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XXII Domingo Comum 
 

Em que consiste a verdadeira religião? A Liturgia 

deste Domingo fala-nos do culto agradável a Deus 

nosso Pai. Moisés convida o povo a cumprir fielmente 

os Mandamentos do Decálogo. Jesus ensina que a 

Palavra da Sagrada Escritura está acima das tradições 

humanas. São Tiago ensina que a religião pura e sem 

mancha consiste em visitar os órfãos e as viúvas. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 85, 3.5 

Tende compaixão de mim, Senhor,  

que a Vós clamo o dia inteiro.  

Vós, Senhor, sois bons e indulgentes,  

cheio de misericórdia para àqueles que Vos invocam. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

As leituras de hoje, alertam-nos para o facto de 

haver uma Religião dos Lábios e outra do Coração.  

No Egipto nunca existiu um código de leis, e a 

própria palavra «lei» era desconhecida; o faraó, 

incarnação do deus Rá, determinava, com a sua 

palavra, aquilo que era justo e reto. Ele – lembram os 

textos egípcios – «aconselha-se com o seu próprio cora-

ção, dita aos escribas disposições excelentes» e ordena 

aos juízes que apliquem «as suas palavras». 

Conhecemos esta célebre ordem do Faraó “assim se 

escreva, assim se faça”.  

Nada disto acontecia em Israel, onde a lei não vinha 

do rei, mas de Deus. O soberano tinha apenas poder 

executivo e judicial, a sua função era estabelecer no 

país, paz e justiça (SI 72, 1-2), fazendo com que toda a 

gente observasse a lei do Senhor à qual ele mesmo (o 

rei) estava também submetido. Por exemplo, no dia da 

sua coroação, era-lhe oferecida uma cópia da Torá (o 

Livro da Lei) para que a meditasse todos os dias da sua 

vida (Dt 17, 18-20), resistindo assim à tentação de lhe 

introduzir modificações ou acrescentos ditados por 

oportunismos políticos e pela astúcia humana, tão 

diferente da sabedoria de Deus. 

Ora, quem, como o faraó, se ilude de ser «como 

Deus» (Gn 3, 5) e decide gerir a própria vida com a 

sabedoria deste mundo, condena-se a si próprio ao 

fracasso. A esta pessoa, mesmo se inteligente e culta, a 

Bíblia nega o título de «sábio» (SI 14, 1), porque a 

verdadeira sabedoria manifesta-se apenas onde há «o  
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temor do Senhor» (Pr 1, 7). 

Porque a religião dos lábios é uma criação da 

sabedoria humana, um expediente para mascarar a 

infidelidade ao Senhor (uma espécie de cosmética); 

apenas a religião do coração é autêntica, porque nasce 

da palavra de Deus e traduz-se em amor.  

– Religião pura e sem mancha é esta: socorrer os 

órfãos e as viúvas e manter-se liberto dos bens deste 

mundo. 
  

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Dt 4, 1-2.6-8 

 
  

MONIÇÃO: 
 

«Guardareis os mandamentos do Senhor.»  

Moisés recorda ao Povo de Israel que é necessário 

observar a Lei de Deus, que supera em perfeição as leis dos 

outros povos vizinhos. O fiel cumprimento dos dez 

mandamentos oferece aos homens o caminho da prudência e 

da verdadeira sabedoria. 

 
LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 1«Agora 

escuta, Israel, as leis e os preceitos que vos 

dou a conhecer e ponde-os em prática, para 

que vivais e entreis na posse da terra que vos 

dá o Senhor, Deus de vossos pais. 2Não 

acrescentareis nada ao que vos ordeno, nem 

suprimireis coisa alguma, mas guardareis os 

mandamentos do Senhor vosso Deus, tal como 

eu vo-los prescrevo. 6Observai-os e ponde-os 

em prática: eles serão a vossa sabedoria e a 

vossa prudência aos olhos dos povos, que, ao 

ouvirem falar de todas estas leis, dirão: 'Que 

povo tão sábio e tão prudente é esta grande 

nação!' 7Qual é, na verdade, a grande nação 

que tem a divindade tão perto de si como está 

perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre 

que O invocamos? 8E qual é a grande nação 

que tem mandamentos e decretos tão justos 

como esta lei que hoje vos apresento?» 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
  

Para que os ouvintes consigam aproveitar a mensagem 

que o Senhor nos transmite pela boca de Moisés, é necessário 

que tu, Leitor, prepares muito bem esta Leitura.  

A proclamação da leitura deve ser iniciada com sentido de 

autoridade e em forma de pregão: («Agora escuta Israel, …). 

Depois, a pontuação do texto: a pontuação é, – já o temos 

dito – como os sinais de trânsito na estrada que, quando 

respeitados, torna a condução perfeita e, consequentemente, 

segura. Repara no ponto de exclamação e nos dois pontos de 

interrogação. Exercita-os para que saiam bem percetíveis aos 

ouvintes que te escutam.   

Finalmente, nas últimas três frases (‘Que povo tão sábio…) 

deverá perceber-se a alegria, a satisfação, o orgulho, por 

serem um povo instruído diretamente pelo Senhor-Deus. 

Como vês, Leitor, há aqui muito trabalho a preparar. 

Entretanto, exercita também as palavras: Deuteronómio / 

acrescentareis / suprimireis / prescrevo / Observai-os / 

prudência / divindade / invocamos? / ou outras. 
 

  
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Este trecho pertence ao primeiro dos discursos que 

constituem o livro do Deuteronómio e que teriam sido 

pronunciados por Moisés na terra de Moab, depois de 

quarenta anos de caminho no deserto, no próprio dia da 

sua morte (Dt 1, 1-5). São apresentados como sendo as 

suas últimas palavras, como o testamento espiritual 

onde ele recorda os acontecimentos passados e exorta 

os Israelitas a manterem-se fiéis à lei do Senhor, de 

modo a construírem uma vida feliz na terra onde estão 

para entrar. 

Esta atribuição dos discursos a Moisés é, no 

entanto, um artifício literário, utilizado pelo autor sagrado 

para dar autoridade às suas palavras; com efeito, o livro 

não teve a sua forma definitiva antes do século V a.C.  

(Moisés viveu – como sabemos – no séc. XIII a.C.)  

O trecho da nossa leitura foi composto na Babilónia, 

provavelmente por um sacerdote do templo de 

Jerusalém, e é dirigido aos Israelitas, que se encontram 

desiludidos e resignados pelo seu triste destino. O autor 

convida-os a darem-se conta de que nem tudo está 

perdido porque, mesmo se foram derrotados e humilha-

dos, mesmo se estão longe da sua terra e já não têm 

um templo onde oferecer primícias e holocaustos ao 

Senhor, continuam na posse do seu maior dom, a Tora 

(o Livro da Lei), pela qual são conhecidos entre todos os 

povos da terra. 

 Na primeira parte do trecho (v. 1-5) há uma 

insistência no valor absoluto, na intangibilidade desta lei 

que não pode ser modificada porque não é obra de 

seres humanos, mas obra de Deus. Há duas tentações 

que devem ser evitadas: a de a reduzir, cancelando as 

disposições mais exigentes e difíceis, e a tentação 

oposta de lhe acrescentar novas prescrições ditadas 

pela «sabedoria dos homens». 
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Esta segunda tentação é particularmente subtil, 

porque leva a considerar como «vontade de Deus» 

aquelas disposições que vêm apenas dos homens. 

Deste equívoco nasce a idolatria da lei e a falta de 

respeito pela pessoa e pela sua consciência. Quem 

introduz esta norma facilmente se convence de estar a 

interpretar o pensamento de Deus, equiparando a sua 

própria mente, à mente de Deus (Ez 28, 1) e impõe os 

seus próprios preceitos em nome do céu, em nome de 

Deus, esquecendo que são apenas obra sua, que são 

apenas invenções humanas.   

Perante os acrescentos (os acréscimos, os 

aumentos) indevidos à lei do Senhor, Jesus convida os 

seus discípulos a assumir uma atitude livre e serena. 

Libertai-vos – diz Ele – deste jugo insuportável sem 

remorsos, sem vos preocupardes com as críticas, e por 

vezes até mesmo ameaças, de quem abusivamente vo- 

-lo carregou em nome do Senhor (Mt 11, 28-30). Quer 

dizer: é o próprio Jesus que nos alerta – que nos incita, 

até – à desobediência de tais leis feitas abusivamente 

pelos homens.  

Depois, na segunda parte do trecho (v. 6-8) aparece 

o orgulho justificado do israelita piedoso pela Torá que 

Deus lhe deu, lei tanto amada porque genuína, não 

alterada pelas interpretações rígidas e severas 

formuladas depois e à custa de acrescentos arbitrários. 

Também em Israel o respeito por esta lei manifesta-   

-se em atitudes e ritos comoventes. Um rolo da Torá 

danificado ou impróprio para ser usado nunca é 

destruído, é posto com devoção num vaso de argila e 

inumado (é sepultado), como se faz com uma pessoa 

querida. Antes da leitura do texto sagrado na sinagoga, 

o oficiante levanta o rolo aberto e proclama: «Esta é a 

Torá que Moisés pôs diante dos filhos de Israel por 

ordem do Senhor. É uma árvore da vida para quem a 

faz sua, e aqueles que a apoiam estão cheios de 

alegria.»  

Tal é o respeito que lhe dispensam. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a) 

 
MONIÇÃO: 
 

O salmo 14 faz parte da liturgia da entrada no santuário. 

Está escrito em forma de diálogo. O salmista, talvez um 

peregrino, pergunta: Quem habitará, Senhor no vosso 

santuário? Um sacerdote, ou um levita, responde, enumerando 

as condições: viver sem mancha, praticar a justiça, dizer a 

verdade. Com o salmista também nós perguntamos: 

 

REFRÃO: 

 
QUEM HABITARÁ, SENHOR, NO VOSSO SANTUÁRIO? 

 

  OU:  -  
       
ENSINAI-NOS, SENHOR: 

QUEM HABITARÁ EM VOSSA CASA? 

 

SALMO: 

 
O que vive sem mancha e pratica a justiça 

e diz a verdade que tem no seu coração 

e guarda a sua língua da calúnia. 
 

O que não faz mal ao seu próximo 

nem ultraja o seu semelhante, 

o que tem por desprezível o ímpio, 

mas estima os que temem o Senhor. 
 

O que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, 

e não empresta dinheiro com usura, 

nem aceita presentes para condenar o inocente. 

Quem assim proceder jamais será abalado. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Tg 1, 17-18.21b-22.27 

 
MONIÇÃO: 
 

«Sede cumpridores da palavra.»  

 São Tiago afirma que tudo o que é bom vem de Deus, que 

tudo criou pela sua palavra. Esta palavra continua a ouvir-se, 

iluminando a nossa vida, fazendo-nos produzir muito fruto, as 

obras de misericórdia.  

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

Caríssimos irmãos: 17Toda a boa dádiva e 

todo o dom perfeito vêm do alto, descem do 

Pai das luzes, no qual não há variação nem 

sombra de mudança. 18Foi Ele que nos gerou 

pela palavra da verdade, para sermos como 

primícias das suas criaturas. 21bAcolhei 

docilmente a palavra em vós plantada, que 

pode salvar as vossas almas. 22Sede 

cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, 

pois seria enganar-vos a vós mesmos. 27A 

religião pura e sem mancha, aos olhos de 

Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos 

e as viúvas nas suas tribulações e conservar-      

-se limpo do contágio do mundo. 
 

Palavra do Senhor. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Leitor, sem fazer teatro no ambão, emita São Tiago: na 

primeira parte da Leitura, ele desenvolve uma catequese 

explicativa; na segunda parte, faz-nos uma catequese 

exortativa (Acolhei docilmente a palavra…). Faz essa distinção. 

Depois, exercita as palavras: dádiva / primícias / docilmente 

/ cumpridores / consiste / tribulações / contágio / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Começa hoje, e irá acompanhar-nos ao longo de 

cinco domingos (até ao 26.º Domingo Comum), a Carta 

de Tiago, que pode ser considerada uma meditação 

sobre a moral evangélica e foi composta nos anos 60 

d.C. por um cristão da comunidade de Jerusalém. Nela, 

o nome de Jesus aparece apenas uma vez (Tg 2, 1), e, 

no entanto, é nas suas palavras, sobretudo nas do 

discurso da montanha (Mt 5, 7), que se inspirou o autor, 

que se apresenta sob o pseudónimo de Tiago, «Servo 

de Deus e do Senhor Jesus Cristo» (Tg 1, 1). 

No trecho de hoje, é tratado o tema da palavra de 

Deus. 

Na primeira parte (v.17-18), respondendo a quem 

considera que de Deus provenha também o mal, Tiago 

afirma que do Senhor só tem origem o bem, porque Ele 

é luz e nela não há sombra alguma. A «palavra da 

verdade», isto é, a salvação que se atuou em Cristo, é 

um dom que provém dele, Pai da luz. 

No entanto, para se obter a salvação não é 

suficiente ouvir esta Palavra. Para que possa produzir 

frutos abundantes, é preciso que seja acolhida com 

docilidade (v. 21), com ânimo bem-disposto. Se o 

coração não se abre à verdade, esta Palavra, assim 

como a semente que cai sobre uma rocha, esgota-se e 

seca. 

Mas a própria escuta dócil e atenta é insuficiente. É 

necessário dar um último passo, aquele que é decisivo: 

pôr em prática a Palavra. 

Porque a escuta que não muda a vida, é inútil, é 

comparável ao comportamento insensato de quem olha 

para o próprio reflexo num espelho, nota algumas 

manchas, mas afasta-se sem se limpar (v. 23-24). A 

palavra de Deus é o espelho que revela as feições que 

nos tornam semelhantes ao Pai que está nos céus, mas 

que evidencia também os defeitos que nos deturpam e 

que devem ser corrigidos, para nos tornarmos cada vez 

mais fascinantes aos olhos de Deus e das outras 

pessoas. 

Por fim, àqueles que confundem a religião do 

coração com os formalismos e a execução minuciosa de 

ritos, Tiago dá o critério para determinar se a religião 

que se pratica é a verdadeira. A religião autêntica 

consiste em «visitar os órfãos e as viúvas nas suas 

tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo» 

(v. 27).   

Na Bíblia, as viúvas e os órfãos representam todas 

as pessoas que se encontram em necessidade. A 

escuta da palavra de Deus leva a assimilar os 

sentimentos e os cuidados do Senhor para com os mais 

fracos. Para praticar esta religião é necessário – 

continua Tiago – manter-se limpo, ou seja, desapegado 

dos bens deste mundo. A pessoa egoísta, quem 

acumula bens para si e não pratica a partilha com quem 

está em necessidade, não é ainda um verdadeiro 

discípulo. Os sacrifícios que agradam ao Senhor são 

«fazer o bem e repartir com os outros» (Hb 13, 16). 
 

 

 
 

 
 

 
Aclamação ao Evangelho 

Tg 1, 18 

 
MONIÇÃO: 
 

«Deixais o mandamento de Deus para vos prenderdes à 

tradição dos homens.» 

Jesus adverte-nos para que saibamos ler a palavra de 

Deus à luz do Espírito Santo e não à luz da visão demasiado 

limitada do nosso espírito. As vossas palavras, Senhor, são 

espírito e vida. 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade, 

para sermos como primícias das suas criaturas. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Mc 7, 1-8a.14-15.21-23 

 
EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 1reuniu-se à volta de Jesus um 

grupo de fariseus e alguns escribas que tinham 

vindo de Jerusalém. 2Viram que alguns dos 

discípulos de Jesus comiam com as mãos 

impuras, isto é, sem as lavar. 3Na verdade, os 

fariseus e os judeus em geral não comem sem ter 

lavado cuidadosamente as mãos, conforme a 

tradição dos antigos. 4Ao voltarem da praça 

pública, não comem sem antes se terem lavado. E 



seguem muitos outros costumes a que se 

prenderam por tradição, como lavar os copos, os 

jarros e as vasilhas de cobre. 5Os fariseus e os 

escribas perguntaram a Jesus: «Porque não 

seguem os teus discípulos a tradição dos antigos, 

e comem sem lavar as mãos?» 6Jesus respondeu-

-lhes: «Bem profetizou Isaías a respeito de vós, 

hipócritas, como está escrito: 7'Este povo honra-     

-Me com os lábios, mas o seu coração está longe 

de Mim. É vão o culto que Me prestam, e as 

doutrinas que ensinam não passam de preceitos 

humanos'. 8aVós deixais de lado o mandamento de 

Deus, para vos prenderdes à tradição dos 

homens». 14Depois, Jesus chamou de novo a Si a 

multidão e começou a dizer-lhe: «Ouvi-Me e 

procurai compreender. 15Não há nada fora do 

homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. 

O que sai do homem é que o torna 

impuro; 21porque do interior dos homens é que 

saem os maus pensamentos: 22imoralidades, 

roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, 

fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, 

insensatez. 23Todos estes vícios saem lá de dentro 

e tornam o homem impuro». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Após termos meditado, durante cinco domingos 

consecutivos, o discurso de Jesus sobre o pão da vida, 

retomamos agora a leitura do Evangelho de Marcos que 

nos acompanhará até ao final do ano litúrgico. 

No trecho de hoje é levantada uma questão que toca 

um elemento central da religião judaica: as purificações. 

Aos antigos o mundo aparecia dividido em duas 

esferas contrapostas, uma pura na qual operavam as 

forças da vida, e outra impura onde estavam presentes 

os germes da morte. 

Os Israelitas dividem-se entre  

“puros” e “impuros” 

Os Israelitas consideravam impuro tudo aquilo que, 

de alguma forma, entrasse em contacto com os ídolos 

inanimados (com os mortos, sem alma), incapazes de 

favorecer a vida que é monopólio do «Deus vivo e 

verdadeiro» (1 Ts 1, 9). A sua repulsa instintiva pelo 

mundo idólatra manifestava-se em formas exasperadas 

de separação. Quando, por exemplo, tomavam posse 

de uma terra estrangeira, durante cinco anos não 

comiam os frutos dos campos, esperavam até que 

desaparecesse o mínimo traço de impureza (Lv 19, 23-

25). 

Impuros eram os pagãos, chamados «cães», e tal 

epíteto aparece até mesmo na boca de Jesus (Mc 7, 27) 

– “não lançar o pão aos cachorrinhos”.  Povo de santos 

era Israel (Dt 7, 6) e santo era sobretudo o templo onde 

o Senhor habitava. 

Qualquer contacto com os pagãos ou com objetos 

tocados por eles era fonte de impureza e exigia 

rigorosas purificações. A este respeito, as disposições 

dos rabis eram muito minuciosas, não descuidavam 

nenhum pormenor, especificavam qual era o grau de 

impureza e a ablução (e a lavagem purificadora) 

específica que devia ser feita, distinguiam os vários 

tipos de água a utilizar, explicavam como se deviam 

borrifar, antes de serem utilizados os objetos adquiridos 

no mercado. A ignorância destas normas era 

imperdoável e fonte de maldição (Jo 7, 49). Cada 

transgressão era considerada uma infidelidade a Deus e 

às sagradas tradições. 

Na primeira parte do trecho (v. 1-8), refere-se uma 

acesa disputa entre Jesus e alguns fariseus e escribas 

vindos de Jerusalém. A culpa de que o acusam é que os 

seus discípulos não respeitam a distinção entre sagrado 

e profano: «Comem com as mãos impuras» (v. 2), e 

este comportamento expedito e provocatório só o po-

dem ter aprendido com o seu mestre.      

A acusação não diz respeito à falta de cuidado com 

as normas de higiene, mas ao não cumprimento do 

gesto ritual que deve ser feito, depois de tomar banho, 

por quem deseja manter as distâncias em relação aos 

pagãos que se afastaram de Deus. 

De onde vêm estas disposições tão rígidas e esta 

observância excessiva? Da «tradição dos antigos», 

daqueles ensinamentos dos rabis a quem se atribuía o 

mesmo valor que à Palavra de Deus contida nas 

sagradas Escrituras.  

A Bíblia prescreve que, antes de comer a carne dos 

sacrifícios do templo, o sacerdote lave as mãos e os pés 

(Ex 30, 17-21), mas alguns grupos de leigos, 

particularmente devotos, tinham também adotado nas 

suas casas os hábitos dos banquetes sagrados dos 

sacerdotes; a pouco e pouco, esta prática tinha-se 

difundido entre o povo, dando origem à convicção de 

que o preceito tivesse sido ditado pelo Senhor. A 

fórmula que habitualmente se recitava era a seguinte: 

«Bendito és Tu, Senhor Deus nosso rei do mundo, que 

nos santificaste com os teus preceitos e nos mandaste 

cumprir a lavagem das mãos.»   

Os guias espirituais tinham abençoado esta tradição, 

assimilando-a à lei de Deus, àquela lei que – como 

relevamos na primeira leitura (Dt 4, 2) – não devia de 

modo nenhum ser alterada, não devia sofrer nem cortes 

nem acrescentos.    

Se estas normas tivessem sido enquadradas na 

perspetiva certa, não teriam constituído um fator 

particularmente negativo: eram simplesmente a 

expressão de uma necessidade, estudada a fundo pela 

psicologia moderna, de recorrer a certas práticas para 

exorcizar as fobias suscitadas pelo que é diferente, por 

aquilo que é considerado uma ameaça para a própria 

identidade. Tornaram-se perigosas porque foram 

equiparadas à Palavra de Deus, provocando uma 

deturpação do rosto do Senhor e da relação com Ele. As 

consequências foram as mesmas que podemos verificar  
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também hoje, quando esta equiparação, muitas vezes 

inconscientemente, é introduzida. Vejamos quais são. 

A primeira, muito grave, é a de atribuir a Deus a dis 

tinção entre pessoas puras e pessoas impuras, entre 

justos e pecadores. Esta discriminação e as relativas 

normas de evitação levam ao isolamento, desenca-

deiam intolerância e dinamismos perversos de 

agressão. Não são queridas por Deus, para quem todas 

as pessoas são puras (Act 10) e não existem diferenças 

de raça, sexo e condição social (Gl 3, 28). Também a 

separação entre criaturas puras e impuras, entre lugares 

sagrados e profanos não é querida pelo Senhor, mas 

pelas pessoas. Ele «ama tudo quanto existe e não 

detesta nada do que fez» (Sb 11, 24).   

«No julgamento de Deus – ensinavam os rabis – a 

pessoa deverá prestar contas de tudo aquilo em que os 

seus olhos encontraram prazer e que, todavia, não 

gozou.» Nestas palavras reflete-se a mentalidade 

serena da pessoa bíblica, que se alegra com as belezas 

da criação e agradece a Deus pelo alimento, o vinho, a 

saúde, a beleza, a sexualidade e todos os outros dons 

que recebeu do Senhor (Dt 8, 10). 

A equiparação da «tradição dos antigos» à vontade 

de Deus comporta um segundo e grave inconveniente: a 

absolutização das práticas rituais. Quem as considera 

estabelecidas pelo Senhor cumpre-as escrupulosa-

mente e acaba por se autoconvencer de que assim está 

em regra para com Deus e os irmãos. 

Os mais sábios dos rabis tinham intuído este perigo, 

tinham denunciado a insuficiência destas práticas e 

tinham apelado à conversão do coração. Os monges de 

Qumrân, mesmo fazendo uso abundante das 

purificações rituais, ensinavam assim: «Não nos 

podemos santificar em lagos e em rios, nem purificarmo-

-nos com uma simples lavagem de água. 

Permanecemos impuros enquanto desprezarmos os 

mandamentos de Deus.» 

Jesus insere-se na linha espiritual dos profetas e dos 

mestres do seu tempo; aposta no renovamento da vida 

e toma uma posição severa contra a religião que é 

reduzida à observância de um código jurídico. Afirma 

que a Deus não interessa a pureza exterior, os 

formalismos, as solenes liturgias do templo, as 

aparências. Como os profetas (Am 5, 21-27; Is 1, 11-20; 

58, 1-14), também Ele condena sem reservas esta 

«farsa religiosa» e, citando Isaías, declara: «Este povo 

honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe 

de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas 

que ensinam não passam de preceitos humanos» (v. 6-

7). 

O evangelista Mateus refere outra palavra profética, 

à qual parece que Jesus recorria habitualmente para 

resolver as discussões com os defensores do culto das 

tradições: «Ide aprender o que significa: prefiro a 

misericórdia ao sacrifício» (Mt 9, 13; 12, 7). 

No trecho de hoje, aqueles que divinizam estas 

tradições são qualificados como hipócritas, ou seja, 

atores, comediantes que cobrem o rosto com a máscara 

da religiosidade, da devoção, da docilidade, que se 

comportam como pessoas piedosas, mas que, 

descuidando o único culto que agrada a Deus - o amor 

ao irmão – honram o Senhor apenas com palavras e 

com os lábios, não com o coração (Dt 6, 5). 

Os evangelistas não teriam conservado estas 

palavras duras do Mestre se não tivessem intuído a 

perene atualidade do risco de introduzir na Igreja este 

culto hipócrita, e do perigo de pôr no mesmo plano a lei 

de Deus e as tradições dos homens. 

A observância rigorosa de normas claras e bem 

definidas dá a sensação de que se fez o próprio dever, 

dá segurança diante do Senhor, leva até a considerar 

que pode haver algum crédito na relação com Ele. 

 Construir a própria vida na liberdade dos filhos de 

Deus, estar continuamente disponíveis para com o 

irmão, é mais difícil. As exigências da pessoa mudam, e 

quem ama deve continuamente perguntar-se o que é 

chamado a fazer, o que lhe é pedido, o que espera dele 

o irmão. O amor não é ditado por normas, mas inven-

tado momento a momento; pede fantasia, atenção, 

disponibilidade total e incondicional. 

A religião do coração só pode ser praticada por 

quem atingiu uma fé adulta e madura, por quem é livre, 

sincero, aberto à luz de Deus e aos impulsos do 

Espírito. As «criancinhas em Cristo» (1 Cor 3, 1) temem 

o risco, preferem receber disposições precisas e 

minuciosas, mesmo se, no seu íntimo, se dão conta que 

esta religião não liberta, não comunica alegria e 

serenidade interior, mas apenas tensões e ansiedade.        

Jesus estabelece o critério para discernir  

entre ações boas e ações más 

Na segunda parte do trecho (v. 14-23), Jesus 

estabelece o critério que permite discernir entre as 

ações puras e impuras. As que contaminam a pessoa 

não vêm de fora, mas de dentro, do coração. 

A lista de doze vícios que causam impureza indica 

os pontos nos quais, quem se considera religioso, se 

deve examinar. A diferença entre ações boas e ações 

más não está na conformidade ou não a uma norma, 

mas no facto de esta ser ou não a favor da pessoa. E o 

que é dito para os alimentos vale para todos os precei-

tos derivados das «tradições dos antigos». 

Ao centro da escadaria que, do lado meridional, 

conduzia ao templo de Jerusalém, estavam colocados 

numerosos tanques destinados à purificação dos 

sacerdotes e peregrinos que subiam para oferecer 

sacrifícios. Para quem se tornou cristão, estes tanques 

já não servem, porque aos seus discípulos Jesus pede 

apenas a pureza de coração. A pergunta: «quem poderá 

subir à montanha do Senhor e apresentar-se no seu 

santuário?» Ele, com o salmista, responderia: «O que 

tem as mãos inocentes e o coração limpo» (SI 24, 3-4), 

acrescentando ainda: «Se fores, portanto, apresentar 

uma oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu 

irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta 

diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu  
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irmão; depois, volta para apresentar a tua oferta» (Mt 5, 

23-24). Só quem está em paz com o irmão é puro e 

pode aproximar-se de Deus. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

 

1 
 

Para que os catequistas e ministros do povo de Deus 

acolham docilmente a palavra da Escritura 

e a transmitam com alegria e clareza, 

oremos, irmãos. 
 

2  
 

Para que o coração dos nossos governantes 

se abram mais aos apelos dos que sofrem 

e às tribulações dos órfãos e viúvas, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Para que os cristãos do mundo inteiro 

não se prendam à tradição que vem dos homens, 

mas à novidade libertadora de Cristo, 

oremos, irmãos. 
 

4  
 

Para que a mensagem de Jesus nos lembre a todos 

que é do coração que nascem os vícios, 

os pensamentos impuros e os maus desejos, 

oremos, irmãos. 
 

5  
 

Para que esta nossa assembleia dominical 

não se limite a ouvir a palavra do Evangelho, 

mas, com diligência, a ponha em prática, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 30, 20 
 

Como é grande, Senhor,  

a vossa bondade para aqueles que Vos servem! 

  

  OU:  -  
Mt 5, 9-10 

 

Bem-aventurados os pacíficos,  

porque serão chamados filhos de Deus.  

Bem-aventurados os perseguidos por amor da justiça,  

porque deles é o reino dos céus. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 
Como é grande, Senhor a vossa bondade para 

aqueles que vos servem! (Sl 30,20) 

Jesus Cristo é a Palavra, o Verbo feito carne. Ele 

vem até nós como o Pão vivo que nos santifica, que 

mata a nossa fome e a nossa sede de infinito! 

Agradeçamos. Aceitemos o convite à santidade que o 

Santo Padre nos dirige: “O meu objetivo é humilde: fazer 

ressoar mais uma vez a chamada à santidade, 

procurando encarná-la no contexto atual, com os seus 

riscos, desafios e oportunidades, porque “o Senhor 

escolheu-nos para sermos santo e irrepreensíveis em 

caridade na sua presença. (Ef 1, 4) 

 “Peçamos ao Espírito Santo que infunda em nós um 

desejo intenso de sermos santos para a maior glória de 

Deus; e animemo-nos uns aos outros neste propósito. 

Assim, compartilharemos uma felicidade que o mundo 

não nos poderá tirar.  

Papa Francisco,  

(Alegrai-vos e exultai, n.º 2 e n.º 177) 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
«Alegrai-vos e exultai» (Mt 5, 12), diz Jesus a 

quantos são perseguidos ou humilhados por causa 

d’Ele. O Senhor pede tudo e, em troca, oferece a vida 

verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. 

Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com 

uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com efeito, a 

chamada à santidade está patente, de várias maneiras, 

desde as primeiras páginas da Bíblia; a Abraão, o 

Senhor propô-la nestes termos: «anda na minha 

presença e sê perfeito» (Gn 17, 1). 

A Virgem Maria viveu como ninguém as bem-             

-aventuranças de Jesus. Ela estremecia de júbilo na 

presença de Deus, Ela conservava tudo no seu coração. 

É a mais abençoada dos santos entre os santos, Aquela 

que nos mostra o caminho da santidade e nos 

acompanha. E, quando caímos, não aceita deixar-nos 

por terra e, às vezes, leva-nos nos seus braços sem nos 

julgar. Conversar com Ela consola-nos, liberta-nos, 

santifica-nos. A Mãe não necessita de muitas palavras, 

não precisa que nos esforcemos demasiado para Lhe 

explicar o que se passa connosco. É suficiente 

sussurrar uma vez e outra: «Ave Maria...»   

Papa Francisco 

(Alegrai-vos e Exultai, n.º 1 e n.º 176) 
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A verdadeira religião 
 

O evangelho de Marcos, depois da multiplicação dos 

pães, apresenta um confronto entre Jesus e os fariseus, 

que criticam Jesus porque os seus discípulos comem 

sem lavarem as mãos, faltando assim à “tradição dos 

maiores”. Jesus chama-lhes hipócritas, citando Isaías, 

que muitos séculos antes criticou uma religião exterior 

sem coração. 
 

A religião que Deus quer, consiste: 
 

– Em orientar o coração para o bem e a bondade; 

– Em não causar prejuízo aos outros; 

– Em ser humildes e afastar o orgulho e a 

prepotência. 
 

Segundo os profetas, pratica a verdadeira 

religião, quem: 
 

– Acolhe as vítimas da pobreza e da exploração; 

– Se compromete em favor de um mundo mais justo; 

– Elimina tudo o que é causa de dor e de sofrimento 

nos outros. 
  

 

 
 

 

 Vós deixais o mandamento de 

Deus para vos prenderdes à 

tradição dos homens 
 
As leituras deste Domingo são uma catequese sobre 

a verdadeira religião. O salmista pede a Deus que o 

ensine a viver de tal modo, que possa habitar para 

sempre no santuário celeste. Felizes, já neste mundo, 

os que vivem sem mancha, amando a Deus, fazendo o 

bem ao seu semelhante. Quem assim proceder, 

escutando a Palavra divina, praticando a justiça para 

com os irmãos, jamais será abalado. (Sl 14) Escutar a 

Palavra de Deus que nos ensina a praticar o amor 

fraterno. 

Moisés pedia: “Escuta Israel, os preceitos que vos 

dou a conhecer e ponde-os em prática, para que vivais 

e entreis na posse da terra, que vos dá o Senhor.” (Dt 

4,1-2). Curiosamente também a voz de Deus se dirigiu a 

Josué, antes da conquista da terra prometida aos filhos 

de Israel: “És tu que hás de introduzir este povo na 

posse da terra que jurei dar a seus pais. Por isso sê 

forte e muito corajoso para observar fielmente toda a Lei 

que te prescreveu o meu servo Moisés. Não te afastes 

dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de 

seres feliz em todas as tuas empresas.” (Js 1, 6-7) 

 No Evangelho, Jesus insiste na importância de 

escutar e compreender bem a Palavra da Sagrada 

Escritura: “Chamou de novo a Si a multidão e começou 

a dizer-lhe: Escutai-me e procurai compreender.” Que 

significa esta insistência? Certamente aquilo que 

importa compreender não é assim tão evidente como 

parece. A nossa relação com Deus e com os outros tem 

de ser algo de interior. Tem de ser uma relação 

verdadeira, justa e autêntica. A nossa religião manifesta-

-se no amor ao próximo, com obras exteriores, mas 

brota da fé em Deus, que existe no nosso coração: “A 

Palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. 

Com o coração se acredita para obter a justiça.” (Rm 10, 

8-10) “A nossa religião é uma expressão do que nos vai 

no coração.” (D. Manuel Clemente, O Evangelho da 

Vida). 

 Na polémica com os fariseus e com os escribas 

vindos de Jerusalém, Jesus acusa-os dizendo: “Vós 

deixais de lado o mandamento de Deus, para vos 

prenderdes às tradições dos homens.” Jesus não rejeita 

as tradições do seu povo, mas coloca a Palavra de 

Deus acima dos costumes dos homens. As tradições 

são boas se não afastam de Deus. Jesus responde aos 

doutores da lei, utilizando a linguagem vigorosa do 

Profeta Isaías: “Este povo honra-me com os lábios, mas 

o seu coração está longe de Mim. É vão o culto que Me 

prestam. As doutrinas que ensinam não passam de 

preceitos humanos.” Os profetas tinham condenado o 

formalismo religioso. Para Deus, mais que os gestos 

exteriores, contam as convicções profundas, que 

nascem do coração. 

São Tiago, na segunda leitura da Missa de hoje, 

também nos pede: “Sede cumpridores da palavra e não 

apenas ouvintes.” A fé traduz-se em obras de 

misericórdia, porque a fé sem obras está morta: “O 

homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. 

Assim como o corpo sem espírito está morto, também a 

fé sem obras está morta.” (Tg 2, 24-2) Portanto, “a 

religião pura e sem mancha consiste em visitar os 

órfãos e as viúvas e conservar-se puro do contágio do 

mundo.” (Tg 1, 22-27) 

Hoje falamos constantemente da poluição que 

ameaça destruir o nosso planeta. Já não se pode beber 

em qualquer fonte, porque a água está poluída. Jesus 

diz que o nosso coração também pode estar 

contaminado pela impureza, pela inveja, pelo orgulho, 

pelos vícios. Examinemos a nossa consciência à luz da 

lista de pecados enumerados por Jesus, no Evangelho 

que acabámos de escutar. 

Com Nossa Senhora pedimos ao Pai celeste, em 

nome de Jesus para que o Espírito Santo nos dê um 

coração novo, um coração que seja como uma fonte de 

água pura e cristalina. Peçamos para que todos possam 

saciar a sua sede com o nosso amor fraterno. Jesus, 

purificai-nos do contágio do mundo, com o fogo do 

Vosso Amor divino. 
 

 

 

«Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, 
como está escrito: 'Este povo honra-Me com os lábios, 

mas o seu coração está longe de Mim.  
É vão o culto que Me prestam, e as doutrinas que 

ensinam não passam de preceitos humanos'.»  
 (Mc 7, 6-8) 
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Fala o Santo Padre 
 

«Tal como outrora para os fariseus,  

também para nós existe o perigo  

de nos considerarmos retos ou, pior ainda,  

melhores do que os outros, só porque 

observamos certas regras e costumes,  

embora não amemos o nosso próximo.» 

 

O Evangelho deste domingo apresenta um debate 

entre Jesus e alguns fariseus e escribas. A discussão 

refere-se ao valor da «tradição dos antigos» (Mc 7, 3) 

que Jesus, inspirando-se no profeta Isaías, define como 

«preceitos humanos» (v. 7) e que nunca deve tomar o 

lugar do «mandamento de Deus» (v. 8). As antigas 

prescrições em questão abrangiam não apenas os 

preceitos de Deus revelados a Moisés, mas uma série 

de regras que especificavam as indicações da lei 

mosaica. Os interlocutores aplicavam tais normas de 

modo bastante escrupuloso, apresentando-as como 

expressão de religiosidade autêntica. Portanto, a Jesus 

e aos seus discípulos repreendem a transgressão 

daquelas normas, em particular no que se refere à 

purificação exterior do corpo (cf. v. 5). A resposta de 

Jesus tem a força de um pronunciamento profético: 

«Descuidando o mandamento de Deus — afirma — 

apegais-vos à tradição dos homens» (v. 8). São 

palavras que nos enchem de admiração pelo nosso 

Mestre: sentimos que nele há verdade e que a sua 

sabedoria nos liberta dos preconceitos. 

Mas atenção! Com estas palavras Jesus quer 

alertar-nos também a nós, hoje, para não pensarmos 

que a observância exterior da lei é suficiente para 

sermos bons cristãos. Do mesmo modo como outrora 

para os fariseus, também para nós existe o perigo de 

nos considerarmos retos ou, pior ainda, melhores do 

que os outros, só porque observamos certas regras e 

costumes, embora não amemos o nosso próximo, 

sejamos duros de coração, soberbos e orgulhosos. A 

observância literal dos preceitos é algo estéril, se não 

muda o coração nem se traduz em atitudes concretas: 

abrir-se ao encontro com Deus e à sua Palavra na 

oração, procurar a justiça e a paz, socorrer os pobres, 

os mais frágeis, os oprimidos. Nas nossas 

comunidades, nas nossas paróquias e nos nossos 

bairros todos nós sabemos quanto mal fazem à Igreja e 

quanto escândalo dão as pessoas que se dizem muito 

católicas e vão com frequência à Igreja, mas depois, na 

sua vida quotidiana, descuidam a família, falam mal dos 

outros e assim por diante. É isto que Jesus condena, 

porque este é um contratestemunho cristão. 

Dando continuidade à sua exortação, Jesus 

concentra a atenção num aspeto mais profundo, 

afirmando: «Nada há fora do homem que, entrando 

nele, o possa manchar; mas é o que sai do homem que 

o torna impuro» (v. 15). Deste modo, Ele salienta o 

primado da interioridade, ou seja, a supremacia do 

«coração»: não são as realidades externas que nos 

fazem santos ou não santos, mas é o coração que 

exprime as nossas intenções, as nossas opções e o 

desejo de fazer tudo por amor a Deus. As atitudes 

exteriores constituem a consequência daquilo que já 

decidimos no nosso coração, e não o contrário: com a 

atitude exterior, se o coração não muda, não somos 

cristãos autênticos. A fronteira entre o bem e o mal não 

passa fora de nós, mas, ao contrário, dentro. Então 

podemos interrogar-nos: onde está o meu coração? 

Jesus dizia: «Onde está o teu tesouro, lá também está o 

teu coração». Qual é o meu tesouro? É Jesus, é a sua 

doutrina? Então, o coração é bom. Ou o tesouro é outra 

coisa? Portanto, é o coração que se deve purificar e 

converter. Sem um coração purificado, não podemos ter 

mãos verdadeiramente limpas, nem lábios que 

pronunciam palavras de amor sinceras — tudo é falso, 

uma vida ambígua — lábios que pronunciam palavras 

de misericórdia, de perdão. Isto só pode ser feito por um 

coração sincero e purificado. 

Peçamos ao Senhor, por intercessão da Virgem 

Santa, que nos conceda um coração puro, livre de toda 

a hipocrisia. É com este adjetivo que Jesus se dirige aos 

fariseus: «hipócritas», porque eles dizem uma coisa e 

fazem outra. Um coração livre de qualquer hipocrisia, de 

modo a sermos capazes de viver segundo o espírito da 

lei e de alcançar a sua finalidade, que é o amor. 
 

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro,  

agosto de 2015 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 03 – S. Gregório Magno (Papa e Doutor da Igreja). 

Dia 04 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
Ânforas e jarros 

 

No tempo de Abraão (1.800 a.C.) os antepassados 

do povo de Israel já fabricavam recipientes de cerâmica, 

modelados no torno do oleiro, cozidos no forno. No 

tempo de Jesus eram muito utilizados grandes jarros de 

mais de 1,20 metros de altura e 100 litros de 

capacidade. Continham água para as purificações; uma 

espécie de “água-benta”, obtidas ao misturar nela cinzas 

do sacrifício de uma vitela de pele avermelhada. Se  
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caísse nela um pequeno inseto a água ficava impura.  

Devia realizar-se um completo ritual para lhe devolver a 

pureza.   

Jesus critica a atenção prestada a estes rituais em 

detrimento do amor solidário. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (82) 
 

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” 

Sobre as nuvens que tapam o (teu) sol: não tenhas 

medo das travessias do deserto que a vida te trouxer. 

Acredita que são elas que te ajudam a fazer o caminho 

até ao lugar onde és esperada. Sobre todas as fórmulas 

para a felicidade que te queiram «vender»: não tenhas 

medo de ouvir (muito mais) a voz do teu coração. Quase 

tudo o que buscas do lado de fora existe dentro de ti. 

Basta que pares e te aprendas a escutar(te). 
 

– Lembra-te sempre: O caminho que 

escolheres é o melhor de todos. Porque é o 

teu. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 
      As máscaras dos hipócritas têm cores bonitas, mas 

sob a sua falsidade há apenas enganos e mentiras. 
 

      As máscaras dos enganos têm belas palavras, mas 

sob as suas artimanhas só há abusos e fraudes. 
 

      Senhor, ensina-nos a ser sinceros e a caminhar pela 

vida dizendo sempre a verdade que é o manancial da 

honestidade. 
 

      Senhor, ajuda-nos a ser pessoas de palavra; sempre 

dispostos a cumprir as promessas que fazemos. 
 

 

 

Se perguntássemos a Jesus:  

«Quem poderá subir à montanha do Senhor e 

apresentar-se no seu santuário?»  

Ele, como o salmista, responderia: «O que tem as 

mãos inocentes e o coração limpo».  

(SI 24, 3-4). 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

A besta comedeira, 

pedras na cevadeira. 

2 

De fartas ceias, 

estão as sepulturas cheias. 

3 

Melhor é o desejo, 

que o fastio. 

4 

A boca de fraco, 

esporada de vinho. 

5 

A bom bocado, 

bom grito. 

6 

A bom amigo, 

com o teu pão e o teu vinho. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– FERNANDA COSTA, no próximo Sábado, dia 4 de 

setembro.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A).  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– MADALENA BESSA, hoje, Domingo, dia 29 de 

agosto. 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– RICARDO BRITO, no próximo Sábado, dia 4 de 
setembro. 

 

O Jornal do Leitor deseja à Fernanda, à Madalena e 

ao Ricardo muitos parabéns e um aniversário festejado 

com muita alegria, com muita festa, com um grande bolo 

e com muito e bom champagne.  

Parabéns aos três aniversariantes! 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
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 obri- 
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gatório, 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 

 

Numa loja de eletrodomésticos, pergunta um 

alentejano: 

– Os senhores têm televisões a cores? 

– Temos, sim! 

– Então, dê-me uma azul.! 

 

2 
 

 Um alentejano entra num elevador e o empregado 

pergunta: 

– Para que andar o senhor vai? 

– Qualquer um. Já errei no edifício… portanto… 

 

3 
 

– Sabes por que é que os alentejanos tiram o “i” ao 

leite e dizem “lete”? 

– É para o colocarem no café. Por isso dizem 

“caféi”.! 

 

4 
 

– Num banco de jardim, um pombo suja o chapéu de 

um alentejano. Disse-lhe uma velhinha: 

– Tome lá um bocado de papel higiénico, senhor. 

– Não é preciso, senhora. Como vou agora saber 

qual deles defecou? 

 

5 
 

– Sabes por que é que os alentejanos têm sempre o 

pé esquerdo sujo? 

– Porque quando eram crianças, as suas mães 

diziam-lhes: limpem os pés direito! 

 

6 
 

– Então o compadre vai casar-se por amor ou por 

interesse? 

– Olhe, compadre, acho que por amor porque não 

tenho interesse nenhum nela.! 
 

 

 

JORNAL DO LEITO 

 

 
 

 

Ser sacerdote 

e ser Sacerdote Ordenado 
 

HUGO DE AZEVEDO 

 

Imobilizado na sua cadeira de inválido, rosário nas 

mãos, procurava meditar cada mistério luminoso, como 

já costumava contemplar os dos outros terços. 

Primeiro mistério: o Batismo de Jesus. Ah, o nosso 

Batismo, o Santo Batismo! A vida sobrenatural, a filiação 

divina, a união com Cristo!... A Comunhão dos Santos! 

A Igreja, nossa Mãe! O Céu à vista. 

Segundo mistério: as Bodas de Caná. Outro 

sacramento: o Matrimónio! Precisamente o «seu» 

sacramento! O seu caminho na Terra, a sua entrega a 

Deus ao serviço da família, e seu «primeiro negócio» 

nesta vida… O amor humano elevado e elevando-o ao 

Amor infinito e eterno. 

Terceiro mistério: o Anúncio da Salvação e o apelo à 

conversão: o sacramento da Penitência! O perdão sem 

limites, tornado festa do Pai! A divina amnésia de todos 

os meus pecados e a restauração de todo o bem que, 

até sem reparar, fiz a alguém! 

– Vamos pela via sacramental, descobriu com muito 

gosto. Continuemos. 

Quarto mistério: a Transfiguração. Ora, a 

Transfiguração, que sacramento sugere? Mas desta vez 

nada lhe ocorria… 

Adiante! Passemos ao último: a instituição do 

admirável sacramento da Sagrada Eucaristia, Sacrifício 

e Sacramento dos Sacramentos! «Centro e raiz» da 

santificação! Jesus, Verdadeiro Deus e verdadeiro 

Homem, tão verdadeiro que não pode suportar a nossa 

separação; que prometeu nunca nos deixar sós, apesar 

da nossa rudeza, da nossa frieza e, desgraçadamente, 

da nossa malvadez! Quem mereceria tal Amigo? E tão 

estreita intimidade com o próprio Deus? 

Só lhe faltava o mistério anterior: a Transfiguração… 

Mas por fim, descobriu: o Sacerdócio! 

De facto, o que é o sacerdócio, senão a nossa 

transfiguração em Cristo? Se qualquer cristão pode 

exclamar como São Paulo «já não sou eu quem vive; é 

Cristo que vive em mim», que dizer do sacerdote? O 

sacerdote, que declara, com toda a verdade e eficácia, 

«Isto é o meu Corpo», «Este é o cálice do meu 

Sangue», «Eu te absolvo»!... 

Sacerdote: foste completamente absorvido por 

Cristo! O teu currículo não vale nada; é uma ridícula 

sombra na grandeza recebida pela tua Ordenação. A 

tua história é a História Sagrada. A tua biografia é o 

Evangelho. 

Transfigurado em Cristo, esquece-te de ti; pensa em 

ti apenas para agradecer, prostrado, o perdão, a 

vocação, a tua missão e as graças divinas. 
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Chefe escuteiro… 

   
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. 
 

Assim deviam ser os líderes dos nossos grupos 

paroquiais…  
    

  

 
 

 

 

Plantando jabuticabas   
 
Um camponês muito idoso estava a plantar um 

arbusto pequenino, com muito carinho, quando se 

aproximou um jovem que lhe perguntou: 

– Que planta é essa que você está a plantar? 

– É uma jabuticabeira… 

– E quanto tempo é que ela demorará a dar fruto? 

– Pelo menos uns quinze anos… 

– E o senhor ainda espera colher frutos dessa árvore 

que está a plantar? 

– Não sei…acho que o fim da minha jornada se 

aproxima… 

– Então que vantagem tira desse trabalho que está a 

fazer? 

– Nenhum, exceto a vantagem de saber que 

ninguém comeria jabuticabas se todos pensassem como 

tu. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

29-08-2021  

 XXII 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 Manuela Monteiro Fernanda Costa 

1.ª Leitura Manuela Monteiro Fernanda Costa 

2.ª Leitura Manuela Monteiro Fernanda Costa 

Oraç Universal Manuela Monteiro Fernanda Costa 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

29-08-2021  

 XXII 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 Meireles Martinho Matos 

Local - 2  - A - Manuel Leão Maria José 

Local - 3 José M.ª Matos Toni Moreira 

Local - 4 Glória Martins Maria Guiomar 

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. 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

MÁGUA: 
 

É um espinho que a gente coloca no coração 

e se esquece de retirar. 
 
 

 

Jornal concluído em 30 de julho 
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