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XXVI Domingo Comum 
 

O Senhor chamou-nos e nós viemos ao Seu 

encontro. Hoje Ele quer pedir a nossa colaboração para 

afastarmos o mal do mundo, para sermos bons uns para 

com os outros e para vivermos no Seu Amor.  
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Dn 3, 31.29.30.43.42 
 

Vós sois justo, Senhor, em tudo o que fizestes. 

Pecámos contra Vós,  

não observámos os vossos mandamentos.  

Mas para glória do vosso nome,  

mostrai-nos a vossa infinita misericórdia. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

É-nos dado o Espírito, mas não temos o exclusivo 

da Sua presença.  

Nem sempre é fácil distinguir os amigos dos 

inimigos, e, por vezes, enganamo-nos: a pessoa de 

maior confiança, aquela que escolhemos como 

confidente, um dia pode atraiçoar, enquanto a outra que 

mantínhamos debaixo de olho porque a julgávamos 

perigosa, no final pode revelar -se a mais leal. 

Como saber quem está connosco e quem é contra 

nós? 

O cristão, em certos momentos, tem a impressão de 

caminhar sozinho ao longo da via reta traçada por 

Cristo, e perde o alento; mas, logo que levanta os olhos, 

vê ao seu redor, inesperadamente, muitos 

companheiros de viagem generosos, sinceros e bem-     

-dispostos, que caminham a seu lado, e fica admirado 

por não se ter dado conta antes, da sua presença. 

Não os via, porque estavam escondidos pelo denso 

véu lançado sobre os seus olhos pela presunção de ser 

o único discípulo verdadeiro. A inveja e o ciúme 

impediam-no de reconhecer o bem realizado por quem 

era diferente dele. 

Os Apóstolos ficaram em silêncio quando Jesus os 

interrogou sobre as razões da disputa que tiveram ao 

longo do caminho; sentiram vergonha pelo facto do 

Mestre ter desmascarado as suas ambições 

mesquinhas (Mc 8, 34). Mas, ao mesmo tempo, não só 

estavam dispostos a admiti-lo como se sentiam briosos 

de cultivar o orgulho de grupo, uma presunção altiva 

que os levava a considerar inimigos de Cristo e a conde-  
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nar quem não pensava como eles. 

O orgulho de grupo é muito perigoso: é enganador e 

leva a considerar como santo, aquilo que não é mais do 

que egoísmo camuflado, fanatismo e incapacidade de 

admitir o bem que existe também para lá da estrutura 

religiosa a que se pertence. 

– Jesus ensina a alegrarmo-nos com o bem, seja 

quem for o seu autor. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Nm 11, 25-29 

 

   
 

MONIÇÃO: 

 

Deixemos que Deus atue nas pessoas. Os cristãos não 

devem ficar invejosos, mas regozijar-se com todos aqueles que 

dão testemunho do Senhor. 

 

LEITURA: 

 

 

 

Leitura do Livro dos Números 
 

Naqueles dias, 25o Senhor desceu na nuvem 

e falou com Moisés. Tirou uma parte do 

Espírito que estava nele e fê-lo poisar sobre 

setenta anciãos do povo. Logo que o Espírito 

poisou sobre eles, começaram a profetizar; 

mas não continuaram a fazê-lo. 26Tinham ficado 

no acampamento dois homens: um deles 

chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito 

poisou também sobre eles, pois contavam-se 

entre os inscritos, embora não tivessem 

comparecido na tenda; 27e começaram a 

profetizar no acampamento. Um jovem correu a 

dizê-lo a Moisés: «Eldad e Medad estão a 

profetizar no acampamento». 28Então Josué, 

filho de Nun, que estava ao serviço de Moisés 

desde a juventude, tomou a palavra e disse: 

«Moisés, meu senhor, proíbe-os». 29Moisés, 

porém, respondeu-lhe: «Estás com ciúmes por 

causa de mim? Quem dera que todo o povo do 

Senhor fosse profeta e que o Senhor 

infundisse o seu Espírito sobre eles!» 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura, em tom narrativo, pede especial cuidado para 

o discurso direto presente. Pede também atenção para os dois 

nomes hebraicos de Eldad e Medad, onde se deve ler o “d” 

final – (“Eldáde” e “Meldáde”.  

Exercita algumas palavras, tais como: poisar / inscritos / 

profetizar / Josué / infundisse / ou outras.  
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

Moisés dedicara toda a sua vida ao serviço do povo, 

mas, nos últimos anos, foi perdendo o entusiasmo. As 

dificuldades e os problemas multiplicavam-se, e o povo 

de Israel não sabia senão lamentar-se, exigir e rebelar-   

-se (tornarem-se rebeldes, a revoltarem-se, a 

insurgirem-se) 

Um dia, Moisés, disse ao Senhor: acaso fui eu que 

concebi todo este povo? Já não consigo suportar todo 

este povo porque é demasiado pesado para mim (Nm 

11, 10-15). 

Então Deus sugeriu-lhe: escolhe setenta pessoas 

que te possam ajudar; sobre elas farei descer o mesmo 

espírito que se encontrava em ti.  (Nm 11, 16-18). 

Ora, é a partir daqui que começa a nossa leitura de 

hoje. 

No dia marcado, os setenta homens reuniram-se na 

tenda onde Deus habitualmente dialogava com Moisés, 

receberam o espírito e começaram a profetizar, ou seja, 

entraram num estado de frenesim e exaltação e falavam 

em nome de Deus (v. 25). 

Havia dois anciãos, Eldad e Medad, que mesmo não 

tendo participado no rito oficial, receberam o mesmo 

espírito e comportavam-se como profetas, exatamente 

como os outros setenta. Um acontecimento 

surpreendente, inesperado e até mesmo enigmático, 

pois não havia explicação para o facto de dois estranhos 

terem obtido o mesmo dom de Deus apesar de estarem 

longe do grupo dos escolhidos. 

Então, mas isto era motivo de tristeza? Claro que 

não! Antes pelo contrário, era motivo de alegria o facto 

de o espírito ter descido também sobre quem não 

pertencia à instituição. 

No entanto, houve alguém que se preocupou, se 

indignou, e pediu a Moisés que interviesse para os 

calar. O próprio Josué, personagem eminente (de 

elevado destaque) entre os Israelitas, pôs-se ao lado do 

que queria restabelecer a ordem e as hierarquias. 

Moisés respondeu-lhe: estás com ciúmes? Quem 

dera que todos os membros do povo recebessem o 

Espírito e se tornassem profetas. 

A partir deste episódio os animadores das 

comunidades cristãs podem tirar uma primeira 

conclusão: para não se sentirem cansados e exaustos 

como Moisés, não devem centralizar o poder, mas sim 

corresponsabilizar todos os membros da sua 

comunidade, partilhando com eles as funções e os 

serviços a desempenhar. 
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No entanto, o ensinamento principal do trecho diz 

respeito à condenação do fanatismo. 

É fanático quem agride a pessoa que não pensa 

como ele, ou não pertence ao seu grupo; quem fecha os 

olhos diante do bem que as outras pessoas fazem, 

convencido de que quem não está com ele ou não 

partilha as suas convicções e os seus projetos seja mau 

e deva ser combatido. O fanático é perigoso porque, se 

não consegue impor-se com as suas razões, é levado a 

recorrer à espada (à violência), como de facto 

aconteceu com Josué. 

O Espírito não pode ser fechado dentro dos confins 

de uma instituição (ainda que a instituição se chame 

Igreja). Deus é livre de sair dos esquemas e de suscitar 

por todo o lado o bem. Onde houver o bem, o amor, a 

paz, a alegria, ali certamente trabalha o Espírito de 

Deus. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 18 (19), 8.10.12-13.14  

 
 

MONIÇÃO: 
 

Se cumprirmos a Lei do Senhor, oferecendo-Lhe o nosso 

coração, sentir-nos-emos sempre felizes. 

 

REFRÃO: 

 

OS PRECEITOS DO SENHOR ALEGRAM O CORAÇÃO. 

  

SALMO: 

 

A lei do Senhor é perfeita, 

ela reconforta a alma. 

As ordens do Senhor são firmes, 

dão a sabedoria aos simples. 
 

O temor do Senhor é puro 

e permanece eternamente; 

os juízos do Senhor são verdadeiros, 

todos eles são retos. 
 

Embora o vosso servo se deixe guiar por eles 

e os observe com cuidado, 

quem pode, entretanto, reconhecer os seus erros? 

Purificai-me dos que me são ocultos. 
  

Preservai também do orgulho o vosso servo, 

para que não tenha poder algum sobre mim: 

então serei irrepreensível 

e imune de culpa grave. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

 
 

 

 

Segunda Leitura 
Tg 5, 1-6 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Não levemos uma vida regalada e libertina. Procuremos ser 

solidários e justos para com todos. 

 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

1Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos, 

por causa das desgraças que vão cair sobre 

vós. 2As vossas riquezas estão apodrecidas e 

as vossas vestes estão comidas pela traça. 3O 

vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a 

sua ferrugem vai dar testemunho contra vós e 

devorar a vossa carne como fogo. 

Acumulastes tesouros no fim dos tempos. 

Privastes do salário os trabalhadores que 

ceifaram as vossas terras. 4O seu salário 

clama; e os brados dos ceifeiros chegaram aos 

ouvidos do Senhor do Universo. 5Levastes na 

terra uma vida regalada e libertina, cevastes os 

vossos corações para o dia da 

matança. 6Condenastes e matastes o justo e 

ele não vos resiste. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura é proclamada em tom exortativo, evitando um 

tom ameaçador. Deve ser marcada por um incisivo (um 

decisivo) convite à conversão e à mudança de vida. 

Exercita as palavras: lamentai-vos / desgraças / 

apodrecidas / enferrujaram-se / devorar / Acumulastes / 

Privastes / ceifaram / regalada / libertina / cevastes / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

Os profetas recorreram muitas vezes às ameaças 

para com os ricos, no entanto, não encontramos em 

nenhum dos outros livros da Bíblia uma condenação tão 

violenta como a da leitura de hoje. Para não lhe 

diminuirmos a carga provocatória, é preciso ter em 

conta que Tiago não distingue, como muitas vezes se 

faz, entre ricos bons e ricos maus; refere-se 

simplesmente aos ricos.  
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As invetivas (as expressões injuriosas) da primeira 

parte do trecho (v.1-3) são terríveis «Vós, ó ricos, chorai 

e lamentai-vos, por causa das desgraças que vão cair 

sobre vós» (v. 1-3). Tudo aquilo que acumulaste, à 

custa de muitos esforços e sacrifícios, será destruído; os 

produtos dos vossos campos vão apodrecer ou serão 

queimados, juntamente com os armazéns onde estão 

depositados; as vossas roupas esplêndidas serão 

devoradas pela traça e as joias preciosas cobrir-se-ão 

de ferrugem.  

Ora, como se explica tal rancor? 

Tiago não está zangado com a riqueza em si, que é 

um bem e não deve ser destruída, mas, como fizeram 

os profetas e também Jesus, denuncia o seu mau uso e 

o perigo que representa quando é adorada como um 

ídolo. O rico esquece facilmente que «passará como a 

flor da erva. Ao despontar o Sol com ardor, a erva seca 

e a sua flor cai, perdendo toda a beleza; assim 

murchará também o rico nos seus empreendimentos» 

(Tg 1, 10-11). A concupiscência (a sensualidade e a 

inclinação desordenada para os prazeres sensíveis) 

está na origem de todo o pecado (Tg 1, 14-15) e é a 

causa de todas as lutas e discórdias (Tg 4, 1-4) 

Na segunda parte da leitura (v. 4-6), Tiago denuncia, 

de forma apaixonada, a origem da riqueza. Esta é 

acumulada, na maior parte dos casos, mediante a 

injustiça em relação aos mais fracos. É fruto de 

vexames, abusos, exploração dos trabalhadores a quem 

é retirado o fruto da sua canseira. Defraudar o salário de 

um operário equivale a matá-lo. # eu 

O pobre não pode opor qualquer resistência, porque 

o rico tem, normalmente, do seu lado a lei, a força, o 

apoio de quem detém o poder. Perante uma injustiça tão 

habilmente estruturada, que pode fazer o indigente (o 

pobre)? 

Nada, não pode opor qualquer resistência, resta-lhe 

apenas confiar no Senhor e invocar a sua intervenção. 

Ora, perante a condição de impotência a que está 

reduzido o pobre, Tiago desabafa com as mais duras 

ameaças que alguma vez foram pronunciadas contra os 

ricos: «Levaste na terra uma vida regalada e libertina, 

cevaste (satisfizeste) os vossos corações para o dia da 

matança.» (o Dia do Julgamento Divino). 

A severidade da denúncia é justificada pelo facto de 

o acumular riqueza ser incompatível com a escolha 

evangélica. Os bens deste mundo estão destinados a 

todos, e devem ser partilhados com quem está em 

necessidade; e depois, Jesus declarou com extrema 

clareza: «Qualquer de vós, que não renunciar a tudo o 

que possui, não pode ser meu discípulo» (Lc 14, 33). 
 

 

 

Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos, por causa 

das desgraças que vão cair sobre vós. As vossas 

riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes 

estão comidas pela traça.  

 
(Tg 5, 1-2) 

 

 
 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

cf. Jo 17, 17b.a  
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Senhor convida-nos a irmos ao encontro das pessoas 

para as ajudar e nunca as escandalizar. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
A vossa palavra, Senhor, é a verdade; 

santificai-nos na verdade. 
  

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Mc 9, 38-48  

 

 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 38João disse a Jesus: 

«Mestre, nós vimos um homem a expulsar os 

demónios em teu nome e procurámos impedir-     

-lho, porque ele não anda connosco». 39Jesus 

respondeu: «Não o proibais; porque ninguém 

pode fazer um milagre em meu nome e depois 

dizer mal de Mim. 40Quem não é contra nós é 

por nós. 41Quem vos der a beber um copo de 

água, por serdes de Cristo, em verdade vos 

digo que não perderá a sua recompensa. 42Se 

alguém escandalizar algum destes pequeninos 

que creem em Mim, melhor seria para ele que 

lhe atassem ao pescoço uma dessas mós 

movidas por um jumento e o lançassem ao 

mar. 43Se a tua mão é para ti ocasião de 

escândalo, corta-a; porque é melhor entrar 

mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir 

para a Geena, para esse fogo que não se 

apaga. (44) 45E se o teu pé é para ti ocasião de 

escândalo, corta-o; porque é melhor entrar 

coxo na vida do que ter os dois pés e ser 

lançado na Geena. (46) 47E se um dos teus olhos 

é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora; 

porque é melhor entrar no reino de Deus só 

com um dos olhos do que ter os dois olhos e 



ser lançado na Geena, 48onde o verme não 

morre e o fogo não se apaga». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
O evangelista Marcos junta, no mesmo capítulo e de 

forma propositadamente provocatória, dois episódios. 

No primeiro põe em cena um homem que se apresenta 

a Jesus e lhe diz: «Mestre, trouxe-te o meu filho que tem 

um espírito mudo. Quando se apodera dele, atira-o ao 

chão, e ele põe-se a espumar, a ranger os dentes e fica 

rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas 

eles não conseguiram» (Mc 9, 17-18). No segundo, 

aquele que nos é proposto no Evangelho de hoje, 

apresenta-nos um exorcista anónimo que, servindo-se 

do nome de Jesus, obtém ótimos resultados contra as 

forças do mal. 

Invejamos quem faz melhor 

É previsível e imediata a reação dos discípulos que 

correm a manifestar a Jesus a sua surpresa, 

desapontamento e irritação. Como pode – perguntam-se 

eles – alguém que não nos segue, que não pertence ao 

nosso grupo, fazer as mesmas maravilhas ou coisas 

ainda maiores? 

Esta pergunta levanta logo outras, que são as que 

também nós nos colocamos: se alguém ocupa, com 

sucesso, o campo em que somos chamados a 

desempenhar a nossa missão, isso é motivo de alegria 

ou de preocupação? Quem está autorizado a usar o 

nome de Jesus? A quem deixou em herança o seu 

Espírito, a força que cura qualquer doença? 

O episódio narrado no trecho de hoje responde a 

estas perguntas. 

Julgamo-nos exclusivos  

Na primeira parte (v. 38-40) é exposto o facto. 

Os curandeiros da antiguidade costumavam, durante 

a prática dos exorcismos, pronunciar nomes de anjos, 

de demónios e de alguma pessoa conhecida pelas suas 

faculdades terapêuticas. Consideravam que isso 

contribuía para tornar mais eficazes as suas in-

tervenções e permitia-lhe obter resultados mais 

prodigiosos. O nome mais invocado era o de Salomão, 

considerado o precursor o protetor de todos os 

interessados nos mistérios do saber; mas também o 

nome de Jesus, que se tornara famoso em toda a 

Galileia, começava a ser utilizado nos exorcismos, 

juntamente com outros. 

Um dia, João corre para o Mestre e diz-lhe: 

descobrimos que há por aí um nosso rival perigoso; cura 

as pessoas recorrendo ao teu nome e nós tentámos 

impedi-lo porque não é dos nossos, não nos segue, não 

tem a nossa autorização. 

Note-se o motivo apontado: não nos segue. Não se 

diz que não segue Jesus, mas que não os segue a eles, 

aos discípulos, revelando assim quanto estava radicada 

neles a convicção de serem os únicos e indiscutíveis 

depositários do bem. Jesus pertencia apenas a eles, 

eram eles o ponto de referência obrigatório para quem 

quisesse invocar o seu nome, e sentiam-se contrariados 

pelo facto de alguém fazer prodígios e não pertencer ao 

seu grupo. 

Nenhum de nós levaria a mal se, durante a vindima 

ou a ceifa um desconhecido se oferecesse para ajudar 

na vinha ou no campo; seria ridículo e mesquinho quem 

se lamentasse só porque o ajudante trabalha mais e 

melhor do que nós. 

Mas há quem fique triste ao saber que um não-          

-crente tem gestos de amor até mesmo heroicos; gestos 

de que são capazes os cristãos, mas não só. A reação, 

em geral, é a mesma dos Apóstolos. Finge-se não ver, 

procura-se ignorar, minimiza-se o acontecimento; não 

nos alegramos do bem feito pelos outros porque custa a 

admitir que existam seguidores de outras religiões 

melhores do que nós. Não aceitamos com agrado lições 

de honestidade, lealdade, não-violência, hospitalidade, 

tolerância. 

Quem age a favor do ser humano,  

pertence a Jesus Cristo 

O princípio discriminante sugerido por Jesus é claro: 

seja quem for que age a favor do ser humano é dos 

nossos. O Espírito não é monopólio (não é exclusivo) da 

estrutura eclesial (da Igreja), é livre como o vento «que 

sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes 

de onde vem nem para onde vai» (Jo 3, 8), age na 

Igreja e fora dela. 

São muitas as pessoas que nas nossas 

comunidades prestam um serviço aos irmãos e, de uma 

forma geral, fazem-no com diligência e generosidade; 

todavia, também surgem muitas vezes, aqui e ali, 

invejas e ciúmes. São o sintoma inequívoco de que o 

encargo que se assumiu deixou de ser um serviço e 

tornou-se uma forma de afirmação, um expediente para 

delimitar um espaço de poder do qual é mantido ao 

largo, como se fosse um intruso, quem propõe 

mudanças ou oferece a própria colaboração. Desta 

forma, o ministério eclesial deixa de ser considerado 

como a seara para a qual se espera que o Senhor envie 

o maior número de trabalhadores possível (Mt 9, 37-38), 

mas torna-se um bolo que é dividido entre os 

contendentes. 

Gestos simples, cheios de significado  

e de utilidade aos irmãos 

A segunda parte do trecho (v. 41-48) contém uma 

série de frases do Senhor. 

A primeira refere-se à oferta de um copo de água. 

Trata-se do gesto mais simples e espontâneo que possa 

haver, mas que não deve ser esquecido, porque pode 

marcar o início de uma relação de amizade. Já um sábio 

do Antigo Testamento tinha compreendido o seu valor: 

«Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer; se tem 

sede, dá-lhe de beber» (Pr 25, 21). Tinha intuído que 

este pequeno sinal de acolhimento podia constituir a  
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premissa para uma reconciliação.  

Também Jesus refere este gesto e – é preciso notá-

lo – não o atribui a um dos seus discípulos, mas a um 

estranho. É um desconhecido aquele que encontra, 

talvez pela primeira vez, os mensageiros do Evangelho 

e lhe oferece «um copo de água». Este ato de amor, 

mesmo se aparentemente de pouca importância, não 

deixará de dar fruto; instaurará uma relação de 

confiança e marcará o início de um diálogo. Qualquer 

gesto que favoreça o encontro e a comunicação entre 

as pessoas é precioso e deve ser encorajado. 

A esta primeira frase seguem-se as ameaças a 

quem escandaliza os pequeninos (v. 42). Por escândalo 

entende-se qualquer obstáculo que impeça o caminho 

do discípulo. Os pequenos que não devem ser 

escandalizados não são as crianças, mas as pessoas 

fracas na fé, aquelas que, hesitantes e com dificuldade, 

dão os primeiros passos atrás do Mestre. Quem provoca 

o seu afastamento assume uma responsabilidade 

enorme. Para fazer penetrar esta mensagem, Jesus 

recorre a uma imagem, a morte por afogamento, 

considerada pelos Judeus o suplício mais infame, já que 

tornava impossível um enterro conveniente. 

E então qual poderá ser o escândalo que faz perder 

aos pequeninos a sua fé incipiente? 

O contexto no qual Marcos, propositadamente, 

inseriu esta frase do Senhor, permite identificar a razão 

deste grave escândalo: a ambição (Mc 9, 33-40). 

Os conflitos, as divisões, os cismas na Igreja foram 

sempre devidos ao orgulho, à ambição do poder e à 

vontade de dominar os outros. O escândalo que ainda 

hoje mantém afastados da Igreja os «pequeninos» 

continua a ser o mesmo: o espetáculo pouco edificante 

das competições e intrigas para ocupar os primeiros 

lugares e obter privilégios. 

É-nos pedida coragem e fazer cortes naquilo 

que não é evangelho 

A última parte do trecho é dedicada a acautelar outra 

forma de escândalo: o que provém de dentro, o 

escândalo causado pela mão, pelo pé, pelos olhos (v. 

43-48), órgãos que, no tempo de Jesus, indicavam os 

impulsos para o mal, a concupiscência, as inclinações 

que afastam de Deus e induzem a fazer escolhas 

imorais. 

Jesus exige do discípulo a coragem de fazer os 

cortes necessários, mesmo se dolorosos, quando se dá 

conta que algumas ações, alguns projetos, alguns 

sentimentos são incompatíveis com a escolha 

evangélica. 

A referência imediata é relativa ao controlo da 

sexualidade, mas não só. Há outros cortes que devem 

ser feitos, sob pena de se arruinar a própria vida e a dos 

outros. 

Deve ser eliminado o dedo apontado da atitude 

arrogante de quem, levantando a voz, impõe sempre a 

própria vontade; as mãos que roubam; os olhares 

altaneiros são os que revelam avidez (que revelam 

cobiça) de dinheiro; os pés que, cheios de rancor, 

correm velozes em direção à vingança; devem ser 

arrancados os olhos invejosos e suspeitosos que criam 

situações insustentáveis na comunidade cristã, onde os 

irmãos chegam ao ponto de não se falarem.   

Quem não tem a coragem de amputar, 

decididamente, estas ocasiões de pecado, quem 

satisfaz todos os seus caprichos, não é severo consigo 

mesmo, não controla as suas paixões, corre o risco de 

se precipitar na Geena, «onde o verme não morre e o 

fogo não se apaga» (v. 44). 

Geena é o vale que corre a sul de Jerusalém. Era 

considerado impuro porque lá alguns reis de Israel 

tinham imolado os seus filhos a Baal (Jr 19, 5-6); lá 

tinham sido também escavados túmulos para sepultar 

os cadáveres, e ardia um fogo permanente para 

queimar o lixo da cidade; havia sempre um fumo 

malcheiroso que tornava aquele lugar repelente. Era um 

vale maldito e os rabis referiam-se-lhe como o símbolo 

da ruína para onde caminha quem comete o pecado. 

Desperdiçar a existência é arruinar-se  

para sempre 

O fogo que não se apaga é outra imagem, derivado 

do oráculo com que termina o livro de Isaías e que é 

dirigido aos inimigos de Deus: «Os seus vermes não 

morrem e o fogo que os devora não se apaga» (Is 66, 

24). O verme que não morre indica o perene (perpétuo, 

sem fim) processo de putrefação a que se condena 

quem se comporta com maldade. É o anúncio da ruína, 

da autodestruição de quem não segue as vias de Deus. 

Era frequente recorrer a estas imagens, bem 

conhecidas no tempo de Jesus, para avisar, para 

abanar as consciências de quem não cuidava dos seus 

deveres para com Deus e o próximo. Seria uma 

deturpação do seu significado usá-las para tirar 

conclusões acerca dos castigos do Inferno. Na boca de 

Jesus são um apelo insistente e angustiado, dirigido a 

cada pessoa, para que não arruíne a sua vida e a dos 

outros. Quem desperdiça a própria existência neste 

mundo perde, para sempre, a oportunidade única que 

Deus lhe ofereceu; arruína-se para toda a eternidade, 

porque já ninguém lhe poderá restituir o tempo que 

desperdiçou.  

Mas esta insistência oportuna sobre a seriedade 

desta vida não deve ser equivocada, não é um anúncio 

da condenação eterna dos réprobos (dos reprovados e 

dos condenados). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 

1 

Pela Diocese do Porto, suas paróquias e fiéis, 

pelos seus pastores e comunidades religiosas 

e por aqueles que não professam a mesma fé, 

oremos ao Senhor. 
 



2 

Pelos homens que são conduzidos pelo Espírito, 

pelos que fecham o coração aos seus apelos 

e pelos que têm inveja dos dons alheios, 

oremos ao Senhor. 
 

3 

Por aqueles que no dinheiro têm o seu deus, 

pelos trabalhadores privados de salário 

e pelos que morrem por não terem que comer, 

oremos ao Senhor. 
 

4 

Pelos que se julgam depositários da verdade, 

pelos que se deixam escravizar pelas paixões 

e pelas crianças escandalizadas pelos adultos, 

oremos ao Senhor. 
 

5 

Pelos professores e alunos de todas as escolas, 

pelos que vão entrar no último ano de estudo 

e pelos que já terminaram, mas estão desempregados, 

oremos ao Senhor. 
 

6 

Pelos que, entre nós, são imagem de Jesus, 

pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade 

e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho, 

oremos ao Senhor. 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

 

cf. Salmo 118, 9-5 
 

Senhor,  

lembrai-Vos da palavra que destes ao vosso servo.  

A consolação da minha amargura  

é a esperança na vossa promessa. 

  

  OU:  .   

1 Jo 3, 16 
 

Nisto conhecemos o amor de Deus:  

Ele deu a vida por nós;  

também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Jesus quer que não pequemos, mas vivamos 

sempre em Graça. Na Sagrada Comunhão recebemos a 

força e coragem para cumprirmos a Sua vontade. 

  
 

 
 

 

 

Monição final 
 

Vamos partir. O Senhor acompanha-nos para irmos 

ao encontro de todos os que necessitam da nossa 

presença para serem felizes. 

Que Nossa Senhora esteja sempre connosco! 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 27 – S. Vicente de Paulo (Presbítero).   

Dia 28 – S. Venceslau (Mártir). 

– S. Lourenço Ruiz e Companheiros (Mártires). 

Dia 29 – S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael (Arcanjos). 

Dia 30 – S. Jerónimo (Presbítero e Doutor da Igreja).  

Dia 01 – S. Teresa do Menino Jesus (Virgem e Doutora 

da Igreja). 

Dia 02 – Santos Anjos da Guarda. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
  

Instrumentos musicais 
 

O povo de Israel utilizou o pandeiro como primeiro 

instrumento musical. Marcava o ritmo da dança. O chifre 

de boi emitia um som longo, duro e penetrante, capaz 

de ser ouvido a mais de dois quilómetros.  Chamava-se 

“sofar” e convocava a assembleia. 

Existia a flauta pastoril.  Emitia melodias suaves e 

simples.  O seu toque triste fez que a flauta se utilizasse 

nas cerimónias fúnebres. 

A lira (Kinnor) era um instrumento de corda para 

acompanhar o canto vocal com um dedilhar suave. 

Usava-se nos cantos litúrgicos. 
 

 

 
 

 

 

O mal no mundo 

 
Há tanto mal no mundo!... 

Quantas crianças são maltratadas, ficando 

traumatizadas para toda a vida! 

Quantos idosos são abandonados por aqueles a 

quem tudo deram! 

Quantos doentes sentem que estão a ser um peso, 

uma canseira, um estorvo para quem cuida deles! 
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Quantas mulheres sofrem no corpo e na alma a 

violência doméstica! 

Quantas pessoas vivem o horror do ódio, da guerra, 

dos atentados! 

Todos os monstros e escandalosos são severa-

mente condenados pelo Senhor (Evangelho). 

Aqueles que levam uma vida regalada e libertina, 

não pagando aos trabalhadores e oprimindo os justos, 

acabarão por chorar e lamentar-se porque não se 

arrependem da sua vida pecaminosa (Segunda Leitura). 
 

 

  
 

 

 

Façamos o mundo melhor 
 

Jesus, o bom Pastor, rico em misericórdia, está 

sempre a chamar os pecadores à conversão. Nunca é 

tarde para voltarem ao bom caminho. 

O Senhor chama a todos para praticarem o bem. 

Não fiquemos invejosos ou ciumentos por Deus 

conceder os Seus dons a quem Ele quiser. Como 

Moisés, agradeçamos ao Senhor e continuemos a pedir-

Lhe por todos aqueles que cumula de bênçãos (Primeira 

Leitura). 

Há muitas pessoas que, não sendo crentes, são 

amigas dos outros, nunca fazem mal a ninguém, vivem 

a solidariedade e fraternidade. 

Há muitos cristãos que, com o exemplo da sua vida 

e ação benéfica, tornam o mundo melhor. São os santos 

de todos os tempos… 

Procuremos também nós proceder assim. A 

felicidade sentida dar-nos-á alento para continuarmos a 

ser bons. 
 

 

  
 

 

 

Cumprir a missão que nos  

foi confiada 
 

Ao criar-nos, Deus confiou a cada um de nós, uma 

missão a cumprir. Concede-nos as graças necessárias 

para sermos fiéis. 

Que as crianças conservem a sua pureza e 

inocência para refletirem em seus rostos sorridentes a 

beleza e a bondade de Deus! 

Que os jovens digam não ao vício, à droga, ao 

pecado e sejam corajosos na perseverança, preparando 

um futuro cheio de esperança e alegria! 

Que as famílias vivam o amor de Deus para serem 

sempre felizes! 

Que os homens e mulheres, na vida profissional, na 

ação social, na intervenção política atuem sempre com 

responsabilidade, humanismo e seriedade! 

Que aqueles que consagraram a vida a Deus no 

serviço aos irmãos nunca, nunca se sirvam dos cristãos 

para manipularem a sua consciência, mas sirvam 

sempre, sempre a todos como Jesus que sabia acolher, 

perdoar, consolar e salvar! 

Este é o caminho. Muitos o seguiram, muitos o 

seguem e muitos o seguirão. Não fiquemos de fora. 

Juntemo-nos a todos os que cumprem a missão 

confiada por Deus. É assim que a vida tem sentido. 

Nossa Senhora, como Mãe carinhosa, estará 

connosco agora e sempre! 
 

 

 
 

 

 

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  
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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 

 
 

 
 

 

 

Descomplica (86) 
 

 

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” 

Toma balanço nas descidas para ganhares força nas 

subidas. Pratica o desapego e não temas fazer o 

caminho de regresso a ti. Não temas o julgamento dos 

outros, o teu próprio julgamento. E mesmo que as 

pernas te tremam, avança. Mesmo que avançar 

signifique dar passos atrás. Toma balanço nas descidas, 

para ganhares força nas subidas. Confia. Este 

desapego é o melhor para ti.  
 

– Aproveita os dias parados para ganhares 

fôlego. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor, queremos ser capazes de preparar uma festa 

na qual todos possamos partilhar alegrias e amizade. 

Queremos oferecer a água límpida do acolhimento a 

quem vagueia sem rumo pelo deserto da solidão.  

Queremos oferecer a sombra fresca da alegria àqueles 

que só conhecem as lágrimas amargas de fracasso. 

Senhor, ajuda a preparar uma festa de esperança e 

amizade. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Quem se deita sem ceia,  

toda a noite esperneia. 

2 

Se mal jantas e pior ceias...  

minguantes as carnes e crescentes as veias. 

3 

Se queres enfermar...  

ceia e vai-te deitar. 

4 

Quem mal quiser cear…  

à noite o vá buscar.  

5 

Negra é a ceia em casa alheia 

 e mais negra para quem a ceia. 

6 

A boa ceia, 

 a tempo se enxerga. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora. É de Eiriz: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– JOANA GOMES, na próxima quinta-feira, dia 30 de 

setembro.   
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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 a cada Leitor com 

a mesma regularidade e por via on-line, 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. 
 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
O Jornal do Leitor deseja à Joana Gomes muitas 

felicidades e festeje o seu aniversário com muita alegria, 

com muita festa, com muito bolo e com muito 

champagne. 

Parabéns, Joana! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
 Utente dum Lar. 

 

Palavras de um utente dum Lar: 

–  Hoje eu sou ‘um tanto faz’ para quem eu ‘tanto 

fiz…’ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Dívida. 

 

– É a última vez que lhe digo para me pagar o 

dinheiro que me deve. 

– Ainda bem, homem! Acredite que estava a tornar-     

-se aborrecido, com tanta insistência. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Explicado.  

 

– Eu até sou uma pessoa calma… 

O que me lixa são os nervos!! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

É loira.  

 

Uma loira entra na farmácia com um bebé no colo e 

pergunta ao farmacêutico: 

     – Bom dia, eu posso usar a balança de bebé? 

     Responde o farmacêutico: 

     – Infelizmente a nossa balança para pesar bebés 

está avariada. Mas nós podemos calcular o peso do 

bebé se pesarmos a mãe e o bebé juntos na balança de 

adultos e, em seguida, pesarmos a mãe sozinha. Depois 

é só subtrairmos o segundo valor do primeiro! 

     – Que interessante! – exclama a loira, abismada. 

Pena que não vai dar certo… 

     – Porquê,  algum problema? – pergunta surpreendido 

o farmacêutico. 

     – É que eu não sou a mãe do bebé! Sou a tia... 
 

 

 
 

 

 Dia Mundial do Migrante  

e do Refugiado  
 

Desde 1914 que a Igreja comemora o Dia Mundial 

do Migrante e do Refugiado. Este ano é o Domingo, dia 

26 de setembro.  

 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 

PARA O 107º DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO 

REFUGIADO 

 

«Rumo a um nós cada vez maior» 
 

Queridos irmãos e irmãs! 

Na carta encíclica Fratelli tutti, deixei expressa uma 

preocupação e um desejo, que continuo a considerar 

importantes: «Passada a crise sanitária, a pior reação 

seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas 

formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá já não 

existam “os outros”, mas apenas um “nós”» (n. 35). 

Por isso pensei dedicar a mensagem para o 107º Dia 

Mundial do Migrante e do Refugiado ao tema «Rumo a 

um nós cada vez maior», pretendendo assim indicar 

claramente um horizonte para o nosso caminho comum 

neste mundo. 

A história do «nós» 

Este horizonte encontra-se no próprio projeto criador 

de Deus: «Deus criou o ser humano à sua imagem, 

criou-o à imagem de Deus; Ele os criou homem e 

mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: “Crescei, 

multiplicai-vos”» (Gn 1, 27-28). Deus criou-nos homem e 

mulher, seres diferentes e complementares para 

formarem, juntos, um nós destinado a tornar-se cada 

vez maior com a multiplicação das gerações. Deus 

criou-nos à sua imagem, à imagem do seu Ser Uno e 

Trino, comunhão na diversidade. 

E quando o ser humano, por causa da sua 

desobediência, se afastou d’Ele, Deus, na sua 

misericórdia, quis oferecer um caminho de 

reconciliação, não a indivíduos isoladamente, mas a um 

povo, um nós destinado a incluir toda a família humana, 

todos os povos: «Esta é a morada de Deus entre os 

homens. Ele habitará com eles; eles serão o seu povo e 

o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus» 

(Ap 21, 3). 
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Assim, a história da salvação vê um nós no princípio 

e um nós no fim e, no centro, o mistério de Cristo, morto 

e ressuscitado «para que todos sejam um só» (Jo 17, 

21). Mas o tempo presente mostra-nos que 

o nós querido por Deus está dilacerado e dividido, ferido 

e desfigurado. E isto verifica-se sobretudo nos 

momentos de maior crise, como agora com a pandemia. 

Os nacionalismos fechados e agressivos (cf. Fratelli 

tutti, 11) e o individualismo radical (cf. ibid., 105) 

desagregam ou dividem o nós, tanto no mundo como 

dentro da Igreja. E o preço mais alto é pago por aqueles 

que mais facilmente se podem tornar os outros: os 

estrangeiros, os migrantes, os marginalizados, que 

habitam as periferias existenciais. 

Na realidade, estamos todos no mesmo barco e 

somos chamados a empenhar-nos para que não 

existam mais muros que nos separam, nem existam 

mais os outros, mas só um nós, do tamanho da 

humanidade inteira. Por isso aproveito a ocasião deste 

Dia Mundial para lançar um duplo apelo a caminharmos 

juntos rumo a um nós cada vez maior, dirigindo-me em 

primeiro lugar aos fiéis católicos e depois a todos os 

homens e mulheres da terra. 

Uma Igreja cada vez mais católica 

Para os membros da Igreja Católica, este apelo 

traduz-se num esforço por se configurarem cada vez 

mais fielmente ao seu ser de católicos, tornando 

realidade aquilo que São Paulo recomendava à 

comunidade de Éfeso: «Um só corpo e um só espírito, 

assim como a vossa vocação vos chama a uma só 

esperança; um só Senhor, uma só fé, um só batismo» 

(Ef 4, 4-5). 

De facto, a catolicidade da Igreja, a sua 

universalidade é uma realidade que requer ser acolhida 

e vivida em cada época, conforme a vontade e a graça 

do Senhor que prometeu estar sempre connosco até ao 

fim dos tempos (cf. Mt 28, 20). O seu Espírito torna-nos 

capazes de abraçar a todos para se fazer comunhão na 

diversidade, harmonizando as diferenças sem nunca 

impor uma uniformidade que despersonaliza. No 

encontro com a diversidade dos estrangeiros, dos 

migrantes, dos refugiados e no diálogo intercultural que 

daí pode brotar, é-nos dada a oportunidade de crescer 

como Igreja, enriquecer-nos mutuamente. Com efeito, 

todo o batizado, onde quer que se encontre, é membro 

de pleno direito da comunidade eclesial local e membro 

da única Igreja, habitante na única casa, componente da 

única família. 

Os fiéis católicos são chamados, cada qual a partir 

da comunidade onde vive, a comprometer-se para que a 

Igreja se torne cada vez mais inclusiva, dando 

continuidade à missão que Jesus Cristo confiou aos 

Apóstolos: «Pelo caminho, proclamai que o Reino do 

Céu está perto. Curai os enfermos, ressuscitai os 

mortos, purificai os leprosos, expulsai os demónios. 

Recebestes de graça, dai de graça» (Mt 10, 7-8). 

Hoje, a Igreja é chamada a sair pelas estradas das 

periferias existenciais para cuidar de quem está ferido e 

procurar quem anda extraviado, sem preconceitos nem 

medo, sem proselitismo, mas pronta a ampliar a sua 

tenda para acolher a todos. Entre os habitantes das 

periferias existenciais, encontraremos muitos migrantes 

e refugiados, deslocados e vítimas de tráfico humano, 

aos quais o Senhor deseja que seja manifestado o seu 

amor e anunciada a sua salvação. «Os fluxos 

migratórios contemporâneos constituem uma nova 

“fronteira” missionária, uma ocasião privilegiada para 

anunciar Jesus Cristo e o seu Evangelho sem se mover 

do próprio ambiente, para testemunhar concretamente a 

fé cristã na caridade e no respeito profundo pelas outras 

expressões religiosas. O encontro com migrantes e 

refugiados de outras confissões e religiões é um terreno 

fecundo para o desenvolvimento de um diálogo 

ecuménico e inter-religioso sincero e enriquecedor» 

(Papa Francisco, Discurso aos Diretores Nacionais da 

Pastoral dos Migrantes, 22/IX/2017). 

Um mundo cada vez mais inclusivo 

A todos os homens e mulheres da terra, apelo a 

caminharem juntos rumo a um nós cada vez maior, a 

recomporem a família humana, a fim de construirmos 

em conjunto o nosso futuro de justiça e paz, tendo o 

cuidado de ninguém ficar excluído. 

O futuro das nossas sociedades é um futuro «a 

cores», enriquecido pela diversidade e as relações 

interculturais. Por isso, hoje, devemos aprender a viver, 

juntos, em harmonia e paz. Encanta-me duma forma 

particular aquele quadro que descreve, no dia do 

«batismo» da Igreja no Pentecostes, as pessoas de 

Jerusalém que escutam o anúncio da salvação logo 

após a descida do Espírito Santo: «Partos, medos, 

elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da 

Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, 

do Egito e das regiões da Líbia cirenaica, colonos de 

Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes ouvimo-     

-los anunciar, nas nossas línguas, as maravilhas de 

Deus» (At 2, 9-11). 

É o ideal da nova Jerusalém (cf. Is 60; Ap 21, 3), 

onde todos os povos se encontram unidos, em paz e 

concórdia, celebrando a bondade de Deus e as 

maravilhas da criação. Mas, para alcançar este ideal, 

devemos todos empenhar-nos por derrubar os muros 

que nos separam e construir pontes que favoreçam a 

cultura do encontro, cientes da profunda interconexão 

que existe entre nós. Nesta perspetiva, as migrações 

contemporâneas oferecem-nos a oportunidade de 

superar os nossos medos para nos deixarmos 

enriquecer pela diversidade do dom de cada um. Então, 

se quisermos, poderemos transformar as fronteiras em 

lugares privilegiados de encontro, onde possa florescer 

o milagre de um nós cada vez maior. 

A todos os homens e mulheres da terra, peço que 

empreguem bem os dons que o Senhor nos confiou 

para conservar e tornar ainda mais bela a sua criação. 

«Um homem nobre partiu para uma região longínqua, a  
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fim de tomar posse de um reino e em seguida voltar. 

Chamando dez dos seus servos, entregou-lhes dez 

minas e disse-lhes: “Fazei render a mina até que eu 

volte”» (Lc 19, 12-13). O Senhor pedir-nos-á contas das 

nossas obras! Mas, para assegurar o justo cuidado à 

nossa Casa comum, devemos constituir-nos 

num nós cada vez maior, cada vez mais corresponsável, 

na forte convicção de que todo o bem feito ao mundo é 

feito às gerações presentes e futuras. Trata-se dum 

compromisso pessoal e coletivo, que se ocupa de todos 

os irmãos e irmãs que continuarão a sofrer enquanto 

procuramos realizar um desenvolvimento mais 

sustentável, equilibrado e inclusivo. Um compromisso 

que não faz distinção entre autóctones e estrangeiros, 

entre residentes e hóspedes, porque se trata dum 

tesouro comum, de cujo cuidado e de cujos benefícios 

ninguém deve ficar excluído.  

O sonho tem início 

O profeta Joel preanunciava o futuro messiânico 

como um tempo de sonhos e visões inspirados pelo 

Espírito: «Derramarei o meu espírito sobre toda a 

humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas 

profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os 

vossos jovens terão visões» (3, 1). Somos chamados a 

sonhar juntos. Não devemos ter medo de sonhar e de o 

fazermos juntos como uma única humanidade, como 

companheiros da mesma viagem, como filhos e filhas 

desta mesma terra que é a nossa Casa comum, todos 

irmãs e irmãos (cf. Fratelli tutti, 8). 

O r a ç ã o 

Pai santo e amado, 

o vosso Filho Jesus ensinou-nos 

que nos Céus se esparge uma grande alegria 

quando alguém que estava perdido 

é reencontrado, 

quando alguém que estava excluído, rejeitado ou 

descartado 

é reinserido no nosso nós, 

que assim se torna cada vez maior. 

Pedimo-Vos que concedais a todos os discípulos de 

Jesus 

e a todas as pessoas de boa vontade 

a graça de cumprirem a vossa vontade no mundo. 

Abençoai todo o gesto de acolhimento e assistência 

que repõe a pessoa que estiver em exílio 

no nós da comunidade e da Igreja, 

para que a nossa terra possa tornar-se, 

tal como Vós a criastes, 

a Casa comum de todos os irmãos e irmãs. Amen. 
 

Roma, em São João de Latrão, na Festa dos Apóstolos  

São Filipe e São Tiago, 3 de maio de 2021. 
 

Francisco 
 

 

 

 
 

 

Indulgência plenária 
 

Recomenda-se aos fiéis a oração do Rosário, neste 

mês de outubro e ponha-se a claro a sua natureza e 

importância. 

«Concede-se indulgência plenária ao fiel que: 

1.º – recite piedosamente o Terço do Rosário 

mariano numa igreja ou oratório, ou em família, numa 

Comunidade religiosa, numa associação de fiéis e, de 

modo geral, quando vários fiéis se reúnem com uma 

finalidade digna; 

2.º – se une devotamente à recitação desta oração 

quando é feita pelo Sumo Pontífice e transmitida pela 

televisão ou pela rádio. 

Nas outras circunstâncias concede-se indulgência 

parcial. 

O Terço ou Rosário é uma prática de piedade na 

qual a recitação da Ave-Maria, dividida em dezenas, 

intercalada pelo Pai-Nosso, se une respetivamente à 

piedosa meditação dos mistérios da nossa redenção. 

Para a indulgência anexa à recitação do Terço ou 

Rosário mariano estabelecem-se estas normas: 
 

a) – é suficiente a recitação de cinco dezenas; mas 

devem recitar-se sem interrupção; 

b) – à oração vocal deve juntar-se a piedosa 

meditação dos mistérios; 

c) – na recitação pública dos mistérios devem ser 

enunciados segundo o costume vigente 

aprovado no lugar; por seu lado, na recitação 

privada é suficiente que o fiel junte à oração 

vocal a meditação dos mistérios».  
 

(Manual das Indulgências,  

Outras concessões, 17 § 1.)  

________________________ 

Diretório Litúrgico, (30-09-2021 – pág. 166) 

 
 

 
 

 

 

Podemos ajudar? 
 

Na Eucaristia de hoje, o tema central comum à 

Primeira Leitura e ao Evangelho, recorda-nos que o 

Espírito não está prisioneiro das instituições – por boas 

e santas que estas sejam – mas “sopra onde quer”: daí 

o verificar-se de uma certa atividade carismática para 

além dos círculos das pessoas “oficialmente 

qualificadas”. 

Tendo em conta que por aproximadamente esta data 

estaremos no relançamento do ano pastoral, pensamos 

que essa ideia central da Liturgia da Palavra pode 

ajudar os grupos litúrgicos e os demais grupos e 

equipas paroquiais a rever o modo como têm praticado 

o acolhimento: quer das pessoas, quer dos dons – dos 

carismas – que o Espírito não deixa de derramar tanto 
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sobre os membros da equipa como sobre muitos outros 

ainda não devidamente reconhecidos nem enquadrados 

na programação pastoral. 

Nisto, os líderes dos Grupos têm que estar atentos. 
  

 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

26-09-2021  

 XXVI 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 Céu Fernandes Martinho Matos 

1.ª Leitura Gisela Meireles Ermelinda Pinh.º 

2.ª Leitura Adriana Queirós Rita Mendes 

Oração Universal Céu Fernandes Martinho Matos 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

26-09-2021  

 XXVI 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 Maria Guiomar Jorge Moreira 

Local - 2  - A - Glória Martins Alexandra Brito 

Local - 3 Maria José Filipe Freitas 

Local - 4 Tony Moreira Alzira Nunes 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

- A - em tempo de pandemia, prescindimos do “ponto 2” 

que avançará para o “ponto 5”, sempre que o Sr. 
Diácono não possa estar presente. Assim, o MEC. do 

“ponto 2”, nunca fica dispensado. 
 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 

RAIVA… é quando  

colocamos uma muralha no caminho da paz. 
 

 
 

 

Jornal concluído em 25 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO, 

PROPOSITAMENTE 
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