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XXX Domingo Comum 
 

O Profeta Jeremias recorda-nos o infinito amor de 

Deus, que é “um Pai para Israel.” O Senhor salvou o 

Seu povo, fazendo-o regressar a Sião. Tinham partido 

para o exílio, com lágrimas nos olhos, agora, terminados 

os setenta anos de cativeiro em Babilónia, os israelitas 

regressam a cantar, cheios de consolações.  

O Amor salvífico de Deus revela-se de modo 

especial em Jesus Cristo, Sumo-sacerdote que nos 

ilumina com a sua Palavra de vida eterna. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 104, 3-4 
 

Alegre-se o coração dos que procuram o Senhor.  

Buscai o Senhor e o seu poder,  

procurai sempre a sua face. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 

 
Abandona a capa para ganhares a Vida. 

Homero (poeta épico grego, séc. IX a.C.) via, mas é 

representado como se fosse cego. Ele era o símbolo 

das pessoas inspiradas, de quem, para penetrar as ver-

dades profundas, veladas (ocultas) aos comuns mortais, 

deve fechar os olhos para a realidade deste mundo. Na 

antiga Grécia também os vates (os videntes), os 

adivinhos e os rapsodos (os recitadores de poesias) 

eram considerados cegos: deviam abstrair-se das 

aparências enganadoras e ignorar as luzes terrenas 

para poderem colher a luz e os pensamentos dos 

deuses. 

Era digna de louvor a sua procura apaixonada do 

verdadeiro e o seu empenhamento em educar para a 

sabedoria, porém, perante os grandes enigmas do 

universo e do ser humano, tinham que se render, 

cambaleavam no escuro, ficavam cegos. 

Os peripatéticos (os que ensinam caminhando), 

utilizando a capa, símbolo de quem cultivava o amor 

pela sabedoria, dissertavam sobre a verdade enquanto 

passeavam ao redor da acrópole de Atenas; os 

académicos, os epicureus (os seguidores da doutrina 

moral de Epicuro) e os estoicos (os seguidores da 

filosofia de “Zelão”) que refletiam sobre a dor, a 

felicidade, o prazer e o sentido da vida. Em Atenas, 

definida por Cícero «a lâmpada de toda a Grécia», 

todos, como se fossem cegos, reviravam os olhos  
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ansiando pela luz. Mas não era daquela cidade que 

havia de vir a luz do mundo. 

Reinava Tibério em Roma quando, entre as 

montanhas da Galileia, um carpinteiro de Nazaré 

começou a anunciar a Boa Nova. Foi então que «o povo 

que jazia nas trevas viu uma grande luz» (Mt 4, 16). 

Para os antigos filósofos tinha chegado o momento de 

depor as suas capas e levantar o olhar: do alto viera a 

visitar a humanidade «um sol nascente, para iluminar os 

que jazem nas trevas e na sombra da morte» e indicar 

aos cegos a via da paz (Lc 1, 78-79). 

–  As propostas do mundo envolvem-me em 

escuridão, as evangélicas são luz. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Jr 31, 7-9 

 

  

MONIÇÃO: 

 

«Vou trazer de novo o cego e o coxo no meio de 

consolações.»  

Sabemos que os israelitas tinham sido deportados para o 

cativeiro de Babilónia. Passados setenta anos, o Senhor faz 

regressar os cativos de Sião. Cheios de júbilo podiam cantar: 

Deus fez grandes maravilhas em favor do seu povo. Esta 

leitura enche de otimismo e de esperança todos os crentes. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Jeremias 

 

7Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados de 

alegria por causa de Jacob, enaltecei a 

primeira das nações. Fazei ouvir os vossos 

louvores e proclamai: 'O Senhor salvou o seu 

povo, o resto de Israel'. 8Vou trazê-los das 

terras do Norte e reuni-los dos confins do 

mundo. Entre eles vêm o cego e o coxo, a, 

mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. É 

uma grande multidão que regressa. 9Eles 

partiram com lágrimas nos olhos e Eu vou 

trazê-los no meio de consolações. Levá-los-ei 

às águas correntes, por caminho plano em que 

não tropecem. Porque Eu sou um Pai para 

Israel e Efraim é o meu primogénito». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

A paciência é amarga, porém,  

produz um fruto saboroso. 
 

 (Provérbio da Etiópia). 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

É um convite do Senhor à alegria e ao júbilo pela libertação 

e salvação de Israel. Por isso, a proclamação desta Leitura 

deve assumir o tom do anúncio alegre e libertador. Ou seja, o 

leitor NÃO PODE colocar um semblante tristonho, ou estará a 

contradizer-se! 

A proclamação desta Leitura não apresenta grandes 

dificuldades. Mas como pronunciar Jacobe, “Jacó” ou 

“Jacobe”? Preferira-se a primeira pronúncia, seguindo a regra – 

que admite exceções – que impõe que as consoantes sem 

vogais não se pronunciem. 

Exercitas, também, estas palavras: enaltecei / Levá-los-ei / 

tropecem / primogénito / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
O termo jeremiada aparece-nos no dicionário com o 

significado de «lamentação longa e importuna». 

Jeremias é o profeta conhecido pelos seus anúncios de 

desventura e pelas ameaças contínuas de catástrofes. 

No entanto, houve um período da sua vida no qual 

também ele se desfez em previsões encorajadoras e 

pronunciou oráculos (revelações) de felicidade. Foi 

quando o piedoso rei Josias deu início a uma reforma 

religiosa profunda e empreendeu a conquista da 

Samaria, tirada a Israel cem anos antes pelos assírios. 

Estes oráculos, reunidos em quatro capítulos chamados 

pelos biblistas Livro da consolação (cc. 30-33), são uma 

sucessão de convites à alegria e à festa, porque o 

Senhor ainda ama Israel (Jr 31, 3.15-20) e está para 

realizar uma intervenção prodigiosa a seu favor: 

reconduzirá à sua terra os deportados de Nínive.  

A leitura de hoje é tirada desta secção do livro de 

Jeremias. 

Depois do convite a louvar o Senhor, a cantar hinos 

ao seu nome e a exultar (v. 7), o profeta parece ver já o 

grupo de exilados que regressa à sua terra. Observa-os 

e vê cegos, coxos, mulheres grávidas e mulheres que 

deram à luz (v. 8). 

É um grupo singular. Ninguém apostaria no sucesso 

da viagem, porque com gente assim não se vai longe, 

não se caminha rapidamente. A sua condição é 

desesperada: são cegos incapazes de se orientar, 

coxos que não se conseguem mover, mulheres 

sobrecarregadas pela gravidez ou aflitas pelas dores do 

parto. Só um milagre do Senhor pode conduzir à meta 

um grupo tão mal combinado. 

Mas são precisamente as pessoas reduzidas a este 

estado que atraem o olhar do Senhor e o enchem de 

compaixão. Ele ama toda a gente, mas tem um cuidado 

e uma atenção particular por quem se encontra em 

dificuldade. É sobre quem está como os deportados de 

Nínive que Ele se inclina para conduzir à vida. 

Estas pessoas salvas da deportação, chamadas a 

percorrer em sentido inverso o caminho que as levou 

para longe da pátria, representam quem, depois de se 

afastar do Senhor, se tornou prisioneiro dos vícios, dos  
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maus hábitos, do pecado, quem já não tem força para 

voltar a Deus e talvez nem sequer o deseje. 

Se a libertação dependesse apenas destas pessoas, 

se tivessem que contar apenas com as próprias forças 

morais, teriam todas as razões para se resignar à 

escravidão. 

Os deportados consideravam-se um grupo de 

falhados, mas foi a partir deles que o Senhor voltou a 

pôr em marcha a história de Israel. 

Na última parte do trecho (v. 9), Jeremias 

descreve, recorrendo às imagens do êxodo do Egipto, o 

regresso destes deportados. Atravessam o deserto sem 

encontrar qualquer dificuldade, não sofrem nem fome 

nem sede, ao contrário do que acontecera aos seus pais 

na fuga à escravidão do faraó. O Senhor fá-los 

encontrar torrentes de água e traça-lhes uma estrada 

direita e cómoda sobre a qual não podem tropeçar. 

As palavras consoladoras do profeta são propostas, 

de novo hoje, para recordar que a história destes 

exilados é a nossa história. Quem se afasta do Senhor 

faz a experiência das «lágrimas» (v. 9), mas o caminho 

de regresso, mesmo se cansativo e difícil, está também 

semeado de satisfações; estas são como nascentes de 

água fresca no deserto, que o Senhor nos faz encontrar. 
 

 

 
Não te deixes abater entre o ontem e o amanhã.  

Vive sempre e somente o hoje de Deus.  
 

(D. Hélder da Câmara) 
 
 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Este cântico das subidas é um salmo de alegria e de 

esperança em Deus. Começa com uma ação de graças pelo 

que já aconteceu e termina com uma súplica para que o que 

aconteceu, se complete.  

Ao lembrarem-se da alegria do regresso do exílio em 

Babilónia, que agora lhes parece um sonho, os habitantes de 

Jerusalém recordam a admiração dos próprios pagãos, ao 

apreciarem as grandes coisas feitas pelo Senhor: “Quando o 

Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um 

sonho.” Depois de um longo exílio, o povo canta a alegria da 

libertação. 

 

REFRÃO: 

 
GRANDES MARAVILHAS FEZ POR NÓS O SENHOR, 

POR ISSO EXULTAMOS DE ALEGRIA. 
  

  OU:  .   

                
O SENHOR FEZ MARAVILHAS EM FAVOR DO SEU 

POVO. 

 

SALMO: 

 
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 

parecia-nos viver um sonho. 

Da nossa boca brotavam expressões de alegria 

e dos nossos lábios cânticos de júbilo. 
  

Diziam então os pagãos: 

«O Senhor fez por eles grandes coisas». 

Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 

estamos exultantes de alegria. 
  

Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 

como as torrentes do deserto. 

Os que semeiam em lágrimas 

recolhem com alegria. 
  

À ida vão a chorar, 

levando as sementes; 

à volta vêm a cantar, 

trazendo os molhos de espigas. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 5, 1-6 

 
MONIÇÃO: 

 
«Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de 

Melquisedec»  

Jesus é o Sumo-sacerdote de toda a humanidade. É Sumo- 

-sacerdote para sempre à imagem de Melquisedec, de quem 

não conhecemos, nem a origem nem o fim. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

1Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre 

os homens, é constituído em favor dos 

homens, nas suas relações com Deus, para 

oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. 2Ele 

pode ser compreensivo para com os 

ignorantes e os transviados, porque também 

ele está revestido de fraqueza; 3e, por isso, 

deve oferecer sacrifícios pelos próprios 

pecados e pelos do seu povo. 4Ninguém atribui 

a si próprio esta honra, senão quem foi 

chamado por Deus, como Aarão. 5Assim 

também, não foi Cristo que tomou para Si a 

glória de Se tornar sumo sacerdote; deu-Lha 

Aquele que Lhe disse: «Tu és meu Filho, Eu 

hoje Te gerei», 6e como disse ainda noutro 

lugar: «Tu és sacerdote para sempre, segundo 

a ordem de Melquisedec». 
 

Palavra do Senhor. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Requer uma atenção especial à pontuação com as 

respetivas pausas e respiração, sobretudo nas frases mais 

longas e com diferentes orações. 

Já nesta Leitura e em relação à primeira, prefere-se a 

pronúncia – contra a regra – “Melquisedeque”, com uma branda 

pronunciação da última sílaba.  

Esta leitura tem, no entanto, algumas dificuldades de 

pontuação e mesmo de dicção. Apontemos estas últimas: 

"compreensivo” ... “transviados” ... “revestido” ... “Aarão” ...  

Então, exercita: sacerdote (não é “secerdote”) / constituído 

/ transviados (não é “trasviados”) / Aarão (não é “Arão”) / 

Melquisedec (pronunciar “Melquisedeque” - como acima se 

refere no 2.º parágrafo.).  
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
A Carta aos Hebreus foi escrita para cristãos de 

origem judaica que, sem dúvida, tinham acreditado em 

Cristo, mas continuavam a experimentar nostalgia 

(saudade) pelo templo de Jerusalém e pelas cerimónias 

solenes que lá se celebravam. Pairava sobre eles a ten-

tação de voltarem às práticas tranquilizadoras da antiga 

religião. 

O autor da carta – um cristão muito instruído nas 

Escrituras e nas tradições do povo de Israel (ano 70) – 

esclarece esta dificuldade explicando aos seus irmãos 

na fé que Cristo é um sacerdote infinitamente superior 

aos da antiga Aliança. 

No trecho de hoje ele lembra, antes de mais, as 

características dos sacerdotes que ofereciam os 

sacrifícios no templo. Estes deviam ser chamados pelo 

Senhor, como Aarão.  E deviam ser homens, não anjos, 

porque só quem experimenta na própria carne a 

fraqueza humana pode compreender a fragilidade e os 

pecados dos irmãos, e sabe ser solidário com eles (v.1-

4). 

Jesus possui ambas as características.  

Não atribuiu a si próprio a glória de ser sumo 

sacerdote, mas foi-lhe conferida pelo Pai (v. 5-6). E é 

plenamente homem: fez a experiência da dor e da 

tentação e, portanto, está em condições de 

compreender os nossos erros (v. 7-10). 

Esta leitura tem uma mensagem consoladora não só 

para os hebreus nostálgicos da sua religião, mas 

também para alguns cristãos de hoje que talvez ainda 

lamentam o desaparecimento de ritos antigos, de 

tradições, dos velhos catecismos tão claros e exatos, de 

devoção tão tranquilizadora. Hoje, a Igreja entrega-lhes 

Cristo nas Escrituras e no pão eucarístico, e este duplo 

alimento é imensamente mais saboroso e sólido do que 

qualquer outro do passado.  

Não tenhamos dúvida. 
 

 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

cf. 2 Tm 1, 10 
 

 

MONIÇÃO: 

 
Aleluia. Aclamemos Jesus Cristo, nosso Salvador. 

Morrendo, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do 

Evangelho. Aleluia.  

 

REFRÃO: 

 
Aleluia, Aleluia! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte 

e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. 

 
 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Mc 10, 46-52 

 
EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 46quando Jesus ia a sair de 

Jericó com os discípulos e uma grande 

multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, 

filho de Timeu, a pedir esmola à beira do 

caminho. 47Ao ouvir dizer que era Jesus de 

Nazaré que passava, começou a gritar: «Jesus, 

Filho de David, tem piedade de mim». 48Muitos 

repreendiam-no para que se calasse. Mas ele 

gritava cada vez mais: «Filho de David, tem 

piedade de mim». 49Jesus parou e disse: 

«Chamai-o». Chamaram então o cego e 

disseram-lhe: «Coragem! Levanta-te, que Ele 

está a chamar-te». 50O cego atirou fora a capa, 

deu um salto e foi ter com Jesus. 51Jesus 

perguntou-lhe: «Que queres que Eu te faça?» O 

cego respondeu-Lhe: «Mestre, que eu 

veja». 52Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te 

salvou». Logo ele recuperou a vista e seguiu 

Jesus pelo caminho. 
 

Palavra do Senhor. 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Com este trecho conclui-se a parte central do 

Evangelho de Marcos na qual Jesus esclareceu qual a 

meta da sua viagem e expôs as exigências morais às 

quais se deve adequar quem quer seguir os seus 

passos: amor gratuito, sem reservas nem limites, re-

núncia aos bens, a qualquer ambição, serviço 

desinteressado aos irmãos. 

Frequentamos a Igreja, participamos nas 

Eucaristias e continuamos cegos. 

Jesus percorreu já boa parte do seu    caminho: 

partiu da Galileia, desceu ao longo do Jordão e 

encontra-se agora em Jericó. Faltam apenas 27 

quilómetros para chegar à meta. Está para iniciar a 

subida à cidade santa e com Ele estão os discípulos e 

uma grande multidão (v. 46). 

Do ponto de vista histórico, a presença de uma 

grande multidão ao lado de Jesus é verosímil (é 

provável), já que, por ocasião da Páscoa, as caravanas 

de peregrinos que se dirigiam a Jerusalém eram 

numerosas; já do ponto de vista teológico é 

surpreendente. Não se compreende como é possível 

que tanta gente siga ainda Jesus, depois que Ele 

anunciou claramente o destino que o espera, o cálice 

amargo que deve beber, as águas impetuosas do ódio, 

da perseguição e do martírio nas quais se deve imergir 

(Mc 10, 38). 

Só pode haver uma explicação: quem o acompanha 

não entendeu ou não quis entender o significado das 

suas palavras. Até mesmo os discípulos não se 

libertaram ainda da ideia distorcida de messias que têm 

em mente. No seu íntimo continuam a iludir-se, a 

esperar que as previsões ameaçadoras que Ele 

pronuncia sejam fruto de um momento de amargura e 

desconforto, e estão convencidos que no fim tudo 

acabará com um triunfo. 

A condição espiritual destes discípulos é semelhante 

à dos cegos, têm olhos que não se deixam penetrar por 

qualquer feixe de luz, que são insensíveis às cores mais 

intensas. Inicialmente o Mestre tinha-os censurado, mas 

inutilmente: «Ainda não entendeste nem com-

preendestes? Tendes o vosso coração endurecido? 

Tendes olhos e não vedes?» (Mc 8, 17-18); depois tinha 

começado a curar a sua cegueira, com dificuldade, 

intervindo várias vezes, como fez com o cego de 

Betsaida (Mc 8, 22-26). A parte central do Evangelho de 

Marcos é completamente dedicada a estas tentativas de 

Jesus. 

Agora encontra-se em Jericó e, antes de começar a 

subir para Jerusalém, realiza um último sinal: cura outro 

cego. 

Por ocasião da Páscoa, os Judeus mostravam-se 

particularmente generosos com as esmolas:  sentiam-se 

no dever de também envolver na alegria da festa as 

pessoas menos favorecidas. Para os mendigos, a saída 

da cidade de Jericó, onde a estrada começa a subir 

para Jerusalém, era o lugar ideal para se colocarem e 

implorar uma ajuda, favorecidos pela boa disposição 

dos peregrinos. 

 Entre estes mendigos, que se encontravam 

sentados na berma da estrada estava também, no 

momento em que passava Jesus com o grupo de 

discípulos, um cego, identificado com o apelido, 

Bartimeu. 

O relato do seu encontro com Jesus, referido pelos 

três sinóticos, é bem mais do que uma página de 

crónica. Na intenção do evangelista Marcos, é também 

uma parábola, uma alegoria da pessoa iluminada por 

Cristo. 

Só abrindo os olhos podemos seguir Jesus. 

Bartimeu é a imagem do discípulo que finalmente 

abre os olhos à luz do Mestre e se decide a segui-lo 

pelo caminho. 

Consideremos as etapas que o levaram à cura. 

O primeiro enquadramento mostra-o sentado à beira 

do caminho (v. 46). 

Viver é mover-se, projetar, construir, cultivar ideais. 

Bartimeu, pelo contrário, sobrevive, está imóvel, repete 

como um autómato os mesmos gestos e as mesmas 

palavras, faz-se acompanhar todos os dias aos mesmos 

ambientes; parece ter-se resignado à condição infeliz 

que um destino infausto lhe atribuiu. 

Representa a pessoa que ainda não foi iluminada 

pelo Evangelho e pela luz da Páscoa: não caminha em 

direção a uma meta, cambaleia, envolvido na perene e 

misteriosa sucessão do nascer, viver e morrer. 

Pede esmola (v. 46). Não é autossuficiente, deve 

mendigar tudo, até mesmo os afetos, depende dos 

outros, das coisas, dos acontecimentos. 

O primeiro passo que dá, em direção à cura, é a 

tomada de consciência da sua situação (v. 47). 

Só quem se dá conta de levar uma vida sem sentido, 

inaceitável, é que se decide a procurar uma saída. Há 

também quem se adapte à própria condição, quem se 

afeiçoe à doença que lhe permite viver preguiçosamente 

de esmolas, quem aprecie o próprio estado. Bartimeu 

não se resigna às trevas em que está imerso.  

Então, um dia, dá-se conta que algo está para 

mudar. Ouve falar de Jesus (v. 47-48) e compreende 

que está perante a ocasião da sua vida: pode encontrar 

o «Filho de David», ouvir a sua voz sanativa, abrir os 

olhos. Supera a hesitação e os medos, o embaraço e a 

vergonha. Grita, pede ajuda, já não quer permanecer no 

estado em que se encontra. 

Acontece também assim com a cura da cegueira 

espiritual, que começa por uma profunda inquietação 

interior, pela rejeição de uma vida sem valores nem 

ideais, por uma íntima insatisfação que estimula a 

procurar propostas alternativas, que faz com que se 

preste atenção aos discursos novos, a modelos de vida 

diferentes daqueles que a sociedade e a moral corrente 

propõem. 

O encontro com os que seguem o Mestre é o primei- 
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ro passo em direção à luz (v. 47). Antes de alcançar 

Cristo embate-se nos discípulos e encontra dificuldades 

que tem de superar. 

Quem reflete e começa a perguntar-se se aquilo que 

faz tem sentido, bem cedo dá--se conta de andar em 

contramão, sente-se imediatamente contrastado no 

esforço para encontrar a luz do Céu. Os colegas de 

farra, os sócios dos negócios ambíguos e até os 

amigos, talvez mesmo em boa-fé, colocam obstáculos, 

convidam à calma, sugerem que se ponham de lado os 

temas evanescentes da fé, sorriem dos tormentos da 

alma, objetam que se trata de preocupações de gente 

psicologicamente lábil. 

Perante esta oposição o cego não perde a coragem, 

ele continua a invocar a luz; não se envergonha com a 

sua condição, não esconde a sua angústia; grita, pede 

ajuda a quem lhe pode abrir os olhos. 

Por vezes somos impedidos de nos 

aproximarmos. 

Também aqueles que acompanham Jesus podem 

constituir um impedimento para quem procura 

aproximar-se da luz do Evangelho. Parece impossível 

que alguém que seguiu o Mestre desde a Galileia, ouviu 

a sua palavra, e pertence ao grupo dos discípulos possa 

ser ainda espiritualmente cego (Mc 8, 18) e constituir um 

impedimento a quem quer encontrar Cristo. 

No entanto, isto aconteceu em Jericó, onde «muitos 

repreendiam Bartimeu para que se calasse», e continua 

a acontecer nos nossos dias, nos nossos grupos, nas 

nossas paróquias, nas nossas famílias… 

Verificar se fomos realmente iluminados por Cristo 

ou se apenas o seguimos materialmente é bastante 

simples. Revela-o a sensibilidade que temos perante o 

grito do pobre que pede ajuda. Quem fica incomodado, 

quem finge ignorá-lo ou procura fazer com que se cale, 

quem está ocupado com projetos mais elevados, mais 

devotos, mais sublimes, e não tem tempo para cuidar de 

quem cambaleia no escuro, quem crê que haja algo de 

mais importante do que parar para escutar, entender, 

ajudar quem deseja encontrar o Senhor, esta pessoa, 

mesmo se cumpre de forma impecável todas as práticas 

religiosas, está ainda cega. 

Jesus ouve o grito de Bartimeu (v. 49) e exige que o 

tragam a si.  

A sua chamada não chega diretamente ao cego, há 

alguém encarregado de lha transmitir. 

Estes mediadores representam os autênticos 

seguidores de Cristo, sensíveis ao grito de quem 

procura a luz. São aquelas pessoas que dedicam 

grande parte do seu tempo a ouvir os problemas dos 

irmãos em dificuldade, que têm sempre palavras de 

encorajamento, que indicam aos cegos o caminho que 

conduz ao Mestre. 

Nas palavras que dirigem a quem passou uma vida 

nas trevas do erro não há qualquer sinal de reprovação, 

mas apenas o convite à alegria e à esperança: 

«Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te» (v. 

49). 

Mas não desistimos. Por isso conseguimos. 

Chegamos assim à última etapa. O cego atira fora a 

capa, dá um salto e vai ao encontro daquele que lhe 

pode dar a vista (v. 50).  

São gestos muito improváveis, não é assim que 

normalmente um cego se comporta. Seria mais lógico 

esperar que pusesse a capa pelas costas e, 

caminhando com passo incerto, fosse ajudado a 

aproximar-se de Jesus. Mas não, ele lança fora o que 

tem, põe-se em pé de um salto e corre. 

Da forma como é apresentada, a cena só pode ter 

um valor simbólico e quer certamente comunicar uma 

mensagem teológica. 

Em Israel, a capa era considerada o único bem que 

o pobre possuía: «É tudo o que ele tem para cobrir a 

pele; com que é que ele se deitaria?» (Ex 22, 26). Como 

qualquer outro mendigo, também Bartimeu a pôs sobre 

os joelhos e usa-a para recolher as esmolas. O gesto de 

abandoná-la, juntamente com as poucas moedas que 

algum dos passantes mais benévolo tenha lá posto, 

indica o desapego completo, decidido, radical da 

condição em que viveu. A vida que levou até àquele 

momento já não lhe interessa. 

O seu gesto recorda o que os catecúmenos das 

comunidades de Marcos faziam no dia do próprio 

Batismo: lançavam fora a roupa velha, rejeitavam o que 

os impedia de correr atrás do Mestre. Era o sinal da 

renúncia à vida antiga, aos hábitos, aos comporta-

mentos incompatíveis com as escolhas de quem foi 

iluminado por Cristo. 

E começamos uma nova vida. 

O relato termina com o diálogo entre Jesus e o cego 

(v. 51-52). 

A cada pessoa que procura a luz, o Mestre pede que 

faça a sua profissão de fé, que acredite naquele que 

pode abrir-lhe os olhos.  

O encontro com Cristo e com a sua luz deixam a 

pessoa numa condição que não é fácil. 

Bartimeu estava sentado, agora deve caminhar; 

antes tinha uma «profissão» que, bem ou mal, lhe dava 

de comer, agora deve inventar uma vida completamente 

nova; antes tinha onde morar, vivia entre pessoas 

conhecidas e amigas, agora deve partir para uma 

aventura que se apresenta difícil e arriscada. 

Quem se aproxima de Cristo não deve criar a ilusão 

de ir ao encontro de uma vida cómoda e sem 

problemas. A experiência de Bartimeu ensina que é 

árduo o caminho de quem acolheu a luz; esta obriga a 

rever hábitos, comportamentos, amizades, e exige que 

sejam geridos de forma radicalmente nova a vida, o 

tempo, os bens. 

Quem quer ser iluminado por Cristo deve escolher 

entre a velha capa, e a luz. 

Só tem de escolher. Eu prefiro a luz. 
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Oração Universal 
 

 

1 

Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa Diocese 

para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus, 

mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele, 

oremos ao Senhor. 
 

2 

Pelos que exercem o ministério sacerdotal, 

para que nenhuma fraqueza humana os desanime 

e sejam sempre compreensivos como Cristo, 

oremos ao Senhor. 
 

3 

Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, 

para que recordem as palavras dos profetas 

e não esqueçam as promessas da Escritura, 

oremos ao Senhor. 
 

4 

Pelos cegos, os abandonados e os cativos, 

e por aqueles que já perderam toda a esperança, 

para que Deus se lhes revele em plenitude, 

oremos ao Senhor. 
 

5 

Pelos fiéis desta assembleia e da nossa Paróquia, 

para que no meio das angústias clamem com toda fé: 

“Jesus, Filho de David, tende piedade”, 

oremos ao Senhor. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

cf. Sl 19, 6 
 

Celebramos, Senhor, a vossa salvação  

e glorificamos o vosso santo nome. 
 

  OU:  .     
 

Ef 5, 2 

Cristo amou-nos e deu a vida por nós,  

oferecendo-Se em sacrifício agradável a Deus. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 

 
“Sede santos, porque Eu o Senhor vosso Deus, sou 

santo.” (Lv 19,2). 

Não tenhas medo de apontar mais alto, e de te 

deixares amar e libertar por Deus. Não tenhas medo de 

te deixar guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te 

torna menos humano, porque é o encontro da tua 

fragilidade com a força da graça. 

Na vida existe apenas uma tristeza: a de não ser 

santo.  
 

 

 
 

 

 

Monição final 

 
“Desejo agradecer ao Senhor pelo dom da casa 

comum e por todos os homens de boa vontade que 

estão comprometidos em protegê-la. Neste Dia Mundial 

de Oração pelo cuidado da criação, que a Igreja 

Católica, há alguns anos, celebra em união com os 

irmãos ortodoxos, e com o apoio de outras Igrejas e 

Comunidades cristãs, gostaria de chamar a atenção 

para a questão da água, elemento tão simples e 

precioso, cujo acesso infelizmente é difícil para muitos, 

se não impossível. Este mundo tem uma grave dívida 

social para com os pobres que não têm acesso à água 

potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida 

radicado na sua dignidade inalienável» (Laudato sit, 30). 

Para nós cristãos, a água é um elemento essencial de 

purificação e de vida. O pensamento vai imediatamente 

para o Batismo, sacramento do nosso renascimento. A 

água santificada pelo Espírito é a matéria pela qual 

Deus nos vivificou e nos renovou; é a fonte abençoada 

de uma vida que não morre mais. Jesus, durante a sua 

missão, prometeu uma água capaz de saciar para 

sempre a sede do homem (cf. Jo 4,14), e profetizou: 

«Se alguém tem sede, venha a mim e beba» (Jo 7,37). 

Que possam ressoar em nós com força as palavras que 

Ele pronunciou na cruz: «Tenho sede» (Jo 19, 28). O 

Senhor continua a pedir para ser saciado na sua sede, 

pois tem sede de amor. Ele nos pede para dar-Lhe de 

beber nos muitos sedentos de hoje, para então nos 

dizer: «Eu estava com sede e me destes de beber» 

(Mt 25,35) 

Gostaria também de tocar na questão dos mares e 

dos oceanos. Devemos agradecer ao Criador pelo dom 

imponente e maravilhoso das grandes águas e de 

quanto elas contêm (cf. Gen 1,20-21; Sl 146,6), e louvá-

-Lo por ter coberto a terra com os oceanos (cf. Sl 104,6). 

Proteger esse bem inestimável todos os dias, 

representa, hoje, uma responsabilidade imperiosa, um 

desafio real: é necessária uma cooperação eficaz entre 

os homens de boa vontade para colaborar na obra 

contínua do Criador. Não podemos permitir que os 

mares e oceanos se preencham com extensões inertes 

de plástico flutuante. 

Por fim, preocupemo-nos com as jovens gerações e 

rezemos por elas, para que cresçam no conhecimento e 

no respeito pela casa comum e no desejo de cuidar do 

bem essencial da água para o benefício de todos.  
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Agenda Santoral 
 
Dia 27 – B. Gonçalo de Lagos (Presbítero).   

Dia 28 – S. Simão e S. Judas (Apóstolos). 

Dia 30 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Mestre, que eu veja 
 

 
A profecia da primeira Leitura, dizendo que entre os 

que regressam do exílio estaria o cego, foi escolhida 

porque se relaciona com o Evangelho de hoje. Jesus 

realiza a cura de um cego, na cidade de Jericó. Este 

cego tem um nome, chama-se Bartimeu, é uma pessoa 

concreta, é filho de Timeu e estava sentado à beira do 

caminho a pedir esmola. Ouvindo a voz das pessoas, 

perguntou quem estava a passar por ali. Responderam- 

-lhe que era Jesus de Nazaré. Certamente já tinha 

alguma ideia de Jesus, cuja fama se tinha espalhado 

por toda a terra de Israel (Luc 4,37), por causa dos 

milagres realizados. Então cheio de fé e de esperança, 

gritou: “Jesus, Filho de David, tem piedade de mim.” 

Muitos repreendiam-no para o fazer calar. Mas 

Jesus foi sensível àquele pedido persistente e mandou-  

-o chamar. Foram dizer-lhe: Coragem! Levanta-te. Jesus 

chama-te. São Marcos descreve esta cena cheia de 

movimento e realismo de modo que nós podemos 

imaginar o que se passou, como se estivéssemos a ver 

um filme: Aquele homem, deitando fora a capa, 

levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Pela 

maneira de pedir e pela decisão imediata que tomou, 

podemos dizer que este cego reconheceu em Jesus o 

Messias, descendente do célebre rei David. 

Na linguagem bíblica o manto é um símbolo de 

segurança e de poder. Ao tocar no manto de Jesus, os 

doentes ficavam curados: “Onde quer que Jesus 

entrasse, nos povoados, nas cidades ou nos campos, 

levavam os doentes. Rogavam-Lhe que ao menos lhes 

permitisse tocar a borda do Seu manto. E todos os que 

a tocavam ficavam curados (cf. Mc 5, 27. 6, 56). O cego, 

ao abandonar o seu manto faz um corte com o seu 

passado. No tempo de São Marcos, os batizados 

deixavam o seu manto para se revestirem com o manto 

novo do batismo, que simboliza a vida nova da graça. O 

batismo, nos primeiros tempos da Igreja, também se 

chamava iluminação. Era o sacramento da abertura dos 

olhos. O batismo é a passagem das trevas para a luz. 

“Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? O 

cego respondeu-Lhe: Mestre, que eu veja”. 

 Que coisa mais lógica! O cego recuperou a vista e 

seguiu Jesus pelo caminho. 

Senhor Jesus, abre-me os olhos à tua luz. 
 

 

  
 

 

 

Cidade de Jericó 
 

 
A cidade de Jericó, do ponto de vista histórico, é 

uma das mais célebres do mundo. Fica situada cerca de 

250 metros abaixo do nível do mar. Segundo a 

arqueologia já era habitada no ano 7800 a.C. Do ponto 

de vista bíblico, Jericó era o símbolo da entrada na terra 

Prometida como nos lembra o livro de Josué. De Jericó 

a Jerusalém são apenas trinta e cinco quilómetros. São 

Marcos não descreve a subida. Hoje mostrou-nos o 

milagre da cura do cego Bartimeu (Mc 10,46-52). No 

capítulo seguinte, Jesus já se encontra na cidade de 

Jerusalém. No Domingo de Ramos recordámos a frágil 

entrada triunfal. (Mc 11, 1-10) Depois, o evangelista 

descreve a Última Ceia, a Paixão, a Morte e a 

Ressurreição. 

Nas peregrinações à Terra santa, costumamos partir 

de Telavive rumo à Galileia, pela estrada junto ao mar. 

Depois da visita a Nazaré, ao Monte Tabor e ao Lago de 

Tiberíades, regressamos a Jerusalém pelo itinerário do 

Jordão, até Jericó. Jericó é um oásis, é a cidade das 

palmeiras, é a última etapa dos peregrinos para 

chegarem à Cidade Santa. Lembremos que Jesus 

também utilizou este caminho. 

Jericó significa em hebraico “cidade da Lua”. A lua é 

o principal astro da noite. Foi aqui que Jesus fez o 

último milagre, curando o cego Bartimeu. Jesus vai 

vencer a noite onde estava encerrado o pobre cego. 

Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo! Quem me seguir 

não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.” (Jo 8,2) 

O cego Bartimeu, iluminado pelo amor de Jesus, 

começou uma nova vida. Tornou-se modelo de todos 

aqueles a quem Jesus convida: “Se alguém quiser vir 

após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-

-Me. Quem perder a vida por minha causa, há de salvá-     

-la.” (Mc 8,34-35). 

Jesus tinha anunciado: “O filho do homem vai sofrer 

muito, vai ser rejeitado pelos príncipes dos sacerdotes, 

pelos escribas, vai morrer, mas ao fim de tês dias 

ressuscitará. E dizia isto abertamente.” (Mc 8,31-32). Ao 

longo do Evangelho de São Marcos encontramos o 

chamado segredo messiânico. Jesus pedia silêncio 

acerca da sua pessoa. Agora, aproximava-se o tempo 

da Redenção. Já não há segredos. Jesus falava 

abertamente. Agora já não há problemas com a 

verdadeira identidade de Jesus. As pessoas 

repreendiam o cego para que se calasse, mas ele 

gritava cada vez mais: “Jesus, Filho de David, tem 

piedade de mim!” E Jesus aceitou esta oração cheia de 

confiança e confirma com um milagre que os tempos 

Messiânicos tinham chegado. Em Jerusalém Jesus é 

aclamado pela multidão com as mesmas palavras do 

cego Bartimeu. “Hossana, hossana ao Filho de David. 

Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai David.”  
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(Mc 11,10). Os fariseus pedem a Jesus: “Mestre, 

repreende os teus discípulos.” Jesus não os repreendeu 

e fez esta afirmação maravilhosa: “Se eles se calarem 

falarão as pedras.” (Lc 19,39-40). 

Jesus sobe a Jerusalém e os Seus discípulos 

pensam que Ele vai tomar posse do reino de seu pai 

David. A genealogia de Jesus, diz que Ele é 

descendente de David, que havia de nascer em Belém, 

a cidade do Seu antepassado. Jesus vai reinar em 

Jerusalém, como reinou David, mas não é como as 

multidões esperam. Jesus afirmará diante de Pilatos, 

que pergunta: “Então Tu és rei?” Jesus responde-lhe: “É 

como dizes. Eu sou Rei. Mas o meu reino não é deste 

mundo. O meu reino não é daqui” (Jo 18, 36-37). A Sua 

coroa é de espinhos. O Seu poder manifesta-se no 

serviço. O seu reino é eterno e universal, é um reino de 

santidade, amor, justiça e paz. 

“Jesus, Filho de David, tem piedade de mim.” 

Que bela jaculatória para repetirmos com frequência. 
  

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

 
«Como o povo de Israel foi libertado  

graças à paternidade de Deus, 

assim Bartimeu foi libertado graças à  

compaixão de Jesus.» 

  

As três Leituras deste domingo apresentam-nos a 

compaixão de Deus, a sua paternidade, que se revela 

definitivamente em Jesus. 

O profeta Jeremias, em pleno desastre nacional, 

enquanto o povo é deportado pelos inimigos, anuncia 

que «o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel» (31, 

7). E por que o fez? Porque Ele é Pai (cf. 31, 9); e, como 

Pai, cuida dos seus filhos, acompanha-os ao longo do 

caminho, sustenta «o cego e o coxo, a mulher grávida e 

a que deu à luz» (31, 8). A sua paternidade abre-lhes 

um caminho desimpedido, um caminho de consolação 

depois de tantas lágrimas e tantas amarguras. Se o 

povo permanecer fiel, se perseverar na busca de Deus 

mesmo em terra estrangeira, Deus mudará o seu 

cativeiro em liberdade, a sua solidão em comunhão: e 

aquilo que o povo semeia hoje em lágrimas, recolhê-lo-á 

amanhã com alegria (cf. Sl 125, 6). 

Com o Salmo, também nós manifestámos a alegria 

que é fruto da salvação do Senhor: «A nossa boca 

encheu-se de sorrisos e a nossa língua de canções» 

(125, 2). O crente é uma pessoa que experimentou na 

sua vida a ação salvífica de Deus. E nós, pastores, 

experimentamos o que significa semear com fadiga, por 

vezes em lágrimas, e alegrar-se pela graça duma 

colheita que sempre ultrapassa as nossas forças e as 

nossas capacidades. 

O trecho da Carta aos Hebreus apresentou-nos a 

compaixão de Jesus. Também Ele «Se revestiu de 

fraqueza» (cf. 5, 2), para sentir compaixão por aqueles 

que estão na ignorância e no erro. Jesus é o Sumo 

Sacerdote grande, santo, inocente, mas ao mesmo 

tempo é o Sumo Sacerdote que tomou parte nas nossas 

fraquezas e foi provado em tudo como nós, exceto no 

pecado (cf. 4, 15). Por isso, é o mediador da nova e 

definitiva aliança, que nos dá a salvação. 

O Evangelho de hoje liga-se diretamente à primeira 

Leitura: como o povo de Israel foi libertado graças à 

paternidade de Deus, assim Bartimeu foi libertado 

graças à compaixão de Jesus. Jesus acaba de sair de 

Jericó. Mas Ele, apesar de ter apenas iniciado o 

caminho mais importante, o caminho para Jerusalém, 

detém-Se ainda para responder ao grito de Bartimeu. 

Deixa-Se comover pelo seu pedido, interessa-Se pela 

sua situação. Não Se contenta em dar-lhe uma esmola, 

mas quer encontrá-lo pessoalmente. Não lhe dá 

instruções nem respostas, mas faz uma pergunta: «Que 

queres que te faça?» (Mc 10, 51). Poderia parecer uma 

pergunta inútil: que poderia um cego desejar senão a 

vista? E todavia, com esta pergunta feita «face a face», 

direta mas respeitosa, Jesus manifesta que quer escutar 

as nossas necessidades. Deseja um diálogo com cada 

um de nós, feito de vida, de situações reais, que nada 

exclua diante de Deus. Depois da cura, o Senhor diz 

àquele homem: «A tua fé te salvou» (10, 52). É belo ver 

como Cristo admira a fé de Bartimeu, confiando nele. 

Ele acredita em nós, mais de quanto acreditamos nós 

em nós mesmos. 

Há um detalhe interessante. Jesus pede aos seus 

discípulos que vão chamar Bartimeu. Estes dirigem-se 

ao cego usando duas palavras, que só Jesus utiliza no 

resto do Evangelho. Primeiro, dizem-lhe «coragem!», 

uma palavra que significa, literalmente, «tem confiança, 

faz-te ânimo!» É que só o encontro com Jesus dá ao 

homem a força para enfrentar as situações mais graves. 

A segunda palavra é «levanta-te!», como Jesus dissera 

a tantos doentes, tomando-os pela mão e curando-os. 

Os seus limitam-se a repetir as palavras encorajadoras 

e libertadoras de Jesus, conduzindo diretamente a Ele 

sem fazer sermões. A isto são chamados os discípulos 

de Jesus, também hoje, especialmente hoje: pôr o 

homem em contacto com a Misericórdia compassiva 

que salva. Quando o grito da humanidade se torna, 

como o de Bartimeu, ainda mais forte, não há outra 

resposta senão adotar as palavras de Jesus e, 

sobretudo, imitar o seu coração. As situações de miséria 

e de conflitos são para Deus ocasiões de misericórdia. 

Hoje é tempo de misericórdia! 

Mas há algumas tentações para quem segue Jesus. 

O Evangelho de hoje põe em evidência pelo menos 

duas. Nenhum dos discípulos pára, como faz Jesus. 

Continuam a caminhar, avançam como se nada fosse. 

Se Bartimeu é cego, eles são surdos: o seu problema 

não é problema deles. Pode ser o nosso risco: face aos 

contínuos problemas, o melhor é continuar para diante, 

sem se deixar perturbar. Desta maneira, como aqueles  
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discípulos, estamos com Jesus, mas não pensamos 

como Jesus. Está-se no seu grupo, mas perde-se a 

abertura do coração, perdem-se a admiração, a gratidão 

e o entusiasmo e corre-se o risco de tornar-se 

«consuetudinários da graça». Podemos falar d’Ele e 

trabalhar para Ele, mas viver longe do seu coração, que 

Se inclina para quem está ferido. Esta é a tentação 

duma «espiritualidade da miragem»: podemos caminhar 

através dos desertos da humanidade não vendo aquilo 

que realmente existe, mas o que nós gostaríamos de 

ver; somos capazes de construir visões do mundo, mas 

não aceitamos aquilo que o Senhor nos coloca diante de 

olhos. Uma fé que não sabe radicar-se na vida das 

pessoas, permanece árida e, em vez de oásis, cria 

outros desertos. 

Há uma segunda tentação: cair numa «fé de tabela». 

Podemos caminhar com o povo de Deus, mas temos já 

a nossa tabela de marcha, onde tudo está previsto: 

sabemos aonde ir e quanto tempo gastar; todos devem 

respeitar os nossos ritmos e qualquer inconveniente 

perturba-nos. Corremos o risco de nos tornarmos como 

«muitos» do Evangelho que perdem a paciência e 

repreendem Bartimeu. Pouco antes repreenderam as 

crianças (cf. 10, 13), agora o mendigo cego: quem 

incomoda ou não está à altura há que excluí-lo. Jesus, 

pelo contrário, quer incluir, sobretudo quem está 

relegado para a margem e grita por Ele. Estes, como 

Bartimeu, têm fé, porque saber-se necessitado de 

salvação é a melhor maneira para encontrar Jesus. 

E, no fim, Bartimeu põe-se a seguir Jesus ao longo 

da estrada (cf. 10, 52). Não só recupera a vista, mas 

une-se à comunidade daqueles que caminham com 

Jesus. Queridos irmãos [...] peçamos (ao Senhor) um 

olhar são e salvo, que saiba irradiar luz, porque recorda 

o esplendor que o iluminou. Sem nos deixarmos jamais 

ofuscar pelo pessimismo e pelo pecado, procuremos e 

vejamos a glória de Deus que resplandece no homem 

vivo. 

 Papa Francisco,  

Homilia, Basilica Vaticana,  

outubro de 2015 

 
 

 
 

 

 

Sabias que… 

 
A cidade das palmeiras 

 

Jericó, a cidade das palmeiras, está no deserto de 

Judá. É um oásis alimentado por várias correntes. A 

Jericó que Jesus conheceu estava às portas do deserto. 

Obtinha a sua riqueza cobrando impostos às caravanas 

que chegavam do Oriente trazendo incenso, 

especiarias, tecidos, sésamo… 

Era uma cidade de contrastes. Herodes tinha aqui 

um belo palácio de Inverno. Zaqueu, chefe da 

alfândega, enriqueceu cobrando impostos. Aqui 

mendigava o cego Bartimeu.  

Jesus ofereceu a salvação a todos. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (90) 
 

 

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” 

Esquecer o que fomos viver o que somos. É preciso 

perceber quando um ciclo chega ao fim. É preciso não 

querer permanecer nele, não querer perder a alegria, a 

esperança, o sentido dos outros ciclos que precisamos 

de viver. É preciso avançar para além das perguntas 

que ficam a pairar em nós (do «por que é que isto me 

aconteceu?»).  

É preciso aprender que ninguém pode estar ao 

mesmo tempo no presente e no passado. O que foi não 

volta, o que temos é o agora, e o que vamos ter é o 

melhor que conseguirmos fazer hoje. É preciso aprender 

a abrir espaço no coração para as coisas novas. É 

preciso aprender a deixar ir embora. Soltar. Desprender. 

Saber que às vezes ganhamos, às vezes perdemos. E 

aprender, aprendemos sempre. Esquecer o que fomos 

para viver o que somos. Seguir em frente. 
  

– Nunca te arrependas de ter um bom coração. 

Nunca. 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 

 
Senhor, devolve aos nossos olhos um olhar limpo e 

puro, capaz de comunicar ternura, disposto à 

compaixão, sensível à dor, preparado para curar com o 

remédio dos sorrisos. 
 

Senhor, abre a nossa inteligência aos segredos do 

mundo e da vida. Concede-nos a vontade de aprender, 

e entusiasmo para estudar, para trabalhar, para servir. 

Que nunca nos cansemos de conhecer coisas novas. 
 

Senhor, afasta de nós a cegueira que leva ao ódio para 

que vejamos todos com a luz nova do perdão. 
 

 

 

Se choras de noite porque não há Sol,  
nunca verás as estrelas.  

 

(Tagore). 
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Seis Adágios populares 

 
1 

Comidas apimentadas, 

 fazem borbulhas às carradas. 

2 

Pelo São Martinho bebe o vinho,  

e deixa a água para o moinho. 

3 

Vinho verde em janeiro, 

 é mortalha no telheiro. 

4 

Vinho com melancia, 

 faz pneumonia. 

5 

Vinho turvo, madeira verde e pão quente, 

 são três inimigos da gente. 

6 

Livra-te da fruta mal sazonada, 

 que é peste disfarçada. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana, estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

Paróquias: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– LÚCIA GOMES, no próximo sábado, dia 30 de 

outubro.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– FERNANDO NETO, na próxima terça-feira, dia 26 de 

outubro.  
 

O Jornal do Leitor deseja um bom e feliz aniversário 

à Lúcia e ao Fernando, festejado com muito bolo e 

muito champagne. 

Parabéns, a ambos! 
 

 

 
A caridade é uma presença.  

É preciso não só dar, mas dar-se.  
 

(Raúl Follereau). 

 
Se ajudar uma só pessoa a ter esperança,  

não terei vivido em vão.  
 

(Luther King) 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Seis piadas sobre alentejanos 

 
1 

 

Economizar. 
 

Um alentejano: 

– Ó mulher, estou a morrer de cansaço…. Vim a 

correr atrás do autocarro e acabei por chegar até aqui… 

O meu consolo é que economizei dois euros… 

– Mas tu és mesmo burro!  

Por que é que não correste atrás de um táxi? Terias 

economizado muito mais! 

 

2 
 

Denunciou-se. 
 

Outro alentejano. 

O Joaquim comprou um telemóvel. No mesmo dia 

resolve ir a um motel com a sua secretária.  

Quando estão na cama (a dormir, claro!) o telefone 

toca: 

– Estou sim! Sim, Maria! Como é que sabias que eu 

estava no motel? 

 

3 
 

Trabalheira.  
 

O funcionário duma empresa alentejana vai ter com 

o seu chefe e diz-lhe: 

– Chefe, os nossos arquivos estão a abarrotar. Será 

que poderíamos deitar fora as pastas e documentos 

com mais de 20 anos? 

– Ótima ideia! Mas antes tire uma fotocópia a tudo.  

 

5 
 

Gostar.  
 

Um alentejano recebeu um pijama de presente de 

aniversário e gostou tanto dele que só o tira na hora de 

dormir.  

 

6 
 

Preguiça.  
 

A mãe de um jovem alentejano vai viajar: 

– Queres que a mamã te traga alguma coisa da 

viagem, meu querido? 

– Ó mãe… traz-me um relógio que diga as horas… 

– Então o teu não diz? 

– Não! Eu tenho de olhar para ele para saber… 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Escala de Leitores 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

24-10-2021  

 XXX 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 Armanda Nunes Fernanda Olinda 

1.ª Leitura Graça Coelho Martinho Matos 

2.ª Leitura Joaquim Mendes Jacinta Carneiro 

Oração Univers. Armanda Nunas Fernanda Olinda 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 

 
 

ESCALA DE M.E.C.s  

24-10-2021  

 XXX 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 Alzira Nunes Manuel Leão 

Local - 2  - A - Maria Guiomar José M.ª Matos 

Local - 3 Alexandra Brito Glória Martins 

Local - 4 Filipe Freitas Carla Sousa 

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. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO PREPOSITADAMENTE 

EM BRANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 

FALAR…  

aprender a falar, é aprender a traduzir. 
  

(Octávio Paz) 
 
 

 

Jornal concluído em 14 de setembro. 
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