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XXVII Domingo Comum 
 

Hoje, em todas as Dioceses de Portugal, começa a 

Semana Nacional da Educação Cristã. Começará de 

novo a catequese em muitas paróquias. Jesus lembra-    

-nos a importância da família bem constituída e da 

formação cristã, em que todos temos de colaborar, 

sobretudo os pais. 

Vamos estar atentos às Leituras deste Domingo 

para percebermos o que vão dizer-nos a cada um de 

nós. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Est 13, 9.10-11 
 

Senhor, Deus omnipotente, tudo está sujeito ao vosso 

poder  

e ninguém pode resistir à vossa vontade.  

Vós criastes o céu e a terra e todas as maravilhas  

que estão sob o firmamento.  

Vós sois o Senhor do universo. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

A indissolubilidade matrimonial é uma exigência do 

amor, não um preceito. 

Há situações nas quais os dois conjugues se 

perguntam, com razão, se vale ainda a pena insistirem 

na tentativa de corrigir uma relação que nasceu mal e se 

revela irremediavelmente desfeita. Já não se amam, há 

incompatibilidades de carácter, só sabem contrariar-se, 

só falam para se ofenderem e até os filhos são 

envolvidos no fracasso da relação dos pais. Que sentido 

tem continuarem juntos? Deus pode exigir que se insista 

numa convivência que é um suplício? Não é melhor que 

cada um vá pelo seu caminho e reconstrua a sua vida? 

A estas perguntas a lógica humana responde, sem 

hesitações: é melhor o divórcio. Se tantos casais se 

separam poucos anos depois do casamento, não é 

preferível a convivência? Se as coisas não funcionam 

podem-se separar sem grandes problemas. 

Em nenhum outro campo como no da ética sexual o 

ser humano é tentado a estabelecer uma sua moral, e 

desta forma o sal da proposta evangélica torna-se 

muitas vezes insípido devido a muitos “sim”, muitos, 

“mas”, muitos, “porém”, muitos “depende”.  

É necessário «tornar-se como crianças» para entrar  
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no Reino dos Céus, para poder compreender a difícil 

proposta de Cristo. Só quem se sente pequeno, quem 

acredita no amor do Pai e confia nele, é que se encontra 

com a disposição certa para acolher os pensamentos de 

Deus. Nem todos podem entendê-los, «mas apenas 

aqueles a quem isso é dado» (Mt 19, 11), não os sábios 

e os entendidos, mas os pequeninos (Mt 11, 25). 

– Só a via estreita que Jesus propõe conduz à vida. 
  

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Gn 2, 18-24 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Nesta página do primeiro livro da Bíblia, Deus ensina a 

igual dignidade do homem e da mulher e a indissolubilidade do 

matrimónio. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

18Disse o Senhor Deus: «Não é bom que o 

homem esteja só: vou dar-lhe uma auxiliar 

semelhante a ele». 19Então o Senhor Deus, 

depois de ter formado da terra todos os 

animais do campo e todas as aves do céu, 

conduziu-os até junto do homem, para ver 

como ele os chamaria, a fim de que todos os 

seres vivos fossem conhecidos pelo nome que 

o homem lhes desse. 20O homem chamou 

pelos seus nomes todos os animais 

domésticos, todas as aves do céu e todos os 

animais do campo. Mas não encontrou uma 

auxiliar semelhante a ele. 21Então o Senhor 

Deus fez descer sobre o homem um sono 

profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma 

costela, fazendo crescer a carne em seu 

lugar. 22Da costela do homem o Senhor Deus 

formou a mulher e apresentou-a ao homem.  
23Ao vê-la, o homem exclamou: «Esta é 

realmente osso dos meus ossos e carne da 

minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi 

tirada do homem». 24Por isso, o homem deixará 

pai e mãe, para se unir à sua esposa, e os dois 

serão uma só carne. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 
Esta Leitura é fácil de proclamar, já que, aparentemente, 

não apresenta nenhuma dificuldade. Contudo, na 

antepenúltima frase, articula bem a exclamação do homem 

«Esta á realmente osso…minha carne» e também na última 

frase «Por isso o homem…serão uma só carne». – Coloca 

nelas exclamação, admiração (‘!’). Prepara, ensaiando.  

Entretanto exercita, também, palavras do texto que sintas 

alguma dificuldade em pronunciar.   

 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
No final da criação, «Deus, vendo toda a sua obra, 

considerou-a muito boa» (Gn 1, 31). Tudo era 

maravilhoso, no entanto, o Senhor notou que, no jardim, 

onde brotavam da terra «toda a espécie de árvores 

agradáveis à vista e de saborosos frutos para comer» 

(Gn 2, 9), o homem não era feliz. Intuiu a razão e 

decidiu preencher a lacuna: «Não é bom que o homem 

esteja só; vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele (v. 

18).  

Adão tinha uma intimidade com Deus que, pela brisa 

da tarde, descia a passear com ele; tinha um trabalho, 

uma terra para cultivar, amar e respeitar; estava 

protegido e tinha alimento. Tudo isto, porém não o 

satisfazia, porque estava só. Precisava de alguém com 

quem dialogar, a quem dar e de quem receber amor.  

A solidão é uma derrota. Como remediá-la? 

O Senhor criou os animais, plasmou-os com a argila 

do solo como tinha feito com o homem, deu-lhes uma 

vida semelhante à do homem, depois entregou-os ao 

homem que, agradecido, os acolheu como seus 

ajudantes e companheiros (v. 19-20). 

Servindo-se da linguagem mítica, o autor sagrado 

reconhece e abençoa o vínculo profundo que une o 

mundo animal ao do homem. Este, por nascimento, 

provém da terra e é parente dos animais, com os quais 

instaura uma relação de convivência e colaboração; 

podemos dizer que os animais têm a tarefa de guardar, 

proteger e até mesmo salvar o homem.  

É verdade que Adão já não está só. Ele cultiva a 

terra (Gn 2, 15), é proprietário de gado, e, no entanto, 

ainda não está satisfeito. Para o ser humano não 

bastam as criaturas e o sucesso profissional, não lhe 

basta nem mesmo Deus; para preencher a sua solidão 

ele precisa de alguém semelhante a ele. 

«Não tenho ninguém; não sou de ninguém» é talvez 

a lamentação mais angustiada que podemos ouvir. 

O Senhor, que quer a alegria do ser humano, põe 

mãos à obra e cria a mulher. 

O objetivo do relato bíblico não é ensinar de onde 

provém a mulher, mas responder a questões 

existenciais: quem é a mulher? Por que razão existe a  
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bipolaridade sexual? Porque sente o ser humano, de 

forma tão forte, a atração sexual? A mulher é inferior e 

Serva do homem? 

No campo da sexualidade – onde os impulsos 

facilmente ofuscam o intelecto e levam a escolhas que, 

mesmo se ditadas pelo bom senso, se revelam 

desumanizantes – é fundamental descobrir o desígnio 

de Deus. 

Desmitificação da sexualidade. 

A primeira mensagem que Ele nos transmite, 

através deste relato, é a desmitificação da sexualidade. 

A sexualidade não tem nada de sacral e numinoso, 

como consideravam os antigos, mas é um instinto 

natural, uma paixão «cujos ardores são chamas de 

fogo» (Ct 8, 6) e é querida por Deus para levar o ser 

humano a sair de si mesmo e a ir ao encontro do outro. 

O ser humano existe (do latim: ex-sistere = estar fora) 

somente quando acolhe este impulso divino e, 

esquecendo-se de si próprio, oferece-se como dom ao 

outro. 

A sexualidade é boa. 

Os dualismos e o maniqueísmo que, desde os 

primeiros séculos, se infiltraram na Igreja, são contrários 

à visão bíblica da criação (Cl 2, 20-22). O prazer sexual 

é abençoado por Deus. 

A sexualidade foi criada para o diálogo  

com o outro. 

A sexualidade foi criada para levar ao encontro, ao 

diálogo com a outra pessoa, e é por este motivo que o 

autoerotismo constitui um desvio. No entanto, uma 

pedagogia sã toma em consideração a evolução 

progressiva da personalidade e está atenta a não criar, 

sobretudo nas crianças e nos adolescentes, medos, 

ânsia e fobias.  

A bipolaridade sexual. 

A bipolaridade sexual é parte constitutiva da pessoa; 

não existe a pessoa assexuada, e a diversidade dos 

sexos deve ser mantida e valorizada. 

A mulher é semelhante ao homem.  

Semelhante e auxiliar. 

A mulher é semelhante ao homem e é-lhe dada 

como auxiliar. Semelhante e auxiliar são os dois termos 

mais significativos de todo o trecho: revelam quem é a 

mulher para Deus. Para compreendermos plenamente o 

seu sentido é necessário recorrer ao texto hebraico. 

“Ke-negdó”, traduzido por “semelhante”, significa de 

facto “como contra ele”. 

A mulher foi posta por Deus em frente do homem, 

não para ser dominada, mas para instaurar com ele uma 

relação de diálogo fecundo, um confronto difícil e até 

mesmo duro, que comporta inevitáveis tensões, porque 

o objetivo é a progressiva humanização de ambos. 

Mulher e homem tornam-se, nesta perspetiva, ajuda um 

para o outro. 

A mulher é atribuída a tarefa de ser ajuda para o 

homem. Esta função foi muitas vezes considerada, 

erradamente, uma confirmação da parte de Deus da 

inferioridade da mulher. Pelo contrário, os biblistas 

relevaram um dado significativo: o termo hebraico “'ezer, 

ajuda”, é utilizado na Bíblia praticamente apenas para 

Deus. «Ó Deus, vem depressa em minha ajuda» – 

exclama confiante o salmista (SI 70, 6). Só Deus é 

considerado capaz de socorrer o ser humano que se 

encontre em situações onde esteja em jogo a sua 

própria vida. 

Referido à mulher, este título não só não indica 

inferioridade, mas indica uma tarefa sublime:  ela é 

chamada a “tornar presente da Deus-ajuda” ao lado do 

homem, a dar continuidade à obra do Senhor 

oferecendo ao homem a ajuda necessária para a sua 

plena realização. Sem ela, o ser humano permaneceria 

inacabado. 

A imagem de “Deus-oleiro”. 

A imagem de “Deus-oleiro”, que aparece com 

frequência na Bíblia, ajuda-nos a compreender a missão 

da mulher. 

O salmista dirige ao Senhor esta comovente 

invocação: «Nós somos a argila e Tu és o oleiro; todos 

nós fomos moldados pelas tuas mãos» (Is 64, 7-8). O 

homem seria então a argila a moldar e Deus decidiu não 

trabalhar sozinho, quis alguém que o ajudasse a realizar 

a mais extraordinária das suas obras: o ser humano. Por 

este motivo criou a mulher e confiou-lho como um vaso 

de argila para ser preparado, plasmado e decorado. 

Espera que ela, no fim da vida, lhe restitua uma obra-

prima. 

Considerava-se que a finalidade sexual  

fosse apenas a procriação. 

Considerava-se que a finalidade primária do 

encontro sexual fosse a procriação. O relato bíblico de 

hoje fala-nos antes de uma ausência (a costela retirada) 

e de uma incompletude que devem ser preenchidas, de 

uma ferida que deve ser curada, de uma necessidade 

de sair da solidão que pede para ser satisfeita. 

Todavia é indispensável tomar consciência de que 

só o uso correto da sexualidade permite atingir este 

objetivo. Quando na relação homem-mulher se infiltra o 

egoísmo, então volta a aparecer a solidão, mesmo se 

são casados e vivem sob o mesmo teto. 

Quando entre os cônjuges se estabelecem relações 

do tipo «homem-coisa» e um considera o outro um 

objeto de prazer; quando cada um vive por conta 

própria, cultivando as suas amizades, os seus 

interesses, as suas distrações; quando não se falam 

para se confrontarem sobre o projeto comum que 

pretendem realizar; quando as decisões não são 

tomadas em conjunto; quando, ao encontrarem-se, um 

desfigura, apaga, anula o outro, então marido e mulher  
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precipitam-se na solidão e voltam a ser tristes e 

infelizes., 

O amor entre o homem e a mulher. 

O amor entre o homem e a mulher, celebrado «no 

Senhor» (1 Cor 7, 39), é indissolúvel (v. 24). Não se 

trata de uma lei, porque o recurso a preceitos é sempre 

uma derrota do amor, mas da descoberta íntima e 

profunda da realidade do amor que, pela sua natureza, 

não pode morrer.  É uma chama divina «que nem as 

águas caudalosas conseguirão apagar», é uma 

participação do amor do Senhor, amor que é capaz de 

resistir a qualquer prova, inabalável como a rocha sólida 

que «nem as torrentes podem submergir» (Ct 8, 6-7). 

E é monogâmico (que tem uma só esposa). A 

poligamia (que tem várias esposas) que a Bíblia atribui a 

um filho de Caim (Gn 4, 19ss.), é consequência do 

pecado e do desvirtuamento do desígnio de Deus sobre 

a sexualidade. 

Estão fora do projeto divino a aventura 

extraconjugal, que é uma traição ao amor e empobrece 

os protagonistas, assim como a simples convivência e a 

relação pré-matrimonial, porque lhes faltam o 

envolvimento pleno e definitivo, claramente pressuposto 

no texto sagrado: «O homem... unir-se-á à sua mulher e 

os dois serão uma só carne» (v. 24). 

A sexualidade não é um jogo. 

A sexualidade não é um jogo, não é um 

divertimento. Construir amor é um empenho árduo, pelo 

que se devem evitar a impaciência, a pressa, o doar-se 

desordenado, atitudes que sempre provocam dramas 

interiores, confusões e situações insustentáveis, mesmo 

se quem está envolvido se esforce por ostentar uma 

aparente felicidade. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 127 (128), 1-2.3.4-5.6 (R. cf. 5) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Deus abençoa já neste mundo os casais que Lhe 

obedecem fielmente. 

 

REFRÃO: 
 
O SENHOR NOS ABENÇOE EM TODA A NOSSA VIDA. 
 

SALMO: 

 

Feliz de ti que temes o Senhor 

e andas nos seus caminhos. 

Comerás do trabalho das tuas mãos, 

serás feliz e tudo te correrá bem. 

  

Tua esposa será como videira fecunda 

no íntimo do teu lar; 

teus filhos como ramos de oliveira, 

ao redor da tua mesa. 
  

Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 

De Sião o Senhor te abençoe: 

vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da  

tua vida; 

e possas ver os filhos dos teus filhos. Paz a Israel. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 2, 9-11 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Jesus assumiu a nossa natureza humana e sujeitou-Se à 

morte para nos salvar. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 9Jesus, que, por um pouco, foi 

inferior aos Anjos, vemo-l'O agora coroado de 

glória e de honra por causa da morte que 

sofreu, pois era necessário que, pela graça de 

Deus, experimentasse a morte em proveito de 

todos. 10Convinha, na verdade, que Deus, 

origem e fim de todas as coisas, querendo 

conduzir muitos filhos para a sua glória, 

levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o 

Autor da salvação. 11Pois Aquele que santifica 

e os que são santificados procedem todos de 

um só. Por isso não Se envergonha de lhes 

chamar irmãos. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Esta leitura não é assim tão fácil de proclamar, como 

parece. Por isso, precisa de preparação. 

Tem frases longas que, gramaticalmente, contêm várias 

orações na mesma frase. Por isso, importa ter muito respeito 

pela pontuação e pelas pausas nos sítios certos, para que o 

texto seja bem proclamado e entendido, compreendido e 

percebido, por quem o (e te) escuta. 

Imediatamente antes de subir ao ambão, procura fazer 

exercícios de respiração, porque vais encontrar frases longas 

no texto.  

Exercita: Vemo-l’O / coroado (não é “corado”) / 

experimentasse / ou outras. 
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COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Começa hoje a Carta aos Hebreus, que nos 

acompanhará até final do ano litúrgico. Os dois 

primeiros capítulos são dedicados à apresentação de 

alguns aspetos da pessoa de Jesus. 

Depois de ter afirmado, no primeiro capítulo, a 

superioridade de Cristo relativamente a todas as 

criaturas, incluindo os anjos, o autor responde a uma 

questão: Jesus, tão elevado em relação a nós, não 

estará demasiado distante da nossa condição, das 

nossas experiências? 

A esta objeção o autor responde no segundo 

capítulo, do qual é tirado o trecho de hoje.  

«Convinha» (v. 10) – explica ele – que o Pai 

escolhesse, para o seu Filho, o caminho do sofrimento e 

da cruz. De facto, Ele destinava-o a ser o chefe que leva 

os homens à glória de Deus. Só um guia que passou 

por todas as experiências humanas, incluindo a solidão, 

a traição, o abandono e a morte inspira confiança. 

A última afirmação do trecho é comovente: Jesus 

não se envergonha de chamar irmãos aos homens que 

veio salvar (v. 11). Ele sente-se solidário com eles, 

compreende as suas misérias e fraquezas, porque, 

como se dirá mais à frente na carta, Ele aprendeu – por 

tudo aquilo que sofreu – quanto é duro seguir o caminho 

traçado pelo Pai (Hb 5, 7-9).  
 

 

     
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

1 Jo 4, 12 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus deixa as coisas claras sobre a indissolubilidade do 

matrimónio. A Sua doutrina continua atual e hoje de modo 

particular. Ouçamos com atenção. 

  

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 
Se nos amamos uns aos outros,  

Deus permanece em nós 

e o seu amor em nós é perfeito. 
 

 

 
Vale a pena pagar qualquer preço  

para ver renascer a confiança naquele  

que já não acreditava em nada e em ninguém. 
 

(D. Hélder da Câmara) 

 

 
 

 

 

Evangelho 
Forma longa:  Mc 10, 2-16     

Forma breve:  Mc 10, 2-12 
 

 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 2aproximaram-se de Jesus 

uns fariseus para O porem à prova e 

perguntaram-Lhe: «Pode um homem repudiar a 

sua mulher?» 3Jesus disse-lhes: «Que vos 

ordenou Moisés?» 4Eles responderam: 

«Moisés permitiu que se passasse um 

certificado de divórcio, para se repudiar a 

mulher». 5Jesus disse-lhes: «Foi por causa da 

dureza do vosso coração que ele vos deixou 

essa lei. 6Mas, no princípio da criação, 'Deus 

fê-los homem e mulher. 7Por isso, o homem 

deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, 8e 

os dois serão uma só carne'. Deste modo, já 

não são dois, mas uma só carne. 9Portanto, 

não separe o homem o que Deus uniu». 10Em 

casa, os discípulos interrogaram-n'O de novo 

sobre este assunto. 11Jesus disse-lhes então: 

«Quem repudiar a sua mulher e casar com 

outra, comete adultério contra a primeira. 12E 

se a mulher repudiar o seu marido e casar com 

outro, comete adultério». 

[13Apresentaram a Jesus umas crianças 

para que Ele lhes tocasse, mas os discípulos 

afastavam-nas. 14Jesus, ao ver isto, indignou-    

-Se e disse-lhes: «Deixai vir a Mim as 

criancinhas, não as estorveis: dos que são 

como elas é o reino de Deus. 15Em verdade vos 

digo: Quem não acolher o reino de Deus como 

uma criança, não entrará nele». 16E, abraçando-

-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos 

sobre elas.] 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
É surpreendente que os fariseus dirijam a Jesus a 

pergunta: «Pode um homem repudiar a sua mulher?» 

Como todos os outros israelitas, sem exceção, também 

os membros desta seita não tinham dúvidas acerca da 

licitude do divórcio, na medida em que o Antigo Testa- 
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mento contemplava a possibilidade de um segundo 

matrimónio. A questão punha-se mais nos motivos que 

o podiam justificar. 

O tema da indissolubilidade é introduzido por Marcos 

na parte central do seu evangelho, juntamente com 

outras questões morais como o diálogo com quem não 

acredita, a caridade para com os irmãos, o escândalo, o 

relacionamento com os mais fracos, a propriedade, as 

riquezas. É colocado neste contexto porque a exigência 

de fidelidade conjugal absoluta e incondicional é 

assustadora e desconcertante, e não pode ser 

entendida se não se enquadra na lógica do amor de 

Cristo e do dom da vida. 

Respondendo à pergunta que lhe foi dirigida, Jesus 

esclarece, antes de mais, o verdadeiro significado da lei 

de Moisés, lei que Ele não pretende abolir, mas explicar 

e levar à sua plena realização. 

O livro do Deuteronómio parece permitir o divórcio: 

«Quando um homem tomar uma mulher e a desposar, 

se depois ela deixar de lhe agradar, por ter descoberto 

nela algo de vergonhoso, escrever-lhe-á um documento 

de divórcio, entregar-lho-á na mão e despedi-la-á de sua 

casa» (Dt 24, 1). Alguns rabis, os mais severos, 

ensinavam que o marido só podia repudiar a sua esposa 

no caso de esta lhe ter sido infiel; mas outros, mais 

tolerantes e permissivos, defendiam que para a repudiar 

bastava que a esposa tivesse preparado mal o jantar ou 

que o marido tivesse encontrado outra mais atraente.  

Antes de se pronunciar sobre o tema, Jesus 

esclarece o significado do texto bíblico. Não foi Moisés – 

explica Ele – quem introduziu o divórcio. Esta instituição 

existia muito antes dele, e sempre fora aceite como 

legítima; ele procurou apenas discipliná-la, pondo um 

limite aos abusos. Não pretendeu dos Israelitas, ainda 

com um coração demasiado endurecido, um 

comportamento moral superior ao dos outros povos; 

limitou-se a ditar uma norma que protegesse a mulher. 

Determinou que o marido lhe entregasse o documento 

de divórcio de modo que ela pudesse voltar a casar. 

Esta disposição era muito oportuna, porque muitos 

expulsavam de casa a própria mulher e tomavam outra; 

se a primeira se juntava com outro homem, acusavam-   

-na de adultério, uma culpa que implicava a pena de 

morte. O preceito de Moisés tinha como finalidade 

defender a mulher deste abuso: o documento de divór-

cio declarava-a livre. 

Chegaram até nós alguns destes atos de repúdio, 

subscritos por duas testemunhas; este é um deles: 

«Podes ir, podes ser tomada por esposa por quem 

quiseres, conforme te agrade.» 

Jesus reconhece o valor da norma estabelecida no 

Deuteronómio, e considera-a vinculativa. Se alguém se 

quer divorciar – afirma – pelo menos respeite os direitos 

da mulher!  

No entanto, a tolerância demonstrada por Moisés 

não é expressão ideal do projeto originário de Deus. 

Depois de ter precisado o sentido da disposição do 

Antigo Testamento, Jesus convida a ir para além da 

norma e a considerar a sexualidade à luz do projeto de 

Deus, não dos comportamentos inferiores introduzidos 

pelos homens; projeto esse que é revelado logo nos 

primeiros capítulos do Génesis: «No princípio da 

criação, Deus fê-los homem e mulher; por isso, o 

homem deixará pai e mãe e os dois serão uma só 

carne. Deste modo já não são dois, mas uma só carne. 

Portanto, não separe o homem o que Deus uniu» (v. 6-

9). 

Esta última injunção, associada por Jesus à citação 

do Génesis, não podia deixar de surpreender os seus 

interlocutores, que consideravam o divórcio, em certas 

situações, não só um direito, mas um dever. 

Os rabis ensinavam que o primeiro preceito 

é o da procriação 

Os rabis ensinavam que o primeiro preceito dado por 

Deus é o da procriação: «Crescei e multiplicai-vos» (Gn 

1, 28) e consideravam este, um dever tão fundamental 

que, se de um casamento não nasciam filhos, então o 

marido devia repudiar a sua esposa para poder ter filhos 

de outra mulher. 

Jesus assume uma posição de rutura em relação a 

esta conceção tradicional do seu povo, e afirma 

decididamente que nenhum tipo de divórcio faz parte do 

projeto de Deus. O repúdio foi introduzido pelos homens 

e é um atentado destruidor à obra do Senhor que uniu o 

homem e a mulher numa só carne. 

Com Jesus, o reino de Deus chegou ao mundo, 

cumpriram-se as profecias, foi dado a cada pessoa «um 

coração novo e um espírito novo», arrancado «o 

coração de pedra e dado um coração de carne» (Ez 36, 

26; Jr 31, 31-34). Com Ele chegou o momento de dizer 

«basta» aos acordos mesquinhos, aos subterfúgios, e 

de corresponder ao ideal indicado «no princípio» pelo 

Criador. 

Só o matrimónio monogâmico (com uma só esposa) 

respeita o projeto de Deus. 

Só o matrimónio monogâmico (com uma só esposa) 

e indissolúvel é que respeita o projeto de Deus e 

alcança o objetivo para o qual o ser humano foi criado 

como «homem e mulher». Todas as outras formas de 

convivência, mesmo se muito antigas e culturalmente 

explicáveis, não respeitam a dignidade do homem e da 

mulher. 

Perante a posição dura e intransigente do Mestre, 

não só os fariseus, mas também os discípulos ficam 

perplexos, quase assombrados, e de regresso a casa 

interrogam-no de novo sobre o assunto. Mas Jesus 

reafirma: «Quem repudiar a sua mulher e casar com 

outra comete adultério contra a primeira», e acrescenta: 

«E se a mulher repudiar o seu marido e casar com 

outro, comete adultério» (v. 11-12). Esta afirmação 

estabelece – coisa inaudita até àquele momento – a 

perfeita paridade de direitos e deveres do homem e da 

mulher. 
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Como interpretá-la? 

Cristo não impôs uma nova lei, mais rigorosa do que 

a de Moisés, mas lembrou o projeto originário de Deus 

que não contempla o repúdio. 

A meta é muito alta, mas os passos do ser humano 

são muitas vezes incertos. Como só Deus conhece a 

fragilidade de cada pessoa, ninguém se pode levantar 

como juiz dos seus próprios irmãos, ninguém tem o 

direito de avaliar as suas culpas e pronunciar uma 

condenação. É necessário ir ao encontro das situações 

concretas com prudência, e cada irmão deve ser 

entendido, acompanhado e ajudado de modo que possa 

dar o melhor de si mesmo. 

Mostrar compreensão e paciência não significa diluir 

as exigências evangélicas ou adequar-se à moral 

corrente, mas mostrar sabedoria pastoral. 

Última parte do Evangelho 

Na última parte do Evangelho de hoje (v. 13-16), 

Jesus retoma a imagem das crianças e convida os 

discípulos a acolher o reino de Deus como elas. Quem 

se sente adulto, quem confia na própria sabedoria, 

quem se endureceu nas suas próprias convicções e não 

aceita que sejam postas em discussão pela palavra de 

Deus, não poderá entrar no reino de Deus. 

Para compreender a indissolubilidade do matrimónio 

é preciso voltar a ser criança e confiar nos pensamentos 

do Pai. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

1   

Pelos ministros da santa Igreja e pelos fiéis, 

para que sejam testemunhas da ternura de Deus 

que criou o homem à sua imagem, 

oremos, irmãos. 
 

2  

Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, 

para que encontrem nas palavras de Jesus 

o apelo à fidelidade no amor, 

oremos, irmãos.  
 

3 

Pelos lares que perseveram na unidade, 

para que sejam um sinal do amor de Deus 

que os santifica e Lhes revela o seu mistério, 

oremos, irmãos. 
 

4  

 Pelos lares já separados ou desfeitos 

e pelas pessoas que voltaram a casar, 

para que encontrem quem os ajude e compreenda, 

oremos, irmãos. 
 

5  

Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, 

para que o estudo, a cultura e a ciência 

lhes abram o coração à voz de Deus, 

oremos, irmãos. 
 

6  

Pelas crianças que sofrem a separação dos pais 

e por todas as que não têm uma família, 

para que ponham a sua esperança em Jesus Cristo, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Lam 3, 25 
 

O Senhor é bom para quem n'Ele confia,  

para a alma que O procura. 
 

   OU:   .   

cf. 1 Cor 10, 17 
 

Porque há um só pão, todos somos um só corpo,  

nós que participamos do mesmo cálice e do  

mesmo pão. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Jesus vem até nós na Eucaristia. É Ele que nos dá 

força para vivermos como filhos de Deus cá na terra. 
 

 

  
 

 

 

Monição final 
 

Com Nossa Senhora, neste mês do Rosário, vamos 

ajudar todas as famílias em dificuldade com a nossa 

oração. Vamos trazer a Jesus todas as crianças à nossa 

volta. 
 

 

 

As palavras elegantes, por vezes, não são sinceras;  

as palavras sinceras, em geral, não são elegantes. 
 

(Lao-Tsé) 

  
Para medir a virtude de um homem,  

há que olhá-lo, não nas grandes ocasiões,  

mas na vida diária. 
 

(Pascal) 
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Agenda Santoral 
 
Dia 04 – S. Francisco de Assis.   

Dia 05 – Santa Faustina Kowalska.  

Dia 06 – S. Bruno (Presbítero). 

Dia 07 – Virgem Santa Maria do Rosário. 

Dia 09 – Santa Maria no Sábado. 

– SS. Dionísio (Bispo) e Companheiros (Mártires) 

– S. João Leonardo (Presbítero).   

– B. João Newman (Bispo). 

 
 

 
 

 

 

Não separe o homem…  
 
Não separe o homem o que Deus uniu. 

Vai realizar-se o Sínodo dos bispos (ano 2015) sobre 

a família. O Santo Padre quis que ele fosse preparado 

por outro sínodo extraordinário sobre o mesmo tema, o 

ano passado. O papa quis assim realçar a importância 

da reflexão da Igreja sobre os problemas da família. 

Convidou-nos a refletir e a rezar pelas famílias. 

É dramático em tantos países o número de 

divórcios. Outros já nem se casam, contentam-se com 

juntar-se, sem quererem compromissos definitivos. 

É também alarmante o número de abortos 

praticados nos países ricos, muitas vezes pagos pelo 

Estado, quer dizer por todos nós. 

Nalguns países destrói-se a própria noção de 

matrimónio ao justificar as parelhas do mesmo sexo, 

equiparando-as ao matrimónio. E pior ainda querem 

obrigar toda a gente a pensar desse modo. 

O demónio tem lançado nos últimos tempos uma 

guerra aberta à família, que é a célula fundamental da 

sociedade. Destruindo a família ele conseguirá destruir 

a sociedade humana. 

O Santo Padre tem dirigido as suas catequeses das 

quartas-feiras para o tema da família, lembrando os 

vários aspetos concretos, dando a doutrina de Cristo 

com muitos detalhes práticos. Vale a pena ler e meditar 

os seus ensinamentos. 

Temos de ter muito claras na cabeça as lições que 

Jesus nos deixou no Evangelho e que a Igreja nos 

convida hoje a meditar. 

O casamento é união de um com uma e para 

sempre. Aparece-nos nas primeiras páginas da Bíblia, 

como escutávamos na primeira leitura. Deus criou o 

homem e a mulher da mesma carne, iguais em 

dignidade. Formou com eles uma família para ficarem 

indissoluvelmente unidos, para serem uma só carne. 

E confiou-lhes a transmissão da vida humana. É 

essa a missão primeira do casamento. 

O divórcio vai contra a natureza do matrimónio. O 

amor verdadeiro, sobre que deve assentar o casamento, 

exige essa indissolubilidade. A mãe ama o filho sem 

condições, mesmo que seja mau e ingrato. 

Assim hão de fazer os esposos. E devem 

amadurecer o amor para que seja alicerce firme do seu 

matrimónio. Falsos namoros, hoje em voga, são 

caminho direto para a separação a curto prazo. 

A geração e educação dos filhos exigem também a 

estabilidade da união familiar. Não são frangos de 

aviário. Não basta dar-lhes comida e conforto. Precisam 

do amor e da complementaridade do pai e da mãe para 

se desenvolverem como verdadeiros homens e 

mulheres, preparados para enfrentar a vida e saber 

gastá-la ao serviço dos outros. 

No evangelho Jesus deixa as coisas muito claras. 

Divorciar-se é sempre um mal. Casar com um 

divorciado é ficar numa situação de pecado, é cometer 

adultério. 
 

 

 
 

 

 

Quem repudiar a sua mulher… 
 

Quem repudiar a sua mulher e casar com outra 

comete adultério. 

O casamento não é uma instituição dos homens. É 

de instituição divina e não pode ficar ao critério das 

opiniões humanas por mais democracia que lhe ponham 

em cima. “A íntima comunidade da vida e do amor 

conjugal – diz o Concílio – fundada pelo Criador e 

dotada de leis próprias, é instituída por meio da aliança 

matrimonial, ou seja, pelo irrevogável consentimento 

pessoal. Deste modo, por meio do ato humano com o 

qual os cônjuges mutuamente se dão e recebem um ao 

outro, nasce uma instituição também à face da 

sociedade, confirmada pela lei divina. Em vista do bem 

tanto dos esposos e da prole como da sociedade, este 

sagrado vínculo não está ao arbítrio da vontade 

humana" (GS 48). 

A doutrina de Jesus continua sempre atual. Temos 

de a ter presente em nossa cabeça e saber transmiti-la 

aos outros. 

Alguns armam-se em profetas da modernidade, 

defendendo as piores aberrações: o divórcio, o aborto, 

as uniões homossexuais. Outros vão atrás porque têm 

medo de não ser modernos. 

Muitas dessas ideias são vícios antigos na vida da 

humanidade e quem tiver um pouco de conhecimento 

da História pode confirmá-lo. Essa pretensa 

modernidade revela a cultura postiça de muitos “sábios” 

do nosso tempo e manifestam a sua ignorância ou 

cegueira. Na antiga Roma do tempo de Jesus 

encontramos essas desordens muito espalhadas. São 

Paulo refere-se a elas no começo da Carta aos 

Romanos. 

Elas são características das civilizações em decadên 
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cia. Podíamos lembrar o velho Egipto, a Grécia antiga, 

Roma e muitas outras. Com a abundância de riquezas 

entraram os vícios e apareceram pretensos sábios a 

quererem justificá-los. 

Hoje encontramo-nos em situação semelhante. A 

Europa com as suas riquezas deixou entrar todos os 

vícios. Muitos esqueceram-se de Deus e não só 

cometem essas desordens como querem legitimá-las. 

Querem chamar bem ao mal e mal ao bem e impor aos 

outros as suas perversões. 

O demónio serve-se deste ambiente e de muitos 

pretensos sábios para destruir a família. 

Temos de estar atentos e reagir, guiados pela fé, 

fiando-nos de Jesus, que é caminho verdade e 

vida (Jo 14,6). Só Ele tem palavras de vida eterna (Jo 6, 

69). 

Havemos de ter compreensão e pena dos que fazem 

o mal, mas também proclamar sem medo a verdade que 

Jesus nos ensinou. 

E não se trata apenas duma questão religiosa. São 

verdades ao alcance de todos os homens. Fazem parte 

da lei natural, inscrita por Deus no coração de todos os 

homens e que todos podem conhecer, se não se 

deixarem cegar pelas suas paixões desordenadas. 

A Igreja é muito compreensiva com aqueles que se 

encontrem numa situação errada, mas não pode deixar 

de lhes lembrar a verdade e que não podem ser 

admitidos aos sacramentos, sem antes mudarem de 

vida. 

Anima-os a rezar, a ir à missa, a ouvir a Palavra de 

Deus. Se algum cristão nessa situação, pensando que o 

sacerdote o não conhece, fosse a receber a Eucaristia 

cometia um sacrilégio. A Deus não O pode enganar. É 

isso que lembram os documentos do Magistério da 

Igreja. 

Se algum sacerdote ou bispo tomasse outra posição 

estaria a ensinar e a proceder contra os ensinamentos 

de Jesus. 

A Igreja não pode permitir a anulação do casamento. 

Há casos em que os tribunais eclesiásticos verificam 

que determinados casamentos eram nulos, sobretudo 

por falta do devido consentimento dalgum dos esposos. 

Nessas situações é declarada a nulidade, que existia 

desde o princípio e não anulado o casamento. 

Devemos procurar ajudar os casais em crise. Os 

pais de um e outro têm de saber aconselhar, pondo-se 

do lado do genro ou da nora. Normalmente é a maneira 

de acertar. Muitos divórcios devem-se a maus 

conselhos dos pais. 
 

 

 

O verdadeiro cavalheiro é lento no falar  

e rápido no atuar. 
 

(Confúcio) 

 

A concórdia faz crescer as coisas pequenas;  

a discórdia destroça as grandes. 
 

(Salústio) 

 

 
 

 

 

Deixai vir a Mim as 

criancinhas 
 

A família é a base da sociedade e a célula 

fundamental da Igreja. Nela nascem os novos filhos de 

Deus. Nela se educam e crescem, nela são levados às 

fontes da graça e educados na fé. Se as famílias 

funcionam bem toda a sociedade funciona bem. 

Provam-nos os problemas com tantos marginais em 

Portugal e outros países. 

O Estado tem obrigação de proteger a família, 

facilitando o desempenho da sua função. Apoiando com 

eficiência a natalidade. Promovendo a estabilidade do 

matrimónio e não ao contrário, como infelizmente tem 

acontecido. Promovendo o acompanhamento dos filhos 

pequenos, sobretudo a presença da mãe no lar. 

Começa um novo ano da catequese. Vale a pena 

lembrar o papel fundamental da família. As mães são as 

primeiras catequistas. Se falta a catequese familiar a 

formação religiosa das crianças e jovens fica sem 

alicerces. Os pais ensinam com palavras e sobretudo 

com o exemplo da sua vida cristã. É uma 

responsabilidade de que Deus lhes pedirá sérias contas 

um dia. 

São Pio X depois de ter sido sagrado bispo de 

Mântua foi visitar sua mãe velhinha. Disse-lhe 

brincando: – Olha que lindo anel me deu o Senhor! 

A mãe mostrando a sua humilde aliança de 

casamento respondeu-lhe: – filho, tu não levarias esse 

anel de bispo se eu não tivesse recebido antes esta 

simples aliança de casamento! 

“Famílias que viveram de Cristo e que deram a 

conhecer Cristo. Pequenas comunidades cristãs, que 

atuaram como centros de irradiação da mensagem 

evangélica. Lares iguais aos outros lares daqueles 

tempos, mas animados de um espírito novo, que 

contagiava os que os conheciam e que com eles se 

relacionavam. 

Assim foram os primeiros cristãos e assim havemos 

de ser nós, os cristãos de hoje: semeadores de paz e de 

alegria, da paz e da alegria que Jesus nos trouxe.” 

(JOSEMARIA ESCRIVÁ, Cristo que passa, 30) 

Deixai vir a Mim as criancinhas – dizia Jesus no 

Evangelho. E di-lo para os pais e para todos nós. Temos 

de ajudar de modo especial as crianças e levá-las a 

Jesus. Ele é o seu grande amigo. Temos de animar as 

crianças a ir à catequese, a não faltar à missa durante 

as férias. Temos de rezar por elas e pelos pais, para 

que sigam o caminho de Jesus. 

Todos ficamos a ganhar com isso. Se todos viverem 

à maneira de Jesus o mundo é bem diferente. Não 

viveremos no medo, não será preciso gastar tanto 

dinheiro com polícias e tribunais. 

É muito importante o trabalho de catequista, prepa- 
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rando-se bem e gastando generosamente o seu tempo. 

É muito importante também o trabalho com crianças e 

jovens, no escutismo e outros grupos de jovens. Assim 

estaremos a amar verdadeiramente a Jesus e a servir a 

sociedade. 

Que a Senhora do Rosário nos ajude a viver bem 

tudo isto. Meditando os mistérios do Rosário 

aprendemos a viver à maneira de Jesus e a servir 

generosamente a Deus e os outros. 
 

 

 
 

 

 

Matrimónio e Família 
 

A Liturgia da Palavra de hoje, particularmente na 

Primeira Leitura, convida a refletir sobre o Matrimónio e 

a Família como projeto do Criador elevado por Jesus à 

dignidade de sacramento. 

Neste contexto, pode ser importante refletir sobre a 

beleza e a alegria do amor que se vive nas famílias e 

sobre a tarefa exigente de viver a vocação matrimonial 

como serviço à Igreja e ao mundo.  

Tendo em conta as situações de fragilidade da vida 

matrimonial e familiar, como seria importante – mais do 

que nunca – ouvir nas homilias de hoje, uma palavra de 

acolhimento, decidindo e acompanhando as situações 

de fragilidade, à luz das Leituras de hoje.  
  

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«O matrimónio se fundamenta,  

enquanto união do amor fiel e indissolúvel, 

na graça que vem do Deus Uno e Trino.» 

 

[…] O tema do matrimónio, que nos ofereceu o 

Evangelho e a primeira leitura, merece uma atenção 

especial. A mensagem da Palavra de Deus pode ser 

resumida na expressão contida no livro do Génesis e 

retomada pelo próprio Jesus: «Por isso, o homem 

deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e 

eles serão uma só carne» (Gn 2,24, Mc 10,7-8). O que 

significa hoje para nós essa palavra? Parece-me que 

nos convida a nos tornarmos mais conscientes de uma 

realidade já conhecida, mas talvez não totalmente 

apreciada, ou seja, que o matrimónio se constitui, em si 

mesmo, um Evangelho, uma Boa Nova para o mundo 

de hoje, em particular para o mundo descristianizado. A 

união do homem e da mulher, o ser «uma só carne» na 

caridade, no amor fecundo e indissolúvel, é um sinal 

que fala de Deus com força, com uma eloquência que 

hoje se torna ainda maior porque, infelizmente, por 

diversas razões, o matrimónio, justamente nas regiões 

de antiga tradição cristã, está passando por uma 

profunda crise. Não é uma coincidência. O matrimónio 

está ligado à fé, não num sentido genérico. O 

matrimónio se fundamenta, enquanto união do amor fiel 

e indissolúvel, na graça que vem do Deus Uno e Trino, 

que em Cristo nos amou com um amor fiel até a Cruz. 

Hoje, somos capazes de compreender toda a verdade 

desta afirmação, em contraste com a dolorosa realidade 

de muitos matrimónios que, infelizmente, acabam mal. 

Há uma clara correspondência entre a crise da fé e a 

crise do matrimónio. E, como a Igreja afirma e 

testemunha há muito tempo, o matrimónio é chamado a 

ser não apenas objeto, mas o sujeito da nova 

evangelização. Isso já se vê em muitas experiências 

ligadas a comunidades e movimentos, mas também se 

observa, cada vez mais, no tecido das dioceses e 

paróquias, como demonstrou o recente Encontro 

Mundial das Famílias. 

A chamada universal à santidade é uma das ideias 

chave do renovado impulso que o Concílio Vaticano II 

deu à evangelização que, como tal, aplica-se a todos os 

cristãos (cf. Lumen gentium, 39-42). Os santos são os 

verdadeiros protagonistas da evangelização em todas 

as suas expressões. Eles são, em particular, também os 

pioneiros e os impulsionadores da nova evangelização: 

pela sua intercessão e exemplo de vida, atentos à 

criatividade que vem do Espírito Santo, eles mostram às 

pessoas, indiferentes ou mesmo hostis, a beleza do 

Evangelho e da comunhão em Cristo; e convidam os 

fiéis, por assim dizer, tíbios, a viverem a alegria da fé, 

da esperança e da caridade; a redescobrirem o «gosto» 

da Palavra de Deus e dos Sacramentos, especialmente 

do Pão da Vida, a Eucaristia. Santos e santas florescem 

entre os missionários generosos que anunciam a Boa 

Nova aos não-cristãos, tradicionalmente nos países de 

missão e atualmente em todos os lugares onde vivem 

pessoas não cristãs. A santidade não conhece barreiras 

culturais, sociais, políticas ou religiosas. Sua linguagem 

– a do amor e da verdade – é entendida por todos os 

homens de boa vontade e lhes aproxima de Jesus 

Cristo, fonte inesgotável de vida nova. […]  

O olhar sobre o ideal da vida cristã, expressado na 

chamada à santidade, nos encoraja a ver com 

humildade a fragilidade de muitos cristãos, antes, o seu 

pecado, pessoal e comunitário, que se apresenta como 

um grande obstáculo para a evangelização; e nos 

encoraja a reconhecer a força de Deus que, na fé, vem 

ao encontro da fraqueza humana. Portanto, não se pode 

falar da nova evangelização sem uma disposição 

sincera de conversão. Deixar-se reconciliar com Deus e 

com o próximo (cf. 2 Cor 5,20) é a via mestra da nova 

evangelização. Só purificados, os cristãos podem 

encontrar o legítimo orgulho da sua dignidade de filhos 

de Deus, criados à Sua imagem e redimidos pelo 

sangue precioso de Jesus Cristo, e podem experimentar 

a sua alegria, para compartilhá-la com todos, com os de 

perto e os de longe. […] 

 Papa Bento XVI, Homilia,  

Praça de São Pedro, outubro de 2012 
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Sabias que… 
 

Os grandes protagonistas da Bíblia 
 

      O Antigo Testamento possui vários livros com 

nomes de mulher: Rute, Judite, Ester… São heroínas do 

povo. Rute era moabita (era estrangeira) e, no entanto, 

foi considerada como modelo de fidelidade e bondade. 

Judite venceu o general Holofernes, inimigo do povo. 

Ester, menina judia de extraordinária inteligência e 

beleza, chegou a ser esposa do rei da Pérsia e salvou o 

seu povo judeu de um genocídio. O seu nome original 

era Hadasá; ao subir ao trono chamaram-lhe Ester 

derivado de Ishtar, divindade lunar. 
 

 

 
 

 

 

O nome dos meses 
 

O nome dos meses quase nunca é motivo de  

curiosidade, mas é interessante ver 

 por que os meses têm este nome e não outro. 

 

O U T U B R O    

 

O nome deste mês deriva da palavra Latina “ato” 

que significa oito. Este era o oitavo mês do calendário 

romano que se tornou o décimo mês no calendário 

gregoriano. Outubro é marcado por muitos festivais que 

aconteceram em todo o mundo, incluindo o Oktoberfest 

na Alemanha. 
  

 

 
 

 

 

Descomplica (87) 
 

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” 

Pratica o desapego. Ri. Não te importes tanto. Gosta 

mais de ti. Confia mais em ti. Não fiques com medo 

antes de acontecer. Cuida mais de quem se importa de 

verdade. 

Pode até demorar, mas um dia todos aprendemos 

que nem tudo é aquilo que aparenta ser. Que quanto 

mais vazia está a vida, mais ela pesa. Que não importa 

o que os outros dizem sobre nós, quando eles não 

sabem nada daquilo por que já passámos. Que «amar» 

é um verbo que nunca se conjuga sozinho, e que é 

preciso prestar muito mais atenção às pessoas que 

insistem em ficar na nossa vida do que às que teimam 

entrar e sair. 

Pode até demorar, mas um dia todos vamos querer 

andar do lado certo da vida. E todos vamos querer 

aprender a distinguir os que juram que ter um-bom-

coração é um defeito, um perigo, um sinal de fraqueza; 

e os que acreditam, e não abrem mão, que ter um-bom-

coração será sempre, mas sempre, uma qualidade dos 

fortes. 
 

– Aproveita os passos atrás para ganhar balanço. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor, há crianças que nascem marcadas por uma 

vida de fogo; menores condenados à injustiça da fome. 

Aumenta, Senhor, a minha solidariedade. 
 

Há crianças obrigadas a trabalhos pesados; mãos de 

crianças exploradas de sol a sol, de noite em noite.  

Aumenta, Senhor, a minha solidariedade. 
 

Senhor, há menores forçados a empunhar armas de 

guerra; corpos e almas feridos pelas garras da violência. 

Aumenta, Senhor, a minha solidariedade. 
 

 

 
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de outubro, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 

Pela Evangelização: 

– Discípulos missionários. 

Rezemos para que cada batizado seja envolvido na 

evangelização e disponível para a missão, através de 

um testemunho de vida que tenha o sabor do 

evangelho. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

A boda e a batizado, 

não vás sem ser convidado. 
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2 

A quem hás de dar de cear,  

não te doa dar(-lhe) de merendar.  

3 

Antes sem ceia,  

do que sem candeia. 

4 

Bem mal ceia, 

 quem come por mão alheia. 

5 

A boa ceia, 

 antetempo se enxerga. 

6 

Depois de almoçar, deitar;  

depois de cear, passos dar. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JUSTINA LEÃO, no próximo sábado, dia 9 de 

outubro.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– ANA ISABEL, na próxima quarta-feira, dia 6 de 

outubro.   

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

 

O Jornal do Leitor deseja à Ana e à Justina, um feliz 

aniversário, festejado com muito bolo e muito 

champagne.  

Parabéns a ambas! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Buzina. 
 

–  Amor, amanhã de manhã, toco a buzina do carro 

e tu desces… 

–  Amor, compraste carro? 

–  Não, comprei uma buzina. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Secador. 
 

Uma senhora e um padre num avião: 

–  Desculpe, Padre, posso pedir-lhe um favor? 

–  Claro, minha filha. 

– Comprei um secador de cabelo, muito caro, estou 

preocupada com a Alfandega… será que o senhor 

Padre podia escondê-lo debaixo da sua batina? 

– Está bem, mas olhe que eu não posso mentir. 

O avião chegou ao seu destino. Quando o padre se 

apresenta na alfândega o oficial pergunta-lhe:  

–  Padre, tem alguma coisa a declarar? 

– Do alto da minha cabeça até à cintura não tenho 

nada a declarar. 

–  E da cintura para baixo, o senhor Padre tem 

alguma coisa a declarar? 

– Tenho um equipamento maravilhoso, destinado a 

uso doméstico, em especial pelas mulheres, mas que 

até à data nunca foi usado… 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

  ESTA É PICANTE… 

 

Miúdos espertos 

 

A professora Mariazinha pergunta aos seus alunos 

nomes de coisas que acabem em dor, e que comam 

coisas: 

O Zezito todo esperto diz: 

– Predador!!! 

– Muito bem, come as suas presas. 

O Paulinho diz: 

– Aspirador.  

– Bravo, que imaginação, na verdade podemos dizer 

que come o lixo. 

Nisto ao fundo da sala o Miguelito levanta-se e diz 

convicto da sua resposta: 

– Vibrador!!! 

Nisto a professora quase cai da cadeira e diz: 

– Ora essa, não estou a ouvir bem, mas isso não 

come nada!!?? 

– Come, come, a minha mãe tem um lá em casa e 

está sempre a dizer que o vibrador come as pilhas a 

uma velocidade do caraças... 
 

 

 

O silêncio, depois da palavra,  

é o maior poder do mundo. 
 

(Lacordaire) 
 

Tudo o que acumulamos para nós mesmos,  

separa-nos dos demais. 
 

(Tagore) 
 

O sábio é como um quadrado sem ângulos  

ou um ângulo sem pontas;  

direito, porém, flexível;  

brilhante, mas sem deslumbrar. 
 

(Lao-Tsé) 
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Acerca do Pão e do Vinho  

para a consagração 
 

 
CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO 

E DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS 

  
CARTA-CIRCULAR AOS BISPOS 

SOBRE O PÃO E O VINHO PARA A 

EUCARISTIA 

Prot. N. 320/17 (há 4 anos) 

 

   
1. – A Congregação para o Culto Divino e Disciplina 

dos Sacramentos, por determinação do Santo Padre 

Francisco, dirige-se aos Bispos diocesanos (ou aqueles 

que pelo direito lhe são equiparados) para recordar-lhes 

que lhes compete providenciar dignamente tudo aquilo 

que é necessário para a celebração da Ceia do Senhor 

(cf. Lc 22, 8.13). Ao Bispo, primeiro dispensador dos 

mistérios de Deus, moderador, promotor e garante da 

vida litúrgica na Igreja que lhe está confiada (cf. CIC, 

cân. 835 §1) compete-lhe vigiar a qualidade do pão e do 

vinho destinado à Eucaristia e, por isso, também, 

aqueles que o fabricam. A fim de ser uma ajuda, 

lembramos as normas existentes e sugerem-se algumas 

indicações práticas. 
 

2. – Enquanto até agora, de um modo geral, 

algumas comunidades religiosas dedicavam-se a 

preparar com cuidado o pão e o vinho para a celebração 

da Eucaristia, hoje estes vendem-se, também, em 

supermercados, lojas ou mesmo pela internet. Para que 

não fiquem dúvidas acerca da validade desta matéria 

eucarística, este Dicastério sugere aos Ordinários que 

deem indicações a este respeito; por exemplo, 

garantindo a matéria eucarística mediante a concessão 

de certificados. 

O Ordinário deve recordar aos sacerdotes, em 

particular aos párocos e aos reitores das igrejas, a sua 

responsabilidade em verificar quem é que fabrica o pão 

e o vinho para a celebração e a conformidade da 

matéria. 

Compete ao Ordinário informar e advertir para o 

respeito absoluto das normas os produtores de vinho e 

do pão para a Eucaristia. 
 

3. – As normas acerca da matéria eucarística 

indicadas no cân. 924 do CIC e nos números 319 a 323 

da Institutio generalis Missalis Romani, foram já 

explicadas na Instrução Redemptionis Sacramen-

tum desta Congregação (25 de março de 2004): 

a) “O pão que se utiliza no santo Sacrifício da 

Eucaristia deve ser ázimo, unicamente feito de trigo, 

confecionado recentemente, para que não haja nenhum 

perigo de que se estrague por ultrapassar o prazo de 

validade. Por conseguinte, não pode constituir matéria 

válida, para a realização do Sacrifício e do Sacramento 

eucarístico, o pão elaborado com outras substâncias, 

embora sejam cereais, nem mesmo levando a mistura 

de uma substância diversa do trigo, em tal quantidade 

que, de acordo com a classificação comum, não se 

pode chamar pão de trigo. É um abuso grave introduzir, 

na fabricação do pão para a Eucaristia, outras 

substâncias como frutas, açúcar ou mel. Pressupõe-se 

que as hóstias são confecionadas por pessoas que, não 

só se distinguem pela sua honestidade, mas que, além 

disso, sejam peritas na sua confeção e disponham dos 

instrumentos adequados” (n. 48). 

b) “O vinho que se utiliza na celebração do santo 

Sacrifício eucarístico deve ser natural, do fruto da 

videira, puro e dentro da validade, sem mistura de 

substâncias estranhas… Tenha-se diligente cuidado 

para que o vinho destinado à Eucaristia se conserve em 

perfeito estado de validade e não se avinagre. Está 

totalmente proibido utilizar um vinho de que se tem 

dúvida quanto ao seu caráter genuíno ou à sua 

procedência, pois a Igreja exige certeza sobre as 

condições necessárias para a validade dos 

sacramentos. Não se deve admitir sob nenhum pretexto 

outras bebidas de qualquer género, pois não constituem 

matéria válida” (n. 50). 
 

4. – A Congregação para a Doutrina da Fé, na 

sua Carta-circular aos Presidentes das Conferências 

Episcopais acerca do uso do pão com pouca quantidade 

de glúten e do mosto como matéria eucarística (24 de 

julho de 2003, Prot. n. 89/78-17498), indicou as normas 

para as pessoas que, por diversos e graves motivos, 

não podem consumir pão normalmente confecionado ou 

vinho normalmente fermentado: 

a) “As hóstias completamente sem glúten são 

matéria inválida para a Eucaristia. São matéria válida as 

hóstias parcialmente desprovidas de glúten, de modo 

que nelas esteja presente uma quantidade de glúten 

suficiente para obter a panificação, sem acréscimo de 

substâncias estranhas e sem recorrer a procedimentos 

tais que desnaturem o pão” (A. 1-2). 

b) “O mosto, isto é, o sumo de uva, quer fresco quer 

conservado, de modo a interromper a fermentação 

mediante métodos que não lhe alterem a natureza (p. 

ex., o congelamento), é matéria válida para a Eucaristia” 

(A. 3). 

c) “Os Ordinários têm competência para conceder a 

licença de usar pão com baixo teor de glúten ou mosto 

como matéria da Eucaristia em favor de um fiel ou de 

um sacerdote. A licença pode ser outorgada 

habitualmente, até que dure a situação que motivou a 

concessão” (C. 1). 
 

5. – Por outro lado, a mesma Congregação decidiu 

que a matéria eucarística confecionada com organismos 

geneticamente modificados pode ser considerada válida 

(cf. Carta ao Perfeito da Congregação para o Culto 

Divino e Disciplina dos Sacramentos, 9 de dezembro de 

2013, Prot. n. 89/78 – 44897). 
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6. – Aqueles que confecionam o pão e produzem o 

vinho para a celebração, devem ter a consciência de 

que o seu trabalho se destina ao Sacrifício Eucarístico, 

e por isso, é-lhes requerido honestidade, 

responsabilidade e competência. 
 

7. – Para que sejam observadas as normas gerais, 

os Ordinários podem utilmente pôr-se de acordo ao 

nível da Conferência Episcopal, dando indicações 

concretas. Considerando a complexidade de situações e 

circunstâncias, como é o facto da negligência pelo 

sagrado, adverte-se para a necessidade prática de que, 

por incumbência da Autoridade competente, haja quem 

efetivamente garanta a autenticidade da matéria 

eucarística da parte dos produtores como da sua 

conveniente distribuição e venda. 

Sugere-se, por exemplo, que a Conferência 

Episcopal encarregue uma ou duas Congregações 

religiosas, ou um outro Ente com capacidade para 

verificar a produção, conservação e venda do pão e do 

vinho para a Eucaristia num determinado país ou para 

outros países para os quais se exporta. Recomenda-se, 

ainda, que o pão e o vinho destinados à Eucaristia 

tenham um tratamento conveniente nos lugares de 

venda. 
 

Da sede da Congregação para o Culto Divino e 

Disciplina dos Sacramentos, Solenidade do Santíssimo 

Corpo e Sangue de Cristo, 15 de junho de 2017. 
 

ROBERT CARD. SARAH 
PREFEITO 

  

+ ARTHUR ROCHE 
ARCEBISPO SECRETÁRIO 

 
 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 
 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

03-10-2021  

 XXVII 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 Fernanda Olinda Glória Martins 

1.ª Leitura Martinho Matos Joaquim Mendes 

2.ª Leitura Maria Guiomar Armanda Nunes 

Oração Univer. Fernanda Olinda Glória Martins 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

03-10-2021  

 XXVII 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 Martinho Matos José M.ª Matos 

Local - 2  - A - Alexandra Brito Glória Martins 

Local - 3 Filipe Freitas Carla Sousa 

Local - 4 Alzira Nunes Manuel Leão 

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 
 

SUPÉRFULO… é quando  

a nossa sede precisa de um gole de água  

e nós pedimos um rio inteiro. 
 
 

 

Desejos de boa e proveitosa leitura 

 
 

 

Jornal concluído em 3 de setembro 
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