa pequena cadeia sem teto. 

O MORCEGO, criatura notavelmente ágil no ar, não 

pode sair de um lugar nivelado. Se for colocado num 

piso totalmente plano, tudo o que ele conseguirá fazer é 

andar de forma confusa, dolorosa, procurando alguma 

ligeira elevação de onde se possa lançar. 

Um ZANGÃO, se cair num pote aberto ficará lá até 

morrer ou ser removido. Ele não vê a saída no alto, por 

isso, persiste em tentar pelos lados, próximo do fundo. 

Procurará uma maneira de sair onde não existe 

nenhuma, até se destruir completamente de tanto se 

atirar contra as paredes ou contra o vidro.  

HÁ PESSOAS como o falcão, o morcego e o 

zangão: atiram-se obstinadamente contra os obstáculos, 

sem perceber que a saída está logo acima. 

Se estás como o falcão, o morcego ou o zangão 

cercado de problemas por todos os lados, olha para 

cima! 

E lá estará CRISTO JESUS para te libertar… 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

08-08-2021  

 XIX 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 Graça Coelho Diana Pinto 

1.ª Leitura Graça Coelho Diana Pinto 

2.ª Leitura Graça Coelho Diana Pinto 

Oração Universal Graça Coelho Diana Pinto 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

08-08-2021  

 XIX 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 Manuel Leão Maria José 

Local - 2 - A - José M.ª Matos Tony Moreira 

Local - 3 Glória Martins Maria Guiomar 

Local - 4 José Meireles Martinho Matos 

Local  - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
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… continuação – (Escala MEC’s) 
 

- 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. 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 

A globalização da indiferença,  

quase sem nos apercebermos, 

torna-nos incapazes de nos compadecer 

ao ouvir os clamores alheios, o drama dos outros. 
 

(Papa Francisco) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO 

PROPOSITADAMENTE 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO DEIXADO 

PROPOSITADAMENTE 

EM BRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Jornal concluído em 13 de julho. 
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