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XXI Domingo Comum 
 

Na missa vamos reunir-nos com Cristo. É Ele que dá 

sentido à nossa vida. Queremos ouvir a Sua Palavra. Só 

Ele tem palavras de vida eterna. 

Ali, disponhamos o nosso coração para um encontro 

com Ele. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 85, 1-3 
 

Inclinai o vosso ouvido e atendei-me, Senhor,  

salvai o vosso servo, que em vós confia.  

Tende compaixão de mim, Senhor,  

que a Vós clamo dia inteiro. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Por vezes Deus pede mesmo demasiado.  

O resultado de um exame histológico (relativo aos 

tecidos do organismo), ou o resultado de uma ecografia 

(todos conhecemos), ou de uma amniocentese (punção 

da cavidade uterina durante a gravidez onde se recolhe 

líquido para análise), o resultado de um qualquer destes 

exames – dizia – ou o simples diagnóstico de um 

médico, podem alterar profundamente – e de que 

maneira – a vida de uma pessoa, podem abalar os 

projetos e os sonhos de um casal, podem obrigar a 

escolhas dramáticas, e, perante estas situações,  a 

alternativa é sempre entre a sabedoria deste mundo e a 

Sabedoria de Cristo. Ou seja, a nossa opção de 

escolha, passa, por aquilo que o mundo nos oferece, e o 

que Deus nos oferece. 

Fazer da própria vida um dom, não é fácil nem 

cómodo; exige sacrifícios, renúncias, ascetismo 

(austeridade). Por outro lado, acolher a vontade de 

Deus, significa disponibilidade para seguir «a Luz 

verdadeira, que a todo o homem ilumina» (Jo 1, 9), 

mesmo quando tudo levaria a considerar esta escolha 

ilógica e inconclusiva. 

É difícil dar ouvidos aos impulsos do Espírito, elevar-

se até Deus e apostar na vida que permanece para a 

eternidade. Sim, é muito difícil! Mais fácil – mas sempre 

motivo de desilusão – é entrar pela porta larga e 

escolher a estrada espaçosa (Mt 7, 13), voltar-se para 

as perspetivas materiais (escolher aquilo que o mundo 

nos oferece), esquecendo que «este mundo de 

aparência está a terminar» (1 Cor 7, 31) e que de nada  
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serve ao homem ganhar o mundo inteiro (Mt 16, 26). De 

facto, fazer escolhas «segundo a carne» parece-nos ser 

uma opção razoável mesmo se, no próprio íntimo, nos 

damos conta que «toda a gente é como a erva e toda a 

sua beleza como a flor dos campos» (Is 40, 6), quer 

dizer, que hoje é verde e perfumada, mas amanhã 

murcha e apodrece (e cheira mal). Mesmo sabendo e 

conhecendo isto, somos levados a fazer escolhas 

erradas. 

E não nos admiremos, porque até mesmo os 

discípulos que «provaram a boa palavra de Deus e as 

maravilhas do mundo futuro» (Hb 6, 5) estão sujeitos à 

tentação de voltarem as costas a Cristo e «preferirem o 

mundo presente» (2 Tm 4, 10). 

Ora, a Eucaristia é uma proposta. Quem decide recebê-

la, diz “sim” à Luz e rejeita as trevas. É esta a escolha que 

qualifica o cristão, como vamos descobrir nas Leituras de 

hoje e que vamos proclamar. 

– Mesmo se todas as razões estiverem de um lado, 

e Cristo do outro, eu escolherei Cristo. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Js 24, 1-2a.15-17.18b 

 
  

MONIÇÃO: 
 

Josué depois de ter conquistado a terra de Israel desafia o 

povo a escolher o verdadeiro Deus ou os deuses dos pagãos. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Josué 
 

Naqueles dias, 1Josué reuniu todas as tribos 

de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de 

Israel, os chefes, os juízes e os magistrados, que 

se apresentaram diante de Deus. 2aJosué disse 

então a todo o povo: 15«Se não vos agrada servir 

o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: se 

os deuses que os vossos pais serviram no outro 

lado do rio, se os deuses dos amorreus em cuja 

terra habitais. Eu e a minha família serviremos o 

Senhor».  16Mas o povo respondeu: «Longe de 

nós abandonar o Senhor para servir outros 

deuses; 17porque o Senhor é o nosso Deus, que 

nos fez sair, a nós e a nossos pais, da terra do 

Egipto, da casa da escravidão. Foi Ele que, diante 

dos nossos olhos, realizou tão grandes prodígios 

e nos protegeu durante o caminho que 

percorremos entre os povos por onde 

passámos. 18bTambém nós queremos servir o 

Senhor, porque Ele é o nosso Deus». 
 

Palavra do Senhor. 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 

A proclamação desta Leitura tem um grau médio de 

dificuldade. O texto necessita de ser bem trabalhado, bem 

preparado e bem ensaiado. 

Com mudança do tom de voz, faz distinguir o narrador, o 

personagem “Josué” («Se não vos agrada servir o…») e o 

personagem “Povo” («Longe de nós abandonar o…»). 

Faz uma leitura sem pressa, ou acabamos por não ter 

percebido nada do que leste; respeita toda a pontuação do 

texto. 

Exercita as palavras: Josué / Siquém / anciãos / 

magistrados / amorreus / prodígios / ou outras. 
 

 
 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

 «Tendo morrido Moisés, servo do Senhor, disse o 

Senhor a Josué, filho de Nun e auxiliar de Moisés: 

atravessa o Jordão e entra na terra que Eu darei aos 

filhos de Israel. Desde o deserto e desde o Líbano até 

ao grande rio Eufrates, toda a terra até ao Mar Grande, 

a ocidente, tudo vos pertence» (Js 1, 1-4). Começa 

deste modo o livro de Josué, um livro algo embaraçante, 

porque nele fala-se de guerras realizadas em nome do 

Senhor, de violências, de execuções em massa, de 

dezenas de reis destroçados e de povos expulsos da 

sua terra para darem lugar aos Israelitas vindos do 

Egipto. 

Este relato da conquista da terra prometida foi 

escrito muitos séculos depois de terem acontecido os 

factos e, mesmo se se referem a acontecimentos em 

parte confirmados pela arqueologia, não deve ser 

considerado um texto de história no sentido moderno; é 

uma leitura teológica (de catequese) do que aconteceu. 

Israel, que entretanto se tinha tornado sedentário (um 

povo fixo), refletindo no modo como conseguira 

apoderar-se de uma terra que não era a sua, mesmo 

sendo o mais pequeno e o mais débil (fraco) dos povos, 

não atribuiu este feito à própria força ou habilidade, mas 

à benevolência do seu Deus. 

O trecho de hoje é tirado da última parte deste livro, 

a parte do discurso de adeus de Josué ao seu povo (Js 

22-24). Diz o seguinte: «Estou velho, de idade avançada 

– declara o grande líder – e vós presenciastes tudo o 

que o Senhor vosso Deus fez, tirando todos estes povos 

à vossa frente» (Js 23, 2-3). Ora, não se refere a 

nenhuma das gloriosas batalhas, nem se vangloria das 

vitórias obtidas, recorda apenas o que o Senhor fez em 

favor de Israel.  

Então, antes de considerar concluída a sua missão, 

Josué coloca o povo perante uma escolha decisiva que 

é esta: Pede-lhe que declare abertamente e de forma 

resoluta, que género de Deus pretende servir; só então, 

depois, já com a idade de 110 anos, sereno, poderá  
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fechar os olhos em paz, nas montanhas de Efraim (Js 

24, 29-30). 

Então que fez? Reúne as tribos do povo de Israel, 

em Siquém, e expõe a sua proposta, dizendo: escolhei o 

vosso Deus; quereis voltar a servir os deuses adorados 

pelos vossos pais na Mesopotâmia, antes que Abraão 

deixasse Ur dos Caldeus? Ou então servir as divindades 

da terra dos Amorreus na qual agora habitamos? Ou 

então servir o Senhor, que nos libertou da escravidão? 

E, logo em seguida, acrescenta: «Eu e a minha família 

serviremos o Senhor» (v. 15). 

Ora, é surpreendente esta exigência de clarificação! 

Parece impossível, quase não dá para acreditar, que um 

povo que assistiu a tantos prodígios, que atravessou as 

águas do Mar Vermelho, que comeu o maná e bebeu a 

água que brotou da rocha, que viu abaterem-se as 

muralhas de Jericó e que recebeu como dom uma terra 

onde corre leite e mel, possa agora abandonar aquele 

Deus que tanto o favoreceu e tanto protegeu, e ainda 

mais, que o fez nascer do nada. É…, não dá para 

entender o comportamento dum povo assim!  

Pois é… e, no entanto, em tudo isto não há nada de 

estranho. E não há nada se estranho porque, afinal, 

esta é a nossa história, a história do Povo de Deus, a 

nossa história. Vejamos: Também nós, chamados à 

existência pelo amor de Deus, postos num mundo onde 

estamos destinados a viver como peregrinos, repletos 

de dons para os partilharmos com os irmãos, podemos 

no entanto ser seduzidos pelas criaturas que 

encontramos e começar a servir os deuses desta terra, 

e são tantos – o dinheiro, o poder, o prazer, o sucesso, 

etc., etc. –       esquecendo Aquele que nos criou e que, 

através de Cristo, o novo Moisés, nos libertou da 

escravidão e da morte. É, …nem sempre na nossa vida, 

fazemos a escolha acertada. 

Entretanto, a resposta do Povo de Israel foi imediata, 

sem hesitações. Disseram: «Longe de nós abandonar o 

Senhor para servir outros deuses» (v. 16), queremos 

continuar unidos àquele que nos libertou do Egipto e 

protegeu durante o êxodo no deserto; temos a certeza 

que, de nenhum outro receberemos, tantas 

manifestações de amor (v. 17-18). 

Portanto, a escolha do Deus a adorar – e não nos 

esqueçamos que todos temos necessidade de um Deus 

– não se faz de uma vez por todas; é renovada a cada 

momento, porque, continuamente, se apresentam outros 

deuses que pedem para ser servidos; são ídolos que 

seduzem e que iludem, mas arruínam quem acredita 

neles. Só o Senhor, Deus de Israel, merece plena 

confiança, e não atraiçoa. 

Por isso, quem recebeu a missão de guiar o povo, é 

chamado a ser o primeiro a proclamar, como fez Josué, 

a sua adesão ao verdadeiro e único Deus.  

E o cristão tem que dar esse sinal. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 (R. 9a) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Saboreai e vede como o Senhor é bom. Que saibamos 

descobrir em nossa vida muitas vezes esta maravilha. 

 
REFRÃO: 
 

SABOREAI E VEDE COMO O SENHOR É BOM. 

 
SALMO: 

 
A toda a hora bendirei o Senhor, 

o seu louvor estará sempre na minha boca. 

A minha alma gloria-se no Senhor: 

escutem e alegrem-se os humildes. 
 

Os olhos do Senhor estão voltados para os justos 

e os ouvidos atentos aos seus rogos. 

A face do Senhor volta-se contra os que fazem  

      o mal, 

para apagar da terra a sua memória. 
 

Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, 

livrou-os de todas as suas angústias. 

O Senhor está perto dos que têm o coração 

atribulado 

e salva os de ânimo abatido. 
 

Muitas são as tribulações do justo, 

mas de todas elas o livra o Senhor. 

Guarda todos os seus ossos, 

nem um só será quebrado. 
 

A maldade leva o ímpio à morte, 

os inimigos do justo serão castigados. 

O Senhor defende a vida dos seus servos, 

não serão castigados os que n’Ele se refugiam. 

 
 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Ef 5, 21-32 

 
 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo fala do matrimónio e do amor que há de existir 

nos esposos e que é sinal do amor entre Cristo a e Sua Igreja. 

 
Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo.  

Ninguém, de facto, odiou jamais o seu corpo, antes o 
alimenta e lhe presta cuidados,  

como Cristo à Igreja;  
 

(Ef 5, 28b-29) 
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LEITURA: 

 
 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Efésios 
 

Irmãos: 21Sede submissos uns aos outros 

no temor de Cristo. 22As mulheres submetam-    

-se aos maridos como ao Senhor, 23porque o 

marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a 

cabeça da Igreja, seu Corpo, do qual é o 

Salvador. 24Ora, como a Igreja se submete a 

Cristo, assim também as mulheres se devem 

submeter em tudo aos maridos. 25Maridos, 

amai as vossas mulheres, como Cristo amou a 

Igreja e Se entregou por ela. 26Ele quis 

santificá-la, purificando-a no batismo da água 

pela palavra da vida, 27para a apresentar a Si 

mesmo como Igreja cheia de glória, sem 

mancha nem ruga, nem coisa alguma 

semelhante, mas santa e imaculada. 28Assim 

devem os maridos amar as suas mulheres, 

como os seus corpos. Quem ama a sua mulher 

ama-se a si mesmo. 29Ninguém, de facto, odiou 

jamais o seu corpo, antes o alimenta e lhe 

presta cuidados, como Cristo à Igreja; 30porque 

nós somos membros do seu Corpo. 31Por isso, 

o homem deixará pai e mãe, para se unir à sua 

mulher, e serão dois numa só carne. 32É grande 

este mistério, digo-o em relação a Cristo e à 

Igreja. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Exercita bem a respiração para te aguentares, pois vais 

encontrar frases bastante longas nesta Leitura. 

Exercita também as palavras: submissos / submetam-se / 

santificá-la / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

A adesão a Cristo implica uma mudança radical, 

também no que diz respeito aos relacionamentos dentro 

da própria família; a última parte da Carta aos Efésios 

dedica um amplo espaço a este tema (Ef 5, 21-6, 9). 

Na verdade, os contrastes, as discórdias, as 

incompreensões familiares, nascem sempre do facto de 

que alguém prevarica (abusa ou transgride), isto é, tenta 

dominar ou pretende ser servido pelos outros: o marido 

pela esposa e vice-versa, os filhos pelos pais, os donos 

pelos escravos, etc. 

O trecho introduz um princípio inovador 

Ora, o trecho de hoje introduz um princípio inovador 

ao qual se deve sempre fazer referência e pelo qual se 

devem regular os comportamentos recíprocos (mútuos). 

Esse princípio inovador, é este: «Sede submissos uns 

aos outros». Sim, sede submissos uns aos outros, mas 

nada de domínio do forte sobre o fraco, do rico sobre o 

pobre, de quem está no alto sobre quem está em baixo, 

mas apenas submissão, disponibilidade para o serviço, 

no temor de Cristo (v. 21). Porque o temor bíblico não 

significa o medo de um castigo, mas a adesão amorosa 

a uma pessoa em quem se confia cegamente. Os que 

temem a Deus, são aqueles que fazem opções de 

acordo com a palavra do Senhor, e nunca agem em 

desacordo com as suas indicações. Portanto, temor no 

sentido de respeito e não de medo. 

Recordemos que, a este propósito, Cristo propõe a 

escolha do último lugar, e diz: «Quem entre vós quiser 

fazer-se grande, seja o vosso servo; e quem no meio de 

vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Também o 

Filho do Homem não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a sua vida para resgatar a multidão» (Mt 20, 

26-28). 

Então, tendo estabelecido este princípio, o autor faz 

algumas considerações que se aplicam aos 

relacionamentos familiares. Antes de mais, recomenda: 

«As mulheres submetam-se aos maridos como ao 

Senhor» (v. 22). Esta palavra “submetam-se” é, 

digamos, um acrescento, não está presente no texto 

original e convém retirá-lo, já que o sentido permanece 

igualmente claro, e assim evita-se acentuar uma 

disposição já por si só embaraçante e, para as 

mulheres, até mesmo irritante. 

É que o trecho deve ser colocado na mentalidade do 

tempo. Com efeito, na carta, nota-se imediatamente que 

a submissão é recomendada apenas aos mais débeis, 

às esposas, aos filhos, aos escravos; mesmo se as 

exortações: «Filhos, obedecei a vossos pais» (Ef 6, 1) e 

«Escravos, obedecei aos senhores terrenos» (Ef 6, 6) 

são depois contrabalançadas com outras advertências: 

«Vós, pais, não exaspereis os vossos filhos» (Ef 6, 4) e 

«Vós, senhores, fazei o mesmo para com os vossos 

servos, deixai-vos de ameaças» (Ef 6, 9). 

O autor aplica então, antes de mais às mulheres, o 

princípio que acaba de formular. Se cada cristão se 

deve considerar servo dos outros, não deve suscitar 

objeções o facto de as esposas serem convidadas a 

permanecer submissas aos maridos. Sem excluir que 

fere a nossa sensibilidade moderna o facto de ser diri-

gida às mulheres, logo em primeiro lugar, esta 

recomendação da qual talvez (provavelmente) os 

maridos precisem mais. 

Como confirmação, é indicada uma razão teológica:  
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também a Igreja se submete a Cristo que é o chefe e a 

fonte da vida de todo o corpo (v. 22-23). A sua 

autoridade, porém, nada tem a ver com o despotismo 

(autoritarismo e prepotência) opressivo, mas é apenas 

um serviço à vida, e a submissão da Igreja a Cristo 

significa a disponibilidade em acolher os seus dons, 

fruto do seu sacrifício, da sua imolação por amor. 

A carta é dirigida às esposas,  

mas também aos maridos. 

Depois, a conclusão, em vez de desenvolver e 

concretizar este estupendo discurso, retoma o tema da 

submissão da mulher ao marido, em tudo (v. 24). Esta 

insistência, para nós excessiva, é o preço que o autor 

paga à cultura do seu tempo. De qualquer modo, o 

princípio inovador do serviço recíproco é estabelecido e 

constituirá uma condenação perene (eterna), porque 

divina, de todo o tipo de arbítrio, de abuso, e de 

qualquer forma – mesmo a mais consolidada – de 

machismo. 

Depois, na segunda parte do trecho (v. 25-32), o 

autor da Carta dirige-se aos maridos, desta forma: 

«Amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua 

Igreja e se entregou por ela» (v. 25). 

Ora, seria de esperar que também aos maridos 

fosse lembrado – como aliás seria justo – o dever de se 

submeterem às esposas; mas para eles é utilizado um 

outro verbo, o verbo amar.  Amar indica os sentimentos 

e as ações de quem, completamente esquecido de si e 

do próprio interesse, procura de forma ativa e 

apaixonada apenas o bem do outro. É a característica 

da vida de Deus, que é amor (1 Jo 4, 8). Por isso, para 

praticar o amor, o marido deve manter-se, em todos os 

momentos e situações, ao serviço e totalmente sub-

misso à própria esposa. 

O modelo de amor proposto aos maridos é Cristo, 

que «amou a Igreja e entregou-se por ela» (v. 25). Com 

o seu amor, Ele criou uma obra-prima: transformou-a 

em sua esposa, purificando-a com a água e com a 

palavra, e fez dela uma mulher esplêndida, «cheia de 

glória, sem mancha e sem ruga, nem coisa semelhante, 

mas santa e imaculada» (v. 26-27). 

Portanto, é este o objetivo que, no dia das núpcias, 

cada esposo cristão se propõe realizar; com efeito, 

diante de toda a comunidade, declara assumir a 

responsabilidade de testemunhar ao mundo inteiro, o 

amor imenso e inabalável de Cristo, pela sua Igreja (v. 

28-32). 

Foi muito difícil para Paulo, pois por ter ordenado às 

mulheres que se submetessem aos maridos, foi 

acusado de misoginia (de ter aversão, horror às 

mulheres ou às relações sexuais normais). Se 

considerarmos a complexa articulação do seu 

pensamento que, neste trecho, nos foi transmitido por 

um seu discípulo, assim como o facto das suas 

recomendações dirigidas aos maridos serem quatro 

vezes mais do que as dirigidas às esposas, então 

podemos concluir que certas afirmações estereotipadas 

(fixas) que se fazem acerca dele, são infundadas, não 

fazem sentido nenhum. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

cf. Jo 6, 63c.68c 
 

 

MONIÇÃO: 

 
Quando Jesus fala do Pão da vida que Ele vai dar muitos 

não acreditam e afastam-se. Vamos dizer-Lhe como São 

Pedro: Tu tens palavras de vida eterna e nós acreditamos. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA. 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida: 

Vós tendes palavras de vida eterna. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Evangelho 
Jo 6, 60-69 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 61muitos discípulos, ao 

ouvirem Jesus, disseram: «Estas palavras são 

duras. Quem pode escutá-las?» 62Jesus, 

conhecendo interiormente que os discípulos 

murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: 

«Isto escandaliza-vos? 63E se virdes o Filho do 

homem subir para onde estava anteriormente?  
64O espírito é que dá vida, a carne não serve de 

nada. As palavras que Eu vos disse são 

espírito e vida. 65Mas, entre vós, há alguns que 

não acreditam». Na verdade, Jesus bem sabia, 

desde o início, quais eram os que não 

acreditavam e quem era aquele que O havia de 

entregar. 66E acrescentou: «Por isso é que vos 

disse: Ninguém pode vir a Mim, se não lhe for 

concedido por meu Pai». 67A partir de então, 

muitos dos discípulos afastaram-se e já não 

andavam com Ele. 68Jesus disse aos Doze: 

«Também vós quereis ir embora?» Respondeu-

Lhe Simão Pedro: «Para quem iremos, Senhor? 



Tu tens palavras de vida eterna. 69Nós 

acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de 

Deus». 
 

Palavra da Salvação 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Estamos na conclusão (final) do discurso de Jesus 

na sinagoga de Cafarnaum. Os judeus, que o 

procuraram como fazedor de milagres (mágico), são 

postos perante uma exigência desconcertante, que é 

esta: acolhê-lo, a Ele, pão descido do céu. Devem fazer 

uma escolha cuja aposta em jogo é uma aposta muito 

alta. E a escolha a fazer é esta: continuar a viver como 

fizeram até agora, adequando-se à sabedoria deste 

mundo e contentando-se com o pão material, ou dar um 

salto de qualidade, isto é, acolher o seu Evangelho que 

é pão de vida? 

 Jesus refere-se aos discípulos, 

já não aos judeus 

No início do trecho (v. 60), estranhamente, são 

introduzidos novos interlocutores, ou seja, agora já não 

são os judeus, mas os discípulos a quem Jesus se 

refere. 

Ora, a razão para esta mudança de personagens, é 

de ordem pastoral. O evangelista refere a reação das 

multidões que assistiram materialmente ao sinal do pão, 

só porque nelas vê refletida a crise que atinge qualquer 

discípulo quando é posto perante as difíceis exigências 

do Mestre. É aos cristãos das suas comunidades que 

Ele se dirige, para os convidar a decidirem, de forma 

resoluta, em quem ou em que coisa pretendem 

acreditar. 

Ora, a constatação (o comprovativo) é amarga: 

muitos dos discípulos que viram o sinal e ouviram o 

discurso, não aceitam a proposta de Jesus. É de-

masiado «dura», dizem eles. Não é que não a 

entenderam. Ao início, de facto, houve algum mal-           

-entendido; talvez houvesse até quem pensasse numa 

refeição de canibais (comer carne humana), mas agora 

não, não há confusão nenhuma, está tudo claro, 

compreenderam muito bem aquilo que Jesus quer dizer, 

mas não conseguem aderir. É que isto de unir a própria 

vida à sua, fazer a escolha do dom de si, comporta um 

risco demasiado grande. É…é complicado. 

Porque, confiar ou não confiar em Jesus, esta é a 

alternativa. 

A proposta pode ser acolhida ou rejeitada, mas não 

pode ser negociada nem modificada, nem   tornada   

mais aceitável mediante o cancelamento de algumas 

das suas exigências; ao mesmo tempo, esta escolha 

não é feita apenas com a mente e o coração, mas 

também através do gesto de aproximar-se e receber o 

pão eucarístico no qual Cristo, realmente presente, se 

oferece ao discípulo. 

E aqui, surge, naturalmente, uma pergunta 

inquietante, que é esta: Então se, para receber digna-

mente a Eucaristia, é necessária esta decisão pessoal e 

radical de dar a própria vida juntamente com Cristo, 

quem pode então ousar (atrever-se) fazer a comunhão? 

Bom…deixemos por momentos em suspenso a 

resposta a esta questão e vejamos como Jesus reage 

às dificuldades dos discípulos em aderir à sua proposta. 

Depois já voltamos a esta questão. 

Jesus faz-lhes uma afirmação,  

para eles, misteriosa 

Ora, a reação de Jesus, é que não se admira, já que 

a incompreensão e a rejeição fazem parte do mistério 

da consciência humana (v. 61). Jesus sabe que é assim. 

Depois, em vez de mitigar (de acalmar) a sua exigência, 

não. Evidencia um novo enigma, anuncia um momento 

dramático para a comunidade cristã, que é o seu 

regresso ao céu, do qual descera como pão. 

Precisamente. 

Talvez por isso, Jesus, faz uma afirmação 

misteriosa, quando diz: «E se virdes o Filho do homem 

subir para onde estava anteriormente?» (v. 62) Aliás, 

esta afirmação de Jesus, pode ser parafraseada assim: 

se tendes tanta dificuldade em aceitar a minha proposta 

agora, que estou no meio de vós, o que acontecerá 

quando Eu voltar ao Pai? Nessa altura ser-vos-á pedida 

uma fé ainda maior, desligada de qualquer possibilidade 

de constatação, de qualquer visão, de qualquer contacto 

sensível comigo, que não seja o dos sinais 

sacramentais.  

Então, para se deixarem envolver nesta fé pura, os 

discípulos são convidados a abandonar o mundo da 

«carne» e a entrar no mundo do Espírito. «A carne não 

serve de nada» para quem quer compreender a 

proposta evangélica (v. 63). Porque a sabedoria 

exclusivamente humana e terrena é incapaz de levar 

aos mistérios de Deus. Quer dizer: «O homem terreno 

não aceita o que vem do Espírito de Deus, pois é uma 

loucura para ele. Não o pode compreender, pois só de 

modo espiritual pode ser avaliado» (1 Cor 2, 14). Por 

isso, não deve então causar surpresa o facto de o 

Evangelho não poder ser acolhido por quem se obstina 

(teima) em querer pô-lo de acordo com o bom senso 

humano. 

É…e o resultado, a conclusão é penosa, mas 

previsível. Diz a Leitura que «A partir de então, muitos 

dos seus discípulos afastaram-se e já não andavam 

com Ele» (v. 66). 

Ora, estes discípulos, presentes também hoje nas 

nossas comunidades, nas nossas Igrejas, não são 

maus, não devem ser considerados traidores. São 

apenas coerentes (são lógicos). Quer dizer: Deram-se 

conta de que o Mestre exige demasiado, não 

conseguem aderir às suas propostas e, por isso, 

afastam-se. Jesus, porém, respeita a sua liberdade, não 

os obriga a partilhar a sua escolha, não obriga a «comer 

a sua carne». Talvez se arrependam, aliás, temos a 

certeza de que irão rever a sua posição, sobretudo se 

quem se aproxima todos os dias da Eucaristia souber 

dar um testemunho de vida cristã autêntica. Ou seja,  

 
 

 

XXI Domingo do Tempo Comum – 22-08-2021 – N.º 703 

– Pág. 6 / 12  
 



 

Pág. 7 / 12 – 

XXI Domingo do Tempo Comum – 22-08-2021 – N.º 703 

 

 

está muito nas nossas mãos, depende muito de cada 

um de nós, do nosso bom exemplo de vida, o regresso 

daqueles irmãos. 

No entanto, o trecho não termina com a rejeição da 

parte dos judeus e com o anúncio da traição de Judas, 

mas com a resposta positiva dos Doze (v. 67-69). 

É verdade que Jesus não correspondeu às 

expectativas da maior parte dos que o seguiam, mas há 

um grupo que, mesmo sem compreender ainda 

plenamente o que comporta a adesão a Ele, lhe dá o 

seu acordo. É o grupo dos doze Apóstolos! 

É que a fé não se baseia em determinadas provas 

certas ou irrefutáveis, mas na adesão amorosa a uma 

pessoa, neste caso a Jesus Cristo. Não deve, por isso, 

causar admiração que esta adesão seja sempre 

acompanhada por dúvidas e perplexidades, e que muita 

gente permaneça hesitante. 

Mas, à pergunta do Mestre: «Também vós quereis ir 

embora?», Pedro, falando no plural, exprime a fé de 

todos e exclama: «Para quem iremos, Senhor? Tu tens 

palavras de vida eterna.» 

É a profissão de fé que Cristo hoje espera de nós. 

Decido-me por Ti, Jesus, e não pelos convites do 

Mundo. 

Tratava-se de nos deixar a Eucaristia 

Ora, tinha deixado em suspenso a interrogação: 

«Quem poderá alguma vez sentir-se digno de se 

aproximar do banquete eucarístico? Quem pode ser tão 

temerário que se comprometa com Cristo, de forma tão 

solene, a dar a vida com Ele?» 

Bom…se a Eucaristia fosse um prémio para os 

justos, certamente ninguém ousaria recebê-la, porque 

ninguém mereceria esse prémio, já que sobre a terra 

não há nenhum justo. Mas a Eucaristia não é o pão dos 

anjos, é o alimento oferecido aos homens peregrinos 

nesta terra, pecadores, frágeis, cansados, necessitados 

de ajuda e de perdão. 

No relato da instituição da Eucaristia, o evangelista 

Mateus refere as palavras de Jesus no momento em 

que oferece aos discípulos o cálice com vinho: Diz isto: 

«Bebei dele todos. Porque este é o meu sangue, 

sangue da Aliança, que vai ser derramado por muitos, 

para perdão dos pecados» (Mt 26, 27-28). 

Portanto, não é para celebrar a própria pureza e 

santidade que nos aproximamos do banquete 

eucarístico, mas para obter de Deus o perdão dos 

pecados. A quem faz a comunhão não é pedida a perfei-

ção moral, mas a disposição do pobre que reconhece a 

sua indignidade e miséria e se aproxima daquele que o 

pode curar. Para quem o recebe com esta disposição de 

fé humilde e sincera, o pão eucarístico torna-se um 

remédio, cura as doenças morais, sara qualquer ferida, 

vence todo o pecado. 

Não tenhamos dúvidas! 
 

 

 

 
 

 

Oração Universal 
 
 

 

1 

Pelo Papa Francisco, sinal da unidade de  

fé da Igreja, 

para que proclame, diante de todos os  

homens, a   Cristo, 

o único que tem palavras de vida eterna, 

oremos, irmãos. 

 

2 

Pelos governantes de todos os povos e nações, 

para que a sua sabedoria e honestidade 

fortaleçam a justiça e a concórdia na  

sociedade civil, 

oremos, irmãos. 

 

3 

Pelos que procuram a verdade que os pode salvar, 

para que, em Cristo e no Evangelho, 

possam descobrir a resposta às  

suas inquietações, 

oremos, irmãos. 

 

4 

Por todos os nossos parentes e amigos, 

para que tenham saúde do corpo e da alma 

e vivam sempre segundo a vontade de Deus, 

oremos, irmãos. 

 

5 

Por todos os casais da nossa comunidade paroquial, 

para que as esposas sejam o encanto dos  

seus lares 

e os maridos as amem como Cristo amou a Igreja, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 
 

 

 

Estas palavras são duras 

 
Jesus deixou bem clara a Sua doutrina sobre a 

Eucaristia. Ele vai dar a Sua carne como comida, como 

alimento de vida eterna. 

Muitos, apesar de terem visto os milagres, apesar de 

terem comido na multiplicação dos pães e dos peixes, 

agora não querem acreditar no que Ele diz. Acham que 

as Suas palavras são duras, incompreensíveis. 

Jesus podia ter recuado dizendo: outro dia voltamos 

a falar deste assunto. Em vez disso vira-se para os doze 

e pergunta-lhes: também quereis ir-vos embora? 

Também nós podemos algumas vezes sentir dificul- 
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dade em aceitar alguma das verdades da fé. E havemos 

de reagir pedindo ao Senhor que nos aumente a 

fé. Ninguém pode vir a Mim se não for concedido por 

meu Pai (Ev,). A fé é um dom de Deus que temos de 

agradecer e pedir. Não podemos fiar-nos apenas em 

nossas forças e muito menos na capacidade da nossa 

inteligência. Exige humildade, o reconhecimento da 

nossa pequenez e da grandeza infinita de Deus e dos 

Seus mistérios. 
 

 

 
 

 

 

Tu tens palavras de  

vida eterna 
 

 É muito bonita a resposta de São Pedro: Senhor só 

tens palavras de vida eterna e nós acreditamos. 

Só Cristo tem palavras de vida eterna. Ele veio 

revelar-nos os mistérios de Deus. Acreditamos na Sua 

Palavra, nos Seus ensinamentos, dispostos a dar a vida 

pela nossa fé, como tantos mártires ao longo dos 

séculos. 

É Cristo que dá sentido à vida do homem e mais 

ninguém. Hoje um novo paganismo está a invadir a 

sociedade. Voltamos ao ambiente da antiga Roma. O 

povo pedia pão e jogos-diziam os historiadores. 

A imoralidade espalhava-se sobretudo nos sectores 

mais influentes. Eram frequentes os divórcios. Na Carta 

aos Romanos São Paulo aponta também os pecados da 

homossexualidade, hoje defendidos por muitos como 

algo natural. 

Os primeiros cristãos surgiram desses ambientes e 

viveram corajosamente a sua fé sem terem medo das 

reações em contrário. Evitavam os espetáculos imorais, 

davam exemplo de pureza e amizade, como Jesus lhes 

tinha ensinado. E eram muitos os que se convertiam 

perante o testemunho dos discípulos de Cristo. Vede 

como eles se amam-exclamavam, com testemunha um 

escritor do sec. II 

Impressionava-os a coragem e a alegria de muitos 

mártires. E o mundo de então foi-se transformando. E 

formou-se uma civilização cristã. 

É preciso hoje reenvangelizar a Europa. Foi esse o 

pregão de São João Paulo II em Santiago de 

Compostela, em novembro de 1982 (há 38 anos!): 

“Falo aos Representantes de organizações nascidas 

para a cooperação europeia, e aos Irmãos no 

Episcopado das diversas Igrejas locais da Europa... A 

vida civil encontra-se marcada pelas consequências de 

ideologias secularizadas, que vão desde a negação de 

Deus ou a limitação da liberdade religiosa até à 

preponderante importância atribuída ao êxito económico 

em relação aos valores humanos do trabalho e da 

produção; desde o materialismo e o hedonismo, que 

atacam os valores da família unida, os valores da vida 

recém-concebida e a tutela moral da juventude até a um 

"niilismo" que desarma a vontade de afrontar problemas 

cruciais como os dos novos pobres, emigrantes, 

minorias étnicas e religiosas, justo uso dos meios de 

informação, enquanto arma as mãos do terrorismo... 

 Por isso, eu, João Paulo, filho da Nação Polaca, 

que se tem considerado sempre europeia, pelas suas 

origens, tradições, cultura e relações vitais... Eu, Bispo 

de Roma e Pastor da Igreja universal, de Santiago, te 

lanço, velha Europa, um grito cheio de amor: Volta a 

encontrar-te. Sê tu mesma. Descobre as tuas origens. 

Reaviva as tuas raízes. Revive aqueles valores 

autênticos que tornaram gloriosa a tua história e 

benéfica a tua presença noutros continentes. Reconstrói 

a tua unidade espiritual, num clima de pleno respeito por 

outras religiões e pelas genuínas liberdades. Dá a César 

o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não te 

orgulhes pelas tuas conquistas até esquecer as suas 

possíveis consequências negativas. Não te deprimas 

pela perda quantitativa da tua grandeza no mundo ou 

pelas crises sociais e culturais que te afetam agora. Tu 

ainda podes ser o farol de civilização e estímulo de 

progresso para o mundo. Os outros continentes olham 

para ti e esperam também de ti a mesma resposta que 

São Tiago deu a Cristo: "Eu posso"” (Discurso em 

Santiago de Compostela 1982). 

Temos todos de trabalhar para levar Cristo a todos 

os recantos da Europa e do mundo. Só Ele tem palavras 

de vida eterna. São João Paulo II deu-nos exemplo 

deste empenho que não se poupava a sacrifícios. O 

mesmo faz o Papa Francisco, com a sua palavra e 

ações. 
 

 

 
 

 

 

Queremos servir ao Senhor 

 
Os israelitas tinham conquistado a terra prometida. 

Josué reúne o povo e diz-lhes se querem continuara a 

servir ao Deus que os tirou do Egipto ou se preferem 

seguir os costumes dos povos pagãos que habitavam 

naquelas terras. É bonito ver a exclamação do povo: 

nós queremos servir ao Senhor. 

 Também nós temos de renovar muitas vezes o 

compromisso de amar a Deus e cumprir os Seus 

mandamentos. Temos muitas solicitações à nossa volta 

a tentar desviar-nos do caminho, a prometer-nos uma 

vida mais fácil ou mais feliz longe de Jesus. 

Temos de reagir, renovando o nosso desejo de amar 

a Deus, de seguir a Jesus, de O levar a todos os que 

nos rodeiam. Só Ele tem palavras de vida eterna e nós 

acreditamos n’Ele e por essa fé queremos orientar toda 

a nossa vida. 

Em particular no campo da família, que é a célula da 

sociedade. Na Carta aos Efésios São Paulo falava da 

vida em casal que tem por modelo o amor entre Cristo e 

a Igreja. O matrimónio é um grande sacramento. O 

Senhor não falta com a Sua graça para fazer da vida  
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matrimonial caminho de santidade e de felicidade. 

Que a Virgem nos ensine a viver com alegria a 

nossa entrega ao Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre  
  

 
«Cada um de nós pode questionar-se:  

quem é Jesus para mim? É um nome, uma 

ideia, só um personagem histórico? 

Ou é verdadeiramente aquela pessoa que me 

ama, que deu a sua vida por mim  

e caminha comigo?» 

 

Conclui-se hoje a leitura do capítulo seis do 

Evangelho de João, com o discurso sobre o «Pão da 

vida», pronunciado por Jesus no dia seguinte ao milagre 

da multiplicação dos pães e dos peixes. No final daquele 

discurso, o grande entusiasmo do dia anterior apagou-

se, porque Jesus tinha afirmado ser Pão descido do 

céu, e que teria dado a sua carne como alimento e o 

seu sangue como bebida, aludindo assim claramente ao 

sacrifício da sua própria vida. Aquelas palavras 

suscitaram desilusão nas pessoas, que as julgaram 

indignas do Messias, não «vencedoras». Portanto, 

alguns olhavam para Jesus: como um Messias que 

devia falar e agir de forma que a sua missão tivesse 

sucesso, imediatamente. Mas precisamente sobre isso 

eles enganavam-se: acerca do modo de conceber a 

missão do Messias! Nem sequer os discípulos 

conseguem aceitar aquela linguagem inquietante do 

Mestre. E o trecho de hoje refere as suas apreensões: 

«Isto é muito duro! — diziam — Quem o pode admitir?» 

(Jo 6, 60). 

Na realidade, eles compreenderam bem o discurso 

de Jesus. Tão bem que não queriam ouvi-lo, porque é 

um discurso que põe em crise a sua mentalidade. As 

palavras de Jesus sempre nos põem em crise, por 

exemplo diante do espírito do mundo, da mundanidade. 

Mas Jesus oferece a chave para superar as 

dificuldades: uma chave composta por três elementos. 

Primeiro, a sua origem divina: Ele desceu do céu e 

subirá «para onde estava antes» (v. 62). Segundo: as 

suas palavras só podem ser compreendidas através da 

ação do Espírito Santo, Aquele «que dá a vida» (v. 63) é 

precisamente o Espírito Santo que nos faz entender 

bem Jesus. Terceiro: a verdadeira causa da 

incompreensão das suas palavras é a falta de fé: «Mas 

há alguns entre vós que não creem» (v. 64), diz Jesus. 

Com efeito, desde então, está escrito no Evangelho, 

«muitos dos seus discípulos se retiraram e voltaram 

atrás» (v. 66). Perante estas deserções, Jesus não faz 

concessões e não atenua as suas palavras, aliás obriga 

a fazer uma escolha específica: estar com Ele ou 

separar-se d’Ele, e diz aos Doze: «Quereis vós também 

retirar-vos?» (v. 67). 

A este ponto Pedro faz a sua confissão de fé em 

nome dos outros Apóstolos: «Senhor, para quem iremos 

nós? Tu tens as palavras da vida eterna» (v. 68). Não 

diz «para onde iremos?», mas «para quem iremos?». O 

problema fundamental não é ir e abandonar a obra 

empreendida, mas é para quem ir. A partir desta 

interrogação de Pedro, compreendemos que a 

fidelidade a Deus é questão de fidelidade a uma pessoa, 

com o qual nos unimos para caminhar juntos pela 

mesma estrada. E esta pessoa é Jesus. Tudo o que 

temos no mundo não sacia a nossa fome de infinito. 

Precisamos de Jesus, de estar com Ele, de 

alimentarmo-nos à sua mesa, com as suas palavras de 

vida eterna! Acreditar em Jesus significa torná-lo centro, 

o sentido da nossa vida. Cristo não é um elemento 

acessório: é o «pão vivo», o alimento indispensável. 

Unir-se a Ele, numa verdadeira relação de fé e de amor, 

não significa estar acorrentado, mas profundamente 

livre, sempre a caminho. Cada um de nós pode 

questionar-se: quem é Jesus para mim? É um nome, 

uma ideia, só um personagem histórico? Ou é 

verdadeiramente aquela pessoa que me ama, que deu a 

sua vida por mim e caminha comigo? Para ti, quem é 

Jesus? Estás com Jesus? Procuras conhecê-lo 

mediante a sua palavra? Lês o Evangelho, todos os dias 

um trecho do Evangelho para conhecer Jesus? Tens 

contigo um pequeno Evangelho no bolso, na bolsa, para 

o ler, em todos os lugares? Por que quanto mais 

estivermos com Ele tanto mais crescerá o desejo de 

permanecer com Ele. Agora peço-vos gentilmente, 

façamos um momento de silêncio e cada um de nós em 

silêncio, no seu coração, pergunte a si mesmo: «Quem 

é Jesus para mim?». Em silêncio, cada um responda no 

seu coração. 

A Virgem Maria nos ajude a «ir» sempre ter com 

Jesus para experimentar a liberdade que Ele nos 

oferece, e que nos permita limpar as nossas escolhas 

das incrustações mundanas e dos medos. 
  

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro,  

agosto de 2015 
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 103, 13-15 
 

Encheis a terra, Senhor, com o fruto das vossas obras.  

Da terra fazeis brotar o pão e o vinho que alegra o 

coração do homem. 
 

  OU: -  
Jo 6, 55 

 

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue  

tem a vida eterna, diz o Senhor,  

e Eu o ressuscitarei no último dia. 
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Monição da comunhão 
 

Peçamos ao Espírito Santo nos ensine a tratar bem 

a Jesus que agora vem a nós. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Guiados pela fé e animados pela graça de 

Jesus, vamos daqui com o desejo de renovar o 

mundo à nossa volta. 
 

 

 
 

 

 

Senhor, ficamos contigo 
 

Na sinagoga de Cafarnaum Jesus disse que a sua 

pessoa era o verdadeiro alimento que desceu do céu, 

superior aos pães que Ele tinha multiplicado, e também 

superior ao alimento milagroso do maná no deserto. 

As palavras de Jesus provocaram várias reações 

negativas: uns decidem não ligarem importância; outros 

criticam; alguns voltam para trás; a maioria decide não 

mais andar com Jesus. 

Porém, participar na Eucaristia significa adotar a 

mesma vida de Cristo, para vivar as suas mesmas 

atitudes. Quem se aproxima para comungar deve 

aceitar o que dá sentido à vida é entregar-se na família, 

no trabalho, na ação de voluntariado, na escola, em 

grupos de fé…oferecer a vida para transformar a 

realidade e a história. 

Jesus conclui perguntando aos apóstolos se 

também, eles se vão embora… Pedro responde em 

nome de todos: Nós ficamos contigo! “Comungamos” 

com a tua forma de ser e de estar na vida! 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 23 – S. Rosa de Lima (Virgem).  

Dia 24 – S. Bartolomeu (Apóstolo). 

Dia 25 – S. Luís de França. 

– S. José de Calasanz (Presbítero). 

Dia 27 – S. Mónica.  

Dia 28 – S. Agostinho (Bispo e Doutor da Igreja). 

 
 

 

. 

 
 

 

Sabias que… 

 
Sinagoga de Cafarnaum 
 

Jesus frequentava assiduamente a sinagoga de 

Cafarnaum; edificação profusamente (grandemente) 

decorada com motivos vegetais e materiais, já que o 

povo judeu tinha proibido representar a imagem de 

Deus e da pessoa. Algumas dessas figuras destacam-      

-se pela sua beleza e singularidade: 

– Carro levando a Arca da Aliança, símbolo da 

presença de Javé no meio do seu povo. 

– Estrela de David com seis pontas. 

– Candelabro de sete braços. Suas luzes 

representam a Palavra de Javé que ilumina o povo. 

– Cacho de uvas. O povo de Israel é a “vinha” do 

Senhor.  
 

 

 
 

 

 

Descomplica (81) 
 

 

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” 

  

Destralhar. Em casa e na vida. Deixar de somar 

peso às horas, aos dias, ao coração. Deixar de 

acumular ninharias, pequenos nadas que pesam tanto, 

desencontros do dia-a-dia que já nos impedem de 

respirar fundo.  

Destralhar. Em casa e na vida. Fazer limpeza às 

cíclicas. Cortar amarras. Desatar nós. Aceitar que, às 

vezes, é preciso fazer unfollow de pessoas na vida real. 

E libertar o coração. E ser feliz sendo simples: sem 

confundir “ter menos” com “ser menos”, e “o que temos” 

com “o que somos”.  
 

– Às vezes, é preciso fazer unfollow de 

pessoas na vida real. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 
Deus ama-te, não hesites.  
 

Ele gosta da tua fotografia; e se Ele usasse carteira a 

tua foto estaria nela. 
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Ele pode viver em qualquer parte do universo, mas  

escolheu o teu coração. Ele está louco por ti.! 
 

Não prometeu dias sem dor, sorrisos sem tristeza… 

mas prometeu forças para cada dia, consolação para as 

lágrimas, e luz para o caminho. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

1 

A fartura, 

faz bravura 

2 

Ama gorda, 

pouco leite. 

3 

Bem se lambe o gato... 

depois de farto. 

4 

Haja fartura, 

que a fome ninguém atura. 

5 

Gente gorda, 

trabalho magro. 

6 

Bem canta Marta 

depois de farta. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas um Leitor e é da paróquia de 

Carvalhosa. 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– LUÍS MIGUEL, no próximo Sábado, dia 28 de 

agosto.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A). 

 

O Jornal do Leitor deseja ao Luís Miguel, mais um 

aniversário festejado com muita alegria, com muita 

festa, onde se prova e saboreia um grande bolo 

acompanhado de muito e bom champagne. 

Parabéns, Luís Miguel. 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 

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 
 

 – Soubeste daquele alentejano que bebia muito 

descansado e dormitava à sombra de um chaparro? 

– Não. Que aconteceu? 

– O desgraçado quando se apercebeu, viu a vaca 

sentada.! 

 
2 
 

– Sabes o que é que está escrito na tampa de uma 

garrafa alentejana? 

– Não, o que é? 

– “Ver parte de baixo para instruções” 

 
3 
 

– E sabes o que está escrito na parte de baixo de 

uma lata alentejana? 

– Não, também não sei. 

– “Não abrir por aqui. Abrir por cima”.! 

 
4 
 

– Por que é que os alentejanos têm sempre uma 

garrafa vazia no frigorífico? 

– Para oferecerem àqueles que não têm sede.! 

 
5 
 

– A barragem do Alqueva (Alentejo) esteve quase 

para não ser feita… 

– Então, mas por quê? 

– Porque encontraram um fóssil raríssimo: a pegada 

de um alentejano a correr…! 

 
6 
 

– Quantos alentejanos são precisos para conduzir 

uma ambulância? 

– São precisos três:  
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. Um para conduzir; 

. outro para gritar: “ni.nó.ni - ni.nó.ni - ni.nó.ni;  

. e outro que anda com a cabeça à roda e grita: 

azuli.vermelho - azuli-vermelho - azuli-vermelho.! 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

22-08-2021  

 XXI 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 Maria Guiomar Ermelinda Pinh.º 

1.ª Leitura Maria Guiomar Ermelinda Pinh.º 

2.ª Leitura Maria Guiomar Ermelinda Pinh.º 

Oração Universal Maria Guiomar Ermelinda Pinh.º 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

22-08-2021  

 XXI 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 Filipe Freitas Carla Sousa 

Local - 2  - A - Alzira Nunes Manuel Leão 

Local - 3 José Meireles José M.ª Matos 

Local - 4 Alexandra Brito Glória Martins 

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. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|                     ESPAÇO EM BRANCO                 | 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-                                                                              . 

 
 
 
 

 
 

 

A Fechar 
 
 

Que eu não perca a vontade de ser grande, 
mesmo sabendo que o mundo é pequeno… 

e acima de tudo… 
 

 

 

Jornal concluído em 18 de julho 
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