
 

 
 

 

JORNAL 
do Leitor litúrgico 

Jornal Inter-Paroquial: 

Carvalhosa – Eiriz – Figueiró – Sanfins 

 

E-MAIL:     

jornal.leitor@portugalmail.pt 

SAIT:    

www.paroquiascesf.com 

PERIODICIDADE:     

Semanal 

DISTRIBUIÇÃO:     

Gratuita 

JORNAL:     

N.º 711 – de 17 / 10 / 2021 
___________________________ 

Ano XII 
  

TEMPO LITÚRGICO: 

XXIX Domingo Comum 

ANO “B” 
 

 

 
 

 

Sumário 
 
 
 

PÁGINA - 1   PÁGINA - …8 

Sumário. 
XXIX Domingo Comum. 
Antífona de Entrada. 
Introdução. 

Idem. Com a nossa corred… 
Idem. Aguardada com esp… 
As armas do triunfo d Cristo. 

PÁGINA - 2 PÁGINA - 9 

1.ª Leitura (Isaías). 
Idem. Com humildade. 
Idem. Servindo. 
Idem. Com oração. 

PÁGINA - 3 PÁGINA - 10 

Salmo Responsorial.  
2.ª Leitura (Hebreus). 

Sabias que… 
Descomplica (89). 
Oração. 
Seis Adágios populares. 

PÁGINA - 4 PÁGINA - 11 

Aclamação ao Evangelho.  
Evangelho (Marcos). 

Aniversário de Leitores. 
Humor. 
Escala de Leitores. 

PÁGINA - 6 PÁGINA - 12 

Oração Universal.  
Antífona da Comunhão. 

Escala de MEC’s 
A Fechar. 

PÁGINA - 7  
 

Monição da Comunhão. 
Monição final. 
Agenda Santoral. 
Jesus é o nosso Salvador. 
Vivamos sempre c/ Jesus. 
Aguardamos uma nova P… 
Idem. Preparada pelo sof… 
    

 

 

 
 

 

 

XXIX Domingo Comum 

 
Quando os dias se tornam mais pequenos, quando o 

frio e a chuva fazem sentir a sua presença incómoda, 

reduzimos as nossas atividades, mas sonhamos com a 

primavera em que tudo será diferente. Entretanto, 

estávamos convencidos de que as árvores continuavam, 

neste espaço de tempo, a prepará-la. 

Durante os últimos anos, depois do Concílio, reinou 

e ainda reina, o inverno sobre o espaço da Igreja. As 

vocações sacerdotais, religiosas e missionárias 

diminuíram significativamente. A família atravessou uma 

grande crise, flagelada com divórcios, experiências 

de amor livre e união de facto, redução brutal da 

natalidade e conflitos entre as gerações.  

Ora, o Santo Padre, diz-nos que é tempo de sonhar 

com a Primavera da Igreja e do mundo e anima-nos a 

ter esperança. 

Na verdade, este tempo é também dia da 

esperança. E se o Santo Padre nos convida a rezar, é 

porque vale a pena fazê-lo. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 16, 6.8.9 

Respondei-me, Senhor, quando Vos invoco,  

ouvi a minha voz, escutai as minhas palavras.  

Guardai-me dos meus inimigos, Senhor.  

Protegei-me à sombra das vossas asas. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Que coroa, que diadema escolhe Deus? 

O primeiro cisma na Igreja aconteceu sob o olhar de 

Jesus: dois discípulos contra dez e dez contra dois (Mc 

10, 35-41). Motivo da contenda: não se tratava duma 

discussão teológica ou da rejeição de algum dogma, 

mas da avidez do poder, da competição pelos primeiros 

lugares. Foi o início de uma história dolorosa de divisões 

e conflitos eclesiais, sempre determinados por rivali-

dades mesquinhas. 

Quando há alguém que quer prevalecer sobre as 

outras pessoas, o grupo desagrega-se. Mas nem 

mesmo o sistema democrático elimina as contendas, 

porque não as curas pela raiz, é apenas um jogo de 

equilíbrios, uma tentativa de conciliar egoísmos opostos. 

Jesus constituiu os Doze para que fossem no mundo o 

sinal de uma sociedade nova, na qual fosse abolida  
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qualquer pretensão de domínio e se cultivasse uma 

única ambição, o serviço ao mais pobre. Era uma tarefa 

árdua. A mentalidade deste mundo infiltrou-se também, 

desde o início, na Igreja, e ao longo dos séculos volta-

ram a emergir os critérios deste mundo, o domínio, a 

posse, a submissão do outro. 

      A “tiara”, a célebre mitra do Papa, era o símbolo da 

autoridade e da jurisdição universal do bispo de Roma. 

Permanece incerta a sua origem, mas no século XIII era 

constituída por uma só coroa, no século seguinte por 

duas e poucas dezenas de anos depois, por três coroas 

sobrepostas, símbolo dos três reinos sobre os quais o 

Papa estendia o seu poder: o céu, a terra e por baixo da 

terra. Quando foi eleito Papa, Paulo VI teve um gesto 

histórico: pô-la na cabeça e imediatamente a retirou, 

desta vez para sempre. O “trirregno” era um símbolo 

demasiado equívoco, demasiado comprometido com o 

mundo, incompatível com o único diadema glorioso que 

ornara a cabeça do Mestre, a coroa de espinhos. 

– Grande é aquele que serve. 
 

 

  
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Is 53, 10-11 

 
MONIÇÃO: 

 

Isaías revela que o Messias Salvador sofrerá e dará a vida 

pela salvação da humanidade. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

10Aprouve ao Senhor esmagar o seu Servo 

pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida 

como vítima de expiação, terá uma 

descendência duradoira, viverá longos dias, e 

a obra do Senhor prosperará em suas mãos.  
11Terminados os sofrimentos, verá a luz e 

ficará saciado. Pela sua sabedoria, o Justo, 

meu Servo, justificará a muitos e tomará sobre 

si as suas iniquidades. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

O valor de uma pessoa não é pensar, ser ou  

ter muito. É antes, amar muito. 

 (Santa Teresa). 
 

 

Trabalha-se o barro enquanto está mole. 

 (provérbio do Togo). 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura não é propriamente difícil, é uma leitura breve e 

de fácil proclamação. Mas, a brevidade do texto e a ausência 

de palavras de difícil leitura, não devem consentir qualquer 

desleixo na preparação. Nenhum Leitor deve subir ao ambão 

sem que antes se tenha preparado bem, seja a leitura fácil ou 

difícil. 

Então, observa: 

A palavra “servo”, repetida duas vezes nesta leitura, deve 

ser valorizada, dada a centralidade que ocupa no texto. O tom 

dramático e doloroso presente no texto deve estar presente na 

proclamação da Leitura. Usa o tom voz e apresenta um 

semblante em conformidade. 

Temos referido, várias vezes, que a pontuação escrita nem 

sempre corresponde à pontuação oral. Impõe-se sempre um 

esforço de compreensão do texto e a busca da conveniente 

expressão oral.  Por exemplo:  não se faz a vírgula na palavra 

"Mas" (na 2.ª frase) e, contudo, respeitam-se as restantes 

vírgulas da frase; na última frase, faz-se a primeira vírgula, 

omitem-se as duas seguintes e faz-se pontuação em “muitos”. 

Exercita as palavras: Aprouve / expiação / descendência / 

prosperará / iniquidades (lê-se o “u” - ‘qui’) / ou outras. 
 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
As pessoas querem vencer, não perder; procuram 

dominar, não servir. Deus pensa de forma 

diametralmente (inteiramente) oposta, e para ensinar o 

seu povo a aceitar a lógica do dom da própria vida, 

indicou-lhe já desde o Antigo Testamento um modelo: o 

seu Servo fiel. 

Já várias vezes deparámos com esta personagem 

misteriosa; hoje ele é-nos apresentado de novo para 

preparar-nos a compreender e a acolher a mensagem 

exigente do Evangelho. 

Primeira parte do trecho 

Na primeira parte do trecho (v. 2-3), é descrito o 

aspeto humilde deste Servo: desponta como um 

pequeno arbusto do deserto, cresce numa terra sem 

água, não possui nenhuma das características que 

atraem a atenção das pessoas: a beleza, a força, a 

riqueza; pelo contrário, é débil, desprezado, derrotado. 

Segunda parte do trecho 

A segunda parte do trecho (v. 10-11) evidencia o 

juízo oposto de Deus. Aquilo que as pessoas 

consideram um fracasso, é um sucesso para o Senhor. 

É através do sacrifício, do sofrimento, do dom de si 

que Deus realiza os seus projetos de salvação. 

Precisamente porque é vítima do ódio, da injustiça, da 

violência é que o Servo liberta os seus próprios 

perseguidores das suas iniquidades. 

Ele constitui a imagem perfeita de Jesus que salvou 

as pessoas, não dominando-as mas humilhando-se, 

ajoelhando-se diante delas para as servir, doando a 

própria vida. 
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Salmo Responsorial 
 Sl 32 (33), 4-5.18-19.20.21 (R. 22) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
A misericórdia do Senhor dá-nos coragem para vivermos 

segundo a Sua Palavra. 

 

REFRÃO: 

 

DESÇA SOBRE NÓS A VOSSA MISERICÓRDIA, 

PORQUE EM VÓS ESPERAMOS, SENHOR. 
 

SALMO: 

 
A palavra do Senhor é reta, 

da fidelidade nascem as suas obras. 

Ele ama a justiça e a retidão: 

a terra está cheia da bondade do Senhor. 
  

Os olhos do Senhor estão voltados para os que O 

temem, 

para os que esperam na sua bondade, 

para libertar da morte as suas almas 

e os alimentar no tempo da fome. 
  

A nossa alma espera o Senhor: 

Ele é o nosso amparo e protetor. 

Venha sobre nós a vossa bondade, 

porque em Vós esperamos, Senhor. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 4, 14-16 

 

 

MONIÇÃO: 

 
São Paulo exorta-nos a permanecermos firmes na fé, 

recorrendo com muita confiança ao Senhor. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 14Tendo nós um sumo sacerdote 

que penetrou os Céus, Jesus, Filho de Deus, 

permaneçamos firmes na profissão da nossa 

fé. 15Na verdade, nós não temos um sumo 

sacerdote incapaz de se compadecer das 

nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo 

foi provado em tudo, à nossa semelhança, 

exceto no pecado. 15Vamos, portanto, cheios 

de confiança ao trono da graça, a fim de 

alcançarmos misericórdia e obtermos a graça 

de um auxílio oportuno. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Leitura não oferece dificuldades de maior, mas, – 

repetimos –, não dispensa preparação.   

A Leitura apresenta, Jesus, Sumo Sacerdote, como fonte 

de graça e misericórdia. A proclamação deve valorizar 

expressões como «Jesus, Filho de Deus» ou «Sumo 

Sacerdote», de modo a transmitirem a mensagem contida no 

texto.  

Exercita algumas palavras: permaneçamos / compadecer / 

fraquezas / provado / excepto (o “p” é mudo, não se lê) / 

alcançarmos / misericórdia / obtermos / oportuno / ou outas. 
 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
Os evangelhos sinópticos referem que Jesus, no 

início da vida pública, foi submetido às tentações do 

Diabo. Depois, os evangelistas nunca mais retomam o 

assunto. Apenas Lucas dá a entender que estas 

tentações continuaram; com efeito, ele refere que «o 

Diabo retirou-se de junto dele, até um certo tempo» (Lc 

4, 13). 

O trecho da Carta aos Hebreus que hoje nos é 

proposto trata com clareza este tema. 

Cristo pode entender as nossas fraquezas porque 

Ele mesmo foi tentado em tudo como nós.  A única 

diferença é que, enquanto nós somos muitas vezes 

infiéis a Deus, Ele nunca cedeu ao pecado. 

Esta afirmação é motivo de grande consolação. 

Mostra-nos um Jesus muito próximo, sensível aos 

nossos problemas. Ele não fez de conta que era um 

homem, foi-o realmente; passou por todas as 

dificuldades que nós devemos enfrentar, e sabe como é 

difícil, custoso, manter-se fiel a Deus, principalmente 

quando se experimenta a dor. 

Um pouco mais à frente, nesta mesma carta, ao 

retomar o assunto o autor acrescenta: apesar de ser 

Filho de Deus, aprendeu por aquilo que sofreu quanto é 

duro para o ser humano obedecer e aceitar a vontade 

de Deus (Hb 5, 8). 
 

 

 

A verdadeira estrela da manhã é Jesus Cristo,  

já que “graças à bondade misericordiosa 

 do nosso Deus nos trouxe do alto  

a visita do Sol nascente que há de iluminar  

e dirigir os nossos passos no caminho da paz.”  
 

(Lc 1, 78-79). 
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Aclamação ao Evangelho 

Mc 10, 45 
 

 

MONIÇÃO: 

 
Os Apóstolos Tiago e João, pedem a Jesus para ficarem a 

Seu lado. Jesus responde-lhes dizendo que O devem imitar no 

serviço dedicado aos outros. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

O Filho do homem veio para servir 

e dar a vida pela redenção de todos. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
  Forma longa:  Mc 10, 35-45   

Forma breve: Mc 10, 42-45 
 
 

 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

[Naquele tempo, 35Tiago e João, filhos de 

Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e 

disseram-Lhe: «Mestre, nós queremos que nos 

faças o que Te vamos pedir». 36Jesus 

respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?»  
37Eles responderam: «Concede-nos que, na tua 

glória, nos sentemos um à tua direita e outro à 

tua esquerda». 38Disse-lhes Jesus: «Não sabeis 

o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou 

beber e receber o batismo com que Eu vou ser 

batizado?» 39Eles responderam-Lhe: «Pode-

mos». Então Jesus disse-lhes: «Bebereis o 

cálice que Eu vou beber e sereis batizados com 

o batismo com que Eu vou ser batizado. 40Mas 

sentar-se à minha direita ou à minha esquerda 

não Me pertence a Mim concedê-lo; é para 

aqueles a quem está reservado». 41Os outros 

dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se 

contra Tiago e João.] 

42esus chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que 

os que são considerados como chefes das 

nações exercem domínio sobre elas e os 

grandes fazem sentir sobre elas o seu 

poder. 43Não deve ser assim entre vós: quem 

entre vós quiser tornar-se grande, será vosso 

servo, 44e quem quiser entre vós ser o primeiro, 

será escravo de todos; 45porque o Filho do 

homem não veio para ser servido, mas para 

servir e dar a vida pela redenção de todos».  
 

Palavra da Salvação 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Jesus vai a caminho de Jerusalém; precede (vai à 

frente, mais adiantado) os seus discípulos caminhando 

com passo rápido e eles seguem-no receosos porque, já 

por duas vezes, lhes explicou qual é a meta da viagem. 

Nos versículos imediatamente anteriores ao trecho 

de hoje, o Mestre, pela terceira vez, anuncia o seu 

destino: será insultado, condenado à morte, flagelado e 

morto (v. 32-34). 

A insensatez dos discípulos 

Poderíamos esperar, como reação da parte dos 

discípulos, a tentativa de o dissuadir (de desaconselhar) 

de continuar viagem, a sugestão de parar por um 

período esperando tempos melhores. Mas não. 

E, no entanto, é impossível que, depois de ouvirem 

palavras tão claras acerca do destino de Jesus, eles 

continuem na ilusão de que Ele suba a Jerusalém para 

dar início ao tempo messiânico, entendido como reino 

deste mundo. 

Sabem muito bem que o seu mestre deve passar 

pela humilhação e pela morte, mas começaram já a 

pensar no que acontecerá depois. 

É aqui que a sua insensatez atinge o auge. Os seus 

sonhos de glória não se detêm nem mesmo perante a 

morte, conseguem até superar esta perspetiva, dada já 

como inevitável. Isto revela quanto estão radicadas no 

ser humano a avidez do poder e a aspiração aos 

lugares de honra. 

Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, 

apresentam-se a Jesus e, à frente de todos, sem um 

mínimo de discrição, dizem-lhe: «Nós queremos que 

nos faças o que te vamos pedir» (v. 35). Não pedem 

«por favor», mas exigem, como quem reclama um 

direito. 

Lembram quando, depois do primeiro anúncio da 

paixão (Mc 8, 31), Jesus falou do dia em que «vier na 

glória de seu Pai, com os santos anjos» (Mc 8, 38). 

Eliminaram tudo o resto do discurso do Mestre, mas o 

termo glória, utilizado apenas uma vez por Jesus, nunca 

mais o esqueceram e associaram-no ao ensinamento 

dos rabis; estes, referindo-se ao messias, diziam que  
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ele «sentar-se-á no trono da glória» para julgar e que a 

dos rabis; estes, referindo-se ao messias, diziam que 

ele «sentar-se-á no trono da glória» para julgar e que a 

seu lado sentar-se-ão os justos. 

Tiago e João pretendem explicitamente ser elevados 

ao Céu, poder mandar, também lá. É a mais cega e 

descarada das arrogâncias, mostra até onde pode levar 

a vontade de aparecer, ínsita no coração humano. 

Quando Marcos escreve este trecho, a situação 

tinha mudado radicalmente: Tiago dera já a vida por 

Cristo, morrendo martirizado em Jerusalém (Act 12, 2) e 

João dedicava-se generosamente à causa do 

Evangelho. Acabaram, portanto, por dar prova de ter en-

tendido o ensinamento do Mestre e a comunidade 

primitiva nutre por eles uma veneração imensa. É por 

este motivo que Lucas evita referir o episódio e Mateus 

o modifica, garantindo que foi a mãe deles a avançar 

com o pedido e pondo na boca dela palavras mais 

educadas (Mt 20, 20-24). Os factos, porém, acontece-

ram como os conta Marcos. 

Os dois irmãos não eram simples discípulos, mas 

duas figuras eminentes (importantes) da Igreja primitiva; 

porém, diante da proposta central da mensagem cristã, 

também eles durante muito tempo manifestaram uma 

incompreensão total. Adequaram-se, mesmo se com 

uma certa dificuldade e depois de levantarem as suas 

objeções, a algumas das exigências morais do Mestre, 

como a do matrimónio indissolúvel, por exemplo; 

abandonaram tudo para o seguir, mas quando Ele falou 

de renúncia à dominação, ao poder... não conseguiram 

entender de que estava a falar. 

Jesus condena todo o tipo de ambição 

O objetivo de Marcos é levar os cristãos das suas 

comunidades a refletirem. Até mesmo depois de uma 

perseguição violenta como foi a de Nero, voltava ao de 

cima a competição entre eles pelos lugares de honra. 

Os cristãos mais exemplares, mais empenhados, 

mais disponíveis para o serviço aos irmãos, os que 

colaboram ativamente em todas as iniciativas 

comunitárias são muitas vezes os mais tentados a 

impor-se aos outros, e a sua vontade ingénua de 

sobressair acaba sempre por criar dissabores. Não deve 

surpreender que manifestem estas fraquezas; até 

mesmo os Apóstolos mais eminentes as manifestaram. 

Quando entre os seus discípulos surgiam estas 

pretensões de honrarias, privilégios dos primeiros 

lugares, Jesus não se mostrava terno (Mc 8, 33; 9, 33-

36) porque qualquer ambição, mesmo a que possa 

parecer inocente, põe em causa o ponto central da sua 

proposta. Com Tiago e João foi duro e severo: «Não 

sabeis o que pedis.» Depois, para os ajudar a 

compreender, utilizou duas imagens: a do cálice e a do 

batismo. 

A primeira refere-se a uma prática bem conhecida 

em Israel: o pai, ou a pessoa que ocupava o primeiro 

lugar à mesa, tinha o hábito de dar de beber pelo seu 

cálice à pessoa por quem tinha maior predileção. Esta 

imagem é utilizada com frequência na Bíblia, por vezes 

em sentido positivo: «Senhor, minha herança e meu 

cálice» (SI 16, 5), mas a maior parte das vezes em 

sentido negativo: «Levanta-te, Jerusalém! Já bebeste da 

mão do Senhor a taça da sua ira» (Is 51, 17). 

O cálice indica o destino, bom ou mau, de uma 

pessoa. Jesus sabe que o espera um cálice de dor, um 

cálice ao qual quereria ser poupado (Mc 14, 36), mas 

que tem de ser bebido, para entrar na glória. 

A imagem do batismo tem o mesmo significado: 

indica a passagem através das águas da morte. Os 

sofrimentos e as canseiras às quais é submetido o justo 

são muitas vezes comparadas na Bíblia a uma imersão 

em águas profundas, ou ao fragor de águas revoltas (SI 

69, 2-3; 42, 8). 

Estão prontos, Tiago e João, a beber o cálice do 

Mestre? Estão dispostos a segui-lo no caminho que leva 

ao dom da vida? Sentem-se capazes de imergir com Ele 

nas águas do sofrimento e da morte? 

Eles entenderam e, desde que alcancem o seu 

objetivo, estão até decididos a sofrer. 

Jesus respeita a sua lentidão na compreensão dos 

desígnios de Deus. Anuncia que, um dia, também eles 

hão de partilhar o seu destino de sofrimento e de morte, 

hão de beber do mesmo cálice, hão de dar a vida. 

Depois, responde ao pedido deles: o lugar na glória 

é um dom gratuito do Pai, não é algo que pode ser 

conquistado com a apresentação de méritos. Eles 

cometeram o erro de imaginar o reino de Deus segundo 

o modelo dos reinos deste mundo, onde se procura 

conquistar os primeiros lugares. Não conseguem enten-

der que, diante de Deus, não se pode exigir nada com 

base nas boas obras; dele tudo se recebe como dom (v. 

40). 

O cristão é diferente, ou “não é cristão” 

A reação indignada dos outros dez mostra como 

também eles estão longe de ter assimilado o 

pensamento do Mestre, e eis que se cria o cisma (a 

divisão) no seio do grupo. 

Na comunidade dos discípulos reproduz-se o que 

acontecera a Israel depois da morte do rei Salomão. A 

avidez de poder de Roboão causara a divisão do reino: 

duas tribos tinham-se voltado contra dez e dez contra 

duas (1 Rs 12). A história do povo devia ter ensinado 

alguma coisa aos discípulos. 

Jesus toma de novo a palavra para esclarecer o 

tema das hierarquias e do exercício de poder dentro das 

suas comunidades (v. 41-45). Fá-lo depois de ter 

chamado a si os discípulos, expressão esta que em 

Marcos serve para concentrar a atenção do leitor numa 

mensagem particularmente significativa. 

«Sabeis – diz Jesus – que os que são considerados 

como chefes das nações exercem domínio sobre elas e 

os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder» (v. 42). 

Da expressão «os que são considerados como 

chefes» transparece a ironia subtil do Mestre em relação 

aos detentores do poder, ironia que se torna mais 

explícita no passo paralelo de Lucas onde Jesus fala 

daqueles que «exercem a autoridade» sobre os outros e  
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que, ainda por cima... «são chamados benfeitores» (Lc 

22, 25). 

A análise do modo como estes chefes 

desempenham a sua função serve a Jesus para definir o 

modo como deve ser desempenhado o ministério da 

presidência na comunidade cristã. 

Os discípulos conhecem vários modelos de 

autoridade. Conhecem os chefes políticos e os 

religiosos, os rabis, os escribas, os sacerdotes do 

templo. Todos exercem o poder do mesmo modo: dão 

ordens, pretendem privilégios, exigem reverências de 

acordo com o cerimonial; diante deles é preciso 

ajoelhar-se, beijar a mão, dosear atentamente os títulos 

escolhendo os mais convenientes e adequados à 

posição e ao prestígio de cada um. 

É a estas autoridades que os discípulos devem ir 

buscar inspiração? 

Não podem restar dúvidas ou perplexidades acerca 

deste ponto. Jesus dá aos seus discípulos uma ordem 

clara e taxativa: «Não deve ser assim entre vós!» (v. 

43). Nenhum destes tipos de autoridade pode ser 

tomado como exemplo. 

O modelo a imitar – explica Ele – é o escravo, 

aquele que ocupa o nível mais baixo da sociedade, 

aquele a quem todos têm o direito de dar ordens. Assim 

como o servo está sempre atento, noite e dia, aos 

desejos do seu senhor, da mesma forma quem de-

sempenha o ministério da presidência na comunidade 

cristã deve considerar todos como seus superiores, 

deve sentir-se o último e o servo de todos. 

Os discípulos dos rabis seguiam o mestre e 

aprendiam os seus ensinamentos, obedeciam a todas 

as suas ordens, andavam a pé enquanto ele utilizava 

um jumento, mantinham-se a uma certa distância e 

prestavam-se a fazer todos os serviços, mesmo os mais 

humildes, como limpar-lhe a casa e lavar-lhe os pés. 

Estavam dispostos a abaixar-se para se tornarem um 

dia eles mesmos rabis, e terem direito aos mesmos 

privilégios e à mesma posição social elevada do mestre. 

Jesus rejeita esta lógica, não quer que ninguém o 

sirva. Coloca-se no meio dos seus como aquele que 

serve e lembra a todos que «o Filho do homem não veio 

para ser servido, mas para servir» (v. 45). Não exige 

que lhe lavem os pés, é Ele mesmo quem se abaixa 

para os lavar aos discípulos. 

Para completar o quadro podemos lembrar outras 

atitudes que foram duramente condenadas por Jesus, 

perante as quais os cristãos devem experimentar uma 

repulsa instintiva: dar espetáculo, fazer-se notar (Mt 23, 

5), vestir-se com um uniforme, com roupas especiais, 

para se distinguirem das outras pessoas (Mc 12, 38); 

pretender os lugares de honra nas festas, os primeiros 

lugares nas sinagogas; exigirem ser chamados «rabi», 

«mestre», «pai» (Mt 23, 6-10). 

A mensagem severa do Mestre é dirigida àquelas 

pessoas que, na Igreja, estão investidas de autoridade, 

mas não só. Seja quem for que o queira seguir deve 

considerar-se o «servo» de todos. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 

1  

Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

pelos que têm compaixão dos que sofrem 

e pelos que levam a sua cruz com humildade, 

oremos ao Senhor. 
 

2 

Pelos que livremente foram eleitos pelo povo, 

pelos que exercem as suas funções com retidão 

e pelos que aprendem a servir como Jesus, 

oremos ao Senhor. 
 

3  

Pelos homens a quem a vida mais provou, 

pelos que carregam a Cruz de Cristo 

e pelos que aceitam o sofrimento redentor, 

oremos ao Senhor. 
 

4  

 Pelos que se abeiram de Jesus, trono da graça, 

pelos que recebem assiduamente o seu perdão 

e comungam o seu Corpo e o seu Sangue, 

oremos ao Senhor. 
 

5 

Por todos os países de missão, 

pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova 

e pelos cristãos que oram sem desânimo, 

oremos ao Senhor. 
 

6  

Pelos fiéis que adormeceram em Jesus, 

pelos que serenamente ainda O esperam 

e por todos os que morrem sem esperança, 

oremos ao Senhor. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 32, 18-19 
 

O Senhor vela sobre os seus fiéis,  

sobre aqueles que esperam na sua bondade,  

para libertar da morte as suas almas,  

para os alimentar no tempo da fome. 
 

  OU:  .     

Mc 10, 45 
 

O Filho do homem veio ao mundo  

para dar a vida pela redenção dos homens. 
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Monição da comunhão 

 
Na Sagrada Comunhão recebemos Jesus. Se 

estamos devidamente preparados, recebamo-l’O com 

fervor e sentir-nos-emos imensamente felizes. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 

 
O Senhor dirigiu-nos a Sua Palavra. Ofereceu-se a 

nós na Sagrada Comunhão. Neste mês das Missões e 

em todos os outros dias do ano, envia-nos Senhor o 

vosso Espírito para darmos testemunho de Vós no 

mundo. 

Nossa Senhora vai connosco para que tudo corra 

bem no nosso apostolado. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 

 
Dia 18 – S. Lucas (Evangelista).   

Dia 19 – SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues 

(Presbíteros) e Companheiros (Mártires). 

– S. Paulo da Cruz (Presbítero). 

Dia 22 – S. João Paulo II (Papa). 

Dia 23 – Santa Maria no Sábado. 

– S. João de Capistrano (Presbítero). 
 

 

 
 

 

 

Jesus é o nosso Salvador 

 
Deus escolheu um povo no Antigo Testamento para 

acolher o Messias Salvador da humanidade. 

Deus, através dos Profetas, transmitiu ao povo a 

Sua mensagem de conversão, perdão e salvação. Na 

Primeira Leitura desta Missa vemos o Profeta Isaías a 

apresentar-nos o Servo sofredor que vem ao mundo 

para o salvar. 

Jesus preparou os Discípulos para a Sua Paixão e 

morte na Cruz por nosso amor. Eles continuariam a 

anunciar Jesus Cristo ao mundo. 

Mas os Apóstolos sonhavam com um reino terreno. 

Por isso Tiago e João dizem a Jesus que querem ser os 

primeiros (um à direita e outro à esquerda) quando Ele 

instaurar esse desejado reino (Evangelho). 

Jesus mais uma vez, com paciência divina, corrige a 

sua ambição, apontando-lhes o caminho de serviço. Os 

Apóstolos serviriam, como Ele, os cristãos. 
 

 

 
 

 

 

Vivamos sempre com Jesus 

 
Hoje o Senhor continua a apontar o caminho de 

serviço na Igreja. Ninguém se deve servir da Igreja para 

satisfação da sua vaidade pessoal, mas deve servir a 

Igreja com toda a dedicação, como Jesus. 

Viver assim é permanecermos firmes na Fé, como 

recomenda São Paulo na Segunda Leitura. 

Se todos vivessem a Fé no Senhor Jesus que 

fundou a Sua Igreja, não teria acontecido a divisão entre 

os cristãos (católicos, ortodoxos e protestantes). 

Se todos vivessem a Fé no Senhor Jesus, não 

haveria na Igreja progressistas nem conservadores, 

haveria sim irmãos que se amam como Ele nos ama. 

Se todos vivessem a Fé no Senhor Jesus, não 

haveria escândalos dentro da Igreja porque o esforço 

pela perfeição e santidade seria a preocupação 

constante dos cristãos. 

Se todos vivessem a Fé no Senhor Jesus, não 

haveria tanto mal no mundo porque os cristãos 

refletiriam nele a Sua Luz. 
 

 

 
 

 

 

 
Aguardamos uma nova primavera 

~ Preparada pelo sofrimento ~ 

 
«Aprouve ao Senhor esmagar o seu Servo pelo 

sofrimento.» 
 

Uma pergunta inicial aflora aos nossos lábios? Por 

que encontra tantas dificuldades a ação da Igreja, e hoje 

mais concretamente a causa missionária? 

Na verdade, enquanto as empresas humanas – 

mesmo as que se propõem fazer mal – encontram 

abertas todas as portas. 

Pelo contrário, os missionários encontram 

dificuldades e limitações de toda a ordem: económicas, 

políticas, religiosas e até a incompreensão dos que mais 

a deveriam apoiar. 

A resposta é simples, mas misteriosa: a cruz é o 

sinal das coisas de Deus. Assim começou a nossa 

redenção. 

Uma ilusão falaz seria ficarmos todos à espera de 

que se abrissem todas as portas, houvesse todas as 

facilidades, para evangelizar. 

Queremos uma nova primavera no mundo, para que a 

luz de Cristo volte a iluminar os passos dos homens, 

mas somos tentados a ficar à espera que as  
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dificuldades desapareçam, para começarmos a atuar. 

Deus permite as dificuldades para que a nossa fé 

cresça, ultrapassando montanhas. Se tudo fosse fácil, 

seríamos tentados a pensar que tudo se devia ao nosso 

esforço e mérito. 

O que o Senhor nos pede é que façamos o que está 

ao nosso alcance, mesmo com sacrifício. Ele 

compromete-se a converter a água do nosso esforço em 

vinho delicioso de salvação; a multiplicar os escassos 

pães e peixes do que podemos fazer no surgir de um 

novo mundo. 
 

 

 
 

 

 

 
Aguardamos uma nova primavera 

~ Com a nossa corredenção ~  

 
 «Mas, se oferecer a sua vida como vítima de 

expiação, terá uma descendência duradoira, viverá 

longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas 

mãos.» 
 

A descendência numerosa, a vida longa e a 

prosperidade económica, na linguagem bíblica, são 

sinais da bênção de Deus, Quem oferece a sua vida 

como expiação pelos pecados dos homens será 

abençoado do Senhor. 

O Senhor quis associar-nos ao mistério da Sua 

Paixão, Morte e Ressurreição com que nos redimiu. Nós 

temos razão para esperar uma primavera da Igreja, 

também no mundo missionário, porque nunca houve 

tantos mártires da fé. 

Só em Espanha, na Guerra civil (1936-1939) travada 

para que não se estabelecesse na Península Ibérica o 

comunismo, houve uma multidão incontável de mártires. 

Só de uma vez, o Papa beatificou cerca de meio milhar. 

O martírio de muitos cristãos continua nos dias de hoje. 

Tantos mártires em Espanha, tanta oração e 

mortificação de almas anónimas... 

Nunca no meio de vida tantos e tantas procuraram a 

santidade no meio do mundo, vivendo um cristianismo a 

sério. Multiplicam-se as instituições da Igreja em que 

muitos procuram a perfeição no meio das atividades 

diárias. 

Neste mês das Missões o Senhor desafia-nos 

também a oferecer a nossa vida com todos os 

sacrifícios que ela exige pela transformação do mundo. 

Recomendava o Anjo de Portugal aos Pastorinhos: 

“De tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício ao 

Altíssimo.” 

Os que não têm liberdade religiosa para viver a sua 

fé e manifestá-la livremente representam outra forma de 

perseguição. 
 

 

 

Não temas. O que teme, odeia.  

O que odeia, mata.  
 

(Gandhi). 

 
 

 
 

 
Aguardamos uma nova primavera 

~ Aguardada com esperança ~  

 
«Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará 

saciado.» 
 

A expressão “nova primavera” foi proferida pelo 

Santo Padre durante a XIII Assembleia Ordinária do 

Sínodo dos Bispos e enche-nos de coragem e de 

esperança na transformação do mundo pela 

Evangelização. 

Queremos que Jesus Cristo volte a ocupar no 

mundo e na sociedade o lugar a quem direito. 

Para o conseguir temos as mesmas armas dos 

primeiros cristãos: o testemunho de vida, a oração e o 

sacrifício diário da nossa vida oferecido ao Senhor. 

Com o terreno dos corações assim bem preparados, 

podemos então lançar a semente do Evangelho às 

mãos cheias. 

Aumenta a nossa esperança em dias melhores a 

sede de Deus em que as pessoas vivem. Cansadas de 

tudo o que a vida lhes pode oferecer, anseiam por Deus. 

Nesta situação em que nos encontramos, sentimo-     

-nos estranhos na própria terra: impõem-nos “leis 

fraturantes” que são brutalmente contra o direito natural 

– o divórcio, o aborto, as uniões homossexuais e outras 

aberrações – sentimo-nos violentados na própria casa. 

Com toda a confiança, peçamos ao Senhor que 

apresse a vinda desta nova primavera para o mundo e 

para a Igreja. 
 

 

  
 

 

 

As armas do triunfo de Cristo 

  
Na Encíclica “A missão do Redentor” (ano de 1990) 

escreveu o papa Santo João Paulo II: «Não podemos 

ficar tranquilos, ao pensar nos milhões de irmãos e 

irmãs nossas, também eles redimidos pelo sangue de 

Cristo, que ignoram ainda o amor de Deus» (n. 86). 

Também o Santo Padre, ao proclamar o Ano da Fé, 

escreveu que Cristo «hoje, como outrora, envia-nos 

pelas estradas do mundo para proclamar o seu 

Evangelho a todos os povos da terra» ao proclamar o 

Ano da Fé, escrevi que Cristo «hoje, como outrora, 

envia-nos pelas estradas do mundo para proclamar o 

seu Evangelho a todos os povos da terra» (Carta 

ap. Porta fidei, 7). 

Como havemos de conseguir levar o Evangelho a 

todos os corações que anelam por ele? 
 

 

 

As más ações quando são divulgadas, produzem 

dor; quando são confessadas,  

aliviam as penas.  
 

(Provérbio da Etiópia). 
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As armas do triunfo de Cristo 

~ Com humildade ~  

  
«Mestre, nós queremos que nos faças o que Te 

vamos pedir. [...] Concede-nos que, na tua glória, nos 

sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda.». 
 

O que os dois irmãos Apóstolos – Tiago Maior e 

João – pedem a Jesus está completamente desajustado 

dos planos de Jesus. 

Eles continuam a sonhar com um reino de glória que 

restitua a Israel o prestígio sacrificado no exílio de 

Babilónia e agora com a ocupação romana. 

Estão convencidos de que os planos do Mestre 

coincidem com os seus e apressam-se a pedir os dois 

primeiros lugares de governo no Reino que Jesus vem 

fundar. 

Com uma delicadeza infinita, Jesus dá a volta à 

mentalidade triunfalista destes dois. Começa por lhes 

dizer que não sabem o que estão a pedir. E logo os 

convida a seguir pelo verdadeiro caminho de “beber o 

cálice” do sofrimento que o Pai escolheu. 

Eles respondem afoitamente que podem fazê-lo. 

Mais uma vez não sabem o que dizem. 

Também nós sonhamos com um cristianismo 

triunfalista, com grandes manifestações de fé, grandes 

êxitos em que também nos revemos, com a 

consequente humilhação dos que não nos quiseram 

seguir. 

Não são estes os planos de Deus. Nós não 

vencemos ninguém, porque lutamos apenas no nosso 

coração contra os nossos defeitos. Ao explicar-nos o 

que vai ser a Igreja, Jesus fala-nos da semente 

minúscula de mostarda que mal se vê quando é lançada 

à terra. 

Ensina-nos que somos sal, fermento, numa missão 

humilde, quase invisível, mas eficaz. Foi assim que os 

santos evangelizaram: o santo Cura d’Ars, São 

Francisco Xavier, São João Bosco e tantos outros ao 

longo da história da Igreja. 

Reconheçamos a nossa insignificância e esperemos 

que o Senhor aproveite os nossos pequeninos gestos 

para operar as maravilhas da graça. 
 

 

 
 

 
 

 

As armas do triunfo de Cristo 

~ Servindo ~  

 
Servindo «O Filho do homem não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de 

todos.» 
 

Jesus convida-nos a fazer da vida um serviço aos 

outros. 

Sem serviço não há vida em comunhão. Os que 

vivem numa atitude de “serem servidos” nunca fazem 

comunhão com ninguém. Consideram-se “de fora” 

separados e superiores. Ao pedir-nos para encarar a 

vida como serviço, Jesus coloca-nos já na estrada da 

vida eterna em comunhão. 

Toda a vida humana na terra está organizada de tal 

modo que vivemos numa comunhão contínua aos 

outros. Servimos e somos servidos, pela cadeia imensa 

do trabalho em que estamos inseridos. 

Servir é o caminho único para sairmos fora da prisão 

do nosso egoísmo, para vivermos em liberdade. 

Jesus agradece todo o serviço ao irmão como feito a 

Ele: “Em verdade vos digo, sempre que o fizestes a um 

destes meus irmãos mais pequeninos (foi) a mim (que) 

o fizestes.” 

Jesus Cristo, depois de ter afirmado que veio para 

servir, passa a vida toda dependente do que os outros 

querem: na oficina de Nazaré, na Vida Pública e na 

Cruz. 

Maria apresenta-se logo na Anunciação como a 

“serva do Senhor” e volta a recordá-lo na casa de 

Isabel: “porque olhou para a humildade da Sua serva...” 

Os missionários passam a vida a servir os outros, 

numa vida cheia de sacrifício. Por isso mesmo são 

felizes e livres. Podem exclamar no fim de cada dia, 

como um santo da nossa época: “Hoje, Senhor, não tive 

tempo para pensar em mim!” 

O que verdadeiramente torna as pessoas infelizes é 

dobrarem-se sobre si mesmas e fecharem-se ao mundo 

dos outros. 
  

 

 
 

 

 

 

As armas do triunfo de Cristo 

  ~ Com oração ~ 

 
«Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da 

graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a 

graça de um auxílio oportuno.» 
 

A arma indispensável e mais acessível a todas as 

pessoas para a missionação é a oração cheia de 

confiança. 

A oração tem como meta levar-nos à comunhão com 

Deus e intensificá-la durante a vida terrena para a 

continuar na bem-aventurança eterna. 

Quando oramos pelas missões estamos a acertar o 

bater do nosso coração pelo de Jesus Cristo que veio 

atear a chama do amor no mundo e quer que este 

incêndio se propague. 

A oração mais agradável ao Pai é a celebração da 

Eucaristia, especialmente ao Domingo no qual toda a 

comunidade dos filhos de Deus está reunida. 
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Vem depois a oração em família na qual todos se 

unem nos mesmos pensamentos e afetos, elevando ao 

céu uma prece mais forte, porque é fruto da comunhão. 

A oração individual responde às recomendações de 

Jesus: «A messe é grande e os operários são poucos. 

Rogai, pois, ao Senhor da Messe que mande operários 

para a Sua messe.» 

Também o Santo Padre conclui a sua mensagem 

para este dia com uma oração: 

«Acompanhai, Senhor, os vossos missionários nas 

terras a evangelizar, colocai as palavras certas nos seus 

lábios, tornai frutuosa a sua fadiga». Que a Virgem 

Maria, Mãe da Igreja e Estrela da Evangelização, 

acompanhe todos os missionários do Evangelho. (Bento 

XVI, Mensagem). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
  

João e Tiago, apóstolos 
       

Os evangelhos oferecem vários dados sobre os 

apóstolos João e Tiago. Cita-se o nome de seu pai: 

Zebedeu. Também o seu apelido: Boanerges (filhos do 

trovão). Esta família dedicava-se à pesca e tinha 

contratado vários jornaleiros para os trabalhos da salga; 

forma habitual de conservar o pescado na antiguidade.  

Desde os tempos remotos na cidade de Jerusalém 

existia uma espécie de “pescadaria” denominada 

“Tenda de Zebedeu”. Os cristãos do século IV 

construíram sobre ela uma ermida que foi ampliada 

pelos cruzados. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (89) 
 

 

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” 

Dizer «não» é frieza, é firmeza. É de quem sabe o 

que quer, merece e acredita. É de quem deixa de correr 

atrás dos que insistem em fugir. É de quem diz 

«chega!» às promessas que nunca se vão cumprir. É de 

quem diz «basta!» ao que faz doer. É de quem sabe que 

nem sempre o último a cair é o mais forte. É sobre 

querer mais do que muito pouco e dar um passo para 

muito mais. É sobre fazer o que custa a coragem: – 

Soltar a mão, tirar o pé do chão, abraçar um 

Re(começar) e seguir em frente. 
 

– Tens de escolher que mereces ter a vida 

que sonhaste. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 

 
Senhor, livrai-nos das barreiras que colocamos à 

nossa volta. Livra-nos do muro silencioso do 

desprezo e da indiferença. 
 

Dá-nos força para destruir as barreiras que às 

vezes levantamos nas nossas famílias. 
 

Dá-nos coragem para derrubar os muros que 

construímos entre amigos, colegas e vizinhos. 

Ajuda a humanidade inteira a praticar a justiça. 
 

Não nos deixes cair na tentação do orgulho e do 

desprezo. 
 

Obrigado, Senhor, pela tua ajuda. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

1 

Prescrições, 

 ou Hábitos Alimentares 

2 

Aquilo que sabe bem, 

 ou é pecado ou faz mal. 

3 

Porco fresco e vinho novo,  

cristão morto. 

4 

Se queres ver o teu marido morto,  

dá-lhe sardinhas em março  

e couves em agosto. 

5 

Dia de São Silvestre (31 de dezembro),  

não comas bacalhau que é peste. 

6 

Água fria e pão quente, 

 nunca fizeram bom ventre. 
 
 

 
Quando pensamos nos outros,  

vemo-nos obrigados a deixar de pensar  

em nós mesmos.  
 

(Gandhi).  
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Aniversários de Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– GLÓRIA MARTINS, na próxima sexta-feira, dia 22 

de outubro.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– MARISA FREITAS, na próxima quarta-feira, dia 20 

de outubro.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– FILIPA PEREIRA, hoje, Domingo, dia 17 de outubro.  
 

O Jornal do Leitor deseja um feliz aniversário à 

Filipa, à Glória e à Marisa, com muito bolo e com muito 

champagne. 

Parabéns às três Leitoras! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Condecoração 
 

Dizia um artista para outro: 

– Por que é que o senhor não é condecorado? 

– Porque sou muito velho. 

– E outrora, no passado? 

– Porque era muito novo. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Bilhete(s) 
 

Um cavalheiro sobe para o autocarro comprimindo a 

cabeça com as mãos. 

Aproxima-se do condutor e, com um fio voz, diz: 

– Quero um bilhete. 

– Que diz? – pergunta o cobrador. 

– Quero um bilhete! – repete ele a meia-voz. 

– Como?  

– Quero um bilhete! Não me faça falar muito, porque 

tenho uma dor de cabeça muito grande. 

– Aqui tem dois bilhetes – responde o condutor, 

apresentando-lhos. 

– Eu disse um bilhete – replica o passageiro. 

– Não disse que tinha dor de cabeça? 

– Disse… e então?... 

– E não sabe que a dor de cabeça é passageira? 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Doente? 
 

Sentados no sofá a ler e a ver TV., pergunta o 

marido: 

– Estás doente, Laura? 

– Não… por que perguntas? 

– Esta noite ainda não disseste mais de mil 

palavras!... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Cansada 
 

Senhora vai a uma consulta médica: 

– Então, diga lá, o que é que a traz por cá? 

     – Olhe, Doutor., sinto-me cansada, esta rotina 

desgasta-me. Há alguma coisa que eu possa tomar para 

me dar mais energia?  

– Sim, pode tomar atenção.  

– Tomar atenção?  

– Sim. É um remédio absolutamente natural e sem 

contraindicações.  

Tem é de tomar atenção sempre às horas certas. 

Sempre que a desmotivação aparecer, tome 

atenção à importância da sua presença na vida 

daqueles que a rodeiam.  

Sempre que sentir o peso da rotina, tome atenção à 

leveza dos sorrisos com que a cumprimentam.  

Sempre que achar que não há nada de novo, tome 

atenção à cor do céu ou ao som da chuva.  

Verá como a natureza é sempre a mesma, sem 

nunca se repetir.  

Ah, e sempre que precisar de uma energia extra, 

tome atenção às coisas boas que a vida lhe dá.  

E pode ir aumentando a dose, nunca é demasiado 

tomar atenção ao que nos faz bem. 
 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

17-10-2021  

 XXIX 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 Manuela Monteiro Maria Guiomar 

1.ª Leitura José M.ª Matos Rosa Menezes 

2.ª Leitura Glória Martins Carla Sousa 

Oração Unive. Manuela Monteiro Maria Guiomar 
 

 
 

 

 

XXIX Dom. Comum – 17-10-2021 – N.º 711         – Pág. 11 /12 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. 12 /12 –         XXIX Dom. Comum – 17-10-2021 – N.º 711 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

17-10-2021  

 XXIX 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 Tony Moreira Alzira Nunes 

Local - 2  - A - Maria Guiomar Jorge Moreira 

Local - 3 Martinho Matos Alexandra Brito 

Local - 4 Maria José Filipe Freitas 

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 
 
 

 

SINCERIDADE… é quando  

nos expressamos como se o outro  

estivesse do outro lado do espelho. 
 

 

 
Boa e proveitosa leitura. 

 
 

 
jornal concluído em 11 de setembro. 
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ESPAÇO DEIXADO 

PREPOSITADAMENTE EM BRANCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


