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XXV Domingo Comum 
 

Muitas vezes sonhamos com uma vida cristã cheia 

de louvores de aplausos e de triunfos, mas encontramos 

contradições, também dos bons. 

Na vida presente, Deus abençoa os Seus amigos 

com a Cruz. Ela é o sinal certo de que estamos no 

caminho do Senhor. 

Arrependamo-nos da falta de fé com que nos 

queixamos das contradições e outros sofrimentos, 

sempre à espera duma vida sem sofrimento. Peçamos 

ajuda para uma emenda de vida. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 
Eu sou a salvação do meu povo, diz o Senhor. Quando 

chamar por Mim nas suas tribulações,  

Eu o atenderei e serei o seu Deus para sempre. 
  

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Vale quem se faz servo, e não quem prevalece. 

Quem está enamorado está sempre «fora de si de 

alegria». Sai de si mesmo, esquece-se de si porque 

experimenta um impulso irreprimível para encontrar a 

outra pessoa. Também a experiência mística do êxtase, 

do verbo grego «existánai», significa «estar fora de si» e 

arrebatados em Deus. 

Quem ama não pode permanecer em si mesmo, 

deve sair e entregar-se à pessoa amada. Isto acontece 

também com Deus, amor infinito e, portanto, 

inteiramente «fora de si».  

Em Cristo revelou o seu «êxtase», deixou o Céu e 

veio ficar entre nós: «Saí do Pai – afirma Jesus – e vim 

ao mundo» (Jo 16, 28). O seu destino é o regresso ao 

Pai, no entanto, não deixa as pessoas, às quais o une 

um amor indissolúvel: «Virei novamente e hei de levar-

vos para junto de mim – garante Ele – a fim de que, 

onde Eu estou, vós estejais também... Hei de ver-vos de 

novo e então o vosso coração há de alegrar-se e 

ninguém vos poderá tirar a vossa alegria» (Jo 14, 3; 16, 

22-23). 

O Senhor que sai de si e vem para o meio das 

pessoas é um convite ao êxtase, a «sair de si para ir ao 

encontro dos irmãos». Encontra Deus quem deixa de 

pensar em si mesmo, nas próprias vantagens, na auto-     

-afirmação e se torna, como o Senhor, servo   de todos. 

Diz São João: «O amor de Deus manifestou-se desta 

forma no meio de nós: Deus enviou ao mundo o seu 
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 Filho unigénito, para que, por Ele, tenhamos a vida. 

Não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele 

mesmo que nos amou. Caríssimos, se Deus nos amou 

assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. 

A Deus nunca ninguém viu; se nos amarmos uns aos 

outros, Deus permanece em nós e o seu amor chegou à 

perfeição em nós» (1 Jo 4,9-12).  

– Não é quem prevalece (quem predomina), mas 

quem se faz servo, esse é que é grande aos olhos de 

Deus. 
  

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Sb 2, 12.17-20 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Os ímpios tentam pôr à prova a bondade e paciência do 

justo, causando-lhe sofrimentos. Hoje, como ontem, a 

confiança em Deus e a certeza da filiação divina vencem todos 

os obstáculos. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

Disseram os ímpios: 12«Armemos ciladas ao 

justo, porque nos incomoda e se opõe às 

nossas obras; censura-nos as transgressões à 

lei e repreende-nos as faltas de educação.  
17Vejamos se as suas palavras são 

verdadeiras, observemos como é a sua 

morte. 18Porque, se o justo é filho de Deus, 

Deus o protegerá e o livrará das mãos dos 

seus adversários. 19Provemo-lo com ultrajes e 

torturas para conhecermos a sua mansidão e 

apreciarmos a sua paciência. 20Condenemo-lo 

à morte infame, porque, segundo diz, Alguém 

virá socorrê-lo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A leitura é uma longa declaração dos ímpios. Deste modo, 

os leitores devem ter em atenção a introdução – «Disseram os 

ímpios» – e o discurso direto que se segue. 

Para que os ouvintes não confundam quem acusa, quem 

ameaça, é necessário que o Leitor pronuncie com vigor e 

determinação, logo no início da leitura, “Disseram os ímpios”: 

Entretanto, exercita palavras do texto como: ímpios / 

ciladas / transgressões / repreende-nos / protegerá / 

adversários / Provemo-lo / ultrajes / torturas / mansidão / 

apreciarmos / Condenemo-lo / infame / socorrê-lo / ou outras. 
  

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
«Comamos e bebamos porque amanhã 

morreremos» (Is 22,13). Esta é a proposta feita pelos 

crápulas do tempo de Isaías (crápulas eram aquelas 

pessoas dadas ao desregramento, à devassidão e à 

libertinagem, uns canalhas), e é também uma proposta 

retomada depois pelos hedonistas de todos os tempos 

(hedonistas eram aquelas pessoas que consideravam o 

prazer como fim último) de quem, ignorando Deus e a 

vida futura, não encontra nada melhor do que virar-se 

para as realidades deste mundo e abandonar-se à 

libertinagem. Sempre houve gente assim, mas, por volta 

de finais do século I a.C, em Alexandria, era 

particularmente numerosa e agressiva.   

Alexandria era a metrópole dos Ptolomeus (dos 

geógrafos e astrónomos), era sede da célebre biblioteca 

que atraía sábios e homens de letras de todo o mundo, 

era uma cidade opulenta onde, desde há três séculos, 

se tinha vindo a estabelecer uma numerosa colónia 

hebraica, constituída – segundo estimativas recentes – 

por cerca de 180 mil pessoas. 

Em Alexandria, os Israelitas tinham as suas 

sinagogas onde liam, na tradução grega, as Sagradas 

Escrituras; eram conduzidos pelos seus anciãos e 

chefes, conservavam a própria identidade e podiam 

seguir as próprias tradições. No entanto, sentiam 

também o fascínio irresistível da cultura helenística 

(civilizações desenvolvidas fora da Grécia, mas com 

influência de cultura grega), e havia, por isso, quem 

começasse a ceder às tentações da idolatria e às 

seduções da vida pagã. 

Ora, é neste ambiente histórico-cultural que deve ser 

colocada a composição do livro da Sabedoria, que é 

tirada a nossa leitura de hoje. 

Preocupado com o período de apostasia (os que 

renegam a sua religião ou a sua fé), apostasia que pesa 

sobre os seus compatriotas, o autor expõe, num 

discurso apaixonado posto na boca dos «ímpios», as 

propostas de vida fácil em relação às quais todo o judeu 

piedoso deve acautelar-se. 

«Dizem estes (apóstatas e traidores) nos seus falsos 

raciocínios (observemos estes insensatos): "Breve e 

triste é a nossa vida, foi por acaso que viemos à 

existência e, depois, será como se não tivéssemos 

existido. Vinde, pois! Gozemos dos bens presentes, 

tiremos prazer das criaturas com o ardor da nossa ju-

ventude! Inebriemo-nos do melhor vinho e de perfumes, 

e não deixemos passar as primeiras flores da 

Primavera! Coroemo-nos de botões de rosa antes que 

murchem! Oprimamos o justo na sua pobreza, não 

poupemos a viúva nem respeitemos os cabelos brancos 

do ancião! Seja a nossa força a norma da justiça porque 

o que é fraco para nada serve"» (Sb 2, 1-11). Vale a  
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pena ler estes versículos de 1 a 11 que antecedem a 

leitura. Embora estejamos a referir-nos a 

comportamentos de há 2.100 anos, em pouco difere do 

pensamento e do comportamento do homem de hoje, no 

séc. XXI. 

Bom, mas quem eram afinal estes «ímpios», de que 

nos fala o Livro da Sabedoria e que promoviam ideias e 

projetos tão tresloucados? 

Eram, antes de mais, as pessoas com posses e bem 

colocadas na cidade; mas eram também os intelectuais 

que, considerando-se depositários de uma cultura 

superior, desprezavam os Israelitas e as suas tradições 

religiosas, consideradas arcaicas, obsoletas, superadas 

pelas novas filosofias. 

No entanto, estes não eram os expoentes mais 

temíveis do grupo dos «ímpios». Havia algumas 

pessoas que, mais do que todas as outras, se 

encarniçavam (se enfureciam) contra os Hebreus, 

ofendendo, caluniando e cometendo todo o tipo de 

vexames e abusos. Eram alguns filhos de Israel que, 

tendo abandonado a fé dos seus pais, uniram-se aos 

pagãos na perseguição aos seus irmãos de fé. Eram 

uma espécie de traidores. O que mais incomodava 

estes renegados era a vida exemplar que, apesar da 

oposição, muitos israelitas piedosos continuavam a ter e 

a viver. Claro está que isto constituía uma condenação 

clara e firme da sua corrupção, da sua apostasia e das 

suas injustiças. 

Entretanto, os «ímpios» não podem conviver durante 

muito tempo com os justos; de facto, os justos são muito 

incómodos, a sua desaprovação tácita (calados, mas 

que se subentende), torna-se bem cedo insuportável e o 

rancor contra eles acaba por explodir. Então o que é 

que acontece? Se os justos não se deixam seduzir (ir na 

onda, deixar-se conquistar), são eliminados.  

No trecho de hoje é referida a decisão que tomam os 

ímpios: «Armemos ciladas ao justo... provemo-lo com 

ultrajes e torturas... condenemo-lo à morte infame.» – 

lemos nesta leitura. 

Estas ameaças poderiam referir-se não só aos 

israelitas de Alexandria do Egipto, mas também 

diretamente a Jesus, que haveria de aparecer cerca de 

um século mais tarde. Na verdade, também Ele foi 

perseguido pelos seus irmãos de fé, não porque era 

mau, mas  porque  anunciava uma mensagem 

provocatória para quem se adequava aos princípios dos 

ímpios.  

A perseguição – sabemos – é um acontecimento 

inevitável na vida do justo, isto é, atinge sempre quem 

escolhe viver segundo Deus. Por isso, cuidado, porque 

o pregador que não inquieta, que não põe em causa as 

estruturas de pecado da sociedade em que vive, que é 

apenas aclamado e patrocinado por quem detém o 

poder, talvez esse pregador tenha feito própria, a 

mentalidade dos ímpios. 

– Que também nós, Leitores litúrgicos e demais 

leitores do Jornal do Leitor, sejamos pessoas que 

inquietam, que incomodam, que fazem mexer a vida e 

não sejamos pessoas que esperam aplausos. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Salmo 53, 3-4. 5. 6. 8 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O Salmo 53 é uma oração do justo a proclamar a sua 

confiança em Deus, no meio da provação. Perante as 

dificuldades que encontramos, para viver com fidelidade a 

vocação de filhos de Deus, façamos dele a nossa oração. 

 

REFRÃO: 
 

O SENHOR SUSTENTA A MINHA VIDA. 
 

SALMO: 
 

Senhor, salvai-me pelo vosso nome, 

pelo vosso poder fazei-me justiça. 

Senhor, ouvi a minha oração, 

atendei às palavras da minha boca. 
 

Levantaram-se contra mim os arrogantes 

e os violentos atentaram contra a minha vida. 

Não têm a Deus na sua presença. 
 

Deus vem em meu auxílio, 

o Senhor sustenta a minha vida. 

De bom grado oferecerei sacrifícios, 

cantarei a glória do vosso nome, Senhor. 
 

 

 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
Tiago 3, 16 - 4, 3 

 

 

MONIÇÃO: 

 
São Tiago menor, na sua Carta dirigida a toda a Igreja, 

ajuda-nos a discernir entre o que nasce do espírito de Deus do 

que é inspirado pelo demónio. 

Devemos estar atentos, porque também entre os cristãos 

se infiltram as invejas, conflitos e toda a espécie de mal. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

Caríssimos: 16Onde há inveja e rivalidade, 

também há desordem e toda a espécie de más 

ações. 17Mas a sabedoria que vem do alto é 

pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia 

de misericórdia e de boas obras, imparcial e 



sem hipocrisia. 18O fruto da justiça semeia-se 

na paz para aqueles que praticam a paz. 1De 

onde vêm as guerras? De onde procedem os 

conflitos entre vós? Não é precisamente das 

paixões que lutam nos vossos membros?  
2Cobiçais e nada conseguis: então assassinais. 

Sois invejosos e não podeis obter nada: então 

entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, 

porque nada pedis. 3Pedis e não recebeis, 

porque pedis mal, pois o que pedis é para 

satisfazer as vossas paixões. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Deve haver especial cuidado na enumeração das 

caraterísticas da sabedoria. 

Uns especiais cuidados devem também ter-se nas 

afirmações finais que se estabelecem, uma causa e efeito que 

deve ser clara na leitura. 

Cuidado nas interrogações. Já sabemos como se devem 

fazer. As três interrogações deste texto não são todas iguais. 

As duas primeiras, perguntam; a terceira responde com 

interrogação. Logo não são pronunciadas da mesma forma. 

Toma cuidado nisso, não banalizes, só porque é a 2.ª Leitura. 

Exercita as palavras: inveja / rivalidade / desordem / 

compreensiva / misericórdia / imparcial / hipocrisia / assassinais 

/ invejosos / ou outras. 
 

  

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

     
Dois instintos incontroláveis do ser humano – a 

inveja e a rivalidade – estão em contraposição com a 

sabedoria que vem do alto (v. 16). Destes impulsos têm 

origem todo o tipo de más ações. 

O autor indica em seguida as características da 

«sabedoria de Deus»: manifesta-se onde há 

compreensão, bondade, misericórdia, paz, genero-

sidade, onde não existem invejas e hipocrisias. Só 

quem, guiado por esta «sabedoria», e se empenha a 

instaurar relações fraternas entre as pessoas, é que se 

torna construtor de paz (v. 18). 

Na segunda parte do trecho (v. 1-2) são identificadas 

as «causas das discórdias» que explodem no mundo, 

na sociedade, e também dentro das comunidades 

cristãs. A primeira é a cobiça dos bens materiais, de 

onde nasce a inveja por quem conseguiu já alcançar 

este tão desejado objetivo. As guerras e as discórdias 

explodem, porque as pessoas são egoístas, procuram o 

domínio sobre as outras pessoas em vez do serviço 

recíproco; pretendem os primeiros lugares e não os 

últimos, como Jesus recomendou que se fizesse. 

Os cristãos que procuram adequar-se à «sabedoria 

que vem do alto» não deveriam deixar-se envolver em 

tais disputas. Se verdadeiramente se empenhassem a 

fazer apenas o que agrada aos irmãos, seriam 

eliminadas pela raiz as causas dos conflitos. 

Depois, na última parte da leitura (v. 3), Tiago lembra 

a oração autêntica. 

Diz ele que, por vezes, dirigimo-nos ao Senhor, não 

para que se cumpra em nós a sua vontade, mas para 

que se realizem os nossos sonhos, caprichos, egoísmos 

e paixões. Não faz sentido pedir ao Senhor que 

intervenha para satisfazer os nossos prazeres; a Ele 

deve pedir-se a sabedoria, a capacidade de 

compreender os seus projetos e a força para os efetivar. 

É por isso que Ele, diz nesta Leitura que, nas nossas 

orações, pedimos e não recebemos, porque pedimos 

mal. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

2 Tes 2, 14 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Também Jesus encontrou resistência, entre os homens, à 

Sua missão redentora. A contradição é o selo da aprovação de 

Deus. 

Aclamemos o Evangelho que proclama para nós tão 

consoladoras verdades. 

  

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA!  

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Deus chamou-nos por meio do Evangelho, 

para alcançarmos a glória de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Mc 9, 30-37 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 30Jesus e os seus 

discípulos caminhavam através da Galileia, 

mas Ele não queria que ninguém o 

soubesse; 31porque ensinava os discípulos, 

dizendo-lhes: «O Filho do homem vai ser 

entregue às mãos dos homens e eles vão matá-

l'O; mas Ele, três dias depois de morto, 

ressuscitará». 32Os discípulos não compreen-

diam aquelas palavras e tinham medo de O 

interrogar. 33Quando chegaram a Cafarnaum e 

já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: 



«Que discutíeis no caminho?» 34Eles ficaram 

calados, porque tinham discutido uns com os 

outros sobre qual deles era o maior. 35Então, 

Jesus sentou-Se, chamou os Doze e disse-

lhes: «Quem quiser ser o primeiro será o 

último de todos e o servo de todos». 36E, 

tomando uma criança, colocou-a no meio 

deles, abraçou-a e disse-lhes: 37«Quem receber 

uma destas crianças em meu nome é a Mim 

que recebe; e quem Me receber não Me recebe 

a Mim, mas Àquele que Me enviou». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Há muitas repetições nos Evangelhos, mas nunca 

são casuais, têm sempre uma razão. Por exemplo, a 

multiplicação dos pães, a disputa entre os discípulos 

sobre quem seria o maior, a réplica do Mestre a estas 

pretensões, o abraço de Jesus às crianças, enfim, todos 

estes são episódios que Marcos refere duas vezes. O 

anúncio da paixão chega até a ser referido três vezes, 

acompanhado sempre por uma reação de reprovação 

da parte dos discípulos, incapazes de entender uma 

proposta de vida que, segundo os critérios humanos, se 

mostra completamente insensata, completamente 

maluca, segundo a nossa maneira de ver e de pensar. 

Jesus é entregue por quem? 

Pelo Pai do Céu, por Judas Iscariotes,  

ou por cada um de nós? 

Provavelmente por todos… 

«Na primeira parte do trecho» de hoje, é referido o 

segundo destes anúncios: «O Filho do homem vai ser 

entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo; mas 

Ele, três dias depois de morto, ressuscitará» (v. 31). 

«Vai ser entregue.» Mas entregue por quem? –

perguntamo-nos nós. A resposta parece evidente: por 

Judas.  Mas, pelo contrário, aqui estamos perante aquilo 

a que os teólogos chamam «passivo divino», ou seja, 

um verbo no passivo que, na Bíblia, é utilizado para atri-

buir a Deus (e não a Judas) uma determinada ação. 

Sim, porque é o Senhor que oferece o seu Filho, que o 

entrega em poder dos homens. 

Observemos: A pessoa enamorada não tem outro 

modo de manifestar todo o seu amor que não seja o de 

abandonar-se nos braços da pessoa amada. Foi o que 

Deus fez: entregou-se nas mãos dos homens, mesmo 

sabendo que estes iriam fazer dele o que queriam. 

A resposta a este imenso amor foi dramática, e é 

anunciada por Jesus no futuro: «Vão matá-lo». Aqui o 

crime não é atribuído aos sumos sacerdotes e aos 

escribas, mas aos homens. Se Deus tivesse ficado no 

Céu, poderia ser esquecido, ou, no máximo, insultado; 

mas a partir do momento em que decidiu descer à terra 

e colocar-se às mãos dos homens, entregou-se à morte. 

Mas, entretanto, os discípulos não são capazes de 

entender este amor do Senhor, porque os seus 

pensamentos estão demasiado distantes dos pensa-

mentos do Céu e, por isso, têm medo de pedir a Jesus 

um esclarecimento (v. 32).  

É fácil intuir a razão da obtusidade (da dificuldade de 

compreender) deles. O destino que – segundo Jesus – 

espera o Filho do homem, é inconciliável com as 

convicções religiosas inculcadas (ensinadas) pelos rabis 

(que é a morte ignominiosa), é o oposto das suas 

expectativas, e por isso, não podem aceitar a ideia de 

que Deus abandone o seu eleito nas mãos dos 

malfeitores. Concordam com a objeção que o sábio 

Elifaz dirigiu a Job: «Qual o inocente que já pereceu? 

Ou quando foram exterminados os justos?» (Job 4, 7-8) 

e com a afirmação do salmista: «Fui jovem e agora sou 

velho, mas nunca vi o justo abandonado» (SI 37, 25).  

Ora, se os seus conhecimentos eram estes – porque 

assim lhes foram ensinados – como pôr agora de 

acordo a justiça de Deus, com a derrota ou a morte do 

Filho do homem? 

Não deve causar admiração o facto de os discípulos, 

mesmo depois de ouvirem pela segunda vez o mesmo 

anúncio, não o terem compreendido, ou melhor, não 

terem conseguido aceitar o escândalo da paixão do 

Messias; da mesma forma, não deve causar surpresa a 

anotação do evangelista que escreve: «Tinham medo de 

o interrogar». É que eles tinham ainda bem presente a 

sua reação, quase ressentida, quando Pedro tentara 

afastá-lo do caminho da cruz.  Davam-se conta que, 

quando se tocava este assunto, o Mestre tornava-se 

duro, intransigente, não queria ser contestado e não 

aceitava sugestões. 

Nós fechamos os olhos e os ouvidos  

à proposta de Jesus. 

Logo podemos ver que, a falta de sintonia com o 

pensamento de Cristo, conduz, inevitavelmente, a um 

recuo para convicções humanas. Aliás, na segunda 

parte do trecho (v. 33-35), o evangelista introduz um 

episódio que confirma isso mesmo. 

Os discípulos não entenderam, ou quiseram 

propositadamente fechar os ouvidos e os olhos, de 

modo a não ouvirem as palavras do Mestre e não verem 

a meta proposta por Ele a cada um.  

No entanto, continuam a segui-lo, em direção a 

Jerusalém, mas, precisamente no caminho que conduz 

à cruz, cultivam sonhos opostos aos de Jesus. 

Então, tendo chegado a Cafarnaum, o Mestre 

interroga-os: «Que discutíeis no caminho!» (v. 33). É 

curioso, porque não se trata de uma pergunta, mas de 

uma acusação. Ele está ao corrente da disputa 

acalorada na qual, durante a viagem, todos se deixaram 

envolver. 

É claro que os discípulos ficam calados, sentem-se 

desmascarados, têm vergonha, dão-se conta de ter 

cometido uma insensatez e sabem também que, no que 

diz respeito à questão de procurar os primeiros lugares, 

o Mestre não deixa passar, intervém e intervém sempre  
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com firmeza. 

É que a questão das hierarquias e das precedências 

era um tema muito debatido entre os rabis naquele 

tempo. Levantava-se constantemente a questão da 

atribuição dos lugares de honra, à mesa, nas sinagogas, 

na rua e nas assembleias. Discorria-se também muito 

sobre as classes dos santos no paraíso e era opinião 

comum que fossem sete: a cada eleito era atribuída 

uma posição, mais ou menos elevada, conforme os 

seus méritos. E assim como os santos do Céu, também 

os habitantes deste mundo deviam ser catalogados: aos 

justos eram atribuídas posições de prestígio, enquanto, 

a gente impura, os pobres da terra, eram 

marginalizados. Era assim a mentalidade (mentalidade 

errada) naquele tempo. 

De facto, há temas que Jesus não tratou 

diretamente, e, é claro, sobre estes pode-se discutir e 

ter opiniões divergentes; mas sobre a questão das 

hierarquias, dos títulos honoríficos e das classes, Jesus 

interveio muitas vezes, e de forma explícita, que não 

deixa nenhumas dúvidas.  

Marcos, cujo Evangelho estamos a ler, refaz 

cuidadosamente a cena. Enquanto os discípulos, 

embaraçados, ficam calados, Jesus senta-se, ou seja, 

assume a posição do rabi que se prepara para dar uma 

lição importante. (Era assim que faziam os rabis, 

sentavam-se, quando queriam ensinar algo de 

importante). Depois chama a si os discípulos, ordena-    

-lhes que se aproximem, porque os sente afastados, 

sente-os longe de si (talvez não tanto fisicamente, mas 

mais nas suas maneiras de pensar). Por fim, pronuncia 

o seu juízo solene sobre a verdadeira grandeza da 

pessoa. Diz Ele: «Quem quiser ser o primeiro será o 

último de todos e o servo de todos» (v. 35). 

É…está aqui a síntese da sua proposta de vida, e é 

tão importante que os evangelistas a retomam, mesmo 

se com acentos diferentes, por seis vezes. 

Depois Marcos nota que a cena se desenrolou em 

casa e esta casa representa a comunidade cristã. Cada 

comunidade deve considerar dirigidas a si as palavras 

do Mestre e deve evitar, da forma mais absoluta, 

procurar pretextos e inventar desculpas para justificar, 

internamente, situações de domínio e de sujeição; estas 

estão em clara oposição com o Evangelho. Deve 

sobretudo defender-se da tentação de tomar como 

ponto de referência as vénias, os obséquios e os 

reconhecimentos que são usados na sociedade civil. 

«Convosco – disse Jesus noutra passagem – não deve 

ser assim» (Lc 22, 26).   

Isso mesmo! Na comunidade cristã, quem ocupa o 

primeiro lugar, deve pôr de lado qualquer desejo de 

grandeza. A Igreja não é uma rampa de lançamento 

para atingir posições de prestígio, para emergir, para 

obter domínio sobre as outras pessoas.  

A Igreja é o lugar onde cada pessoa, conforme os 

dons que recebeu de Deus, celebra a sua grandeza no 

serviço humilde ao irmão. Aos olhos de Deus, o maior, é 

quem se assemelha a Cristo, que se fez servo de todos 

(Lc 22, 27). 

Fazendo-nos pequenos,  

somos grandes no amor,  
capazes de ajudar o próximo, débil. 

Para melhor compreenderem a lição, Jesus tem um 

gesto significativo, narrado na terceira parte do trecho 

(v. 36-37). Pega numa criança, coloca-a no meio, 

abraça-a e acrescenta: «Quem receber uma destas 

crianças em meu nome é a mim que recebe.» 

No capítulo seguinte (que vai além do Evangelho de 

hoje), Marcos recorda outro episódio no qual é posto em 

relevo o afeto e a ternura de Jesus para com os peque-

ninos. 

Acontecia que algumas mães apresentaram-lhe os 

filhos para que Jesus lhes fizesse uma carícia. De facto, 

considerava-se que o contacto físico com uma pessoa 

de Deus, comunicasse força, bondade, doçura e até o 

seu próprio espírito. Ora os discípulos não gostaram 

deste excesso de familiaridade e de intimidade, e 

sentiram-se no dever de repreender e afastar os 

intrusos. Então, ao ver isto, Jesus indignou-se e disse-     

-lhes: «Deixai vir a mim os pequeninos e não os 

afasteis, porque o reino de Deus pertence aos que são 

como eles. Em verdade vos digo: quem não receber o 

reino de Deus como um pequenino, não entrará nele. 

Depois, tomou-os nos braços e abençoou-os, impondo-     

-lhes as mãos» (Mc 10, 13-16). 

Neste episódio, os pequeninos são apresentados 

como modelos a imitar, e Jesus convida-nos a tornarmo-

-nos como eles para entrar no reino de Deus. Já no 

trecho de hoje, as crianças são indicadas como 

símbolos do ser débil e indefeso que precisa de 

proteção e de cuidados. 

No tempo de Jesus, como também hoje, os 

pequeninos eram amados, mas não lhes era atribuída 

uma importância social, não contavam nada do ponto de 

vista jurídico, eram até considerados impuros porque 

transgrediam as prescrições da lei. 

Se considerarmos este facto, é imediatamente claro 

o significado do gesto de Jesus. Ele quer que a 

comunidade dos seus discípulos ponha no centro das 

próprias atenções e iniciativas os mais pobres, os que 

não contam, as pessoas impuras. 

Nós vivemos numa sociedade competitiva. O 

professor gosta do aluno mais diligente e preparado, o 

treinador gloria-se com o mais forte dos seus atletas, 

mas a mãe não é assim; a mãe segue outros critérios: é 

guiada pelo amor e os seus cuidados são dedicados ao 

mais débil dos seus filhos. (Reparemos no amor, 

dedicação e carinho da mãe a cuidar do filho 

«mongoloide…»). 

Portanto, é discípulo de Cristo quem, seguindo o 

exemplo do Mestre, abraça os pequerruchos. 

E estes «pequerruchos», ou quem quer que esteja 

completamente dependente das outras pessoas, quem 

não produz, só consome, quem precisa de tudo, quem 

pode até criar alguma complicação e não raciocina  
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como um adulto. Estes é que são os pequeninos que 

Jesus nos manda abraçar! 

Sabemos que não é fácil abraçar quem, por 

exemplo, aos quarenta anos, ainda precisa de ser 

assistido como uma criança, fala demais, é grosseiro, 

incomoda a vida ordenada das outras pessoas, não se 

empenha. Abraçá-lo não significa condescender com 

todos os seus desejos, contentar os caprichos e 

favorecer a preguiça, não. Abraçá-lo significa educá-lo, 

ajudá-lo a crescer, fazer com que se torne adulto. É isto 

que Deus nos pede. 

Também há, na nossa comunidade, pequeninos, ou 

seja, pessoas impuras; aliás, em cada um de nós está 

presente um pequerrucho também. O abraço é o gesto 

que exprime o acolhimento, a confiança, a estima, a 

disponibilidade para o serviço recíproco, e, por isso, 

sentimos a necessidade de sermos abraçados pelos 

irmãos da nossa comunidade. 

O «beijo santo» (2 Cor 13, 12) e o «abraço da paz» 

que trocamos durante a celebração eucarística é o sinal 

deste acolhimento recíproco e incondicional. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 

1 
 

Para que o nosso Bispo Manuel, 

os nossos presbíteros e diáconos, 

saibam acolher os que deles se aproximam 

e iluminá-los com palavras do Evangelho, 

oremos, irmãos. 

 

2 
 

Para que os responsáveis do nosso país, 

sejam guiados não pelo desejo de mandar 

mas pelo espírito de serviço, 

oremos, irmãos. 

 

3 
 

Para que cessem os conflitos e as guerras, 

seja acolhida a sabedoria que vem do alto 

e todos colham os frutos da justiça, 

oremos, irmãos. 

 

4 
 

Para que Deus livre do mal os seus fiéis, 

mostre ao homem a luz do Evangelho 

e a todos purifique o coração, 

oremos, irmãos. 

 

 5 
 

Para que a nossa comunidade dominical 

sinta os problemas de todos os que sofrem 

e se preocupe sobretudo com os mais pobres, 

oremos, irmãos. 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 118, 4-5 

Promulgastes, Senhor,  

os vossos preceitos para se cumprirem fielmente. 

Fazei que meus passos sejam firmes  

na observância dos vossos mandamentos. 

  

  OU: .  
Jo 10, 14 

Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor;  

conheço as minhas ovelhas  

e as minhas ovelhas conhecem-Me. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

A Santíssima Eucaristia que agora nos é oferecida – 

Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus – é o nosso 

alimento e, ao mesmo tempo, uma profunda lição de 

humildade para todos nós. Deus humilha-Se até parecer 

um banal alimento, para nos ajudar a crescer em 

santidade. 

Comunguemos, não em qualquer estado, mas com 

as necessárias disposições. 
 

 

  
 

 

 

Monição final 
 

As palavras que o Sacerdote nos dirige ao terminar 

a Celebração, não constituem uma despedida delicada 

até ao próximo encontro. 

O «Ide em paz» é um mandato, para que 

continuemos a missa na vida, dando testemunho da 

alegria que aqui vivemos. 
 

 

 
 

 

 

As contradições do justo 

 
O Livro da Sabedoria coloca-nos perante uma 

realidade de todos os tempos: a forte oposição que o  
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justo enfrenta, para viver a fidelidade ao Senhor. 

Não devíamos estranhar esta prova, porque ela é 

sinal do impacto que o Evangelho provoca no ambiente, 

a viver muito distante do que ele exige. 

Hoje há conspirações contra as famílias que 

pretendem viver segundo os desígnios do Criador. 

Ridiculariza-se a fidelidade conjugal e acha-se 

normal que se falte aos compromissos assumidos 

perante Deus; classifica-se como falta de senso ter um 

número razoável de filhos, enquanto a castidade é 

encarada como anormalidade psíquica. 

Para a aquisição de bens, todos os meios se julgam 

lícitos: enganar, subtrair, fuga aos impostos, adulteração 

da qualidade das mercadorias, do peso, etc. 

São estas algumas das provações do justo. Se 

percorrermos outros campos da vida humana 

encontraremos igualmente grandes desvios. 

Sabemos que nada disto acontece por acaso. Há 

um inspirador oculto de todos estes males. 

Como resistir a todo este ambiente, vivendo com 

fidelidade a Lei de Deus? 

A certeza da vitória 

Este otimismo perante as dificuldades lança raízes 

profundas na nossa fé. O nosso Deus não perde 

batalhas. Tem – isso sim! – um modo diferente do nosso 

de vencer. 

Faz-nos bem meditar o Salmo II de vez em quando, 

para renovar esta esperança. 

A oração é a nossa força 

Quando nos recolhemos em diálogo com o Senhor, 

acabamos por ver na sua verdadeira perspetiva toda 

esta confusão, e enchemo-nos de força para resistir. 

O que procede ou não, do espírito de Deus 

Não há lugar para cristãos medíocres, rotineiros. 

São folhas secas que, à menor rajada de vento, se 

desprendem da árvore da Igreja e nos abandonam. 

De cada vez escasseiam mais os cristãos que 

limitam a sua vida de relação com Deus aos três meios 

de transporte: carrinho (Batismo), carrão (Casamento) 

e carreta (Funeral). 

Somos chamados a ser fermento 

No meio de tudo isto, somos chamados a ser 

fermento de um mundo novo, pela nossa fidelidade a 

Jesus Cristo. Depois, espera-nos a vida eterna. 
 

 

 

Disseram os ímpios:  

«Armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda  

e se opõe às nossas obras;  

censura-nos as transgressões à lei  

 e repreende-nos as faltas de educação.»  
 

(Sb 2, 12) 

 
 

 

 

Cristo vai à nossa frente 

 
Jesus anuncia aos Apóstolos, como já o fizera de 

outras vezes, a Sua Paixão, Morte e Ressurreição ao 

terceiro dia. 

No entanto, os Doze nunca entenderam este 

anúncio, porque estavam totalmente voltados para um 

triunfalismo do Povo de Deus nesta vida. 

Não tinham ainda abandonado a convicção de que a 

dor, a contradição – também a dos bons – é um sinal da 

aprovação de Deus. Ela abençoa-nos com a Cruz, e nós 

teimamos em esperar que, em vez da cruz, nos 

apresente um ramo de rosas. 

Deus tinha falado claro a este respeito, meio milénio 

antes, pela pena de Isaías, ao descrever O Servo de 

Iavé. 

Um dos sinais da nossa não aceitação do projeto de 

Deus na redenção do mundo, na transformação da 

sociedade, está na dificuldade em nos aceitarmos 

pequenos como somos. 

Já assim tinha acontecido aos Doze. Quando, 

chegaram a Cafarnaum, Jesus deixou-os embaraçados, 

quando lhes perguntou sobre que discutiam no caminho. 

Encheram-se de vergonha porque, enquanto 

caminhavam, tinham discutido como os rapazes entre si, 

qual deles seria o maior. 

É natural que cada um, na argumentação que usava, 

não se preocupasse em provar que era outro do grupo, 

mas ele próprio, apresentando os respetivos títulos, da 

terra de procedência, da profissão, da origem familiar ou 

de qualquer feito mais saliente na vida passada. 

Com profundo sentido de pedagogia, Jesus colocou 

no meio de todos uma criança, apresentando-a como 

exemplo a imitar: na consciência da sua pequenez, da 

carência de ajuda, na incapacidade para realizar 

qualquer tarefa útil. 

Aceitemos e amemos a nossa condição de 

pequenos, abandonando os projetos de falsos triunfos. 

A cruz, as contradições, vêm muitas vezes pelo 

caminho de não nos darem a importância que julgamos 

ter, por não querer ficar atrás dos outros. 

A Celebração da Eucaristia Dominical é para nós 

uma profunda lição de humildade. O nosso Deus e 

Senhor, Criador do Universo, oculta na Cruz – cujo 

Sacrifício renovamos – a Sua Divindade. Aqui, na 

Santíssima Eucaristia, oculta a Sua Humanidade. 

Que a Mãe da Igreja nos ensine e ajude a viver com 

humilde naturalidade a nossa caminhada para o Céu. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Jesus transtorna a sua lógica, dizendo-lhes 

simplesmente que a vida autêntica  
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se vive no compromisso concreto com o  

próximo, isto é, servindo.» 

 

Jesus faz aos seus discípulos uma pergunta 

aparentemente indiscreta: «Que discutíeis pelo 

caminho?» (Mc 9, 33). Uma pergunta que Ele nos pode 

fazer também hoje: De que é que falais diariamente? 

Quais são as vossas aspirações? Eles «ficaram em 

silêncio – diz o Evangelho – porque, no caminho, tinham 

discutido uns com os outros sobre qual deles era o 

maior», quem era o mais importante. Sentiam vergonha 

de dizer a Jesus aquilo de que estavam a falar. Como 

nos discípulos de ontem, também em nós hoje, pode-se 

encontrar a mesma discussão: Quem é o mais 

importante? 

Jesus não insiste com a pergunta, não os obriga a 

dizer-Lhe o assunto de que falavam pelo caminho; e, 

todavia, a pergunta permanece, não só na mente, mas 

também no coração dos discípulos. 

Quem é o mais importante? Uma pergunta que nos 

acompanhará toda a vida e à qual somos chamados a 

responder nas diferentes fases da existência. Não 

podemos fugir a esta pergunta; está gravada no 

coração. Mais do que uma vez ouvi, em reuniões de 

família, perguntar aos filhos: De quem gostas mais, do 

pai ou da mãe? É como se vos perguntassem: Quem é 

mais importante para vós? Será que esta pergunta é 

simplesmente um jogo de crianças? A história da 

humanidade está marcada pelo modo como se 

respondeu a esta pergunta. 

Jesus não teme as perguntas dos homens; não tem 

medo da humanidade, nem das várias questões que a 

mesma coloca. Pelo contrário, Ele conhece os 

«recônditos» do coração humano e, como bom 

pedagogo, está sempre disposto a acompanhar-nos. 

Fiel ao seu estilo, assume os nossos interrogativos, as 

nossas aspirações, conferindo-lhes um novo horizonte. 

Fiel ao seu estilo, consegue dar uma resposta capaz de 

propor novos desafios, descartando «as respostas 

esperadas» ou aquilo que aparentemente já estava 

estabelecido. Fiel ao seu estilo, Jesus sempre propõe a 

lógica do amor; uma lógica capaz de ser vivida por 

todos, porque é para todos. 

Longe de qualquer tipo de elitismo, Jesus não 

propõe um horizonte para poucos privilegiados, capazes 

de chegar ao «conhecimento desejado» ou a altos 

níveis de espiritualidade. O horizonte de Jesus é sempre 

uma proposta para a vida diária, mesmo aqui na «nossa 

ilha»; uma proposta que faz com que o dia-a-dia tenha 

sempre um certo sabor a eternidade. 

Quem é o mais importante? Jesus é simples na sua 

resposta: «Se alguém quiser ser o primeiro – ou seja, o 

mais importante –, há de ser o último de todos e o servo 

de todos» (Mc 9, 35). Quem quiser ser grande, sirva os 

outros e não se sirva dos outros. 

E este é o grande paradoxo de Jesus. Os discípulos 

discutiam sobre quem deveria ocupar o lugar mais 

importante, quem seria selecionado como o privilegiado 

– os discípulos, que eram os mais próximos de Jesus, 

discutiam sobre isto! –, quem seria isento da lei comum, 

da norma geral, para se pôr em evidência com um 

desejo de superioridade sobre os demais. Quem subiria 

mais rapidamente, ocupando os cargos que dariam 

certas vantagens. 

E Jesus transtorna a sua lógica, dizendo-lhes 

simplesmente que a vida autêntica se vive no 

compromisso concreto com o próximo, isto é, servindo. 

O convite ao serviço apresenta uma peculiaridade a 

que devemos estar atentos. Servir significa, em grande 

parte, cuidar da fragilidade. Servir significa cuidar dos 

frágeis das nossas famílias, da nossa sociedade, do 

nosso povo. São os rostos sofredores, indefesos e 

angustiados que Jesus nos propõe olhar e convida 

concretamente a amar. Amor que se concretiza em 

ações e decisões. Amor que se manifesta nas diferentes 

tarefas que somos chamados, como cidadãos, a 

realizar. São pessoas de carne e osso, com a sua vida, 

a sua história e especialmente com a sua fragilidade, 

aquelas que Jesus nos convida a defender, assistir, 

servir. Porque ser cristão comporta servir a dignidade 

dos irmãos, lutar pela dignidade dos irmãos e viver para 

a dignificação dos irmãos. Por isso, à vista concreta dos 

mais frágeis, o cristão é sempre convidado a pôr de lado 

as suas exigências, expectativas, desejos de 

omnipotência. 

Há um «serviço» que serve aos outros; mas temos 

que guardar-nos do outro serviço, da tentação do 

«serviço» que «se» serve dos outros. Há uma forma de 

exercer o serviço cujo interesse é beneficiar os «meus», 

em nome do «nosso». Este serviço deixa sempre os 

«teus» de fora, gerando uma dinâmica de exclusão. 

Todos estamos chamados, por vocação cristã, ao 

serviço que serve e a ajudar-nos mutuamente a não cair 

nas tentações do «serviço que que se serve». Todos 

somos convidados, encorajados por Jesus a cuidar uns 

dos outros por amor. E isto sem olhar para o lado, para 

ver o que o vizinho faz ou deixou de fazer. Jesus diz: 

«Se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de 

todos e o servo de todos» (Mc 9, 35). Este será o 

primeiro. Não diz: Se o teu vizinho quiser ser o primeiro, 

que sirva. Devemos evitar os juízos temerários e 

animar-nos a crer no olhar transformador a que Jesus 

nos convida. 

Este cuidar por amor não se reduz a uma atitude de 

servilismo; simplesmente põe no centro a questão do 

irmão: o serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua 

carne, sente a sua proximidade e, em alguns casos, até 

«padece» com ela e procura a promoção do irmão. Por 

isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não 

servimos a ideias, mas a pessoas. [...] 

Não nos esqueçamos da Boa Notícia de hoje: a 

importância dum povo, duma nação, a importância 

duma pessoa sempre se baseia no modo como serve a 

fragilidade dos seus irmãos. E nisto, encontramos um 

dos frutos da verdadeira humanidade. 

Porque, queridos irmãos e irmãs, «quem não vive 

para servir, não serve para viver».  

  Papa Francisco,  

Homilia, Havana (Cuba),  

Setembro de 2015 
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Agenda Santoral 
 
Dia 20 – SS. André Kim Taegon (Presbítero), Paulo 

Chang Hassang e Companheiros (Mártires). 

Dia 21 – S. Mateus (Apóstolo e Evangelista). 

Dia 23 – S. Pio de Pietrelcina (Presbítero). 

Dia 25 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 Vários tipos de Messias 
       

Israel esperava a chegada de um tipo de Messias: 

um enviado de Deus para cuidar e proteger o seu povo;  

Os fariseus esperavam-n’O como um doutor da Lei 

de Deus; 

Os essénios, homens religiosos estabelecidos em 

Qumram, nas margens do Mar Morto, esperavam-nO 

como um grande sacerdote; 

Os homens da política, como um chefe capaz de se 

colocar à frente dos exércitos e acabar com a ocupação 

romana. 

Jesus falará do “Filho do Homem”, expressão do 

Livro de Daniel que descreve um Messias humilde e 

simples, disposto a partilhar a vida com os mais pobres. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (85) 
 

 

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” 

Às vezes, por esperar demais dos outros, 

começamos a esperar (de) menos de nós mesmos. 

Pomos de lado a nossa vida, os nossos sonhos, e 

ficamos à espera… Nem sabemos bem do quê. Só 

esperamos. 

Mas, um dia, aquilo que tanto fez, passa a tanto faz. 

E nós aprendemos – de vez – que algumas pessoas só 

nos confirmam o que se deve deixar para trás. 
 

– Não esperes de mais de ninguém. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor, tu passaste fazendo o bem. Uniste a tua vida 

aos pobres para lhes ensinar o caminho da humildade.  
 

Retira do nosso coração orgulhoso, as palavras que 

ferem, as críticas que fazem doer… a indiferença que 

paralisa, o egoísmo que exclui.  
 

Ajuda-nos a ser simples e serviçais. Mostra-nos o 

caminho que conduz à fraternidade. Faz das nossas 

vidas lugar de acolhimento para os outros. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Capa e merenda, 

 nunca pesaram. 

2 

Merenda comida...  

companhia desfeita. 

3 

A ceia quer-se,  

sem sol, sem luz e sem moscas. 

4 

Quem bem ceia,  

bem dorme. 

5 

Bem mal ceia, 

 quem come de mão alheia. 

6 

Para ir à mesa,  

mais se quer que ser hora de terça.  
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– MARTINHO MATOS, na próxima quinta-feira, dia 23 

de setembro.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– LUÍSA ABREU, no próximo sábado, dia 25 de 

setembro. 
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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. 

Foi bom trabalharmos em conjunto durante longos anos e 

nunca mais esqueceremos o bom entendimento, respeito e 

colaboração que sempre dedicámos, mutuamente. 

Obrigado, Sanfins de Ferreira. 
 

 

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

aniversário à Luísa Abreu e ao Martinho Matos, cheio de 

bolo e de champagne. 

Parabéns, a ambos os Leitores! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
Preocupado. 
 

Diz um cidadão atento e preocupado: 

– Só espero que o Governo não guarde as vacinas 

do Covid-19 no paiol de Tancos. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Cremação. 

 

Desabafo de uma loira: 

– A minha última esperança de vir a ser uma grande 

BRASA!... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Restrições (Covid). 

 

Hoje cheguei muito cedo à padaria para comprar 

pão e tinha uma placa a dizer: “só entram três de cada 

vez”. 

– Tive de esperar meia-hora até chegarem mais 

dois. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

  ESTA É PICANTE… 

 

Medicamento. 

 

Na escola a professora Mariazinha pergunta aos 

alunos que medicamentos conhecem e para que são 

tomados. 

– Conheço a Aspirina, para as dores de cabeça! – 

diz quase instantaneamente o Joãozinho. 

E logo a seguir diz o Paulinho:  

– O Ben-u-ron para as dores. 

A professora felicíssima com o conhecimento geral 

da turma e, virando-se para o Zezito pergunta se 

conhece algum. 

– O Viagra para a diarreia! – Responde o Zezito com 

sentimento de dever cumprido. 

Intrigada pergunta a professora: 

– O viagra para a diarreia? 

Explica o Zezito: 

– Sim senhora professora! 

Eu ouvi a minha mãe dizer ao meu pai: toma viagra 

para endurecer essa “merd...” 
 

 

 
 

 

 

Afeganistão: que futuro? 

 
 

 

A propósito da ocupação militar do Afeganistão por 

tropas “Talibã” com a tomada de posse (ontem 15 de 

agosto) da cidade de Cabul, capital daquele país, 

transcrevemos hoje uma dolorosa realidade, publicada 

há 6 anos no Jornal do Leitor (em 2015), acerca das 

obrigações e proibições das mulheres naquele país. 

 Possivelmente estas regras (leis) já estão mais 

suavizadas. Ou agravadas…  (a ver vamos… no futuro).  
 
 

 

Mulheres muçulmanas 

 

Lei a que são submetidas as mulheres 
muçulmanas 

 
As mulheres muçulmanas têm mais deveres e regras 

do que direitos. As seguintes regras apresentadas são 

apenas algumas a que as mulheres têm de obedecer, 

em geral, nos países muçulmanos: 

 

1 – É absolutamente proibido às mulheres qualquer 

tipo de trabalho fora de casa, incluindo professoras, 

médicas, enfermeiras, engenheiras, etc. 

2 – É proibido às mulheres andar nas ruas sem a 

companhia de um “nmahram” (pai, irmão ou marido). 

3 – É proibido às mulheres falar com vendedores 

homens. 

4 – É proibido à mulher ser tratada por médicos 

homens, mesmo que em risco de vida. 

5 – É proibido à mulher o estudo em escolas, 

universidades ou qualquer outra instituição educacional. 

6 – É obrigatório à mulher o uso do véu completo 

(“burca”) que cobre a mulher dos pés à cabeça. 

7 – É permitido chicotear, bater ou agredir 

verbalmente as mulheres que não usarem as roupas  
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adequadas (“burca”) ou que desobedeçam a uma 

ordem talibã. 

8 – É permitido chicotear mulheres em público se 

não estiverem com os calcanhares cobertos. 

9 – É permitido atirar pedras publicamente a 

mulheres que tenham tido sexo fora do casamento, ou 

que sejam suspeitas de tal. 

10 – É proibido às mulheres qualquer tipo de 

maquilhagem (foram cortados os dedos a muitas 

mulheres por pintarem as unhas). 

11 – -É proibido às mulheres falar ou apertar as 

mãos de estranhos. 

12 – É proibido à mulher rir alto (nenhum estranho 

pode sequer ouvir a voz da mulher). 

13 – É proibido às mulheres usar saltos altos que 

possam produzir sons enquanto andam, já que nenhum 

homem pode ouvir os passos de uma mulher. 

14 – A mulher não pode usar táxi sem a companhia 

do marido, pai ou irmão. 

15 – É proibida a presença de mulheres em rádios, 

televisão ou qualquer outro meio de comunicação. 

16 – É proibido à mulher andar de bicicleta ou 

motocicleta, mesmo com seus “maharams” (pai, irmão 

ou marido). 

17 – É proibido às mulheres o uso de roupas que 

sejam coloridas, ou seja, “que tenham cores 

sexualmente atraentes”. 

18 – Os transportes públicos são divididos em dois 

tipos, para homens e mulheres, pois os dois não podem 

viajar juntos no mesmo autocarro. 

19 – É proibida a participação de mulheres em 

festividades. 

20 – É proibido às mulheres o uso de calças 

compridas mesmo debaixo do véu. 

21 – As mulheres estão proibidas de lavar roupas 

nos rios ou locais públicos. 

22 – As mulheres não se podem deixar fotografar ou 

filmar. 

23 – Todos os lugares com a palavra “mulher” 

devem substituí-la, por exemplo: O Jardim da Mulher 

deve passar a chamar-se Jardim da Primavera. 

24 – Fotografias de mulheres não podem ser 

impressas em jornais, livros ou revistas ou penduradas 

em casas ou lojas. 

25 – As mulheres são proibidas de aparecer nas 

varandas das suas casas. 

26 – O testemunho de uma mulher vale metade do 

testemunho masculino. 

27 – Todas as janelas devem ser pintadas de modo 

que as mulheres não sejam vistas dentro de casa por 

quem estiver fora. 

28 – É proibido às mulheres cantar. 

29 – Os alfaiates são proibidos de costurar roupas 

para mulheres, ou de tomar as suas medidas. 

30 – É completamente proibido à mulher assistir a 

filmes, televisão ou vídeo. 

31 – As mulheres são proibidas de usar as casas de 

banho públicas (apesar da maioria não ter casa de 

banho em casa). 

32 – As mulheres estão proibidas de praticar 

desportos e de entrar em centros desportivos ou clubes. 

33 – As mulheres estão proibidas de participar em 

encontros festivos com fins recreativos. 

34 - Para além de outras atrocidades, como são os 

casamentos forçados com guerrilheiros “talibãs”, etc. 
 

Caros leitores, deste Jornal, as mulheres ocidentais 

queixam-se... são umas discriminadas... porque em 

trabalho igual recebem salário inferior aos homens... 

porque são catalogadas como sendo o sexo fraco... 

porque não podem sair sozinhas à noite (mas saem) 

como fazem os homens... são sempre as parentes 

pobres da sociedade... são umas escravas porque o 

marido não partilha das tarefas de casa... etc., etc.  

Então como classificar estas mulheres muçulmanas? 

Mártires? Sim, mártires… comparativamente com as 

mulheres ocidentais… 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

C A R V A L H O S A   

L E I T O R E S 
 

 
 

Suspensa a publicação, porquanto, no início de 

setembro, talvez, repetimos, talvez, possamos 

voltar ao tempo pré-pandemia, ao sistema de 

três Leitores por Celebração. 

Assim a “Pandemia” não se agrave.  

Vamos aguardar.  

 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

Os MEC’s continuam a funcionar normalmente,  

já que nunca tiveram alteração. 

 
 

 

 

A Fechar 
 

PAZ… é o prémio  

de quem cumpre honestamente o dever. 
 
 

 

Jornal concluído em 16 de agosto. 
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