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XXIII Domingo Comum 
 

Abre-te! É o desafio de Jesus, que se aproxima de 

nós, para nos desamarrar dos nossos medos, para nos 

abrir os ouvidos à sua Palavra e nos fazer proclamar as 

maravilhas de Deus. Em cada Eucaristia, Jesus vem até 

nós, nós vamos até Ele e Ele nos forma e transforma e 

nos conforma à sua imagem! Abramos o nosso coração 

ao toque da sua ternura, para acolhermos a sua 

misericórdia. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 118, 137.124 
 

Vós sois justo, Senhor, e são retos os vossos 

julgamentos.  

Tratai o vosso servo segundo a vossa bondade. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Abramos os ouvidos, para soltarmos o coração.  

O verbo escutar aparece 1159 vezes no Antigo 

Testamento e é muitas vezes referido a Deus que – 

garante Isaías – não é surdo (Is 51, 1). Mas, ao 

contrário dos homens, que muitas vezes fecham os 

ouvidos ao grito do pobre que implora ajuda e imediata-

mente os abrem logo que ouvem elogios e felicitações, 

o Senhor está atento apenas às orações, ao choro, aos 

lamentos do seu povo. «Se ele vier a clamar por mim – 

diz o Senhor – ouvi-lo-ei, porque Eu sou misericordioso» 

(Ex 22, 26). Em nenhum texto do Antigo Testamento se 

diz que Ele ouve os louvores que lhe são dirigidos. 

São sensibilidades auditivas muito diferentes. 

No livro do Deuteronómio e pela boca dos profetas 

repete-se com insistência o convite: «Escuta, Israel!» 

(Dt 6,4); «Ouvi a palavra do Senhor» (Os 4, 1). A recusa 

a escutar esta voz é o grande pecado. 

Zacarias dirige uma acusação grave ao seu povo: 

«Taparam os seus ouvidos para não ouvirem, 

endureceram o coração como um diamante para não 

escutarem» (Zc 7, 11-12) e Jeremias define Israel como 

um «povo ignorante e insensato, que tem olhos e não 

vê, ouvidos e não ouve» (Jr 5, 21). O Senhor pede ao 

seu povo a docilidade e a adesão à sua palavra, mas a 

resposta que recebe é desanimadora: «Tu moras no 

meio desta raça de gente rebelde – confia Ele a 

Ezequiel – que tem ouvidos para ouvir e não ouve, 

porque são gente rebelde» (Ez 12, 2). 
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A surdez, na Bíblia, é a imagem da rejeição da 

palavra de Deus, representa a condição do ser humano 

seduzido por vozes enganadoras. É uma condição 

dramática, uma patologia grave, mas o Senhor 

prometeu curá-la.  

– Dá-me, Senhor, um coração que ouça a tua 

palavra. 
 

 

 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Is 35, 4-7a 

 

MONIÇÃO: 
 

O anúncio do Messias libertador que fará ouvir os surdos e 

falar os mudos. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

4Dizei aos corações perturbados: «Tende 

coragem, não temais. Aí está o vosso Deus; 

vem para fazer justiça e dar a recompensa; Ele 

próprio vem salvar-nos». 5Então se abrirão os 

olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos 

dos surdos. 6Então o coxo saltará como um 

veado e a língua do mudo cantará de alegria. 

As águas brotarão no deserto e as torrentes na 

aridez da planície; 7aa terra seca transformar-      

-se-á em lago e a terra árida em nascentes de 

água. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Coloca um semblante adequado à leitura, porque vais 

transmitir uma mensagem de alegria e de júbilo, àquele povo 

judeu que regressa à terra prometida, após ter estado 40 anos 

exilado. Podes interrogar-te: mas se isso foi há tantos séculos, 

qual é a necessidade em transmitir agora a mensagem com 

perfeição? 

– É muita, porque a mensagem, hoje, é para nós. Com 

efeito, quantos de nós batizados, vivemos inquietos, porque 

não conhecemos a razão da nossa esperança, que é Cristo, 

que nos liberta do pecado e do erro e nos introduz na vida 

eterna, no Céu. Continuamos a cuidar muito dos nossos 

cemitérios, – como se tudo acabasse ali –, e a cuidar pouco da 

vida eterna.   

De resto a leitura não é difícil de proclamar, desde que 

respeites a pontuação do texto. No entanto, não dispensa 

preparação. 

Exercita palavras, como; perturbados (não é “preturbados”) 

/ recompensa / desimpedirão / brotarão / torrentes / aridez / 

transformar-se-á / árida / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
O profeta dirige-se aos Israelitas, exilados na 

Babilónia, e promete-lhes um futuro radioso: «O deserto 

e a terra árida vão alegrar-se, a estepe exultará e dará 

flores belas como narcisos. Vai cobrir-se de flores e 

transbordar de júbilo e de alegria» (Is 35, 1-2). Com 

estas imagens dulcíssimas é anunciada a intervenção 

iminente do Senhor a favor do seu povo. Depois vem a 

exortação à esperança: «Tende coragem, não temais. 

Aí está o vosso Deus; Ele próprio vem salvar-nos» (v. 4) 

e a descrição do renovamento causado pela vinda do 

Senhor: «Então se abrirão os olhos dos cegos e se 

desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo 

saltará como um veado e a língua do mudo cantará de 

alegria» (v. 5-6). 

Na Bíblia, a cegueira (não ver), a surdez (não ouvir), 

a paralisia (não caminhar), o mutismo (não falar) são ca-

racterísticas muitas vezes associadas a Israel, «povo 

cego, apesar de ter olhos, e surdo, apesar de ter 

ouvidos» (Is 43, 8), povo que – como dizem 

frequentemente os profetas – fecha os ouvidos à voz do 

seu Deus e, não tendo ouvido a sua palavra, é incapaz 

de a anunciar. 

No entanto, o Senhor – garante o profeta – está para 

intervir a favor de Israel. Todas as suas fraquezas e 

enfermidades serão curadas. Não tardará a aparecer a 

luz da salvação e os deportados encaminhar-se-ão para 

a terra de seus pais; os seus joelhos vacilantes serão 

revigorados, hão de ouvir e proclamar as maravilhas do 

seu Deus. 

Com este oráculo surgiu em Israel a convicção de 

que, com a sua vinda, o messias operaria uma 

transformação extraordinária do mundo. Ao realizar 

estes sinais, Jesus apresentou-se como o messias 

esperado. 

A leitura termina (v. 6-7) com o anúncio de uma 

mudança também da terra que irá acolher os exilados 

que regressam da Babilónia: «A terra árida transformar-   

-se-á em nascentes de água» e os lugares que antes 

eram habitados por animais selvagens tornar-se-ão 

campos fecundos e jardins irrigados. Não só os seres 

humanos, mas também toda a criação participará da 

salvação do Senhor. 
 

 

 

Dizei aos corações perturbados: «Tende 
coragem, não temais. Aí está o vosso Deus; 

vem para fazer justiça e dar a recompensa; Ele 
próprio vem salvar-nos».  

 

(Is 35, 4) 
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Salmo Responsorial 
Sl 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 - (R. 1) 

 
MONIÇÃO: 
 

Cantemos ao Senhor que é a luz que brilha nas trevas, a 

esperança dos que caminham para a casa do Pai. 

 

REFRÃO: 
 

Ó MINHA ALMA, LOUVA O SENHOR. 

 

SALMO: 

 

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 

dá pão aos que têm fome 

e a liberdade aos cativos. 

 

O Senhor ilumina os olhos dos cegos, 

o Senhor levanta os abatidos, 

o Senhor ama os justos. 

 

O Senhor protege os peregrinos, 

ampara o órfão e a viúva 

e entrava o caminho aos pecadores. 

 

O Senhor reina eternamente; 

o teu Deus, ó Sião, 

é rei por todas as gerações. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Tg 2, 1-5 

 
MONIÇÃO: 
 

A segunda leitura traz-nos exortações práticas: nada de 

distinção de pessoas no coração da assembleia cristã. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

Meus irmãos: 1A fé em Nosso Senhor Jesus 

Cristo não deve admitir aceção de 

pessoas. 2Pode acontecer que na vossa 

assembleia entre um homem bem vestido e 

com anéis de ouro e entre também um pobre e 

mal vestido; 3talvez olheis para o homem bem 

vestido e lhe digais: «Tu, senta-te aqui em bom 

lugar», e ao pobre: «Tu, fica aí de pé», ou 

então: «Senta-te aí, abaixo do estrado dos 

meus pés». 4Não estareis a estabelecer 

distinções entre vós e a tornar-vos juízes com 

maus critérios? 5Escutai, meus caríssimos 

irmãos: Não escolheu Deus os pobres deste 

mundo para serem ricos na fé e herdeiros do 

reino que Ele prometeu àqueles que O amam? 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Tal como a primeira, também esta 2.ª leitura, não é difícil 

de proclamar, desde que respeites escrupulosamente toda a 

pontuação e demais sinaléticas (= “«aspas»”) do texto. 

Não leias a correr, que não é a mesma coisa que ler 

devagar. Esta leitura pede um ritmo próprio ao seu estilo. 

Podes fazer a divisão do texto na última frase “Escutai 

meus caríssimos irmãos: Não escolheu…?” Está aqui toda a 

riqueza do texto.  

Exercita as palavras: acepção (Lê “aceção” porque o “p” é 

mudo, por isso não se lê e, agora, já não se escreve) / 

distinções / e outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
«O rico comete injustiças e, ainda por cima, ameaça; 

o pobre é ofendido, e ainda pede desculpa» (Eclo 13, 3). 

É a constatação amarga de um israelita piedoso do 

século II a.C. e é também aquilo que cada um de nós 

verifica na vida de todos os dias. Os ricos e os 

poderosos gozam de privilégios, são-lhes reservados os 

lugares de honra, digam eles o que disserem recebem 

aplausos, e, mesmo se erram, são poucos os que têm a 

coragem de levantar a voz para os condenar. Na nossa 

sociedade esta discriminação entre ricos e pobres é 

aceite como uma coisa normal; mas será lícito deixar 

que entre também na comunidade cristã? 

Tiago responde a esta pergunta com um exemplo 

muito provocatório: «Pode acontecer que na vossa 

assembleia entre um homem bem vestido e com anéis 

de ouro e entre também um pobre mal vestido...» (v. 1-

4). A comunidade que faz tais discriminações adequa-se 

ao espírito do mundo, onde o rico é tratado de modo 

preferencial e o pobre nada conta. Mas a comunidade 

foi constituída para dar um sinal oposto, para indicar as 

preferências de Deus pelos pobres; Ele, de facto, 

«escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na 

fé e herdeiros do reino» (v. 5). 

Por pobres a Bíblia não entende apenas os que não 

têm dinheiro, mas todas aquelas pessoas que são 

menos favorecidas pela vida, que por uma razão ou por 

outra tendem a ser marginalizadas. É a estas pessoas  
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que a comunidade cristã deve prestar maior atenção, 

mostrando que os seus critérios são opostos aos do 

mundo. 

Nas nossas igrejas desapareceram completamente, 

ou, pelo menos, estão a desaparecer, as discriminações 

de que falava Tiago. Provamos instintivamente uma 

sensação de incómodo quando ainda é reservado um 

lugar de honra a alguma personagem. Damo-nos conta 

da incongruência, da incompatibilidade entre uma tal 

atitude e a celebração eucarística. 

O problema, nos dias de hoje, não se põe dentro da 

igreja, mas fora. Os lugares reservados às autoridades, 

aos benfeitores insignes, aos dignatários já não existem, 

mas as discriminações persistem no exterior. Na vida de 

todos os dias é difícil tornar concreto o sinal de 

fraternidade e de igualdade que celebramos quando 

estamos reunidos em santa assembleia para escutar a 

palavra de Deus e partilhar o pão eucarístico. 

Há quem acuse as nossas comunidades de 

hipocrisia, mas tal não é correto. Como toda a gente, 

também os cristãos são fracos e pecadores. As nossas 

assembleias, reunidas no dia do Senhor, não celebram 

tanto aquilo que são, mas o que se devem tornar. A 

Eucaristia recorda-nos como deve ser o mundo novo 

que somos chamados a construir: um mundo em que 

todos, sobretudo os últimos, se sintam acolhidos e 

amados. 
  

 

 
 

 
 

 
Aclamação ao Evangelho 

cf. Mt 4, 23 

 
MONIÇÃO: 

 

A cura de um surdo-mudo ou o milagre da comunicação! 

  

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Jesus pregava o Evangelho do reino 

e curava todas as enfermidades entre o povo. 
 

 

 

Jesus recomendou que não contassem 

 nada a ninguém. Mas, quanto mais lho 

recomendava, tanto mais intensamente eles o 

apregoavam. Cheios de assombro, diziam: «Tudo o 

que faz é admirável: faz que os surdos oiçam  

e que os mudos falem». 
 

(Mc 7, 36-37) 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

 

Evangelho 
 Mc 7, 31-37 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 31Jesus deixou de novo a 

região de Tiro e, passando por Sidónia, veio 

para o mar da Galileia, atravessando o 

território da Decápole. 32Trouxeram-Lhe então 

um surdo que mal podia falar e suplicaram-Lhe 

que impusesse as mãos sobre ele. 33Jesus, 

afastando-Se com ele da multidão, meteu-lhe 

os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a 

língua. 34Depois, erguendo os olhos ao Céu, 

suspirou e disse-lhe: «Effathá», que quer dizer 

«Abre-te». 35Imediatamente se abriram os 

ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da 

língua e começou a falar corretamente. 36Jesus 

recomendou que não contassem nada a 

ninguém. Mas, quanto mais lho recomendava, 

tanto mais intensamente eles o apregoavam.  
37Cheios de assombro, diziam: «Tudo o que faz 

é admirável: faz que os surdos oiçam e que os 

mudos falem». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Causam uma certa surpresa alguns pormenores 

pouco habituais, presentes neste trecho. Jesus não cura 

o doente, como costumava fazer, com a simples 

palavra, mas leva-o para um lugar à parte, longe da 

multidão, mete-lhe os dedos nas orelhas, toca-lhe a 

língua com saliva, ergue os olhos ao céu, emite um 

gemido, pronuncia uma palavra estranha e por fim, 

precisamente depois de lhe ter libertado a língua, 

impõe-lhe o silêncio. O seu comportamento aproxima-se 

muito do dos magos. 

É em terra pagã que acontece esta cura  
feita por Jesus 

Não deve causar surpresa a singularidade desta 

cena, porque os terapeutas da antiguidade 

acompanhavam habitualmente as suas ações curativas 

com gestos misteriosos. Procuravam criar uma atmosfera 
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arcana (oculta), mantinham secretas as suas práticas 

exorcistas e as suas receitas, recorriam à imposição das 

mãos e proferiam fórmulas esotéricas (ocultas). Jesus 

adequa-se à mentalidade da gente do seu tempo, faz os 

gestos habituais dos curandeiros, mas, como veremos, 

dá a estes gestos um significado novo. 

Consideremos antes de mais o lugar onde se passa 

o episódio. Estamos na Decápole (v. 31), a região onde 

Jesus expulsou de um possesso uma legião de 

demónios que depois entraram nos porcos e se 

precipitaram no mar (Mc 5, 1). Estamos, portanto, numa 

terra pagã, e esta colocação geográfica, posta 

propositadamente em relevo pelo evangelista, tem um 

significado teológico inegável. 

O doente a curar é um surdo-mudo, ou melhor, um 

surdo que mal podia falar, que se exprime de forma 

desarticulada e incompreensível. O termo grego 

moghilálos, com que o evangelista define a 

enfermidade, é muito raro. Em toda a Bíblia, aparece 

apenas no nosso relato e no trecho de Isaías que nos é 

proposto na primeira leitura. É evidente que, ao utilizá-   

-lo, Marcos pretende referir-se à profecia e proclamar o 

seu cumprimento. 

Para Isaías, surdo-balbuciente era o povo de Israel, 

mas o doente que é apresentado a Jesus, sendo um 

pagão, como acabámos de ver, representa a condição 

de qualquer pessoa que ainda não encontrou Cristo. 

O surdo é incapaz de ouvir o que lhe é dito e, 

consequentemente, não pode também comunicar...   

aquilo que não ouviu; vive isolado, fechado no próprio 

mundo. 

No tempo de Jesus todas as doenças eram 

consideradas um castigo de Deus, mas a surdez era 

vista como uma maldição, porque impedia a pessoa de 

escutar a palavra do Senhor proclamada nas sinagogas.  

No Evangelho de Marcos o surdo-balbuciente é a 

imagem de quem nunca teve oportunidade de encontrar 

Cristo e escutar o seu Evangelho; indica também quem, 

propositadamente, fecha os próprios ouvidos e não 

permite que a palavra de salvação penetre no seu 

coração. 

Quem sofre de «surdez espiritual» e não adere à fé 

não pode igualmente celebrar a salvação porque não 

tem experiência do que isso seja: «Acreditar de coração 

leva a obter a justiça, e confessar com a boca leva a 

obter a salvação» (Rm 10, 9-14). 

Curando o surdo-mudo, Jesus proclama o início de 

um novo diálogo entre o céu e a terra. A todos, judeus e 

pagãos, são abertos os ouvidos e o coração; todos 

podem ouvir o Evangelho, acolhê-lo na fé e anunciá-lo 

aos irmãos. 

A ação curativa de Jesus marca também o início de 

relações novas entre os povos, as religiões e as 

culturas; é o sinal do encontro, do diálogo, da 

compreensão. É surdo e mudo quem não se confronta, 

quem é incapaz de dialogar com as outras pessoas, 

quem fica fechado no próprio mundo, certo de possuir já 

toda a verdade e nada mais ter a aprender. 

A palavra de Cristo abre os ouvidos e liberta a língua 

também nas nossas famílias, nas comunidades cristãs, 

nos ambientes sociais, lugares onde muitas vezes, mais 

do que comunicar, nos agredimos, devido à 

incapacidade de ouvir as razões e as necessidades do 

outro. 

O surdo-mudo é levado a Jesus  

por quem já O conhece 

Neste episódio – notámo-lo logo no início – vários 

pormenores assumem um significado simbólico, e neles 

encontramos referências explícitas ao rito do Batismo. 

Começamos por evidenciar o facto de o surdo-mudo 

não se apresentar sozinho a Jesus; com efeito, ele vem 

acompanhado por algumas pessoas. Ele podia mover-     

-se sozinho, não se encontrava nas mesmas condições 

do cego de Betsaida que precisava de ser levado pela 

mão (Mc 8, 22-23). Se Marcos sublinha este pormenor, 

aparentemente supérfluo, quer dizer que nele está 

presente uma mensagem. Para chegar a Cristo e ouvir 

dele a Palavra que cura é necessário ser-se 

acompanhado por alguém, por quem já conheceu o 

Mestre e fez a experiência do poder salvífico da sua 

palavra. 

Na igreja primitiva, quem primeiro se acostava 

(aproximava) a uma pessoa fechada em si, distante de 

Deus, fechada ao diálogo com os irmãos e a levava pela 

mão, lhe falava de Cristo e a conduzia a Ele, tinha 

depois, no dia do Batismo, o papel de padrinho do 

neófito. 

O milagre acontece longe da multidão (v. 33). A 

razão é a mesma pela qual, na conclusão, é dada a 

ordem de não contar o que aconteceu (v. 36). Jesus não 

quer que se espalhe a notícia de que é Ele o Messias. 

No Evangelho de Marcos é evocado muitas vezes o 

«segredo» imposto por Jesus acerca da sua identidade. 

Até chegar o momento da Páscoa as multidões não 

estão em condições de compreender quem Ele seja, 

estão constantemente expostas ao perigo de o 

considerar um messias glorioso, um senhor deste 

mundo. Temos certamente presente ainda, porque o 

meditámos há poucos domingos, o mal-entendido da 

multidão perante a «multiplicação» dos pães. Só depois 

da morte e ressurreição é que os discípulos terão as 

ideias claras, e só então serão enviados a anunciar a 

todos que Jesus é o Filho de Deus. 

O pormenor de afastar-se da multidão poderia ter 

ainda um outro significado: quem no Batismo é curado 

da surdez e escuta a palavra de Deus já não pertence à 

multidão dos pagãos, torna-se uma pessoa eleita, 

«separada», não fisicamente, mas pela vida moral 

completamente nova. 

Antes de fazer o milagre, Jesus ergue os olhos ao 

céu e suspira. Na antiguidade era frequente as pessoas 

que faziam curas terem este tipo de gestos. Era uma 

forma de se concentrarem, de se deixarem compenetrar 

pela potência da divindade antes de fazer o milagre. 

Uma recomendação que era feita ao taumaturgo 

(milagreiro) era a seguinte: «Aspira em ti, com toda a  
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força do divino, o hálito do espírito, olhando-o 

diretamente.» 

Feitos por Jesus, estes gestos tornam-se oração (Mc 

6, 41), são sinais da sua união com o Pai e, para nós, 

um convite a estabelecer uma relação mais profunda 

com o Senhor antes de intervirmos para ajudar um 

irmão. Só depois de «inspirar» o Espírito, o hálito de 

Deus, é que estamos em condições de comunicar esta 

força vivificante a quem se encontra em condições de 

morte. 

O gesto de meter-lhe os dedos nos ouvidos é o 

mesmo que é realizado na celebração do sacramento 

do Batismo. O ministro toca o ouvido com o polegar e 

reza assim: «O senhor Jesus que fez ouvir os surdos e 

falar os mudos te conceda o privilégio de rapidamente 

ouvires a sua Palavra e professares a tua fé». O cristão 

não é apenas alguém que pode escutar o Evangelho, 

mas alguém que está também habilitado a anunciar a 

mensagem que escutou. 

Para se entender o gesto de pôr a saliva na língua 

do mudo devemos ter em conta que, na conceção 

popular, a saliva era considerada uma espécie de 

concentrado do hálito, uma materialização do respiro. 

Tocando com a sua saliva a língua do surdo-mudo, 

Jesus pretendeu comunicar-lhe o seu respiro, o seu 

Espírito. É o que acontece no Batismo: o cristão recebe 

o Espírito de Cristo que o torna seu profeta, mensageiro 

do seu Evangelho. 

Effathá é uma palavra aramaica, a língua falada por 

Jesus, e significa «Abre-te». Não é dirigida ao ouvido, 

mas à pessoa que antes não conseguia ouvir. É um 

convite a abrir de par em par as portas do coração e a 

deixar entrar Cristo e o seu Evangelho na própria vida. 

A última parte do trecho (v. 35-37) refere, de forma 

detalhada, o resultado da intervenção curativa de Jesus 

e termina com um «coro final». A multidão canta a 

própria alegria porque se realizou a profecia de Isaías: 

Deus fez com que os surdos oiçam e os mudos falem (Is 

35, 5-6). 

Este grito de agradecimento é a profissão de fé da 

comunidade que viu mais uma pessoa chegar à 

salvação. Agora este irmão pode participar na 

assembleia que se reúne no dia do Senhor. Une-se à 

comunidade para escutar a Palavra e proclamar, não 

balbuciando, mas de forma articulada e consciente, as 

maravilhas de Deus. Fez a experiência da potência 

curativa que deriva do contacto com Jesus e vê repetir-     

-se nos sacramentos, para si e para os outros, aqueles 

mesmos gestos que o salvaram. 
 

 

 

Escutai, meus caríssimos irmãos:  

Não escolheu Deus os pobres deste mundo  

para serem ricos na fé e herdeiros do reino que 

Ele prometeu àqueles que O amam? 

 

(Tg 2, 5) 

 

 
 

 

Oração Universal 
 
 

 

1 

Pelo Papa Francisco e seus colaboradores, 

pelos bispos e servidores das dioceses, 

pelos párocos e pelos fiéis que os ajudam, 

oremos, irmãos. 

2 

Pelos que defendem a paz entre as nações, 

pelos que se levantam contra as injustiças 

e pelos que dão pão a quem tem fome, 

oremos, irmãos. 

3 

Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos, 

pelos pobres dos países mais pobres 

e por todos os que estão ao seu serviço, 

oremos, irmãos. 

4 

Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 

pelos que não puderam vir por estarem doentes 

e pelos que entre nós estão mais tristes, 

oremos, irmãos. 

5 

Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos, 

pelos que no mundo inteiro são vítimas de violência 

e pelos que morrem por causa da sua fé, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 41, 2-3 
 

Como suspira o veado pela corrente das águas, 

assim minha alma suspira por Vós, Senhor.  

A minha alma tem sede do Deus vivo.  

 

  OU:  -  
Jo 8, 12 

 

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; quem Me segue 

não anda nas trevas,  

mas terá a luz da vida. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Monição da comunhão 
 

Abre-te ao dom de ti. Abre-te para o dom do outro. 

Sempre prontos a reatar o fio rompido da comunicação. 

Essa é a vontade original de Deus a vosso respeito, 

para que sejais um só. 

Uma só carne. Uma só alma. Um só coração. Esta é 

a verdade mais funda da nossa comunicação. Esta é a 

meta mais alta da nossa comunhão. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

«O Senhor Jesus que fez ouvir os surdos e falar os 

mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua 

Palavra e professar a fé, para louvor e glória de Deus 

Pai» (Ritual do Batismo, 65-66;101).  
 

 

 
 

 

 

A cura de um surdo-mudo 

como ensinamento 
 

 
Esta ação desenvolve-se numa cidade pagã da 

Decápole; uma das dez cidades importantes pagãs que 

desconhecem a fé em Javé. 

Primeiro ensinamento 

 Jesus não sente inconveniente em ajudar quem 

sofre, sem se importar da raça, nacionalidade ou 

religião. Vai lá, onde alguém sofre. 

Segundo ensinamento 

A forma como Jesus realiza o milagre... Retira o 

doente à parte, coloca os seus dedos nos ouvidos do 

surdo, e com a saliva tocou-lhe a língua, fala-lhe no 

idioma dele... Faz todo o possível para que aquele 

surdo-mudo, que não ouve nem fala, sinta a cerimónia e 

o afeto de Jesus que se interessa pelo seu sofrimento e 

o cura. 

Terceiro ensinamento 

Aquela deficiência mantinha a pessoa 

marginalizada. Ao restituir-lhe a capacidade de ouvir e 

falar, Jesus integra-o na sociedade. Oferece-lhe a 

possibilidade de escutar e se exprimir. 
 

 

 

 
 

 

«Tudo o que Cristo faz  

é admirável!» 
 

O Evangelho que acabamos de escutar termina com 

uma expressão na qual iremos centrar a meditação de 

hoje: «Tudo o que (Cristo) faz é admirável!» (Mc 7, 37), 

diziam as pessoas acerca de Jesus, depois de Ele ter 

restituído a fala a um «surdo que mal podia falar». E 

diziam-no mesmo depois de Jesus lhes ter pedido, ou 

recomendado, que «não contassem nada a ninguém». 

O que nos confirma a sensação de que aquelas 

pessoas, que presenciaram o milagre, ficaram mesmo 

impressionadas. 

«Tudo o que (Cristo) faz é admirável»! Mas, hoje em 

dia, perante esta exclamação, ficamos com a sensação 

de que Cristo já não faz nada ou pouco faz. Sim, porque 

já não se ouvem, hoje em dia, exclamações de fé deste 

teor. O que ouvimos, isso sim, é coisas do género: 

«Deus esqueceu-se de mim!»; «Que é que eu fiz a Deus 

para merecer tamanho castigo!?»; «Passo a vida a 

sacrificar-me e a recompensa é nada! Tudo me corre 

mal!» 

«Tudo o que (Cristo) faz é admirável!», disseram as 

pessoas, naquele tempo, de Cristo! E hoje, o que se 

houve é coisas do género: «Oh! Afinal nem vale a pena 

acreditar em Deus, fazer o bem, sacrificar-se! A vida 

está mas é para quem não trabalha, para quem não 

paga impostos, para os ladrões!…». E o rol das 

lamentações poderia continuar a desenrolar-se… 
 

 

 
 

 

 

«Ó minha alma, louva o 

Senhor!» 
 

Eu, porém, acredito e proclamo, também, que «tudo 

o que Cristo faz é admirável»! É! Senão, pensemos: 

Deus deu-me saúde, pernas, um carro, talvez, para vir e 

estar aqui a escutá-Lo e a celebrá-Lo! Deus concede-

me um ouvir perfeito para que eu O possa escutar e, 

consequentemente, louvar e cantar! Deus dá-me todos 

estes irmãos e irmãs, aqui sentados ao meu lado, para 

que eu posso dizer e proclamar: somos o povo do 

Senhor, e cantar, como cantamos no Salmo: «Ó minha 

alma, louva o Senhor!» (Sl 141, 1). 

Talvez o que se esteja a passar seja outra coisa! Isaías, 

na primeira leitura, dizia-nos: «Dizei aos corações 

perturbados: “Tende coragem, não temais. Aí está o 

vosso Deus…”» (Is 35, 4). E, por certo, é o nosso 

coração que anda perturbado, sem coragem, com 

medos… «Aí está o nosso Deus!» É a Ele que devemos 

buscar, e não soluções, remédios e afins! Quando 

deixamos de buscar a Deus, de buscar a Jesus Cristo… 

começamos a fazer aceção de coisas e pessoas, compa 
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rações de benefícios, haveres e mais valias! 

Busquemos, antes de tudo, o Senhor! O resto virá por 

acréscimo! 

São Tiago disse-nos na segunda leitura: «Não 

escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos 

na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles 

que O amam?» (Tg 2, 5). A questão é, uma vez mais: 

Amamos mesmo a Deus?! Só amando-O 

reconheceremos que «tudo o que faz é admirável», só 

amando-O não só com palavras, mas em obras e 

verdades (cf. 1 Jo 3, 18), poderemos sentir nascer em 

nós o mesmo desejo do salmista: “Ó minha alma, louva 

o Senhor!” 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

 
«Deus abre-se e põe-se em comunicação  

com a humanidade. Deus faz-se homem: para Ele 

não é suficiente falar connosco  

mediante a lei e os profetas, mas torna-se presente 

na pessoa do seu Filho,  

a Palavra feita carne.» 
 

O Evangelho de hoje (Mc 7, 31-37) narra a cura de 

um surdo-mudo por parte de Jesus, um evento 

prodigioso que mostra como Jesus restabelece a plena 

comunicação do homem com Deus e com os outros 

homens. O milagre ambienta-se na região da Decápole, 

ou seja, em pleno território pagão; portanto aquele 

surdo-mudo que é levado a Jesus torna-se símbolo do 

não-crente que percorre um caminho rumo à fé. Com 

efeito, a sua surdez expressa a incapacidade de ouvir e 

de compreender não só as palavras dos homens, mas 

também a Palavra de Deus. E São Paulo recorda-nos 

que «a fé nasce da escuta da pregação» (Rm 10, 17). 

A primeira coisa que Jesus faz é levar aquele 

homem para longe da multidão: não quer fazer 

publicidade ao gesto que está para realizar, mas 

também não quer que a sua palavra seja coberta pelo 

ruído das vozes e do falatório do ambiente. A Palavra de 

Deus que Cristo nos transmite precisa de silêncio para 

ser acolhida como Palavra que cura, reconcilia e 

restabelece a comunicação. 

São também evidenciados dois gestos de Jesus. 

Ele toca os ouvidos e a língua do surdo-mudo. Para 

restabelecer a relação com aquele homem «bloqueado» 

na comunicação, procura primeiro restaurar o contacto. 

Mas o milagre é um dom do alto, que Jesus implora do 

Pai; por isso levanta os olhos ao céu e comanda: «abre-

te!». E os ouvidos do surdo abrem-se, a língua 

desprende-se e começa a falar corretamente (cf. v. 35). 

O ensinamento que nos advém deste episódio é 

que Deus não está fechado em si mesmo, mas abre-se 

e põe-se em comunicação com a humanidade. Na sua 

misericórdia imensa, supera o abismo da diferença 

infinita entre Ele e nós, vem ao nosso encontro. Para 

realizar esta comunicação com o homem, Deus faz-se 

homem: para Ele não é suficiente falar connosco 

mediante a lei e os profetas, mas torna-se presente na 

pessoa do seu Filho, a Palavra feita carne. Jesus é o 

grande «construtor de pontes», que constrói em si 

mesmo a grande ponte da comunhão plena com o Pai. 

Mas este Evangelho fala-nos também de nós: 

muitas vezes estamos fechados em nós mesmos, e 

criamos muitas ilhas inacessíveis e inospitaleiras. Até as 

relações humanas mais elementares por vezes criam 

realidades incapazes de abertura recíproca: o casal 

fechado, a família fechada, o grupo fechado, a paróquia 

fechada, a pátria fechada... E isto não é de Deus! Isto é 

nosso, é o nosso pecado. 

Contudo na origem da nossa vida cristã, no 

Batismo, estão precisamente aquele gesto e aquela 

palavra de Jesus: «Effatá! — Abre-te!». E o milagre 

cumpriu-se: todos fomos curados da surdez do egoísmo 

e do mutismo do fechamento e do pecado, e fomos 

inseridos na grande família da Igreja; podemos ouvir 

Deus que nos fala e comunicar a sua Palavra a quantos 

nunca a ouviram, ou a quem a esqueceu e sepultou sob 

os espinhos das preocupações e dos enganos do 

mundo. 

Peçamos à Virgem Santa, mulher da escuta e do 

testemunho jubiloso, que nos ampare no compromisso 

de professar a nossa fé e de comunicar as maravilhas 

do Senhor a quantos encontrarmos no nosso caminho. 
 

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro Setembro de 2015 

 
 

 
 

Agenda Santoral 
 
Dia 08 – Natividade da Virgem Santa Maria.   

Dia 09 – S. Pedro Claver (Presbítero). 

Dia 11 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Decápole 
    

Região geográfica e confederação política formada 

por “dez cidades” de cultura grega: Gerasa, Pela, 

Gadara, Hipos… A população pagã convivia com 

pequenos grupos judaicos. Estas cidades tinham 

templos dedicados às divindades gregas, teatros, 

hipódromos, estações balneares, anfiteatros… Jesus 

anunciou a palavra e realizou curas nessas cidades. 

Jesus de Nazaré viveu um ambiente social onde se 
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fundia a cultura grega e a judaica, criando um espaço de 

tolerância e abertura. Não ocorria o mesmo na ortodoxa 

Jerusalém, dominada pelo integrismo judaico da época. 
  

 

 
 

 

 

O nome dos meses 
 

O nome dos meses quase nunca é motivo  

de curiosidade, mas é interessante ver 

 por que os meses têm este  

nome e não outro. 

 

S E T E M B R O  

 

Setembro vem do termo latino septem, que significa 

sete. Era originalmente o sétimo mês no antigo 

calendário romano, que até 153 (antes de Cristo) tinha 

só 10 meses. 

Setembro representava os Ludi Romani, os Jogos 

Romanos, que duravam várias semanas e contavam 

com corridas de bigas, combates de gladiadores e 

muitas festas. Espiritualmente, setembro pode ser 

pensado como o mês em que comemoramos as nossas 

vitórias e realizações pessoais. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (83) 
 

 

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” 

 

Vive mais feliz quem acredita que nada na vida 

acontece por acaso. Que nenhuma volta do mundo é à 

toa. Que nenhum sofrimento é em vão. Que as quedas 

que damos são do tamanho da força que temos para 

nos levantarmos. Que somos muito mais fortes do que 

pensamos, mesmo quando só percebemos quando a 

vida não nos mostra outra saída. Que para cada um de 

nós há (algures e há nossa espera) um amor-para-

sempre. Que o tempo da vida é o certo, mesmo quando 

parece demorar tanto. E que tudo o que nos acontece 

vem para nos tornar pessoas melhores. 

 

– Nenhuma volta do mundo é à toa. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 

 
 

 

Oração 
 

Senhor, fecha os nossos lábios, às críticas que 

afundam os outros; às mentiras ditas para prosperar; às 

ameaças que atemorizam os débeis; aos ditos e insultos 

que ferem o coração. 
 

Senhor, que os nossos lábios, proclamem palavras 

de bênção e animação; se encham com os sorrisos que 

reconfortam; pronunciem as orações que conduzem ao 

coração de Deus e elevam ânimos decaídos. 
 

 

 
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de setembro, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 

Universal: 

– Um estilo de vida eco sustentável. 

Rezemos para que cada batizado seja envolvido na 

evangelização e disponível para a missão, através de 

um testemunho de vida que tenha o sabor do 

evangelho. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Gordura,  

é formosura. 

2 

Morra Marta,  

morra farta.  

3 

Para forno quente,  

uma torga somente. 

4 

Bem canta o francês,  

de papo molhado. 

5 

Biscoito de freira,  

fanga (medida) de trigo. 

6 

Ao que demais comer,  

abre-lhe o garfo a cova. 
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Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana,  

não regista aniversariantes. Ou então… (A).  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– INÊS PACHECO, hoje, Domingo, dia 5 de setembro.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– CRISTINA FERREIRA, na próxima terça-feira, dia 7 

de setembro. 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– JÚLIA MACHADO, hoje, Domingo, dia 5 de 

setembro.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Cristina, à Inês e à Júlia, 

muitos parabéns pelo aniversário, festejado com muita 

alegria, muita festa, um grande bolo e com muito e bom 

champagne, bebido moderadamente.  

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 

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 

 

Um alentejano vai visitar um velho navio de guerra. 

Num dos compartimentos, tropeça numa placa de 

bronze, onde está escrito: “Aqui tombou o Almirante 

Barroso”. 

Logo diz: 

– Não é de admirar! Eu também quase caí agora 

aqui !...  

 
2 

 

Um alentejano liga para uma Companhia Aérea: 

– Estou? É da TAP? Por favor, senhora, eu queria 

saber o tempo de voo de São Paulo-Lisboa. 

– Só um minuto… 

– Ah! Está bem, muito obrigado! – e desliga o 

telefone. 

 

3 
 

Um alentejano recebeu um convite para uma festa 

de quinze anos e telefonou para agradecer: 

– Olhe, eu agradeço muitíssimo o vosso convite para 

a festa de quinze anos, mas, lamentavelmente, não 

poderei ficar aí mais do que uma semana… 
 

4 
 

Um alentejano rico, tinha padarias e gostava da 

Maria. Então foi falar com ela: 

– Ó Maria, se adivinhares o número exato de 

padarias que eu tenho, eu dou-te uma e fico com a 

outra!  

– …  
 

5 
 

– Por que é que um alentejano nunca pode ser sócio 

de outro alentejano? 

– Porque quando um for roubar o outro, vai sempre 

depositar o valor do roubo, na conta conjunta de ambos. 
 

6 
 

– Qual a diferença entre um alentejano burro e um 

alentejano inteligente, numa sala de aula? 

– O burro, escreve no caderno tudo o que o 

professor escreve no quadro e quando o professor 

apaga, ele apaga no caderno também; o inteligente não 

escreve nada porque sabe que o professor depois vai 

apagar… 
 

 

 
 

 

 

Máximas para a vida 
 
 

1 

Continuarei a acreditar, 

mesmo quando os outros 

perderem a esperança. 
2 

Continuarei a amar, 

mesmo quando outros 

semearem ódio. 
3 

Continuarei a construir, 

mesmo que outros 

destruam… 
4 

Continuarei a falar de Paz, 

mesmo no meio da guerra. 
5 

Continuarei a iluminar, 

mesmo no meio da 

escuridão. 
6 

Continuarei a semear, 

ainda que outros pisem a 

colheita. 
7 

7 

Continuarei a gritar, 

ainda que outros se calem. 
8 

Vou pintar sorrisos 

em rostos com lágrimas. 
9 

Transmitirei alívio, 

quando encontrar a dor. 
10 

Oferecerei motivos de 

alegria, 

onde só houver tristeza. 
11 

Convidarei a caminhar a 

quem decidiu parar. 
12 

Levantarei os braços 

daqueles que já se renderam. 
13 

Porque no meio da 

desolação, sempre 

haverá uma criança que nos 

olhará 



esperando alguma coisa de 

nós. 

Mesmo no meio da 

tempestade, 

por algum lado sairá o sol. 
14 

Sempre haverá um pássaro 

que nos cante, 

uma criança que nos sorria 

e uma borboleta que nos 

brinde a sua 

beleza. 
15 

Mas... 

se algum dia 

vires que desisti, 

que já não sorrio 

ou que me calei, 

basta que te 

aproximes… 
16 

Apenas um gesto da tua 

parte fará que volte ao 

meu caminho. 

E continuarei… 

 

17 

Há mais alegria em dar 

do que em receber… 
18 

Sê feliz! 

E farás felizes os que te 

rodeiam... 
19 

Os impossíveis de hoje serão 

os possíveis de amanhã... 
20 

O sorriso é o idioma universal 

das pessoas inteligentes. 
21 

É possível a Esperança! 

É possível o Amor! 
22 

É dando que se recebe… 
23 

O sorriso é a forma mais 

simples de gratidão. 
24 

Que, de alguma forma, estas 

máximas sejam úteis para ti. 

Aproveita-as. 

 

 
.                                                                  . 

 
 

 

 

Escala de Leitores 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

05-09-2021  

 XXIII 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 Martinho Matos Fernanda Olinda 

1.ª Leitura Martinho Matos Fernanda Olinda 

2.ª Leitura Martinho Matos Fernanda Olinda 

Oração Univer. Martinho Matos Fernanda Olinda 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

05-09-2021  

 XXIII 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 Martinho Matos Alexandra Dias 

Local - 2 - A - Maria José Filipe Freitas 

Local - 3 Tony Moreira Alzira Nunes 

Local - 4 Maria Guiomar Jorge Moreira 

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 
 
 

ORGULHO: 
 

É quando a gente é uma formiga 

e quer convencer os outros de que é um elefante. 
 

 

 

Jornal concluído em 3 de agosto 
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