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XXIV Domingo Comum 
 

A liturgia da Palavra deste XXIV Domingo do Tempo 

Comum leva-nos a refletir sobre o modo como vivemos 

a fé cristã que dizemos professar. Podemos dizer-nos 

cristãos porque frequentamos a igreja? Não 

pensaremos em termos de sucesso, glória, honras 

humanas, em ficar nos primeiros lugares?  Recitamos 

muitas fórmulas e fazemos muitas profissões de fé, não 

pomos em dúvida as verdades que nos ensinaram na 

catequese, mas será que apenas pronunciamos 

palavras sem descobrir o seu real significado? 

Mais que nunca, devido à influência da sociedade 

atual, somos tentados a pensar em nós mesmos, a 

pormo-nos no centro dos interesses, a procurar tudo 

aquilo que nos proporciona vantagens, o que 

necessariamente nos afasta do interesse pelos outros. 

Pensando nisto, facilmente reconhecemos que a 

nossa conceção de vida se tem baseado mais em 

palavras que em obras concretas e coerentes com a fé 

que dizemos professar. 

Como temos de pedir tanto, a misericórdia de Deus 

para as nossas falhas!  
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Dai a paz, Senhor, aos que em Vós esperam  

e confirmai a verdade dos vossos profetas. 

Escutai a prece dos vossos servos e abençoai o vosso 

povo. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Pedro seguia Jesus, mas tinha confundido a meta. 

A pergunta que imediatamente dirigimos a quem nos 

pede para o seguir é: «Onde me queres levar?» 

Os discípulos esqueceram-se de a pôr a Jesus 

quando, ao longo da margem do mar da Galileia, 

ouviram o seu convite: «Vinde comigo» (Mc 1, 17). 

Como que encantados pela sua palavra e pelo seu 

olhar, abandonaram imediatamente as redes, o pai, os 

assalariados e foram com Ele, sem objeções, sem se 

questionarem, e acabaram por ser envolvidos num 

equívoco. Convencidos de terem escolhido como guia 

um homem de sucesso, acabaram por se encontrar 

perante um justiçado, incapaz de descer da cruz. 

A decisão de aceitar a proposta de uma viagem 

depende da meta que é proposta, das forças que nos 

parece ter, das disponibilidades económicas com que  
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podemos contar, dos interesses que cultivamos. É uma 

análise que deve ser feita e que também Jesus sugere a 

quem quer andar com Ele: «Quem dentre vós, querendo 

construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a 

despesa e a ver se tem com que a concluir?» (Lc 14, 

28).  

A caminho de Roma, onde acabaria por ser lançado 

para a arena e derramar o seu sangue como 

testemunho da sua fé, Inácio de Antioquia, no ano 110 

escreve aos cristãos da capital do império: «Agora 

começo a ser um discípulo.» Dedicara tantos anos da 

sua vida a animar, como bispo, as igrejas da Síria, e, no 

entanto, só naquele momento, no caminho que o levava 

ao martírio, começou a sentir-se discípulo. Tinha a 

certeza de não se enganar: como o Mestre, também ele 

caminhava em direção à Páscoa. 

– Só quando sigo as pegadas de Cristo é que tenho 

a certeza do caminho.  
 

 

  
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Is 50, 5-9a 

 
MONIÇÃO: 
 

As expressões do profeta Isaías, que vamos escutar nesta 

primeira Leitura sobre os sentimentos deste «Servo» sofredor, 

aplicam-se com exatidão e realismo aos tormentos que Cristo 

sofreu na Paixão. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

5O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu 

não resisti nem recuei um passo. 6Apresentei 

as costas àqueles que me batiam e a face aos 

que me arrancavam a barba; não desviei o meu 

rosto dos que me insultavam e cuspiam. 7Mas 

o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso 

não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto 

duro como pedra, e sei que não ficarei 

desiludido. 8O meu advogado está perto de 

mim. Pretende alguém instaurar-me um 

processo? Compareçamos juntos. Quem é o 

meu adversário?  Que se apresente! 9aO 

Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem 

ousará condenar-me? 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 

O tom que se pede para esta leitura não é o do lamento, 

nem do choradinho, mas o da determinação que, na parte final, 

até chega a ser de desafio.  

Para a proclamação da Leitura, ter em conta as diversas 

perguntas que surgem no texto. Inserida nos chamados 

“Cânticos do Servo de Javé”, a leitura requer cuidados, isto é, 

muita preparação. 

Farás uma boa leitura se tiveres em atenção as respostas 

que intercalam as perguntas, cuidando da articulação entre as 

frases interrogativas e declarativas, sublinhando a força das 

palavras finais que são como uma profissão de fé: «O Senhor 

Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar-me?». 

Presta atenção às últimas três perguntas: nunca é de mais 

lembrar que, a elevação da voz para assinalar a interrogação, 

deve colocar-se logo no início da pergunta: «Pretende 

alguém...?; Quem é...?; Quem ousará...?» sempre 

emparelhadas (emparceiradas) com uma afirmação/resposta 

decidida «Compareçamos…; Que se…!». 

Exercita palavras do texto que sintas alguma dificuldade 

em pronunciar. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

Quando comparamos os nossos juízos com os de 

Deus damo-nos conta imediatamente da distância 

imensa que os separa. Como corrigir os nossos juízos 

que nos fazem correr o risco de seguir o que é efémero? 

Como conformá-los aos do Senhor? 

No Antigo Testamento, Deus começou desde bem 

cedo a formar o seu povo para uma lógica nova. 

Mostrou que as suas preferências não vão para os 

grandes, mas para os pequenos. Escolheu Israel entre 

todos os outros povos, não porque se tivesse afirmado 

pela sua potência, mas porque era o mais insignificante 

(Dt 7, 7); escolheu David, o mais jovem dos filhos de 

Jessé (1 Sm 16, 7). No entanto, em nenhuma outra 

parte da Escritura, Deus se exprimiu de forma tão clara 

sobre este tema como nos célebres trechos do Servo do 

Senhor que se encontram no livro de Isaías. 

Já falámos deste Servo por ocasião da festa do 

Batismo do Senhor. Hoje, esta figura misteriosa volta a 

ser proposta à nossa atenção. É um homem abatido, 

humilhado, insultado, derrotado (v. 5-6), mas que Deus 

não abandonou nas mãos dos inimigos; glorificou-o, 

tornando um sucesso a sua missão e mostrando a toda 

a gente que ele era um justo (v. 8-9). 

É difícil dizer se o profeta se referia a um homem 

concreto ou se falava, de forma simbólica, do povo de 

Israel aniquilado pela violência dos inimigos. O que é 

certo é que os primeiros cristãos viram nesta 

personagem a imagem do seu Mestre, Jesus de Nazaré, 

rejeitado pelos seus contemporâneos, derrotado pelos 

chefes religiosos e políticos do seu tempo, mas 

reconhecido por Deus, mediante a ressurreição, como o 

verdadeiro vencedor. 
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Salmo Responsorial 
Sl 114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9 - (R. 9) 

 
 

MONIÇÃO: 
  

Inspirados pela primeira Leitura, rezamos o salmo 

responsorial que é uma adesão à Palavra proclamada, 

transformando-se assim em hino de ação de graças. 

 

REFRÃO: 
 

ANDAREI NA PRESENÇA DO SENHOR 

SOBRE A TERRA DOS VIVOS. 
 

  OU:  -  
  

CAMINHAREI NA TERRA DOS VIVOS 

NA PRESENÇA DO SENHOR. 

 

SALMO: 
 

Amo o Senhor, 

porque ouviu a voz da minha súplica. 

Ele me atendeu 

no dia em que O invoquei. 
  

Apertaram-me os laços da morte, 

caíram sobre mim as angústias do além, 

vi-me na aflição e na dor. 

Então invoquei o Senhor: 

«Senhor, salvai a minha alma». 
  

Justo e compassivo é o Senhor, 

o nosso Deus é misericordioso. 

O Senhor guarda os simples: 

estava sem forças e o Senhor salvou-me. 
  

Livrou da morte a minha alma, 

das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. 

Andarei na presença do Senhor, 

sobre a terra dos vivos. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Tg 2, 14-18 

 
MONIÇÃO: 

 

É preciso que a fé seja acompanhada das obras, isto é, 

que vivamos coerentemente com as verdades em que 

acreditamos. 
 

 

De que serve a alguém dizer que tem fé,  

se não tem obras? 
 

(Tg 2, 14) 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

Meus irmãos: 14De que serve a alguém dizer 

que tem fé, se não tem obras? Poderá essa fé 

obter-lhe a salvação? 15Se um irmão ou uma 

irmã não tiverem que vestir e lhes faltar o 

alimento de cada dia, 16e um de vós lhe disser: 

«Ide em paz. Aquecei-vos bem e saciai-vos», 

sem lhes dar o necessário para o corpo, de que 

lhes servem as vossas palavras? 17Assim 

também a fé sem obras está completamente 

morta. 18Mas dirá alguém: «Tu tens a fé e eu 

tenho as obras». Mostra-me a tua fé sem obras, 

que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. 
 

Palavra do Senhor. 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Tal como na primeira, também esta segunda Leitura está 

cheia de interrogações.  

A eventual dificuldade reside na entoação correta das 

interrogações. Pela “milésima vez” lembramos que, a elevação 

da voz para assinalar a interrogação, deve colocar-se logo no 

início da pergunta: «De que serve...?»; «Poderá essa…?»; 

«…de que lhe servem…?». 

Ter atenção à frase interrogativa mais longa, que contém 

no seu interior texto em discurso direto «Ide em paz. Aquecei-

vos…» ou seja, destacar a contra-argumentação entre aspas 

(«Ide em paz...») mas sem quebras na voz. O autor está em 

diálogo com os seus interlocutores e importa reproduzir a 

vivacidade desse diálogo sobre um tema tão apaixonante e 

com argumentos como os apresentados. 

Considera, em jeito de divisão de texto, a última frase – 

«Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te 

mostrarei a minha fé», porque é a conclusão de toda a leitura e 

como mensagem fundamental que São Tiago quer transmitir.   

 Exercita alguma(s) palavra(s) do texto em que sintas 

alguma dificuldade em a(s) pronunciar. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

Não são os frutos que fazem viver a árvore, no 

entanto, a árvore que não produz frutos é como se 

estivesse morta. Da mesma forma a fé que não leva a 

fazer obras – diz Tiago – está morta.  

As obras a que se refere não são as práticas rituais, 

o culto, as liturgias solenes do templo. Já afirmou que a 

religião «pura e sem mancha» consiste em ajudar os 

órfãos, assistir as viúvas nas suas dificuldades (Tg 1, 

27), respeitar os pobres e fazer obras de misericórdia 

(Tg 2, 1-13). Hoje retoma o tema com um exemplo muito  
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concreto. Se um irmão ou uma irmã têm fome ou não 

têm nada para vestir, é inútil consolá-los com 

tagarelices; é preciso oferecer-lhes ajuda, doutro modo 

a fé que se pensa ter é apenas uma ilusão.  

Se o ato de fé se reduzisse à adesão a afirmações 

teológicas ou à profissão de determinadas verdades, 

não há dúvida de que muitas pessoas, que, sem 

conhecerem Cristo, levam uma vida exemplar, estão 

atentas ao pobre e ajudam quem precisa, não poderiam 

dizer que têm fé. Mas o Espírito do Senhor Jesus não se 

deixa fechar dentro dos limites da estrutura eclesial, age 

livremente, anima também os pagãos, mexe com o mais 

íntimo de cada pessoa, incitando-a a dar a própria vida. 

Quem se deixa conduzir, docilmente, pelos seus 

impulsos, mesmo sem se dar conta, empreendeu já o 

caminho da fé, segue a via traçada por Cristo. 
 

 

 
 

 

 

 

Atrás do que corremos? 
 
Eu tinha fome… 

e tu aconselhaste-me a entrar na fila. 

Eu tinha fome… 

e tu criaste uma comissão. 

Eu tinha fome… 

e tu enviaste uma sonda para Marte. 

Eu tinha fome… 

e tu respondeste-me:  é a vida! 

Eu tinha fome… 

e tu disseste: “Não admitimos ninguém  

com mais de 35 anos!” 

Eu tinha fome… 

e tu respondeste-me: que Deus te ajude! 

Eu tinha fome… 

e tu reagiste assim: isso não é possível! 

Eu tinha fome… 

e a tua resposta foi:  

a máquina substitui-te com vantagem! 

Eu tinha fome… 

e a ti não faltou dinheiro  

para fabricar bombas e munições de guerra. 
  

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

cf. Gal 6, 14 
 
 

MONIÇÃO: 
 

A cruz é o sinal do amor e do dom mais total. Nós 

«levamos a cruz» sempre que nos sacrificamos para fazer o 

bem e tornar alguém feliz. 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Toda a minha glória está na cruz do Senhor, 

por quem o mundo está crucificado para mim e eu para 

o mundo. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Mc 8, 27-35 

 
 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 27Jesus partiu com os seus 

discípulos para as povoações de Cesareia de 

Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: 

«Quem dizem os homens que Eu sou?» 28Eles 

responderam: «Uns dizem João Baptista; 

outros, Elias; e outros, um dos profetas».  
29Jesus então perguntou-lhes: «E vós, quem 

dizeis que Eu sou?» Pedro tomou a palavra e 

respondeu: «Tu és o Messias».  30Ordenou-lhes 

então severamente que não falassem d’Ele a 

ninguém. 31Depois, começou a ensinar-lhes 

que o Filho do homem tinha de sofrer muito, de 

ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos 

sacerdotes e pelos escribas; de ser morto e 

ressuscitar três dias depois. 32E Jesus dizia-

lhes claramente estas coisas. Então, Pedro 

tomou-O à parte e começou a contestá-

l’O. 33Mas Jesus, voltando-Se e olhando para 

os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: 

«Vai-te, Satanás, porque não compreendes as 

coisas de Deus, mas só as dos homens». 34E, 

chamando a multidão com os seus discípulos, 

disse-lhes: «Se alguém quiser seguir-Me, 

renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-

Me. 35Na verdade, quem quiser salvar a sua 

vida perdê-la-á; mas quem perder a vida, por 

causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
«Quem dizem os homens que Eu sou?»  

«E vós, quem dizeis que Eu sou?» 
 

(Mc 8, 27a. - 29) 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
No Evangelho de Marcos, Jesus está sempre em 

movimento, e atrás dele caminham os seus discípulos; 

estes, desde o início, deram-se conta de seguir uma 

personagem extraordinária. Prestaram sempre grande 

atenção ao que Ele dizia às pessoas, eram sensíveis 

aos elogios e congratulavam-se com os consensos que 

recolhia já que o seu sucesso os tocava também a eles. 

E, no entanto, mesmo depois de meses de comunhão 

de vida com o Mestre, não tinham conseguido 

compreender a sua verdadeira identidade. 

Em várias ocasiões, no início deste Evangelho, lê-se 

que as multidões e os próprios discípulos se puseram a 

pergunta: Quem é este? Tem o poder de expulsar os 

demónios (1, 27), faz prodígios, dá ordens às ondas do 

mar e estas obedecem-lhe (4, 41) ... Quem será? 

Jesus começa a mostrar aos discípulos 

o seu verdadeiro rosto 

Com o trecho de hoje começa a parte central do 

Evangelho de Marcos, aquela onde Jesus desvela o 

mistério, responde à pergunta que todos se põem, 

mostra o seu verdadeiro rosto. 

O episódio ocorre perto de Cesareia de Filipe (v. 27-

30), a cidade que Filipe, um dos filhos de Herodes, o 

Grande, fundou no extremo norte de Israel e elevou a 

capital do reino. É maioritariamente habitada por pagãos 

e é talvez esta a razão que leva Jesus a deixar as 

cidades e aldeias da margem do mar da Galileia e a ir 

para aquela região. Mostra querer levar a salvação a 

todos os filhos do seu povo, mesmo aos mais afastados. 

Estamos a meio do Evangelho e, portanto, podemos 

pensar que Jesus tenha chegado a meio da formação 

que está a dar aos seus discípulos. 

Ao longo do caminho, dirige-lhes duas perguntas; a 

primeira é bastante simples: Quem sou Eu para as 

pessoas? A segunda já é mais difícil: Quem sou eu para 

vocês? 

A lista das opiniões que circulam entre o povo foi já 

amplamente referida por Marcos: «O rei Herodes ouviu 

falar de Jesus, pois o seu nome se tornara célebre; e 

dizia-se: Este é João Baptista, que ressuscitou de entre 

os mortos e, por isso, manifesta-se nele o poder de 

fazer milagres; outros diziam: É Elias; outros afirmavam: 

É um profeta, como um dos outros profetas. Mas Hero-

des, ouvindo isto, dizia: É João, a quem eu degolei, que 

ressuscitou» (Mc 6, 14-16). 

Isto era o que dizia o povo, mas a Jesus interessava 

sobretudo saber o que tinham compreendido os 

discípulos. Tinham entendido algo mais ou partilhavam 

as convicções das outras pessoas? 

Dias antes tinha-os censurado: «Tendes o vosso 

coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, tendes 

ouvidos e não ouvis?» (Mc 8, 17-18). Eles eram 

incapazes de se aperceber da sua identidade. 

E hoje, eis a surpresa: depois de ter referido o que 

se diz, Pedro demonstra ter entendido tudo, e em nome 

dos outros proclama: «Tu és o Messias», o Cristo, o 

Salvador de quem falaram os profetas e que todo o 

povo aguarda. 

Seria difícil encontrar uma resposta mais apropriada. 

No Evangelho de Mateus é lembrada também a 

réplica, cheia de satisfação, do Mestre: «És feliz, Simão, 

filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue 

que to revelou, mas o meu Pai que está no Céu» (Mt 16, 

16). 

À resposta de Pedro segue-se a severa imposição 

do silêncio. Jesus não quer que se difunda a notícia da 

sua atividade messiânica (v. 27-30) e é claro o motivo 

do segredo: Pedro deu uma definição exata apenas na 

forma, porque na realidade a ideia que tem em mente 

está totalmente distorcida. Continua convencido de que 

o Mestre iniciará brevemente o reino de Deus na terra, e 

pensa que isso acontecerá mediante uma ostentação de 

força, mediante prodígios e sinais que hão de impô-lo à 

atenção de toda a gente. Tem a certeza de que Jesus 

obterá um sucesso estrepitoso (aparatoso), e esta é 

também a opinião dos outros discípulos que, mesmo se 

entenderam um pouco mais do que a multidão, 

continuam prisioneiros da mentalidade corrente que 

determina a própria realização com base nos sucessos 

obtidos. Ainda não se deram conta que, desde o início, 

o Mestre considerou sempre diabólica a proposta de 

tomar o poder e apresentar-se como um dominador do 

mundo (Mt4, 8-10). 

Há um mal-entendido total e para Jesus chegou o 

momento de corrigir este perigoso equívoco. Deve 

esclarecer bem qual é a meta da sua viagem, 

explicando de que modo o Pai realizará nele a sua obra 

de salvação. 

Marcos escreve o seu Evangelho para os cristãos de 

Roma, para os convidar a verificar as razões que os 

levaram a acreditar em Cristo. O equívoco em que 

caíram Pedro e os outros onze paira sobre todas as 

comunidades cristãs. As profissões de fé podem ser im-

pecáveis, mas a pergunta permanece: que imagem de 

Deus e que conceção de vida se escondem atrás de 

fórmulas tão exatas? 

Jesus começa a ensinar os discípulos  

Na segunda parte do trecho (v. 31-33), Jesus 

começa a ensinar aos discípulos que o Filho do homem 

deverá ainda sofrer muito, que não está destinado ao 

sucesso, mas ao fracasso, que não triunfará sobre 

quem se opõe ao seu projeto, mas será derrotado. Não 

vai a Jerusalém para pôr em fuga os seus inimigos, mas 

para lhes dar a sua vida. 

Começa a ensinar. Esta afirmação do evangelista 

deixa transparecer um certo embaraço, uma certa 

desilusão do professor que, a meio do ano escolar, 

depois de ter repetidamente explicado uma lição, se dá 

conta de ter que recomeçar do início porque os alunos 

não conseguiram assimilar nada. 

Os discípulos não podem entender nem aceitar a  
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perspetiva do dom da vida. Não foi por isto que 

abandonaram a casa, o barco, a família para seguirem o 

Mestre. Onde os quer levar? À ruína e à derrota? 

Jesus não retira uma única palavra, antes pelo 

contrário, repete-lhe por duas vezes: «O Filho do 

homem vai ser entregue nas mãos dos homens que o 

hão-de matar» (Mc 9, 31); «Eis que subimos a 

Jerusalém e o Filho do homem vai ser entregue aos 

sumos sacerdotes e aos doutores da Lei, e eles vão 

condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. E hão de 

escarnecê-lo, cuspir sobre Ele, açoitá-lo e matá-lo» (Mc 

10, 33-34). Este último anúncio é particularmente 

dramático porque enumera, de forma detalhada, quase 

pedante, as seis obras que constituem a resposta do 

homem ao Senhor que vem ao seu encontro para lhe 

oferecer a salvação. Segue-se depois uma sétima: 

«Três dias depois, ressuscitará» (Mc 10, 34), mas esta 

será obra de Deus. 

A lógica humana não pode ficar senão desorientada 

perante uma tal perspetiva, e de facto Pedro, em nome 

de todos, reage (v. 32-33), não por ter medo dos 

sacrifícios, até porque sabemos que ele estava disposto 

a arriscar a sua vida, se fosse necessário (Jo 18, 10), 

mas porque quer vencer, e não perder. Tem dificuldade 

em aderir a um projeto absurdo, não pode aceitar ir por 

uma estrada que leva ao fracasso, e por isso tenta fazer 

com que o Mestre mude de ideias. 

A resposta de Jesus a Pedro que o quer desviar do 

seu caminho é dura: «Vai-te, Satanás!» Ele não 

pretende afastar de si Pedro, mas pô-lo no bom 

caminho. As suas palavras não significam: «Vai 

embora», mas sim «vem atrás de mim», «fica comigo 

enquanto vou para dar a minha vida». 

Pedro cometeu o erro de passar à frente do Mestre. 

Movido pelas suas convicções religiosas, sentiu-se no 

dever de lhe indicar o caminho. Jesus convida-o a voltar 

ao seu lugar, atrás, e a seguir os seus passos. Chama-     

-lhe satanás porque, tendo assimilado os pensamentos 

dos homens, que cegam e não deixam compreender os 

desígnios de Deus (Sb 2, 21-22), sugeriu ao Mestre, 

sem sequer se dar conta, escolhas opostas às do 

Senhor. 

Jesus convida-nos a segui-Lo  

 Depois de ter reprovado Pedro, Jesus convoca a 

multidão (v. 34-35). 

 É surpreendente que, ao longo da estrada que leva 

a Cesareia de Filipe, apareça inesperadamente uma 

multidão da qual até então não havia nenhuma 

referência. Marcos introdu-la em cena por uma razão 

teológica: nesta multidão ele vê personificada a multidão 

dos cristãos das suas comunidades. Quer pô-los 

perante as severas condições postas por Jesus a quem 

quer segui-lo. São exigências que não podem ser 

mitigadas ou tornadas mais aceitáveis; podem apenas 

ser aceites ou rejeitadas, mas não são negociáveis. 

A radicalidade desta escolha, que não admite 

descontos, atrasos e reconsiderações, é evocada com 

três imperativos: «Renuncia a ti mesmo, toma a tua 

cruz, segue-me». 

Jesus pede-nos:  

“renuncia ao teu comodismo”  

Renunciar a si mesmo quer dizer: deixar de pensar 

em si mesmo! 

É a inversão da lógica deste mundo. O ser humano 

tem radicada no próprio coração a tendência a «pensar 

em si mesmo», a pôr-se no centro dos interesses, a 

procurar em tudo tirar proveito do que lhe é vantajoso e 

a desinteressar-se dos outros. Quem escolhe seguir a 

Cristo é chamado, antes de mais, a rejeitar esta atitude 

egoísta, a renunciar às escolhas ditadas pelo interesse 

próprio. 

O discípulo que «deixou de pensar em si mesmo» 

não toma minimamente em consideração os efeitos 

positivos que possam ter para a sua pessoa as ações 

que realiza. Não pensa sequer na glória que lhe está 

reservada no paraíso. Ama gratuitamente, a fundo 

perdido, como faz Deus. 

O segundo imperativo: Toma a tua cruz não se 

refere à necessidade de suportar pacientemente as 

pequenas ou grandes tribulações da vida, e menos 

ainda é uma exaltação da dor como meio para agradar a 

Deus. O cristão não procura o sofrimento, mas o amor. 

A cruz era o suplício reservado aos escravos, 

àqueles que não pertenciam a si mesmos, mas a outra 

pessoa. Abraçá-la significa fazer a escolha de tornar-se 

servos dos outros e Jesus assim fez, como se canta no 

célebre hino da Carta aos Filipenses: «Esvaziou-se a si 

mesmo, assumindo a condição de servo; rebaixou-se a 

si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte 

de cruz» (Fl 2, 7-8). 

Em Jesus, Deus mostrou não pertencer a si mesmo, 

mas ser escravo do ser humano. 

A cruz é o sinal do amor de Deus e do dom total de 

si. Levá-la, seguindo Jesus, quer dizer unir-se a Ele na 

disponibilidade para com as outras pessoas, até ao 

martírio. 

O terceiro imperativo, segue-me, não significa toma- 

-me como modelo, mas sim partilha a minha escolha, 

faz teu o meu projeto, aposta a tua vida por amor ao 

outro, comigo. Irás ao encontro da incompreensão e da 

renúncia, verás os teus sonhos dissolverem-se e todos 

os projetos   humanos serem postos em causa; sentir-

te-ás morrer, mas o teu destino não será a ruína; não te 

quero levar à morte, mas à vida verdadeira; no entanto, 

para lá chegares, é preciso que tu passes pela morte (v. 

31). 

Não desperdices a vida  

Na última parte do trecho (v. 35), Jesus desenvolve, 

recorrendo a um raciocínio sapiencial, a sua proposta. 

Que serve ao ser humano obter o domínio de todos 

os reinos deste mundo, afirmar-se no campo do saber, 

do dinheiro, do poder, da glória, dos prazeres, se depois 

faz mal a si mesmo, se desperdiça a própria existência? 

Todas as suas conquistas, todos os seus sucessos são  
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efémeros, não têm consistência porque sobre eles paira 

a morte, «mesmo para os que deram o seu nome a 

grandes terras» (SI 49, 12). 

Só quem faz da sua vida um dom constrói uma obra 

duradoura. 

Quando Deus, no Juízo Final, avaliar a vida de cada 

um, quem não se tiver associado a Cristo, abraçando a 

sua cruz e o seu destino, será obrigado a registar o 

próprio falhanço, verificará ter desperdiçado a 

oportunidade única que lhe tinha sido oferecida. 

Os debates sobre a identidade de Jesus continuam 

também hoje. Ninguém nega que, mais do que qualquer 

outra pessoa, Ele marcou a história do mundo. Mas não 

basta cultivar esta convicção para ser seu discípulo. 

Os Apóstolos receberam de Jesus a ordem severa 

de não divulgar a sua identidade. Se não verificarmos, à 

luz das palavras do Evangelho de hoje, as razões pelas 

quais nos proclamamos cristãos, Ele poderia impor 

também a muitos de nós, severamente, o silêncio. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 

1 

Pela Igreja santa, fermento de vida e de salvação, 

para que procure a sua força na cruz de Cristo 

e seja sempre testemunha da esperança, 

oremos ao Senhor. 

2 

Pelos governantes do mundo inteiro, 

para que Jesus Cristo lhes dê a graça 

de promoverem a paz e a justiça, 

oremos ao Senhor. 

3 

Pelos leitores e pelos ouvintes da Palavra, 

para que o Filho de Deus lhes grave no coração 

que a fé sem obras é morta, 

oremos ao Senhor. 

4  

Pelos que não encontram sentido para a vida, 

para que as palavras e o testemunho de Cristo 

os iluminem na procura da verdade, 

oremos ao Senhor. 

5 

Por todos nós aqui reunidos em família, 

para que saibam caminhar no seguimento de Cristo 

levando a cruz que não escolhemos, 

oremos ao Senhor 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 35, 8 
 

Como é admirável, Senhor, a vossa bondade!  

À sombra das vossas asas se refugiam os homens. 

 

  OU:  -          

Cf. 1 Cor 10, 16 
 

O cálice de bênção é comunhão no Sangue de Cristo;  

e o pão que partimos é comunhão no Corpo do Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Unamo-nos em comunhão a Jesus sacramentado, 

procurando segui-l’O como nos ensinou, para que a 

nossa fé seja testemunhada pelas obras, numa vivência 

coerente com as verdades que acreditamos. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Na conclusão desta celebração eucarística e 

interpelados pela escuta da Palavra, não nos 

esqueçamos que Jesus recomendou: que rejeitássemos 

o nosso egoísmo, interessando-nos mais pelos outros; 

que tomássemos a nossa cruz, que é o sinal do amor 

mais total; nos uníssemos a Ele, sacrificando-nos por 

fazer o bem, para tornar alguém feliz; e que O sigamos, 

como modelo na vivência do amor aos mais 

necessitados. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 13 – S. João Crisóstomo (Bispo e Doutor da Igreja).   

Dia 14 – Exaltação da Santa Cruz. 

Dia 15 – Virgem Santa Maria das Dores. 

Dia 16 – S. Cornélio (Papa e Mártir) S. Cipriano (Bispo e 

Mártir). 

Dia 17 – S. Roberto Belarmino (Bispo e Doutor da Igreja). 

Dia 18 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 

Quando Deus, no Juízo Final, avaliar a vida de  

cada um, quem não se tiver associado a Cristo, 

abraçando a sua cruz e o seu destino, será obrigado a 

registar o próprio falhanço, verificará ter desperdiçado a 

oportunidade única que lhe tinha sido oferecida. 
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Uma resposta pessoal 
 

Jesus faz uma sondagem sobre o que as pessoas 

pensam acerca d’Ele. Os apóstolos detetaram várias 

respostas relacionadas com o passado do povo, e 

diziam: Elias, Jeremias, João Baptista. Umas são de 

admiração, outras de louvor..., mas todas fundam as 

suas raízes no passado. 

Mas em seguida Jesus dirige a pergunta aos 

apóstolos: “E vós, quem dizeis que Eu sou?” Hoje, aqui 

e agora. A resposta de Pedro é um ato de fé. Disse ele: 

“Tu és o Messias, o Filho de Deus”. 

Aquelas perguntas ressoam também hoje. E hoje as 

respostas são variadas. Alguns rejeitam-nO ou ignoram-

-n’O, outros admiram-n’O como um grande homem, um 

profeta ou um modelo de entrega. Para nós é mais do 

que isso. Ele é o Messias, o Filho de Deus, o homem no 

qual se tornou presente o amor de Deus. Por isso 

cremos n’Ele e amamo-Lo e procuramos segui-Lo. É Ele 

quem dá sentido à nossa existência. 
 

 

 
 

 

 

Ser cristão é ver o mundo  

com novos olhos 
 

Mais que nunca, as pessoas se deixam seduzir por 

ideais efémeros, mesquinhos e enganadores. 

Enaltecem os que têm sucesso, que são fortes, 

vencedores, que se conseguem impor. Muitas vezes 

nos deixamos levar pelas aparências e nos apegamos a 

fátuas realidades que a vida acaba por desmascarar. 

Confrontados estes nossos juízos com os de Deus, 

acabamos por constatar que os critérios que o Senhor 

segue são muito diferentes dos nossos. Ao longo de 

toda a Escritura, com mais acuidade no Antigo 

Testamento, verificamos que Deus escolhe 

preferencialmente os mais pequenos, os mais fracos e 

insignificantes para levar a cabo o seu projeto de 

salvação. 

Neste trecho do profeta Isaías, que acabamos de 

escutar, é-nos apresentado um «Servo sofredor», 

homem ultrajado, humilhado, derrotado, mas que Deus 

não abandona nas mãos do inimigo. Pelo contrário, faz 

da sua obra um sucesso e mostra a todos que ele era 

um homem justo. 

Os primeiros cristãos viram neste homem a imagem 

do seu Mestre, Jesus de Nazaré, rejeitado pelos seus 

contemporâneos, ferido, maltratado e repudiado pelos 

chefes religiosos e políticos do seu tempo, mas 

reconhecido por Deus, através da ressurreição, como 

verdadeiro vencedor. 

Ora, o verdadeiro cristão é aquele que começou a 

ver o mundo e os homens com novos olhos, com os 

olhos de Deus; que não avalia as pessoas pelo dinheiro 

que possuem, pela grandeza das casas que habitam ou 

pelos grandes carros que têm, mas com base no amor 

que conseguiram demonstrar com a sua vida, a exemplo 

de Cristo. 

Aqui reside a fé que professamos. 
 

 

 
 

 

 

A fé que professamos e a 

vida que vivemos 
 

Assim aconteceu com os discípulos quando Jesus 

os interpela sobre a sua identidade. Eles haviam 

manifestado a opinião dos outros sobre o Mestre, mas 

Ele quer saber o que os discípulos tinham 

compreendido sobre tudo aquilo que lhes tinha ensinado 

e se realmente o conheciam. Acreditavam n’Ele, 

seguiam-n’O mas não compreendiam para onde se 

dirigia e qual a sua verdadeira finalidade. 

À interpelação que Jesus lhes faz, é Pedro que 

responde em nome de todos: «Tu és o Messias». Deu 

uma resposta exata, mas a ideia que ele tem de Jesus é 

completamente errada, pois está convencido que o 

Mestre vai iniciar o reino de Deus na terra por meio de 

uma demonstração de força, com prodígios e sinais que 

o imponham à atenção de todos. É essa também a 

opinião dos outros discípulos. Mas Jesus «começa a 

ensinar-lhes» – diz o texto – que «tinha de sofrer muito, 

ser rejeitado pelos anciãos […] de ser morto e 

ressuscitar três dias depois».  

Pedro reage por achar um projeto inaceitável que 

redundará em falência total. Jesus repreende-o 

severamente e expõe a todos claramente o que exige 

daqueles que o querem seguir, apontando três 

imperativos: «Renega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e 

segue-me». 

«Renega-te a ti», deixa de pensar em ti mesmo, 

rejeita o teu egoísmo, interessa-te pelos outros; «toma a 

tua cruz», que é o sinal do amor mais total, une-te a 

Mim, levas a cruz sempre que te sacrificas por fazer o 

bem, para tornar alguém feliz; e «segue-me», toma-Me 

como modelo, toma parte no meu projeto, vive por amor 

do irmão juntamente comigo. 

Não é pelo facto de irmos à igreja, de impecável-

mente enunciarmos as nossas profissões de fé, de 

rezarmos as orações que nos propuseram, de não 

duvidarmos das verdades que nos foram ensinadas 

durante o período da nossa catequese que se 

identificará a fé que dizemos professar. 

Se continuamos a pensar no reino de Deus com 

base na glória, nos triunfos, nos aplausos recebidos, 

não estaremos a raciocinar segundo Deus, mas 

segundo os critérios humanos. 

A vida do cristão deve ser construída com obras de 

amor. 
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O cristão deve construir a vida 

em obras de amor 
  

De que obras se trata? Não são as práticas rituais, 

as liturgias solenes nos templos, as orações, as idas à 

igreja. Não! 

É São Tiago que nos responde: a religião «pura e 

sem mácula» consiste em respeitar os pobres e fazer 

obras de misericórdia. Não se pode consolar o 

necessitado com palavras ocas, mas é preciso dar-lhe 

ajuda concreta. É possível professar a fé com palavras 

exatas, construir uma religião em que falta o essencial: 

as obras de amor pelo homem. 

Nós temos admiração por pessoas que não 

frequentam a igreja ou até se confessam ateias, mas 

que são extraordinariamente generosas, disponíveis, 

que ajudam quem precisa e somos capazes de nos 

interrogarmos: mas esta gente «sem fé» como é capaz 

de ser tão boa? 

Se o ato de fé se reduzisse à adesão fria e racional 

a uma verdade revelada, de certeza que estas pessoas 

que desconhecem a Cristo não teriam fé. Mas o Espírito 

do Senhor não fica fechado numa estrutura eclesial. Ele 

sopra onde quer, age livremente em cada homem e 

inspira a fazer obras de amor. 

Quem se deixa guiar docilmente pelos impulsos do 

Espírito, mesmo que não se aperceba, segue pelo 

caminho da fé, crê mais do que quem professa em voz 

alta as orações e os dogmas, mas não conforma a sua 

vida com o Evangelho. 

Como nos posicionamos nós? Mostramos a nossa fé 

sem obras, ou as nossas obras demostram a nossa fé? 

Pensemos nisto. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

  
«Jesus convida a perder a vida por Ele,  

a fim de a receber renovada. Seguir o nosso Mestre 

exige que se caminhe depois d’Ele  

e se ouça atentamente a sua Palavra – recordai-vos:  

ler todos os dias um trecho do Evangelho –  

e os Sacramentos.» 

  

O Evangelho de hoje apresenta-nos Jesus que, a 

caminho para Cesareia de Filipe, pergunta aos 

discípulos: «Quem dizem os homens que Eu sou?» 

(Mc 8, 27). Eles respondem aquilo que o povo dizia: 

alguns consideravam-no João Baptista renascido, 

outros, Elias ou um dos grandes Profetas. O povo 

estimava Jesus, considerava-o um «enviado de Deus», 

mas ainda não conseguia reconhecê-lo como o 

Messias, aquele Messias prenunciado e esperado por 

todos. Jesus olha para os apóstolos e pergunta de novo: 

«Mas vós, quem dizeis que Eu sou?» (v. 29). Eis a 

pergunta mais importante, com a qual Jesus se dirige 

diretamente a quantos o seguiam, para comprovar a sua 

fé. Pedro, em nome de todos, exclama com prontidão: 

«Tu és o Cristo» (v. 29). Jesus fica admirado com a fé 

de Pedro, reconhece que ela é fruto de uma graça, de 

uma graça especial de Deus Pai. E então revela 

abertamente aos discípulos o que o espera em 

Jerusalém, ou seja, que «o Filho do homem iria sofrer 

muito... ser morto e, depois de três dias, ressurgir» (v. 

31).    

Ao ouvir isto, o próprio Pedro, que acabara de 

professar a sua fé em Jesus como Messias, 

escandaliza-se. Desviando-se um pouco com o Mestre, 

repreende-o. E como reage Jesus? Por sua vez 

repreende Pedro por isto, com palavras muito severas: 

«Vai-te da minha frente, Satanás!» – chama-lhe 

Satanás! – «Pois não aprecias as coisas de Deus, mas 

só as dos homens» (v. 33). Jesus apercebe-se de que 

em Pedro, como nos outros discípulos – também em 

cada um de nós! – à graça do Pai se opõe a tentação do 

Maligno, que pretende distrair-nos da vontade de Deus. 

Anunciando que terá que sofrer e ser morto para depois 

ressuscitar, Jesus deseja fazer compreender a quantos 

o seguem que Ele é um Messias humilde e servo. É o 

Servo obediente à palavra e à vontade do Pai, até ao 

sacrifício completo da própria vida. Por isso, dirigindo-se 

a toda a multidão que estava ali, declara que quem 

quiser ser seu discípulo deve aceitar ser servo, como 

Ele se fez servo, e adverte: «Se alguém quiser vir após 

Mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-Me» 

(v. 34).  

Pôr-se na sequela de Cristo significa carregar a 

própria cruz – todos temos uma... – para o acompanhar 

no seu caminho, um caminho desagradável que não é o 

do sucesso, da glória passageira, mas aquele que leva 

à liberdade verdadeira, que nos liberta do egoísmo e do 

pecado. Trata-se de rejeitar abertamente aquela 

mentalidade mundana que coloca o «eu» e os próprios 

interesses no centro da existência: não é isto que Jesus 

quer de nós! Ao contrário, Jesus convida a perder a vida 

por Ele, pelo Evangelho, a fim de a receber renovada, 

realizada e autêntica. Graças a Deus, estamos certos de 

que no final este caminho conduz à ressurreição, à vida 

plena e definitiva com Deus. Decidir segui-lo, o nosso 

Mestre e Senhor que se fez Servo de todos, exige que 

se caminhe depois d’Ele e se ouça atentamente a sua 

Palavra – recordai-vos: ler todos os dias um trecho do 

Evangelho – e os Sacramentos.   

Há jovens aqui na praça: rapazes e moças. 

Pergunto-vos: sentistes vontade de seguir Jesus mais 

de perto? Refleti. Rezai. E deixai que o Senhor vos fale. 

A Virgem Maria, que seguiu Jesus até ao Calvário, 

nos ajude a purificar sempre a nossa fé de falsas 

imagens de Deus, para aderir plenamente a Cristo e ao 

seu Evangelho. 

  Papa Francisco, Ângelus,  
Praça de São Pedro,  

Setembro de 2015 
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Sabias que… 

 
Elias 
       

Jesus faz uma espécie de “sondagem” perguntando 

sobre a sua identidade. Muitos pensam que Ele é o 

antigo profeta Elias que voltou. Este profeta cujo nome 

hebraico é Eliy-yahu (Javé é meu Deus), viveu cerca do 

século IX a.C. Homem austero, livre e coerente; 

habitante ocasional do deserto, “vestia um manto de 

pêlo de camelo e cingia-se com um cinturão de couro”. 

Defendia a fé do povo frente à idolatria de Baal, 

divindade fenícia. Ninguém o viu morrer, nem existia a 

sua tumba, porque “foi levado ao céu num carro de 

fogo” (2 Rs 2, 11). O povo esperava o seu regresso. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (84) 
 

 

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: “Desapegar” 

Há os que se afastam e os que se aproximam. Há os 

que te viram as costas e os que te estendem as mãos. 

Há os que te ferem e os que te curam. Há os que só 

encontram defeitos em ti e os que, simplesmente. Te 

aceitam como és. A Vida faz a fila andar. Mas és 

sempre tu que decides quem é de ir, e quem (ao teu 

lado), é de ficar. 
 

– És sempre tu que decides quem é de ir e quem 

(ao teu lado) é de ficar. 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
Obrigado, Senhor, por teres nascido menino em Belém,  

longe de tronos e riquezas. 
 

Obrigado por escolheres humildes pescadores  

para anunciar a tua mensagem. 
 

Obrigado por Te rodeares de gente simples  

para fazer nascer a esperança. 
 

Obrigado por anunciares que são felizes  

os que têm a paz no coração. 
 

Obrigado por deixares que as crianças  

caminhassem a teu lado.  
 

Amém. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Bom comer,  

traz mau comer. 

2 

Barriga cheia,  

feijão (goiaba) tem bicho. 

3 

Quem bebe antes do almoço,  

chora antes do sol-posto. 

 4 

Almoçar cedo, cria carne e sebo,  

almoçar tarde, nem sebo nem carne. 

5 

Meio-dia, barriga vazia;  

panela ao lume é o nosso costume. 

6 

Meio-dia em ponto  

quem não almoçar fica tonto. 
  
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora. É de Carvalhosa: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– ALEXANDRA BRITO, na próxima quinta-feira, dia 16 

de setembro.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

Devido ao Sr. Bispo ter aliviado um pouco a carga 

(quatro paróquias) que suportava o Sr. Pe. Tiago 

retirando-lhe a paroquia de Sanfins de Ferreira, e sendo 

este Jornal, Inter-paroquial, não fará mais sentido 

continuar a registar aqui os aniversários dos Leitores 

desta Paróquia. 

Entretanto o Jornal do Leitor continuará a chegar 

com a mesma regularidade e por via on-line a cada 

Leitor, a menos que receba instruções contrárias. 
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Foi bom trabalharmos em conjunto durante longos anos 

e nunca mais esqueceremos o bom entendimento, 

respeito e colaboração que sempre nos dedicámos, 

mutuamente. 

Obrigado, Sanfins de Ferreira. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Entretanto, o Jornal do Leitor deseja um bom e feliz 

aniversário à Leitora Alexandra Brito, de Carvalhosa. 

Parabéns, Alexandra! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
Questão de higiene. 

 

–  O meu cão perdigueiro é tão extraordinário que, a 

um quilómetro de distância, sabe logo que sou eu! 

Que me dizes a isto? 

– Digo-te que te devias lavar mais vezes. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Senhora preocupada. 

 

– Doutor, como é que eu faço para emagrecer?  

Responde o médico: 

– Basta a senhora mover a cabeça da esquerda 

para a direita e da direita para a esquerda. 

Pergunta a mulher: 

– Quantas vezes, Doutor? 

Responde o médico: 

– Todas as vezes que lhe oferecerem comida. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Atrasado à escola. 

 

A professora: 

– Chegaste atrasado de novo, Joãozinho! 

Ele responde: 

–  Mas a senhora professora disse que nunca é 

tarde para aprender!... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

  ESTA É PICANTE… 

 

Sondagem.  
 

O Joãozinho realizou uma pesquisa por conta 

própria e concluiu que a mãe vai ser Primeiro-ministro... 

Telefonou para 1.235 pessoas e, para garantir que 

todas estariam em casa para responderem à sondagem, 

ligou-lhes entre as 03h00 e as 06h00 desta madrugada. 

Fez uma única pergunta, muito clara e objetiva:  

– “Em quem votaria para Primeiro-ministro?" 

O resultado final foi surpreendente:  

68% respondeu: 

– "Na tua mãe, filho da p…” – eu dormia tão bem, 

ignorante!… 

32% respondeu: 

– "Na … que te p…" – acordaste-me inocente!… 

Daqui concluiu que a mãe seria eleita à 1.ª volta, 

com 100% dos votos expressos. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

12-09-2021  

 XXIV Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Natália Silva Filipa Moreira 

1.ª Leitura Natália Silva Filipa Moreira 

2.ª Leitura Natália Silva Filipa Moreira 

Oração Universal Natália Silva Filipa Moreira 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 

 
 

ESCALA DE M.E.C.s  

12-09-00-2021  

 XXIV Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Alexandra Brito Glória Martins 

Local - 2  - A - Filipe Freitas Carla Sousa 

Local - 3 Alzira Nunes Manuel Leão 



Local - 4 Maria José José M.ª Matos 

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. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na segunda coluna: 
 
 

– A Fechar. 

– Data de conclusão (14/08/2021) 

– Paginação (12/12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta coluna: 
 
 

– A Fechar. 

– Data de conclusão (14/08/2021) 

– Paginação (12/12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

PÉSSIMO… é quando  

perdemos a capacidade de ver em cores. 
 

 

 

Jornal concluído em 14 de agosto. 
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