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XXVIII Domingo Comum 
 

Que fazer para chegar ao céu, para nos salvarmos? 

Jesus vai recordar-nos a necessidade de cumprir os 

mandamentos. E também de estarmos desprendidos 

das riquezas deste mundo. 

Nas Leituras deste Domingo, vamos escutar com 

atenção o que Jesus nos quer dizer, limpando, antes de 

mais, o nosso coração de todo o mal, conduzindo-nos 

ao arrependimento. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 129, 3-4 

Se tiverdes em conta as nossas faltas,  

Senhor, quem poderá salvar-se?  

Mas em Vós está o perdão, Senhor Deus de Israel. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Deixa os bens e terás o bem. 

Escolhido como árbitro da disputa musical entre a 

flauta de Pã (deus dos pastores Gregos) e a lira de 

Apolo (deus grego, filho de Zeus), o rei Midas (Rei da 

Frígia, ano 675 a.C.) atribuíra a vitória ao primeiro. Só 

um ingénuo, alguém com a sensibilidade musical de um 

“burro”, podia ousar um tal juízo. Cresceram-lhe orelhas 

de burro e tornou-se o símbolo da pessoa sem critério. 

Um dia, Dionísio (deus grego, da vegetação, da vinha e 

do vinho) reconhecido por um favor que recebera, 

permitiu-lhe que manifestasse um desejo, prometendo 

que lho concederia. Midas, sem refletir e guiado pela 

sua proverbial estultícia, pediu que se transformasse em 

ouro, tudo o que ele tocasse; assim aconteceu, mas a 

partir daquele momento nunca mais conseguiu comer e 

beber. 

Olha, leitor: só se ri destes mitos quem não se dá 

conta que eles espelham a nossa realidade e 

denunciam escolhas insensatas que são também 

nossas. 

Somos nós que, entre o som da lira, símbolo da har-

monia, do equilíbrio das paixões, da moderação, e a 

melodia da flauta, instrumento de sedução e estímulo 

aos excessos, preferimos a segunda. 

A avidez insaciável do ouro, a corrida ao jackpot do 

Euromilhões, a ambição pelos bens, a idolatria do 

dinheiro são motivo de preocupação, inquietação e 

desassossego, não deixam respirar e tornam a vida 

impossível, mas continuam a ser considerados objetivos 

pelos quais achamos que vale a pena viver. Tudo o que 

se toca – a profissão, a pesquisa científica, as 

amizades, a família e, por vezes a própria religião – é 

apreciado... se produz ouro (dinheiro, riqueza). Esta é 

também a nossa insensatez, leitor. 

A sabedoria do «Homem das orelhas de burro», era 

como a consideravam os sábios da antiguidade; a do  
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«insensato», é como foi definida por Jesus a sabedoria 

da pessoa que faz da acumulação de bens a finalidade 

da própria existência (Lc 12, 20). 

–  Não quero apostar a vida nos bens, mas no Bem. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Sb 7, 7-11 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Esta primeira Leitura é um elogio da sabedoria que vem de 

Deus e que é a maior riqueza que podemos alcançar na terra. 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

7Orei e foi-me dada a prudência; implorei e 

veio a mim o espírito de sabedoria. 8Preferi-a 

aos cetros e aos tronos e, em sua comparação, 

considerei a riqueza como nada. 9Não a 

equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o 

ouro, à vista dela, não passa de um pouco de 

areia e, comparada com ela, a prata é 

considerada como lodo. 10Amei-a mais do que 

a saúde e a beleza e decidi tê-la como luz, 

porque o seu brilho jamais se extingue. 11Com 

elas me vieram todos os bens e, pelas suas 

mãos, riquezas inumeráveis. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta 1.ª Leitura tem uma nítida estrutura poética que 

recorre ao paralelismo. Por isso, ao proclamá-la, respeita este 

estilo literário para que a transmissão da mensagem seja 

conseguida. 

Atenção, ao respeito e cumprimento de toda a pontuação 

do texto, porque – repetimos – ela é como os sinais de trânsito 

na estrada: orientam-nos.  

 Faz breves cesuras (pausas) em "...espírito de sabedoria.” 

/ “…riqueza como nada.” / “…considerada como lodo.” / 

“…jamais se extingue.” / “…riquezas inumeráveis." 

Isola para exercitar algumas palavras: prudência / Preferi-a 

/ ceptros (o “p” é mudo, não se lê) / equiparei / extingue / 

inumeráveis / ou outras. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
A inteligência, a capacidade de descobrir os 

mistérios da ciência e da técnica, a riqueza, a saúde, a 

beleza, o poder, podem ser herdados dos pais. A 

sabedoria não. A sabedoria que leva a fazer escolhas 

sensatas e permite a plenitude da vida não vem dos ho-

mens, mas do Céu, é um dom de Deus. 

Salomão descreve desta forma a sua origem: «Sou 

um homem mortal como todos os homens, no ventre de 

uma mãe fui feito carne, fui ganhando corpo no sangue, 

a partir do sémen do homem e do prazer conjugal. Ao 

nascer respirei o ar comum e, como todos, a primeira 

coisa que fiz foi chorar» (Sb 7, 1-3). 

Salomão era uma criança extraordinária. Desde 

pequeno revelou qualidades excecionais, mas faltava-    

-lhe a qualidade mais importante, a que nenhum ser 

humano pode dar: a sabedoria. A leitura de hoje explica 

como a obteve: «Implorei e ela veio a mim» (v. 7). 

É uma referência ao célebre sonho no alto do monte 

Guibeon, onde o Senhor apareceu a Salomão em 

sonhos, durante a noite, e lhe disse: «Pede! Que posso 

eu dar--te?» Salomão respondeu: «Eu não passo de um 

jovem inexperiente que não sabe ainda como governar. 

Concede ao teu servo um coração cheio de 

entendimento para governar o teu povo, para discernir 

entre o bem e o mal» (1 Rs 3, 4-15). 

A instrução, a cultura, a erudição são fornecidas 

pelos professores e educadores, a capacidade de 

discernir o que é bem e o que é mal só pode ser obtida 

pela oração, pelo encontro com Deus no monte onde 

Ele se revela. Se ficamos em baixo, se não elevamos o 

coração a Deus através da atenção à sua palavra, 

ficamos condicionados pelos pensamentos humanos, 

privados da prudência (v. 7). 

Na segunda parte do trecho (v. 8-10), Salomão faz o 

elogio da sabedoria divina que lhe foi concedida pelo 

Céu e, comparando-a com as criaturas mais 

fascinantes, conclui: tudo aquilo que os homens 

apreciam, gemas, ouro, prata, é considerado nada em 

sua comparação (v. 8), é apenas um punhado de areia e 

lodo (v. 9); a saúde, a beleza física (cantada por todo 

um dos livros da Bíblia, o do “Cânticos dos Cânticos”) a 

posse de reinos, cetros e tronos não merecem ser 

comparados com ela (v. 9-10). Nem mesmo a luz, a 

mais esplêndida das criaturas, aguenta a comparação; é 

que a sabedoria «é mais radiante que o Sol, supera 

todas as constelações e, comparada com a luz, sai 

vencedora» (Sb 7, 29). 

E agora, leitor, já estás a pensar: mas será mesmo 

necessário, para escolher a sabedoria, renunciar a tudo 

aquilo que é belo na criação? 

Olha, leitor: o autor do livro da Sabedoria não mostra 

desprezo pelos bens temporais, ele está convencido 

que são bons e por isso os compara com a sabedoria. 

Tudo o que Deus fez é belo e bom, mas para obter 

estes dons é necessária a sabedoria.  

Na última parte do texto (v. 11), Salomão reconhece  

 
 

 

XXVIII Domingo do Tempo Comum – 10-10-2021 – N.º 710 

– Pág. 2 / 12  



 

 

Pág. 3 / 12 – 

XXVIII Domingo do Tempo Comum – 10-10-2021 – N.º 710 

 

que, precisamente por ter escolhido a sabedoria, o 

Senhor lhe concedeu todos os outros dons. 

A sabedoria é uma esposa deliciosa. Quem se une a 

ela por amor, quem não dirige o olhar a outras 

sabedorias, mesmo que sedutoras, quem a faz entrar 

em sua casa, faz uma descoberta surpreendente: ela 

traz consigo, como dote, todos os bens. 

Quem se torna sábio, quem aprende a dar às 

criaturas o seu justo valor e faz opções conformes ao 

projeto de Deus, nada pede, antes pelo contrário, ganha 

tudo: obtém a verdadeira alegria. 

Portanto... 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 89 (90), 12-13.14-15.16-17 (R. 14) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo também nos anima a pedir a sabedoria. É ela que 

nos dá a verdadeira alegria já neste mundo. 

 

REFRÃO: 
 

SACIAI-NOS, SENHOR, COM A VOSSA BONDADE 

E EXULTAREMOS DE ALEGRIA. 

 

  OU: .  
 

 ENCHEI-NOS DA VOSSA MISERICÓRDIA: 

 SERÁ ELA A NOSSA ALEGRIA. 

 

SALMO: 

 
Ensinai-nos a contar os nossos dias, 

para chegarmos à sabedoria do coração. 

Voltai, Senhor! Até quando? 

Tende piedade dos vossos servos. 
 

Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade, 

para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. 

Compensai em alegria os dias de aflição, 

os anos em que sentimos a desgraça. 
 

Manifestai a vossa obra aos vossos servos 

e aos seus filhos a vossa majestade. 

Desça sobre nós a graça do Senhor. 

Confirmai em nosso favor a obra das nossas mãos. 
 

 

 

No amor ao próximo, o pobre é rico;  

sem o amor ao próximo, o rico é pobre. 
 

(St.º Agostinho). 

 

Uma vida inútil é uma morte antecipada. 
 

(Goethe). 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 4, 12-13 

 

 

MONIÇÃO: 
 

A Palavra de Deus é viva e deve penetrar no mais íntimo 

do nosso coração para o transformar. 

 
 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

12A palavra de Deus é viva e eficaz, mais 

cortante que uma espada de dois gumes: ela 

penetra até ao ponto de divisão da alma e do 

espírito, das articulações e medulas, e é capaz 

de discernir os pensamentos e intenções do 

coração. 13Não há criatura que possa fugir à 

sua presença: tudo está patente e descoberto a 

seus olhos. É a ela que devemos prestar 

contas. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Esta Leitura, apesar de parecer um texto fácil de proclamar, 

na verdade não é. O texto exige, mas exige mesmo, uma 

adequada preparação. Por exemplo, logo na primeira frase, 

que é longa e possui várias orações.  

Não faças uma leitura cinzenta, dá-lhe cor, faz perceber-se 

as orações e abastece de ar a caixa torácica, para aguentar as 

frases longas. 

Faz breves incisos (pausas) em: "...viva e eficaz.” / “…de 

dois gumes.” / “…articulações e medulas.” / “…intenções do 

coração.” / “…à sua presença.” / “…a seus olhos.". 

Como vês, Leitor, a leitura tem que ser trabalhada, 

preparada, porque não basta no dia subir ao ambão e começar 

a ler. 

Seleciona e exercita algumas palavras que possam ser 

mais difíceis de pronunciar: eficaz / cortante / gumes / penetra / 

articulações / medulas / discernir / intenções / patente / ou 

outras. 
 

 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
As tagarelices (as bisbilhotices) não produzem nada, 

não transformam o coração do ser humano. A palavra 

de Deus é completamente diferente e o autor do trecho 

de hoje elenca (enumera) as suas características. 

Esta é viva e eficaz. Depois que sai da boca do 

Senhor, produz sempre algum efeito, porque possui em 
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si a vida e a força de Deus. O profeta Isaías compara-a 

à chuva que nunca cai inutilmente e não volta ao céu 

sem ter fecundado a terra (Is 55, 10-11). 

Se as nossas comunidades permanecem sempre as 

mesmas, se a vida das nossas famílias não melhora, 

isso depende do facto de a palavra que os pregadores, 

catequistas e pais anunciam não ser nem viva nem 

eficaz; não é palavra de Deus, mas apenas sabedoria 

dos homens. 

Depois, é mais cortante e penetrante que uma 

espada afiada; é dura e inflexível, não se deixa dobrar 

pelos ventos das novas doutrinas e penetra inexorável 

(com retidão) no mais íntimo de quem a ouve. Não é 

uma pena que acaricia nem uma muleta onde se pode 

apoiar para caminhar quem se encontra numa situação 

de paralisia espiritual. 

Por fim, é juiz de qualquer ação. A palavra que deixa 

a pessoa parada e tranquila, que não perturba, que 

permite a convivência com hábitos negativos, caprichos, 

animosidades (as inimizades e as malquerenças) e 

ressentimentos, não é palavra de Deus. 
 

 

  
 

 
 

 
Aclamação ao Evangelho 

Mt 5, 3 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Os bens da terra podem afastar de Deus o coração. 

Estejamos atentos ao que Jesus nos vai dizer 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Bem-aventurados os pobres em espírito, 

porque deles é o reino dos Céus. 

 
 

 

Quando se fala muito,  

dizem-se coisas que teria sido melhor não dizer. 
 

(Confúcio). 

 

As coisas humanas, há que compreendê-las para as amar; 

as coisas divinas, há que amá-las para compreendê-las. 
 

 (Pascal). 

 

Se ajudo nem que seja uma só pessoa a ter esperança,  

não terei vivido em vão.  
 

(Luther King). 

 

Uma tábua não se converte em crocodilo  

por estar muito tempo na água. 
 

(Provérbio africano). 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Forma longa:  Mc 10, 17-30 
Forma breve:  Mc 10, 17-27 

 

 

EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 17ia Jesus pôr-Se a 

caminho, quando um homem se aproximou 

correndo, ajoelhou diante d'Ele e Lhe 

perguntou: «Bom Mestre, que hei de fazer para 

alcançar a vida eterna?» 18Jesus respondeu: 

«Porque Me chamas bom? Ninguém é bom 

senão Deus. 19Tu sabes os mandamentos: 'Não 

mates; não cometas adultério; não roubes; não 

levantes falso testemunho; não cometas 

fraudes; honra pai e mãe'». 20O homem disse a 

Jesus: «Mestre, tudo isso tenho eu cumprido 

desde a juventude». 21Jesus olhou para ele 

com simpatia e respondeu: «Falta-te uma 

coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos 

pobres, e terás um tesouro no Céu. Depois, 

vem e segue-Me». 22Ouvindo estas palavras, 

anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se 

pesaroso, porque era muito rico. 23Então 

Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: 

«Como será difícil para os que têm riquezas 

entrar no reino de Deus!» 24Os discípulos 

ficaram admirados com estas palavras. Mas 

Jesus afirmou-lhes de novo: «Meus filhos, 

como é difícil entrar no reino de Deus! 25É mais 

fácil passar um camelo pelo fundo de uma 

agulha do que um rico entrar no reino de 

Deus». 26Eles admiraram-se ainda mais e 

diziam uns aos outros: «Quem pode então 

salvar-se?» 27Fitando neles os olhos, Jesus 

respondeu: «Aos homens é impossível, mas 

não a Deus, porque a Deus tudo é possível». 

[28Pedro começou a dizer-Lhe: «Vê como 

nós deixámos tudo para Te seguir». 29Jesus 

respondeu: «Em verdade vos digo: Todo 

aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, 

mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e 

por causa do Evangelho, 30receberá cem vezes 

mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, 

mães, filhos e terras, juntamente com 

perseguições, e, no mundo futuro, a vida 

eterna».] 
 

Palavra da Salvação. 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Marcos inseriu as exigências mais difíceis da moral 

cristã na secção central do seu Evangelho, não antes, 

de modo que possam ser entendidas apenas por quem 

fez a escolha de seguir Cristo através do dom da sua 

vida. No domingo passado, Jesus falou da 

indissolubilidade do matrimónio, hoje põe os discípulos 

perante a necessidade de renunciar a todos os bens 

para o seguirem. 

Comportamento do jovem rico. 

Na primeira parte do trecho (v. 17-22), entra em 

cena, correndo, um jovem rico, que se lança de joelhos 

diante de Jesus e pergunta: «Bom Mestre, que hei de 

fazer para alcançar a vida eterna?» (v. 17). 

O comportamento deste homem é verdadeiramente 

original, age como um doente que se aproxima de Jesus 

para lhe implorar a graça da cura. 

Da continuação do relato ficamos a saber que é uma 

pessoa reta e que está consciente de ter vivido uma 

vida irrepreensível. E, no entanto, vislumbra-se nele 

uma inquietação profunda, uma pena íntima e indefinida 

que o faz sofrer, quase como se fosse uma enfermidade 

espiritual. Procura Jesus porque intuiu que somente de 

um mestre insigne como Ele pode vir a palavra que 

comunica serenidade e esperança. 

Também está preparado do ponto de vista teológico: 

não fala de «conquistar, merecer, ter direito», mas de 

alcançar a vida eterna. O termo utilizado poderia 

também ser traduzido por «herdar». A herança não é 

ganha, não se recebe como um prémio, como o salário 

de um trabalho, mas é dada gratuitamente. Como 

qualquer outro israelita piedoso, também ele está 

consciente que de Deus tudo se recebe como 

«herança»: a terra (SI 135, 12), a lei (SI 119, 111), a 

bênção, as promessas (Hb 6, 12), o reino de Deus (Mt 

25, 34) e o próprio Senhor, herança de Israel (SI 16, 5). 

Nada é concedido pelas boas ações. Tudo é dom. 

Apesar de ter entendido que a vida eterna é uma 

herança, pergunta a Jesus o que deve fazer ainda. Dá-   

-se conta que não só deve esperar, mas que também é 

preciso estabelecer a disposição certa, porque o Senhor 

não força ninguém a acolher o seu dom. 

Como faziam habitualmente os rabis, Jesus 

responde-lhe com uma contra pergunta que pode ser 

parafraseada assim: Tu já tens um mestre insigne, 

Deus, que te instrui através das Escrituras. Que mais 

queres? Não sabes que está escrito: «Todos serão ensi-

nados por Deus» (Jo 6, 45)? Depois, para o ajudar na 

sua busca, lembra-lhe os preceitos que o Senhor 

revelou ao seu povo e que constituem a condição 

mínima para aceder à vida. Cita o decálogo (os Dez 

Mandamentos), mas de forma incompleta, deixando de 

lado os três primeiros mandamentos, os que dizem 

respeito a Deus. Para Ele é suficiente a observância dos 

deveres para com o ser humano, já que a única forma 

de manifestar amor a Deus é participando do seu 

projeto a favor do homem, como muito bem 

compreendeu o apóstolo João: «Caríssimos, se Deus 

nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns 

aos outros» (1 Jo 4, 11). 

 No entanto, a observância dos mandamentos não 

constitui um mérito, é motivo de reconhecimento para 

com o Senhor, o único mestre bom que ensinou ao seu 

povo a lei da vida. Refletia o salmista: «Feliz o homem 

que teme o Senhor e se compraz nos seus 

mandamentos» (SI 112, 1) e, com perspicácia, os rabis 

glosavam (explicavam): a alegria encontra-se «nos seus 

mandamentos», não na recompensa que receberá 

quem os observa. O bem realizado é um fim em si 

mesmo, assim como o mal castiga quem o comete. 

A resposta do rico é surpreendente. Declara, 

convicto, ter observado todos os mandamentos desde 

que possui o uso da razão (v. 20). 

João garante que «se dizemos que não temos 

pecado, enganamo-nos a nós mesmos» (1 Jo 1, 8). 

Uma certa dúvida sobre a afirmação do jovem rico 

parece neste caso justificada.  

Provavelmente não é que estivesse sem mancha, 

também ele deve ter cedido a alguma fraqueza, no 

entanto, o seu juízo seguro e calmo contém uma 

preciosa mensagem: é um convite a avaliar com um 

certo otimismo a própria vida. Diante de Deus – exorta 

João – devemos tranquilizar o nosso coração «mesmo 

quando este nos acuse, pois Deus é maior que o nosso 

coração e conhece tudo» (1 Jo 3, 19-20). A presença de 

alguma falta não impede que se considere boa, no seu 

conjunto, uma vida gasta por amor. Angustiar-se, sentir- 

-se rejeitados por Deus, auto castigar-se porque não se 

é perfeito não é sinal de santidade, mas de orgulho. Não 

é lícito chamar bem ao que é mal, mas também não o é 

ser-se cruel consigo próprio; corre-se o risco de o ser 

também com os outros. 

Os rabis ensinavam que, para alguém ser justo, era 

suficiente que observasse os mandamentos. Jesus, ao 

ouvir a afirmação do rico, «olhou para ele com simpatia» 

(v. 21). 

Exigência de Jesus.  

Marcos gosta de recordar os olhares de Jesus: o 

olhar indignado contra os fariseus (Mc 3, 5), os que 

dirigia aos seus ouvintes (Mc 3, 34), à multidão que o 

circundava (Mc 5, 32), aos discípulos (Mc 10, 23), à 

desordem do templo (Mc 11, 11). Ao homem rico Ele 

dirige um olhar de afeto, de satisfação, porque o vê pre-

parado para dar o salto de qualidade, e lança a 

exigência decisiva: «Vai vender o que tens, dá o 

dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no Céu. Depois, 

vem e segue-me» (v. 21). 

Os rabis falavam muitas vezes dos cofres do Céu 

onde estão guardados os tesouros acumulados pelos 

justos na terra. Eles diziam: «Os justos aguardam com 

prazer o fim e deixam esta vida sem medo. Eles têm 

junto de Deus um tesouro de obras. Jesus retoma esta  
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imagem para pôr em relevo a inconsistência dos bens 

deste mundo, e para indicar o modo de os utilizar 

segundo Deus.  Podemos parafrasear desta forma a sua 

proposta: «Despe-te de todos os bens que tens, não os 

deites fora, mas oferece-os a quem deles precisa; 

ficarás pobre e Deus será o teu tesouro.» 

Não se trata de um novo preceito, que se acrescenta 

aos do decálogo, mas do convite a aderir a uma lógica 

completamente nova. Pede a renúncia a qualquer tipo 

de uso egoísta não só do dinheiro, mas de todos os 

bens, da inteligência, da saúde, da beleza, do próprio 

tempo, de todas as capacidades recebidas de Deus. 

Não se pode ser seu discípulo se não se desapega o 

coração daquilo que se possui. É insensato quem 

guarda os bens para si até ao momento em que 

chegará, inevitável, o momento da expropriação (o 

momento da morte). 

Também os filósofos cínicos tinham pregado o 

desapego radical da propriedade. Cratete, discípulo de 

Diógenes (filósofo grego 410 – 323 a.C.), tinha-se liber-

tado das suas consideráveis riquezas lançando-as ao 

mar. Ora, perante os bens deste mundo, Jesus assume 

uma atitude completamente diferente. Não os despreza, 

não diz que sejam destruídos, mas indica como valorizá- 

-los: devem ser dados aos pobres. Não pede para dar 

uma esmola, mas para renunciar a tudo. 

Jesus pede-nos a partilha de todos os bens. 

Mas como tornar praticável esta exigência? 

Foi imaginada uma solução engenhosa. Explicou-se 

que esta não é uma condição indispensável para que 

alguém se possa tornar um discípulo, mas que se trata 

de um conselho reservado a alguns heróis. Deste modo, 

os cristãos foram divididos em duas classes: de um 

lado, os «perfeitos», aqueles que, fazendo o voto de 

pobreza, se comprometem a praticar integralmente o 

que Jesus mandou; do outro, os «cristãos simples», que 

podem continuar a possuir os seus bens, resignando-se, 

no entanto, a permanecer «imperfeitos». 

Ora, esta solução é um truque grosseiro para 

escapar à exigência que Jesus dirige, não a um grupo 

restrito de «perfeitos», mas a quem quer ser seu 

discípulo. 

O ideal do cristão não é a miséria, a fome, a nudez, 

mas sim a partilha fraterna dos bens que Deus pôs à 

disposição de todos. O pecado não está em tornar-se 

rico, mas em enriquecer sozinho. No Evangelho dos 

Nazarenos, um livro apócrifo (que não é reconhecido 

pela Igreja) do século II d.C., este episódio é referido 

com alguns pormenores curiosos. Depois da resposta 

do Mestre, «o rico começou a coçar a cabeça; não es-

tava contente. Então o Senhor fez-lhe notar: muitos dos 

teus irmãos, filhos de Abraão, vivem no lixo e morrem 

de fome, enquanto a tua casa está cheia de bens e de lá 

nada sai para eles». 

Em Marcos, o facto termina de forma muito amarga: 

o rico opta por ficar com os seus bens; não tem a 

coragem de confiar na proposta de Jesus, não 

consegue arriscar, tem medo de perder tudo e, triste, 

afasta-se. Está angustiado porque não conseguiu de-

sapegar-se dos bens. Não se deu conta que o coração 

do ser humano é feito para o amor infinito, e enquanto 

for escravo das coisas não pode experimentar senão 

desilusão e infelicidade. 

O grão de trigo, depois de semeado, germina, 

cresce e produz o caule e a espiga; este processo não 

pode ser diferente, porque segue a natureza da 

semente. O ser humano é feito à imagem de Deus e 

sente no seu coração, irreprimível, a necessidade de 

infinito. Mesmo se for reprimido, silenciado, esquecido, 

este desejo volta a emergir e nenhuma criatura o 

consegue saciar. 

Depois o relato termina aqui, mas não é difícil 

reconstituir o seu seguimento. 

Podemos imaginar que o jovem rico não era uma 

pessoa inexperiente, movida pelo entusiasmo do 

momento; crescera alimentando convicções religiosas 

profundas, portanto não se pode pensar que depois do 

encontro com Jesus se tenha abandonado à 

devassidão, tenha começado a transgredir os 

mandamentos. Continuou certamente a ser uma pessoa 

justa, piedosa, a levar uma vida impecável..., mas não 

se tornou cristão, não conseguiu dar o salto de 

qualidade. 

O perigo das riquezas 

Depois, a segunda parte do trecho (v. 23-27) refere 

a consideração de Jesus acerca do perigo da riqueza. É 

o mais grave impedimento para quem se quer tornar um 

discípulo. A riqueza possui a força sedutora de um deus 

porque, sempre que se recorre a ela, responde 

concedendo o que se lhe pede. Constitui um obstáculo 

quase inultrapassável para quem quer entrar no Reino 

dos Céus. «É mais fácil – garante Jesus – passar um 

camelo pelo fundo de uma agulha a -/- do que um rico 

entrar no reino de Deus.» 

(“O fundo de uma agulha”) 

A -/- Uma agulha, eram umas portas secretas 

que existiam nos muros de Jerusalém (nas muralhas 

que protegiam a cidade) e que consistia numa 

“pedra falsa” que era removida pelo lado de dentro 

para deixar entrar ou sair apenas uma pessoa de 

cada vez, quando os portões principais eram 

fechados e trancados com a ameaça duma invasão. 

Desta forma, era impossível uma multidão inimiga 

invadir a cidade. Ainda que por hipótese remota 

localizassem uma agulha e tentassem entrar por ela, 

do lado de dentro esperava-o um soldado que o 

decapitava, logo que metesse a cabeça. 

Jesus usa esta imagem (passar pelo fundo duma 

agulha), para referir uma decisão que, só por 

milagre, é possível acontecer (Mc 10, 27). 

 

O desapego de tudo o que se possui exige um tal 

ato de generosidade que só um milagre de Deus pode 

ajudar a fazê-lo. 
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Os discípulos a quem o Mestre se dirige não são 

ricos, no entanto, ficam espantados com as suas 

palavras.  Entenderam que também quem é pobre deve 

deixar tudo. Não se trata de dar muito ou pouco, mas de 

entregar tudo aquilo que se é e que se tem, por muito ou 

pouco que seja. 

Afinal, renunciar a quê? 

Finalmente, na última parte (v. 28-31), é feita a lista 

de coisas das quais o discípulo é chamado a 

desapegar-se. Em relação a esta dupla lista, posta 

primeiro na boca de Pedro e depois na de Jesus, 

notamos antes de mais a presença inesperada dos 

familiares entre os bens a que é preciso renunciar. 

É fácil confundir o amor com o apego morboso 

(doentio). Há um egoísmo pessoal, mas há também um 

egoísmo mais subtil, que pode encapotar-se de virtude, 

e que é o egoísmo familiar. Quem pensa só em si, na 

própria esposa e nos próprios filhos continua a ser um 

egoísta, é incapaz de olhar para além do limiar da 

própria casa. Não pode ser feliz, porque atrofiou o seu 

coração reprimindo o amor universal para o qual foi 

criado. 

Entre as pessoas às quais se deve renunciar não 

está incluída a esposa. O motivo é que nem Pedro nem 

os outros Apóstolos renunciaram à própria esposa. Eles 

não desagregaram as suas famílias; isso não teria sido 

nem justo nem humano. Quando, por razões 

apostólicas, tiveram que se deslocar e mudar de 

residência, agiram sempre de comum acordo com as 

próprias esposas que, geralmente, aceitaram 

acompanhá-los (1 Cor 9, 5). O trabalho pelo Evangelho 

não pode ser posto em contraposição com os deveres 

para com os familiares. 

E significativo, por fim, que entre as coisas de que o 

discípulo recebe o cêntuplo (cem vezes mais), não 

apareça o pai. Já neste mundo o amor generoso é 

recompensado com o cêntuplo em casas, irmãos, irmãs, 

mães, filhos e campos, mas não em «pais». Com efeito, 

na comunidade cristã não devem existir «pais», porque 

todos são irmãos; o único Pai é o que está nos Céus (Mt 

23, 9). 
  

 

 

O cão demasiado mimado  

não é bom guarda.  

(Provérbio da Gâmbia). 
 

Aquele que procura as culpas dos outros  

não vê as suas.  

(Gandhi). 
 

A obra mais pequena, vale mais,  

do que a maior das intenções.  

(Eisenberg). 
 

Dormia e sonhava que a vida era alegria.  

Acordei e percebi que é um dever.  

Comecei a viver e descobri que o dever é alegria. 

(Tagore).  

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 

1  

Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos          

deem testemunho do Senhor que se fez pobre, 

e encontrem n’Ele a única riqueza, 

oremos, irmãos. 
 

2  

Para que surjam muitos homens e mulheres 

que considerem a riqueza como nada 

e se deixem apaixonar pela pobreza evangélica, 

oremos, irmãos. 
 

3  

Para que Deus faça com que muitos jovens, 

deixem pais, irmãos, terras e tudo mais, 

por causa de Jesus e do Evangelho, 

oremos, irmãos. 
 

4 

Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, 

experimentem que ela é viva e eficaz 

e a ponham em prática nas suas vidas, 

oremos, irmãos. 
 

5  

Para que os membros da nossa assembleia 

creiam que a Deus tudo é possível, 

e que Ele é um Pai que Se preocupa com os filhos, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 33, 11 

Os ricos empobrecem e passam fome;  

mas nada falta aos que procuram o Senhor.   

cf. 1 Jo 3, 2 

Quando o Senhor se manifestar,  

seremos semelhantes a Ele,  

porque O veremos na sua glória. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Para acolher a Jesus, temos de ter a nossa alma em 

graça, cumprindo fielmente os mandamentos. 
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Monição final 
 

Rezar o rosário é aprender com a Virgem a cumprir 

cuidadosamente a vontade de Deus e, assim, ser feliz 

na terra e no Céu. 
 

 

  
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 11 – S. João XXIII (Papa).   

Dia 14 – S. Calisto I (Papa e Mártir). 

Dia 15 – S. Teresa de Jesus (Virgem e Doutora da Igreja). 

Dia 16 – Santa Maria no Sábado.  

– S. Hedwiges (Religiosa). 

– S. Margarida Maria Alacoque (Virgem). 

 
 

 
 

 

 

Impedidos de caminhar 
 

 Para chegar à meta temos de saber para onde 

caminhamos, saber o roteiro a seguir e não irmos 

carregados de malas e bagagens, que nos impedem de 

caminhar. 

 No caminho dos mandamentos encontramos um 

grande perigo: o das riquezas. São Francisco de Assis, 

que a Igreja recordou há poucos dias (4 de outubro), 

continua a transmitir uma mensagem muito atual. 

Temos de viver a pobreza evangélica, cada um no seu 

lugar e no seu estado de vida. 

O dinheiro, as riquezas são algo de bom, são dons 

de Deus, que temos de usar com sabedoria, não nos 

deixando dominar por eles e sabendo pô-los ao serviço 

das necessidades próprias e das necessidades dos 

outros. Sem pôr neles o nosso coração. 

O jovem rico do Evangelho não teve coragem de 

seguir a vocação, porque tinha muitos bens e faltou-lhe 

a coragem para os deixar. Foi-se embora triste. Tinha o 

coração nas riquezas e elas não podem dar a felicidade. 

Vivemos num mundo materialista, onde imperam o 

consumismo e o hedonismo. Para muitos só contam os 

bens materiais, pondo a felicidade no consumir, no ter, 

no comprar e no prazer. Este ambiente pode meter-se 

na vida dos cristãos, na vida de cada um de nós. 

Temos de repetir muitas vezes as palavras do salmo 

de hoje: “ensinai-nos a contar os nossos dias, para 

chegarmos à sabedoria do coração”. Temos de lembrar-

nos que é breve a nossa vida neste mundo e que 

teremos de deixar tudo. E que os bens materiais não os 

levaremos. 

Levaremos sim as boas obras que tivermos 

realizado com eles. Conta-se de um homem que pedira 

aos filhos para lhe porem dinheiro no caixão, quando 

morresse. Quando foi para o sepultar, os filhos 

discutiam quanto haviam de pôr. Um genro sugeriu: 

põe-se um livro de cheques e ele levanta o que quiser. 

“Como é difícil – lembra-nos Jesus – um rico entrar 

no Reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo 

fundo de uma agulha que um rico entrar no Reino de 

Deus”.  

Somos ricos no mau sentido se temos o coração 

apegado ao muito ou ao pouco que possuímos. 

Vivemos a pobreza se procuramos usar os bens que 

Deus nos deu para as nossas necessidades e para bem 

dos que nos rodeiam. Se procuramos com o nosso 

dinheiro praticar generosamente as obras de 

misericórdia corporais e espirituais. Iremos encontrar no 

outro mundo somente o que tivermos dado. 

Vivemos a pobreza evangélica se evitamos gastos 

inúteis, se procuramos que durem as coisas que 

usamos, se procuramos poupar e não comprar tudo o 

que atrai os nossos olhos. 

Os pais devem ensinar os filhos a usar as coisas 

materiais, sabendo renunciar a caprichos, aprendendo a 

trabalhar e a gastar bem o dinheiro, a ser generosos 

com os mais necessitados. 
 

 

 
 

 

 

Cem vezes mais 
 
São Pedro aproveita o comentário de Jesus par 

fazer uma pergunta:  

– Nós deixámos tudo para Te seguir. Que será de 

nós?  

Tinham sido mais generosos que o jovem rico, 

Tinham abandonado barcos e redes para seguir a 

Jesus. Tinham deixado a mulher e os filhos para se 

porem inteiramente ao serviço do Reino de Deus. 

O Senhor responde-lhe com uma lição para todos 

nós. Anima-nos a ser generosos. Vale a pena! O Senhor 

dá cem vezes mais já neste mundo e, depois, a vida 

eterna. É o investimento mais rendoso e mais seguro 

que podemos fazer. Saibamos dar o nosso tempo, o 

nosso dinheiro, a nossa vida para ajudar os outros por 

amor de Deus. 

Uma das obras de misericórdia mais necessárias é 

dar catequese, gastando tempo generosamente ao 

serviço de crianças e jovens. Ensinar as crianças a 

conhecer e amar a Jesus, a viver como Ele nos ensina é 

fundamental para a renovação do mundo. 

É fundamental ensiná-los a rezar. São João Paulo II 

proclamou um Ano do Rosário para celebrar os seus 25 

anos de pontificado ao serviço da Igreja e do mundo do 

nosso tempo. 

Temos de atender aos pedidos e ensinamentos 

daquele papa e ao exemplo que nos deu de oração e de 
 

 

 

 

 

 

XXVIII Domingo do Tempo Comum – 10-10-2021 – N.º 710 

– Pág. 8 / 12  
 



 

Pág. 9 / 12 – 

XXVIII Domingo do Tempo Comum – 10-10-2021 – N.º 710 

 

 

amor a Nossa Senhora. O mesmo nos lembra o Papa 

Francisco. 

Hoje, em nossas paróquias, sente-se a falta das 

crianças no terço e devoções. Em casa muitas não 

rezam em família. É uma situação que nos deve 

preocupar a todos. Sem oração não se pode amar a 

Deus, não se pode ser bom, não se podem vencer as 

dificuldades e tentações da vida. 

Nossa Senhora apareceu em Fátima a três crianças. 

Pediu-lhes para rezarem o terço todos os dias. E tão 

bem elas souberam corresponder aos pedidos da 

Senhora! A Si mesma Se chamou a Senhora do 

Rosário.  

Animemos as crianças e pais a rezar o terço em 

família todos os dias. Tantas famílias venceriam os 

perigos que as ameaçam se rezassem unidas o terço. 

Quando se reza alcança-se a sabedoria de Deus. 

Sem oração a catequese não faz efeito. O Padre 

Garrigou Lagrange, célebre teólogo dominicano, conta 

que um dia lhe apareceu no confessionário uma 

velhinha que lhe fez algumas perguntas sobre a 

Santíssima Trindade. Admirado com a profundidade 

daquelas questões, perguntou-lhe onde é que tinha 

estudado e ela respondeu admirada:  

– Senhor padre, eu não sei ler. Na oração ponho-me 

a pensar nestas coisas e vêm-me estas perguntas ao 

pensamento. 

Que a Senhora do Rosário nos alcance este amor à 

oração e o desejo de o comunicar aos outros. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
 

«Privando-nos dos bens, recebemos o 

benefício do verdadeiro bem;  

libertamo-nos da escravidão dos bens  

e adquirimos a liberdade do serviço por amor; 

renunciamos à posse 

 e alcançamos a alegria do dom.» 

  

O Evangelho de hoje, tirado do capítulo 10 de 

Marcos, subdivide-se em três cenas, cadenciadas 

por três olhares de Jesus. 

A primeira cena apresenta o encontro entre o Mestre 

e uma pessoa que — segundo o trecho paralelo de 

Mateus — é identificado como «jovem». O encontro de 

Jesus com um jovem. Ele corre ao encontro de Jesus, 

ajoelha-se e chama-lhe: «Bom Mestre». E depois, 

pergunta-lhe: «Que devo fazer para alcançar a vida 

eterna?», ou seja, a felicidade (v. 17). «Vida eterna» não 

é somente a vida do além, mas é a vida plena, 

completa, sem limites. Que devemos fazer para a 

alcançar? A resposta de Jesus resume os 

mandamentos que se referem ao amor pelo próximo. A 

este respeito, nada se pode repreender àquele jovem; 

mas evidentemente a observância dos preceitos não lhe 

é suficiente, não satisfaz o seu desejo de plenitude. E 

Jesus intui este desejo que o jovem traz no coração; por 

isso, a sua resposta traduz-se num olhar intenso, repleto 

de ternura e carinho. Assim diz o Evangelho: «Fixou 

nele o olhar, amou-o» (v. 21). Compreendeu que era um 

jovem bom... Mas Jesus entende também qual é o ponto 

fraco do seu interlocutor, e apresenta-lhe uma proposta 

concreta: distribuir todos os seus bens aos pobres e 

segui-lo. No entanto, aquele jovem tem um coração 

dividido entre dois senhores: Deus e o dinheiro, e por 

isso vai embora entristecido. Isto demonstra que fé e 

apego às riquezas não podem conviver. Assim, no fim, o 

impulso inicial do jovem dilui-se na infelicidade de um 

seguimento malogrado. 

Na segunda cena, o evangelista enquadra o olhar de 

Jesus, e desta vez trata-se de um olhar pensativo, de 

admoestação: «Olhando ao seu redor, disse aos 

discípulos: “Como é difícil para os ricos entrarem no 

Reino de Deus!”» (v. 23). Diante da admiração dos seus 

discípulos, que se interrogavam: «Então, quem pode 

salvar-se?» (v. 26), Jesus responde com um olhar de 

encorajamento — é o terceiro olhar — e diz: sim, a 

salvação é «impossível para os homens, mas não para 

Deus!» (v. 27). Se confiarmos no Senhor, poderemos 

superar todos os obstáculos que nos impedem de o 

seguir pelo caminho da fé. Confiar no Senhor! Ele 

infunde-nos a força, dá-nos a salvação, acompanha-nos 

ao longo do caminho! 

E assim chegamos à terceira cena, aquela da solene 

declaração de Jesus: Em verdade vos digo: quem deixa 

tudo para me seguir, terá a vida eterna no futuro e o 

cêntuplo já no presente (cf. vv. 29-30). Este «cêntuplo» 

é composto pelos bens antes possuídos e depois 

deixados, mas que se encontram multiplicados ao 

infinito. Privando-nos dos bens, recebemos o benefício 

do verdadeiro bem; libertamo-nos da escravidão dos 

bens e adquirimos a liberdade do serviço por amor; 

renunciamos à posse e alcançamos a alegria do dom. 

Aquilo que Jesus dizia: «Há maior felicidade em dar do 

que em receber» (cf. At 20, 35). 

O jovem não se deixou conquistar pelo olhar de 

amor de Jesus, e deste modo não conseguiu mudar. 

Somente acolhendo o amor do Senhor com gratidão 

humilde poderemos libertar-nos da sedução dos ídolos e 

da cegueira das nossas ilusões. O dinheiro, o prazer e o 

sucesso deslumbram, mas depois dececionam: 

prometem a vida, mas causam a morte. O Senhor pede- 

-nos que nos desapeguemos destas falsas riquezas 

para entrar na vida verdadeira, na vida plena, autêntica, 

luminosa. E eu pergunto-vos, a vós jovens, rapazes e 

moças, que agora vos encontrais na praça: «Sentistes o 

olhar de Jesus em vós? O que desejais responder-lhe? 

Preferis deixar esta praça com a alegria que nos dá 

Jesus, ou com a tristeza no coração que a mundanidade 

nos oferece?» … 

A Virgem Maria nos ajude a abrir o coração ao amor 

de Jesus, ao olhar de Jesus, o Único que pode saciar a 

nossa sede de felicidade. 
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Feliz domingo a todos! E, por favor, não vos 

esqueçais de rezar por mim. Bom almoço e até à 

próxima! 
 

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro, outubro de 2015 

 
 

 
 

 

 

Austeridade 
 
O diálogo entre Jesus e o homem rico é um dos 

mais serenos dos evangelhos. Jesus propõe ao jovem 

os mandamentos da Lei de Deus que se referem ao 

próximo.  Depois mostra-lhe um horizonte mais amplo: 

desprender-se da riqueza e integrar-se na comunidade 

dos seus discípulos.  

Repara que Jesus não pedia aos seus discípulos 

uma pobreza ao estilo de João Baptista. Pedro 

continuava a possuir casa e barco; João e Tiago 

continuaram a ser pescadores proprietários. (Nos dias 

de hoje, diríamos: eram empresários que possuíam 

habitação própria e automóvel.) 

Quere-se dizer que, ser cristão, implica pôr em 

comum os próprios bens e praticar a solidariedade com 

os necessitados: “dar mais a quem possui menos”.   

Ou seja, a austeridade voluntária é um gesto efetivo 

de solidariedade numa cultura de desperdícios pouco 

respeitadora dos pobres e do meio. 

Então, escuta atento as Leituras deste Domingo, 

porque elas levam-nos a uma sabedoria que potencia o 

“ser pessoa” sobre o “ter coisas”. 

 
 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 Classes Sociais 

No tempo de Jesus existiam classes sociais 

divididas segundo a riqueza. A mais elevada 

correspondia aos reis e seus parentes. Gozavam de 

uma vida luxuosa e refinada no palácio. 

Embora a Lei de Moisés tivesse mecanismos para 

que não se acumulassem as terras em poucas mãos, 

cresceram grandes proprietários de terras. Possuir 

muitas terras e gado era o sinal mais comum de riqueza.  

Proliferaram os cobradores de impostos; usurários 

que acumulavam dinheiro. Controlavam todas as 

fronteiras e exigiam mais de 50% (mais de metade!!) da 

produção agrícola e gado de camponeses. 
 

 

 

Não há sabedoria boa  

que não tenha boas obras. 
 

 (Provérbio da Etiópia) 

 
 

 

 

Descomplica (88) 
 

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” 

Arrisco a pele por tudo em que acredito. Partilho o 

meu eu sem retoques, na transparência das minhas 

fragilidades. Largo a mão de tudo o que me prende, 

para ir atrás de tudo o que me liberta. Em nome do lugar 

– de dentro – onde só os indispensáveis da minha vida 

fazem morada, faço o que for preciso fazer, vou onde for 

preciso ir, levanto-me e recomeço todas as vezes que o 

mundo me fizer cair. O meu antídoto para não baixar os 

braços perante os problemas da vida é ter aprendido a 

largar os porquês daquilo que me acontece e a 

substituí-los por «o que posso aprender com isto?».  

Alguns caminhos que trilhei não foram os mais 

bonitos nem os mais luminosos. Muitos doeram-me 

profundamente. Mas é só graças a eles – ou também 

graças a eles – que hoje sei o valor exato e o peso certo 

de tudo o que agradeço do fundo do coração. 
 

– Antes de tomares uma decisão, lembra-te: a 

vida é mais dura do que devia. Mas tu também és. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor Jesus, Tu és luz no meu caminho, és o 

salvador que eu espero. 
 

Creio em Ti, Senhor Jesus. És a defesa da minha 

vida. Uma coisa Te peço, Senhor: ter-Te sempre 

como amigo. 
 

Espero em ti, Senhor Jesus. Dá-me um coração 

firme e cheio de coragem para seguir-Te. És o 

Salvador, em Ti confio. 
 

Que ao longo deste dia não me perca em lugares 

obscuros. Que brilhe em mim a luz da tua alegria. 

Amém. 
  

 

 
O maior amor que Deus pode demonstrar a uma 

pessoa, não é dar-lhe muito,  

senão pedir-lhe muito. 
 

(Teresa de Ávila). 
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Seis Adágios populares 
 

1 

Ceia feita, 

companhia desfeita. 

2 

Em casa cheia, 

depressa se faz a ceia. 

3 

Faz bem jejuar, 

depois de jantar. 

4 

Jantar tarde e cear cedo, 

tiram merenda de premeio. 

5 

Boda molhada... 

boda abençoada. 

6 

Na morte e na boda, 

verás quem te honra. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana, nenhuma das três Paróquias regista o 

aniversário de qualquer Leitor. 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
 
Inchaço. 
 

– Um olho inchado!.... Como foi isso? 

      – Pois a minha mulher atirou-me com uma luva à 

cara... 

      – Então o olho ficou assim?!... 

      – É que dentro da luva vinha a mão dela. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 

Tropa. 
 

No Quartel: 
– Então, onde foste passar o fim de ano, ó 33? 

– Fui ter com os meus pais, meu capitão. 

– E como os encontraste? 

– Com facilidade. Eu sabia onde eles moram.... 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Loira. 
 

A loira Joaninha entra na loja de eletrodomésticos: 

– Bom dia, queria este televisor. 

Nisto responde o empregado: 

– Não vendemos este produto a loiras. 

A senhora, depois desta resposta, vai ao cabeleireiro 

pintar o cabelo e volta à loja. 

– Boa tarde, queria este televisor. 

E o empregado volta a responder: 

– Não vendemos este produto a loiras. 

– Mas eu não sou loira. 

– E isto também não é um televisor, é um micro-ondas. 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

  ESTA É “SÓ MEIA PICANTE” … 

 

E não entra… 
 

O Joãozinho era muito bêbado e era casado com 

uma rapariga muito mais nova. E então, em vez de fazer 

a sua "obrigaçãozinha" lá em casa, aparecia sempre 

bêbado. Um dia foram passear pela rua e o homem, ao 

ver uma taberna, diz:  

– Olha uma taberna! Vou entrar!...  

Entrou na taberna e bebeu uns copos. Mais à frente 

encontrou outra taberna e disse:  

– Olha outra taberna! Vou entrar!...  

Entrou na taberna e bebeu mais uns copos. E 

durante o passeio, o Joãozinho continuou a entrar numa 

série de tabernas.  

Passados uns dias, o Joãozinho chegou sóbrio a 

casa. A mulher, ainda que desconfiada, pensou:  

– "Péra lá! É capaz de ser hoje!"  

Chegou à noite e o homem, com um ar romântico, 

dá-lhe um beijo na testa. Pensa a mulher:  

– "Queres ver que é mesmo hoje?!"  

O homem continua com os beijinhos e dá-lhe um 

beijo no queixo. A mulher delirava de contente! O 

homem continua a descer e dá-lhe um beijo no umbigo.  

– Sim, sim! – dizia a mulher. De seguida, o homem 

dá-lhe um beijo no joelho e ...deixou-se dormir.  

Diz-lhe a mulher irritada:  

– Porra! Se fosse uma taberna tinhas entrado!... 
 

 

 

Quem perde a paciência,  

perde também a verdade.  
 

(Gandhi) 
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Acerca da Catequese 
 
 
 

CARTA PASTORAL SOBRE A CATEQUESE 

  

Em maio de 2017,  

a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 

publicou a Carta pastoral «Catequese – A alegria do 

encontro com Jesus Cristo»,  

com data de 13 de maio de 2017, 

 aprovada na última Assembleia Plenária da CEP. 

  

“A catequese não se pode reduzir à transmissão de 

conteúdos doutrinais, como no modelo escolar. A 

transmissão tem de fazer-se de modo vivenciado, 

inserida no encontro com Jesus Cristo”, escrevem os 

bispos. 

Na Carta pastoral, o episcopado acrescenta que, “de 

resto, todo o encontro de catequese tem de ser encontro 

com Ele”: “Porque é Ele quem, vindo ao nosso encontro, 

nos pode despertar para a fé, uma fé que atinja todo o 

nosso ser: a cabeça, o coração e as mãos”. 

No seu documento, a Conferência Episcopal 

Portuguesa reflete sobre a catequese na atualidade em 

seis pontos com 53 números: “No coração da 

catequese; É Cristo que vem ao nosso encontro; 

Lugares do encontro; Mediadores do encontro; 

Destinatários do encontro”; e “A alegria do encontro”. 

Os bispos constatam que “ainda não entrou nos 

hábitos de muitos cristãos” uma “regular leitura da 

Bíblia” e sugerem um domingo por ano dedicado 

inteiramente à Palavra de Deus: “O domingo em que 

nas nossas comunidades cristãs se celebra a Festa da 

Palavra conclusiva do ano catequético dedicado à 

Sagrada Escritura”. 

A carta pastoral «Catequese: A Alegria do Encontro 

com Jesus Cristo», um documento com 64 páginas, está 

disponível na página da internet da Conferência 

Episcopal Portuguesa. 
  

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

10-10-2021  

 XXVIII 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 Graça Coelho Jorge Moreira 

1.ª Leitura Luís Miguel João Miguel 

2.ª Leitura Natália Silva Alexandra Brito 

Oração Univers. Graça Coelho Jorge Moreira 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

10-10-2021  

 XXVIII 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 José M.ª Matos Tony Moreira 

Local - 2  - A - Glória Martins Maria Guiomar 

Local - 3 José Meireles Martinho Matos 

Local - 4 Manuel Leão Maria José 

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 
 

SOLIDÃO… é quando  

estamos cercados por pessoas,  

mas o coração não vê ninguém por perto. 
 

   
 

 

Jornal concluído em 8 de setembro. 
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