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XXXI Domingo Comum 
 

A palavra amor está continuamente a ser usada 

pelas pessoas, mas com os sentidos mais diversos. 

Esconde, muitas vezes, um instinto sexual 

descontrolado, ou um egoísmo ditador que tudo quer 

submeter aos seus caprichos. 

É também uma etiqueta que se coloca nas mais 

diversas iniciativas, ocultando intenções que ficam 

ocultas. 

E, no entanto, o cristianismo é uma escola do 

verdadeiro amor, fazendo brilhar em obras diante do 

mundo aquilo que é amar de verdade. Poderíamos falar 

de São João Bosco, Santa Teresa de Calcutá, de Santa 

Teresa Benedita da Cruz, de São João Paulo II que, 

mais do que com palavras, nos ensinaram o que é amar 

a sério. 

Deste amor nos fala toda a Liturgia da Palavra deste 

XXXI Domingo do Tempo Comum. A poucos passos do 

fim do ano litúrgico, vem recordar-nos que o amor é a 

nossa vocação fundamental e a meta dos nossos 

passos. 
 
 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

SL 37, 22-23 

Não me abandoneis, Senhor;  

meu Deus, não Vos afasteis de mim.  

Senhor, socorrei-me e salvai-me. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Pode-se mandar no coração? 

O faraó era o amado do deus Rá. Desde tempos 

imemoriais que o deus Rá motivava as suas 

intervenções a favor do soberano com a fórmula: «Pelo 

amor que tenho por ti.» 

O Deus de Israel não conhecia este sentimento doce 

e delicado. Nos textos mais antigos da Bíblia são-lhe 

atribuídas apenas paixões fortes: Ele arrepende-se, 

indigna-se, sofre (Gn 6, 6-7), manifesta a nobre lealdade 

do feudatário (da submissão, de subordinação) para 

com o seu vassalo, mas não o amor, é por isso que se 

compreende porque Israel, tomado pelo terror, tenha 

suplicado a Moisés: «Fala tu connosco, que nós 

escutaremos; mas que não fale Deus connosco, para 

não morrermos» (Ex 20, 19). 
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Deus contemplou a criação e «viu que era bom», 

mas não se alude a uma sua emoção de alegria; são 

referidas as suas alianças com Noé e Abraão, mas seria 

inútil procurar no texto sagrado, como razão da sua 

escolha, a indicação de que os amava. O Senhor ouve o 

lamento do seu povo oprimido no Egipto, recorda-se da 

sua aliança, vê, preocupa-se (Ex 2, 23-25), mas também 

aqui não se refere o amor. Israel tinha relutância (tinha 

repugnância) em atribuir ao Senhor o verbo 'aheb’, 

amar, devido às suas conotações eróticas. 

Foi Oseias quem introduziu a imagem do afeto 

conjugal e, depois dele, nenhuma expressão deste 

amor, nem mesmo a mais audaz, foi posta de lado. 

Serviu para exprimir os afetos, as emoções, a ternura de 

Deus para com o ser humano. Descobriu-se o seu amor 

pelos patriarcas (Dt 4, 37), Abraão foi reconhecido como 

«seu amigo» (Is 41, 8), foi-lhe atribuído o afeto 

inveterado de um pai (SI 103, 13) e o juramento: «Ainda 

que os montes sejam abalados e tremam as colinas, o 

meu amor por ti nunca mais será abalado» (Is 54, 10). 

Depois de se ter dado conta deste amor perene 

(amor eterno) e gratuito, Israel sentiu a necessidade de 

lhe corresponder e entendeu que um Deus que ama 

assim, sem condições, tem o direito de mandar até no 

coração e de exigir também aquilo que humanamente 

seria impossível: «Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de 

comer; se tem sede, dá-lhe de beber» (Pr 25, 21). 

– Só quem entendeu que Deus é amor se torna 

capaz de amar. 
  

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Dt 6, 2-6 

 

  

MONIÇÃO: 

 

Moisés recorda ao Povo de Deus os compromissos da 

Aliança com o Senhor no monte Sinai. A fórmula usada pelo 

condutor do Povo, através do deserto — a “Shema’ Israel” — 

era repetida por todos os Hebreus, como oração. 

Era uma solene proclamação de fé que todo o israelita 

devia fazer diariamente. É uma afirmação da unicidade de 

Deus e um convite a amar a Deus com todo o coração, com 

toda a alma e com todas as forças. 

 

~~  ~~  ~~  ~~  ~~ 

 

Escuta, Israel: o Senhor nosso Deus  

é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus 

com todo o teu coração, com toda a tua alma e com 

todas as tuas forças. As palavras que  

hoje te prescrevo ficarão gravadas  

no teu coração». 
 

(Dt 6, 4-6) 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo:  
2«Temerás o Senhor, teu Deus, todos os dias 

da tua vida, cumprindo todas as suas leis e 

preceitos que hoje te ordeno, para que tenhas 

longa vida, tu, os teus filhos e os teus 

netos. 3Escuta, Israel, e cuida de pôr em prática 

o que te vai tornar feliz e multiplicar sem 

medida na terra onde corre leite e mel, 

segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus 

de teus pais. 4Escuta, Israel: o Senhor nosso 

Deus é o único Senhor. 5Amarás o Senhor teu 

Deus com todo o teu coração, com toda a tua 

alma e com todas as tuas forças. 6As palavras 

que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu 

coração». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A Leitura não contém palavras e expressões propriamente 

difíceis, mas requer uma acurada (uma esmerada) atenção e 

preparação. 

Esta leitura proclama algo central para a vida orante do 

Povo de Israel, como anúncio de felicidade e das 

recomendações de Deus para o povo. O Leitor deve, portanto, 

manifestar este caráter exortativo.  

Contudo, exercita as palavras: Deuteronómio (já leram 

“Doutrodemónio !!!”) / Temerás / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Os filhos de Agar (a egípcia, criada de Sara esposa 

de Abraão), habitantes do deserto da Arábia, eram co-

nhecidos pelos seus provérbios e expressões 

sapienciais; os mercantes de Merra e de Teman eram 

narradores de fábulas, na sua terra tinham aparecido os 

famosos gigantes dos tempos antigos, de estatura 

elevada, especialistas da guerra. No entanto, nenhum 

destes povos tinha sido escolhido por Deus; a nenhum 

deles tinha revelado a via da sabedoria (Br 3,23-27). No 

Sinai, entregara-a a Moisés e, a partir daquele dia, Israel 

considerava-se o depositário, no mundo, da sabedoria e 

da inteligência: «Ditosos somos nós, ó Israel, porque 

conhecemos o que agrada a Deus» (Br 4, 4). Ainda 

hoje, na oração da manhã, cada hebreu agradece a 

Deus da seguinte forma: «Bendito és tu Senhor que nos 

escolheste entre todas as nações e nos deste a tua lei.» 

É no contexto deste justificado orgulho nacional que 

deve ser visto o trecho de hoje. 
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Começa (v. 2-4) com a exortação a temer o Senhor. 

Não é o convite a ter medo: o medo pressupõe uma 

imagem de Deus incompatível com a revelação bíblica. 

Temer a Deus significa pôr-se diante dele numa atitude 

de total abandono, quer dizer disponibilidade para 

acolher docilmente a sua vontade de bem. «Sei agora 

que, na verdade, temes a Deus» diz o anjo do Senhor a 

Abraão (Gn 22, 12). Queria dizer: «Agora sei que tu és 

fiel a Deus e lhe obedeces em tudo.» Tementes a Deus 

são todas aquelas pessoas que se lhe submetem e 

estão prontas a fazer seja o que for que Ele peça, não 

porque receiem os seus castigos, mas porque, estando 

certas do seu amor, confiam cegamente nele. 

Na segunda parte do trecho (v. 4-6) é introduzido o 

célebre texto que todo o israelita piedoso repete, 

também nos dias de hoje, três vezes por dia: «Escuta, 

Israel…». 

Começa com a profissão de fé na unicidade de 

Deus: «O Senhor nosso Deus é o único Senhor» (v. 4). 

A tentação mais subtil não é o ateísmo (a descrença, 

a negação de Deus), mas o politeísmo (o paganismo, a 

aceitação de vários deuses), a escolha de construir 

«vitelos de ouro» e ligar o próprio coração a ídolos que 

iludem, prometem satisfações, serenidade e paz, mas 

que depois atraiçoam, escravizam, desumanizam quem 

os venera. Consciente deste perigo, cada israelita sente 

a necessidade de recordar a si mesmo a verdade 

fundamental da sua fé: o Senhor é um só.    

Depois   vem   a   recomendação: «Amarás o Senhor 

teu Deus» (v. 5).  

No livro do Deuteronómio, os verbos temer e amar 

podem ser usados com o mesmo sentido, exprimindo 

ambos um apego exclusivo ao Senhor. 

O amor a Deus não deve ser identificado com a 

prática dos deveres religiosos, com a participação em 

atos de culto; para obterem os favores dos deuses, os 

povos do antigo Médio Oriente ofereciam holocaustos 

de animais e as primícias das colheitas, convencidos de 

que, no caso de o suave odor das vítimas não subir 

direito ao céu, os deuses zangar-se-iam e enviariam 

doenças, seca e carestias.  

Também Israel, durante um longo período, concebeu 

a sua relação com o Senhor em termos cultuais (com 

práticas de culto). Considerava poder obter os favores 

do seu Deus oferecendo-lhe, como faziam os pagãos, 

sacrifícios e holocaustos.  

Não é assim que o Senhor quer que se manifeste o 

amor por Ele. As acusações dos profetas contra o 

ritualismo religioso são violentas: «De que me serve a 

mim a multidão das vossas vítimas – diz o Senhor. Não 

me ofereçais dons inúteis, o incenso   é-me abominável; 

as celebrações lunares, os sábados, as reuniões de 

culto, as festas e as solenidades são-me insuportáveis. 

Quando levantais as vossas mãos, afasto de vós os 

meus olhos; podeis multiplicar as vossas preces, que Eu 

não as atendo. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é 

justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, 

defendei as viúvas» (Is 1, 10-20; Am 5, 21-25). 

O amor que Deus pretende não é um sentimento 

fugaz (passageiro), uma emoção momentânea, uma 

declaração de afeto feita com a boca, mas a adesão 

total a Ele no cumprimento da sua vontade. 

Para os semitas (não são propriamente uma raça. 

São povos cujas línguas são afins), o coração era não 

só a sede das emoções, mas também da racionalidade 

e das decisões. Amar a Deus com todo o coração 

significa entregar-lhe o controlo de todas as escolhas e 

sentimentos. Quer dizer também conservar um coração 

indiviso, um coração onde não haja espaço para os 

ídolos. Se é o Senhor que enche o coração com a sua 

palavra, passa a ser impossível dar peso à avidez de 

dinheiro, aos caprichos e às ambições na avaliação do 

que se deve fazer, dizer ou querer. 

Com toda a alma. A alma na Bíblia equivale à vida. 

Nenhum instante pode ser passado em desacordo com 

o projeto do Senhor. Os rabis ensinavam: o verdadeiro 

israelita ama Deus sempre, até mesmo quando este lhe 

tira a vida. 

Com toda a força significa utilizar todas as energias 

e capacidade próprias na realização dos desígnios do 

Senhor. Com o termo «força» os Israelitas indicavam 

também os bens materiais, por isso estavam sempre 

dispostos, quando necessário, a sacrificar tudo o que 

possuíam como prova do seu apego à fé. 
 

 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 17 (18), 2-3.4.47.50-51ab (R.2) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Ao cantar o salmo responsorial, proclamamos que a 

salvação chega até nós quando invocamos o Senhor. 

Depois de termos ouvido o Seu convite à fidelidade ao Seu 

Amor, invocamo-l’O pedindo a Sua ajuda para vivermos e 

amarmos com fidelidade. 

  
 

REFRÃO: 

 
EU VOS AMO, SENHOR: 

VÓS SOIS A MINHA FORÇA. 

 
 

SALMO: 

 
Eu Vos amo, Senhor, minha força, 

minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador, 

meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança, 

meu protetor, minha defesa e meu salvador. 
  

Invoquei o Senhor – louvado seja Ele – 

e fiquei salvo dos meus inimigos. 

Viva o Senhor, bendito seja o meu protetor; 

exaltado seja Deus, meu salvador. 
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Senhor, eu Vos louvarei entre os povos 

e cantarei salmos ao vosso nome. 

O Senhor dá ao seu Rei grandes vitórias 

e usa de bondade para com o seu Ungido. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 7, 23-28 

 
MONIÇÃO: 

 
O autor da Carta aos Hebreus apresenta-nos Jesus Cristo 

como o sumo-sacerdote que veio ao mundo para cumprir o 

projeto salvador do Pai e para oferecer a sua vida em doação 

de amor a todos nós. 

Jesus Cristo, com a Sua obediência ao Pai e entrega em 

favor dos homens, ensina-nos qual a melhor forma de 

manifestarmos o nosso amor a Deus. 

 
 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

 

Irmãos: 23Os sacerdotes da antiga aliança 

sucederam-se em grande número, porque a 

morte os impedia de durar sempre. 24Mas 

Jesus, que permanece eternamente, possui um 

sacerdócio eterno. 25Por isso pode salvar para 

sempre aqueles que por seu intermédio se 

aproximam de Deus, porque vive 

perpetuamente para interceder por eles. 26Tal 

era, na verdade, o sumo sacerdote que nos 

convinha: santo, inocente, sem mancha, 

separado dos pecadores e elevado acima dos 

céus, 27que não tem necessidade, como os 

sumos sacerdotes, de oferecer cada dia 

sacrifícios, primeiro pelos seus próprios 

pecados, depois pelos pecados do povo, 

porque o fez de uma vez para sempre quando 

Se ofereceu a Si mesmo. 28A Lei constitui 

sumos sacerdotes homens revestidos de 

fraqueza, mas a palavra do juramento, 

posterior à Lei, estabeleceu o Filho sumo 

sacerdote perfeito para sempre. 

 

Palavra do Senhor. 

 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Leitura tem frases muito longas e com várias orações 

que pedem uma boa respiração e uma atenção às pausas ao 

longo do texto. As pausas localiza-as na pontuação do texto 

que deves respeitar. 

Exercita palavras, como: sucederam-se / sacerdócio / 

intermédio / perpetuamente / interceder / sacrifícios / constitui / 

ou outras.  
 

 
 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Os judeus que se tinham convertido a Cristo 

cultivavam uma recordação nostálgica (saudosa) da sua 

antiga tradição religiosa. Recordavam as cerimónias 

grandiosas no templo de Jerusalém, a solenidade com 

que eram oferecidos os sacrifícios, os esplêndidos 

mantos dos sacerdotes, os perfumes dos incensos, o 

som melodioso das harpas, os cantos que 

acompanhavam as celebrações litúrgicas. 

Quase sempre as pessoas permanecem muito 

ligadas às manifestações exteriores de religiosidade 

porque estas comunicam uma agradável sensação de 

se oferecer algo a Deus. 

No trecho de hoje o autor responde à angústia 

espiritual destes hebreus nostálgicos e afirma que o 

sacerdócio de Jesus e o culto que Ele oferece são 

infinitamente superiores. 

Apresenta algumas razões: antes de mais, os 

sacerdotes do templo eram muitos porque a morte 

obrigava a que fossem substituídos. Jesus, pelo 

contrário, permanece para sempre, tem um sacerdócio 

que não acaba e, perante Deus, continua a interceder 

por nós (v. 22-25). 

Depois, os sacerdotes do templo eram pecadores e 

ofereciam sacrifícios de expiação não só pelo povo, mas 

também por si mesmos. Jesus é puro, santo e sem 

mancha; foi tentado, como nós, mas nunca foi vencido 

pelo mal (v. 26). 

Por fim, Cristo é superior porque não ofereceu 

sacrifícios materiais, como faziam os sacerdotes que 

apresentavam a Deus bois, rolas, cordeiros e frutos da 

terra; estes sacrifícios tinham que ser continuamente 

repetidos já que eram incapazes de obter a salvação. 

Jesus ofereceu a sua vida de uma vez para sempre (v. 

27-28). 

O autor da carta não responde, aos hebreus 

nostálgicos, da forma que algum de nós seria tentado 

fazer: nas nossas igrejas as liturgias são ainda mais 

solenes do que as do templo, os nossos paramentos 

são mais preciosos... Pelo contrário, declara que o culto 

oferecido por Cristo é completamente diferente. 

Também os sacrifícios dos cristãos são diferentes dos 

do templo, são «espirituais», consistem no dom da vida 

ao próximo, como Cristo fez (Rm 12, 1). 
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Aclamação ao Evangelho 

Jo 14, 23 
 

 

MONIÇÃO: 

 
São palavras cheias de esperança as que Jesus dirige aos 

Onze na Última Ceia, no clima de intimidade do Cenáculo: 

como prémio da nossa fidelidade ao Amor de Deus, a 

Santíssima Trindade fará de nós o Seu templo vivo. 

Alegremo-nos e manifestemos a nossa alegria e gratidão, 

aclamando o Evangelho com o canto do Aleluia. 

 
 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 
 

ACLAMAÇÃO: 

 

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra, diz o 

Senhor; 

meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Mc 12, 28b-34 

 
 

 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 28baproximou-se de Jesus 

um escriba e perguntou-Lhe: «Qual é o 

primeiro de todos os mandamentos?» 29Jesus 

respondeu: «O primeiro é este: ‘Escuta, Israel: 

O Senhor nosso Deus é o único Senhor.  
30Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 

coração, com toda a tua alma, com todo o teu 

entendimento e com todas as tuas forças’. 31O 

segundo é este: ‘Amarás o teu próximo como a 

ti mesmo’. Não há nenhum mandamento maior 

que estes». 32Disse-Lhe o escriba: «Muito bem, 

Mestre! Tens razão quando dizes: Deus é único 

e não há outro além d’Ele. 33Amá-l’O com todo 

o coração, com toda a inteligência e com todas 

as forças, e amar o próximo como a si mesmo, 

vale mais do que todos os holocaustos e 

sacrifícios». 34Ao ver que o escriba dera uma 

resposta inteligente, Jesus disse-lhe: «Não 

estás longe do reino de Deus». E ninguém mais 

se atrevia a interrogá-l’O. 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
É um pouco enigmática (um pouco confusa), a 

conclusão deste trecho. Por que motivo Jesus não 

convida o escriba a segui-lo? Por que não lhe sugere o 

passo seguinte para entrar no reino de Deus? Ao 

homem rico tinha imediatamente indicado o que ainda 

lhe faltava: «Vai – dissera-lhe – vende tudo o que tens, 

dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no Céu. 

Depois, vem e segue-me» (Mc 10, 21).  

Deixemos por um momento estas perguntas de lado 

e comecemos a enquadrar o episódio de modo a 

podermos compreender a sua mensagem. 

Há três dias que Jesus está em Jerusalém. Expulsou 

os vendedores do lugar santo (Mc 11, 15-18), gesto este 

que comprometeu definitivamente o seu relacionamento 

com a autoridade religiosa. 

Os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos 

estudam o modo de o apanhar em falso: fazem-lhe 

perguntas manhosas e pesam cada uma das suas 

palavras, com a intenção de encontrar um pretexto para 

o poderem acusar e condenar. Enquanto Ele circula 

pelo templo aproximam-se e põem-lhe uma série de 

questões de carácter religiosos e político. Jesus 

responde a todas, pacatamente e com muita habilidade, 

de modo que até os seus adversários ficam 

surpreendidos e admirados (Mc - capít. 11 e 12). 

O Evangelho de hoje coloca-se neste contexto 

polémico. Um escriba que assistiu às suas controvérsias 

precedentes (anteriores) aproxima-se e também ele lhe 

faz uma pergunta: «Qual é o primeiro de todos os 

mandamentos?» Ao contrário dos colegas que o 

precederam, ele não o faz por rancor a Jesus, não 

pretende pô-lo à prova; ouviu falar dele e quer verificar 

(quer testar) a sua preparação bíblica. 

Estudando as sagradas Escrituras, os rabis tinham 

encontrado 613 mandamentos e tinham-nos separado 

em preceitos negativos (que indicavam as ações a evitar 

e que eram 365 como os dias do ano) e preceitos 

positivos (que impunham ações a realizar e que eram 

248 como os ossos do corpo humano). Alguns destes 

preceitos eram considerados ligeiros, outros graves, 

mas a obrigação de os observar era igualmente 

rigorosa. As mulheres estavam dispensadas dos 248 

positivos, porém também para elas continuavam a ser 

demais. Discutia-se se seria possível resumi-los, reduzi- 

-los ao essencial. Alguns rabis não queriam sequer ouvir 

falar de tal proposta. Conta-se que um dia o rabi 

Shammai correu à pancada um pagão que, tendo 

pressa de se tornar judeu, lhe pedira uma síntese da lei  
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de Deus. Outros rabis, pelo contrário, eram mais 

razoáveis; consideravam que os pobres da terra nunca 

poderiam aprender sequer todos esses preceitos, 

quanto mais observá-los. 

Muitos mestres afirmavam que o mais importante 

dos mandamentos era o da observância do sábado; 

outros consideravam que o principal fosse o que 

impunha que não houvesse outros deuses; era famosa 

a opinião do rabi Hillel: «Aquilo que não desejas para ti, 

não o faças ao teu próximo; aqui está toda a lei, o resto 

é apenas comentário.» O rabi Akiba ensinava assim: 

«Ama o teu próximo como a ti mesmo; este é o grande 

princípio da lei» e o rabi Simão, chamado o Justo, 

afirmava: «O mundo apoia-se em três coisas: a lei, o 

culto e as obras de amor.» 

Qual era a posição de Jesus acerca deste assunto 

tão debatido? 

Ele dava a impressão de ser uma pessoa muito 

compreensiva para com os pecadores e as suas 

fraquezas, não era intransigente como o Rabi Shammai, 

portanto, devia ser favorável à síntese. Ouve ocasiões 

em que se tinha posto contra os «sábios» que com-

plicavam a vida das pessoas simples, carregando sobre 

elas o jugo insuportável das prescrições minuciosas, 

das inúmeras práticas impostas pela tradição dos 

antigos. 

A resposta que dá ao escriba refere a mais 

conhecida das orações de Israel: «Escuta, Israel: o 

Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor 

teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, 

com todo o teu entendimento e com todas as tuas 

forças.» Depois, sem que ninguém lhe perguntasse 

nada, acrescenta um segundo mandamento, tirado do 

livro do Levítico: «Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo» (Lv 19, 18).  

Como ficamos a saber da primeira leitura, Deus deve 

ser amado com coração, alma e força (Dt 6, 4). Mas 

para Jesus não basta: a estas três faculdades Ele 

acrescenta também todo o entendimento. 

Se queremos que a adesão a Deus seja sólida e 

inabalável (seja firme) não a podemos basear em 

emoções religiosas fugazes, ou fazê-la depender de 

uma qualquer devoção piedosa. Deve envolver o en-

tendimento, deve ser fruto de uma escolha consciente e 

bem ponderada, que também satisfaça plenamente a 

razão.  

Quem não dedica tempo ao estudo da palavra de 

Deus, quem se desinteressa dos temas teológicos e dos 

problemas eclesiais, quem não é capaz de dar as 

razões da sua fé, também não pode afirmar que ama 

Deus com todo o entendimento. 

Depois o amor a Deus é associado ao amor ao ser 

humano, a ponto de tornar inseparáveis os dois 

mandamentos. Mesmo se nem sempre é fácil 

estabelecer aquilo que concretamente é conveniente 

fazer, é bastante claro em que consiste o amor ao 

próximo: é a disponibilidade a fazer sempre o que é bem 

para o outro. Pelo contrário, não é absolutamente 

evidente o que signifique amar a Deus, e qual é a 

relação entre os dois mandamentos. 

O amor ao próximo exige empenhamento, para fazer 

de modo que a ninguém faltem alimentos, roupa, 

assistência, instrução e tudo aquilo que é necessário à 

vida. No entanto, este empenho não deve fazer passar 

para segundo plano os deveres para com Deus: a 

oração, a missa dominical e as práticas religiosas. Uma 

parte do tempo deve ser dedicada ao trabalho, à família, 

aos amigos, mas não se pode roubar a Deus a parte 

que lhe diz respeito. 

Esta interpretação, bastante difundida, não é 

satisfatória e é até mesmo perigosa. Vistos desta 

maneira, os dois mandamentos estão em contraposição 

um com o outro e criam uma espécie de competição 

entre Deus e o homem, já que o que é dado a um é ti-

rado ao outro e nenhum deles pode ser plenamente 

satisfeito. 

Notamos que apenas no Evangelho de Marcos os 

dois mandamentos são postos numa ordem hierárquica, 

em que se afirma que há um primeiro preceito, 

claramente mais importante, e um segundo. 

Mateus refere a resposta de Jesus ao rabi de forma 

mais esfumada: «O segundo é semelhante» (Mt 22, 39), 

portanto não é inferior, como parecia resultar na versão 

de Marcos. 

Em Lucas há um passo ulterior, não se refere um 

primeiro e um segundo, mas um só mandamento: 

«Amarás ao Senhor, teu Deus... e ao teu próximo como 

a ti mesmo» (Lc 10, 27). 

Em todo o resto do Novo Testamento já não se fala 

de dois mandamentos que resumem toda a lei, mas de 

um só, e este é o amor ao homem. 

No Evangelho de João, Jesus declara: «É isto que 

vos mando: que vos ameis uns aos outros» (Jo 15, 17) e 

Paulo afirma que quem ama o próximo cumpre 

plenamente a lei, «de facto, o preceito: não cometerás 

adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem 

como qualquer outro mandamento, estão resumidos 

numa só frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 

É no amor que está o pleno cumprimento da lei» (Rm 

13, 8-9). Escrevendo aos Gálatas, é ainda mais 

explícito: «Toda a lei se cumpre plenamente nesta única 

palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo» (Gl 5, 

14).  

Os dois mandamentos não podem ser separados, 

porque são a manifestação de um único amor, como 

afirma João: «Se alguém disser: eu amo a Deus, mas 

tiver ódio ao seu irmão, esse é um mentiroso; pois 

aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode 

amar a Deus, a quem não vê» (1 Jo 4, 20). 

Amar a Deus não significa dar-lhe alguma coisa 

(tempo, orações, cantos...), mas partilhar o seu projeto a 

favor do ser humano, acolher o seu amor e efundi-lo 

sobre as outras pessoas. 

Pode existir o perigo de amar a pessoa sem amar a 

Deus? 

Uma tal eventualidade é tão impossível que a Bíblia 

nem sequer a toma em consideração. Se alguém ama o  
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Cpróximo é certamente animado pelo Espírito, porque o 

amor só pode vir de Deus (1 Jo 4, 7). 

Fica apenas por esclarecer o que entende Jesus por 

próximo. 

Já no livro do Levítico, entre as pessoas a amar, 

está incluído o estrangeiro: «O estrangeiro que reside 

convosco será tratado como um dos vossos 

compatriotas e amá-lo-ás como a ti mesmo» (Lv 19, 34) 

e muitos rabis, referindo-se ao trecho do Génesis onde 

se evidencia que Deus criou o ser humano à sua 

semelhança (Gn 5, 1), afirmavam que o termo próximo 

incluía todos os seres humanos. Normalmente, porém, o 

mandamento era visto como relativo apenas aos 

membros do povo de Israel ou, no máximo, àqueles que 

residiam dentro dos confins da Terra Santa. 

Jesus põe fim a todas as discriminações e declara 

sem hesitações e de forma inequívoca: próximo é todo 

aquele que se encontre em necessidade, quer seja 

amigo ou inimigo (Mt 5, 43-48).  

Na sua resposta (v. 32-33) o escriba, retomando a 

afirmação de Jesus, faz o confronto entre a prática 

destes dois mandamentos e o culto oferecido no templo. 

Não tem dificuldade em pronunciar o seu juízo 

porque, como bom rabi, estudou os escritos e assimilou 

o pensamento dos profetas e dos sábios de Israel. Sabe 

que «a prática da justiça e da equidade é mais 

agradável ao Senhor que os sacrifícios» (Pr 21,3); 

recorda a exortação do salmista: «Não quiseste 

sacrifícios nem oblações, não pediste holocaustos nem 

vítimas. Então eu disse: aqui estou! No Livro da Lei está 

escrito aquilo que devo fazer. Esse é o meu desejo, ó 

meu Deus; a tua lei está dentro do meu coração» (SI 40, 

7-9). Não tem dúvidas: o amor é imensamente mais 

precioso e agradável a Deus do que qualquer oferta. 

Jesus, que citando o profeta Oseias repetiu várias 

vezes o convite aos fariseus: «Ide aprender o que 

significa: Prefiro a misericórdia ao sacrifício» (Mt 9, 13), 

não pode deixar de apreciar a sensibilidade espiritual do 

seu interlocutor, e por isso acrescenta: «Não estás 

longe do reino de Deus» (v. 34). 

Chegados aqui podemos retomar as questões que 

nos puséramos ao início: por que motivo Jesus não lhe 

indicou imediatamente aquilo que ainda lhe faltava para 

entrar no reino de Deus? Por que não o convidou a 

segui-lo? 

A razão deve ser procurada na perspetiva teológica 

de Marcos, que estruturou o seu Evangelho como uma 

viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. 

Agora o Mestre já atingiu a meta, já não está em 

caminho. Quem o seguiu, quem viu as suas obras, 

quem ouviu as suas palavras e entendeu a sua 

mensagem, quem deixou que se lhe abrissem os olhos 

e, como o cego Bartimeu, se uniu aos discípulos ao 

longo do caminho, está finalmente em condições de 

fazer a escolha do dom da vida juntamente com Ele. 

Os outros – o sábio rabi do Evangelho de hoje, os 

israelitas piedosos observantes da Lei e todas as 

pessoas boas e honestas – estão apenas próximas do 

reino de Deus. Para entrarem nele devem aproximar-se 

de Cristo, estudar a fundo a sua mensagem, avaliar a 

sua proposta e dar-lhe a própria adesão consciente e re-

soluta. Para chegar a esta escolha devem antes 

percorrer com Ele o caminho que leva da Galileia a 

Jerusalém.  

Ler o Evangelho de Marcos equivale a percorrer este 

caminho. Pode acontecer que, tendo chegado à última 

página, ainda não se tenha a coragem de oferecer a 

própria vida com Jesus. Pode ser que não haja ainda a 

convicção plena de que a sua seja a proposta certa. 

Não é o caso de se deixar abater por isto, é preciso 

retomar a viagem com Ele, partindo novamente da 

Galileia. Um dia, como fez com o cego de Betsaida, 

Jesus conseguirá finalmente abrir os olhos a todos. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 

1 

Para que o Papa Francisco, os bispos, presbíteros      

e diáconos, 

recordem sempre que viver os mandamentos 

é a melhor maneira de os ensinar, 

oremos ao Senhor. 
 

2 

Para que os cristãos, os judeus e os muçulmanos, 

saibam dizer para os que se voltam para os ídolos 

que amar a Deus é a verdadeira felicidade,  

oremos ao Senhor. 
 

3 

Para que os homens da ciência e aos pensadores 

encontrem na lei de Deus dada a Moisés  

o segredo da paz, da justiça e da alegria,  

oremos ao Senhor. 
 

4 

Para que todos os que põem o seu tempo e as      

suas forças  

ao serviço dos irmãos mais débeis e pobres  

lhes revelem nas suas atitudes o rosto de Jesus, 

oremos ao Senhor. 
 

5 

Para que a participação renovada na Eucaristia  

não deixe que a nossa comunidade paroquial  

separe o amor de Deus do amor do próximo,  

oremos ao Senhor. 

 

 
 

 
Quando uma pessoa sorri,  

é Deus que está ali a ajudar-nos. 
 

(Gandhi) 
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Antífona da comunhão 
 

Sl 15, 11 

 

O Senhor me ensinará o caminho da vida,  

a seu lado viverei na plenitude da alegria. 
 

  OU:  .  

Jo 6. 58 

 

Assim como o Pai que Me enviou  

é o Deus vivo e Eu vivo pelo Pai,  

também o que Me come viverá por Mim,  

diz o Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Somente pode comungar quem está no amor de 

Deus, isto é, na graça santificante, depois de se ter 

purificado, se necessário, com uma boa confissão. 

Peçamos ao Senhor que nos purifique das manchas 

que ainda encontra em nós, para que o Seu Corpo 

guarde a nossa alma para a vida eterna. 
 

 

  
 

 

 

Monição final 
 

Façamos da vida um cântico de amor em cada 

momento do dia: amor a Deus sobre todas as coisas e 

amor ao próximo como a nós mesmos. 

Por uma amor sincero, leal, ajudemos os nossos 

irmãos a fazerem a descoberta de Jesus Cristo e do 

Seu amor. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 01 – Todos-os-Santos (Presbítero).   

Dia 02 – Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos. 

Dia 03 – S. Martinho de Porres (Religioso). 

Dia 04 – S. Carlos Barromeu (Bispo).  

Dia 06 – S. Nuno de Santa Maria (Religioso). 

 
    

A mentira produz flores,  

mas nunca dá frutos. 
 

(Provérbio da Libéria) 

 
 

 

 

Amar a Deus e ao próximo 

 
O texto do Evangelho deste Domingo, apresenta um 

diálogo sereno e sincero entre mestre e discípulo. A 

narração abre com a pergunta feita por um letrado 

acerca do mandamento mais importante. Era uma 

pergunta lógica. Para escribas e fariseus existiam 613 

mandamentos concretos, 365 negativos (um por cada 

dia do ano) e 248 positivos (um por cada parte do corpo, 

segundo o uso da época).  

Mas a resposta de Jesus tem algo de 

surpreendente. Primeiro, liga-se à tradição citando dois 

textos clássicos da Escritura. Um é do Deuteronómio, 

referindo o amor total a Deus e outro é do Levítico, 

referido ao amor do próximo como a si mesmo. Mas a 

surpresa vem quando Jesus estabelece uma estreita 

ligação entre os dois.  Marcos é muito sóbrio e limita-se 

a colocar um depois do outro. Mas Mateus é mais 

atrevido: assinala que o segundo é “semelhante” ao 

primeiro. O texto vai ainda mais longe quando o letrado 

afirma que estes dois comportamentos são mais 

importantes que os ritos religiosos 
 

 

 
 

 

 

Amor de Deus e amor humano 
  

Deus criou-nos por amor e vocacionou-nos para 

vivermos numa comunhão de Verdade e de Amor — 

com a Santíssima Trindade e com toda a Corte Celeste 

— para sempre, no Paraíso. 

Planeou que a nossa felicidade eterna começasse já 

na terra: comungando a Verdade que é Deus, pela fé; a 

vida divina, pela Graça santificante recebida no Batismo; 

e o amor, com todas as limitações que encontramos na 

vida presente. 

Moisés fala ao Povo de Deus desta vocação sublime 

que são chamadas todas as pessoas. 
 

 

 
 

 
 

 

Amor de Deus e amor humano 
Amor perene 

 
«Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: «Temerás o 

Senhor, teu Deus, todos os dias da tua vida, cumprindo 

todas as suas leis e preceitos que hoje te ordeno.» 
 

O amor de que fala o Senhor, por Moisés, não é um 

episódio fugidio que experimentamos uma vez na vida. 

É um amor perene, para todos os dias e, o que é mais 

para toda a eternidade. 
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Afinal, também o amor humano exige esta 

perenidade. O coração humano não tolera limites 

quando se trata de amar alguém. Não faz sentido dizer: 

“amo-te até que encontre uma pessoa mais bela e 

atraente do que tu”; ou “amo-te por seis meses, por seis 

anos!” 

Junto da palavra amor só outra é digna de estar: 

“para sempre”. 

Por outro lado, Deus quis que tivéssemos um só 

coração para O amar e onde coubessem também as 

pessoas que partilham a vida connosco na terra. 

Além disso, as mesmas indústrias que temos de 

usar para crescer no amor humano, são as mesmas de 

que lançamos mão para crescer no amor divino: 

encontros repetidos, sacrifício, partilha de vida. 

Por isso mesmo, não há oposição entre o amor ao 

Senhor e o das criaturas, fases na nossa vida em que 

nos dedicamos ao amor do nosso Deus e outras em que 

abandonamos este para nos dedicarmos ao amor das 

pessoas da terra. Se ordenarmos bem as coisas, estes 

dois amores serão inseparáveis na nossa vida. 

O amor às pessoas passa pelo Coração Divino, 

antes de chegar aos irmãos, e nós vemo-l’O presente 

em cada rosto humano. Ele oculta-Se misteriosamente 

em cada pessoa, seja qual for o seu aspeto para, de 

algum modo, Se deter a contemplar a nossa 

generosidade. 

A mãe de Jacob — Rebeca — foi cúmplice num 

engano de seu esposo Isaac, quando o filho foi servir 

uma refeição ao velho Patriarca e receber a bênção que 

o tornava seu sucessor. Para o engodo ser mais 

perfeito, revestiu as mãos e o pescoço de Jacob com 

peles de cabrito. Deste modo apareceriam peludas 

como as do irmão. «A voz é a voz de Jacob, mas as 

mãos são as mãos de Isaú.» (Gen 27, 1-25). Assim nos 

acolhe Deus, quando a Ele nos dirigimos, acolhendo no 

nosso amor o Amor de Seu Filho Unigénito. 
 

 

 
 

 

 

 

Amor de Deus e amor humano 
Amor e vida 

 
«…para que tenhas longa vida, tu, os teus filhos e os 

teus netos.» 
 

Segundo a mentalidade e costumes dos tempos de 

Moisés, os hebreus entendiam que a vida longa e a 

prosperidade nas colheitas, rebanhos e negócios era 

sinal e prova das bênçãos de Deus; e também o 

contrário. A esposa e os amigos de Job pensam que ele 

é castigado com os muitos males por causas dos seus 

pecados secretos. A sua inocência é provada pelos 

benefícios que o Senhor lhe concede novamente: filhos 

e rebanhos e a própria honra. 

Sabemos que não é precisamente assim. O justo é 

provado e, por vezes, correm bem as coisas ao que vive 

afastado de Deus. 

Moisés insere-se na cultura do tempo para fazer 

entender a sua mensagem. Ao falar de uma vida longa, 

como prémio desta fidelidade ao Senhor, Moisés quer 

dizer que o Senhor abençoa os que procedem segundo 

as suas palavras. 

Há, porém, um outro sentido oculto que podemos 

encontrar nesta promessa: uma longa e feliz vida na 

eternidade. Na verdade, o que verdadeiramente nos 

interessa é esta felicidade sem limite que está prometida 

aos que se esforçam por serem fiéis ao Senhor. 

O amor a Deus não é platónico, meramente 

sentimental, antes exige de cada um de nós atitudes de 

vida, do mesmo modo que o Amor que o Pai nos dedica 

não se fica apenas em palavras, mas concretiza-se em 

bênçãos que nos concede. 

O mesmo acontece com o amor humano. Ele exige 

dos que se amam uma entrega progressiva até à 

comunhão de vida para sempre. No momento em que 

se recusaram a caminhar um para o outro, a crescer no 

amor, este começa a morrer. 

Amar é dar-se, e fazê-lo exige desprendimento dos 

próprios gostos, renúncia e caminho progressivo na 

comunhão de vida. 
 

 

 
 

 
 

 

Amor de Deus e amor humano 
Amor, fonte de felicidade 

 
«Escuta, Israel, e cuida de pôr em prática o que te 

vai tornar feliz e multiplicar sem medida na terra onde 

corre leite e mel, segundo a promessa que te fez o 

Senhor, Deus de teus pais.» 
 

A terra onde corre leite e mel é uma referência 

alegórica à Terra da Promissão, à Terra Santa para 

onde caminharam os hebreus, através do deserto, 

durante quarenta anos, depois da libertação do Egipto. 

O leite e o mel eram alimentos deliciosos e elementares 

para aqueles recuados tempos. 

A Terra da Promissão é uma figura do Paraíso que 

está prometido aos que procuram seguir com fidelidade 

os Mandamentos do Senhor. 

A felicidade está prometida já para esta vida. 

Alguém encontrou, por acaso, um santo triste ou infeliz, 

apesar de uma vida complicada que às vezes tem de 

levar? 

Como não recordar o bom humor e ar feliz de São 

João Bosco, de São Pio X, de São João Paulo II e 

tantos outros? São Francisco Xavier, no meio das 

agruras da missionação do Oriente, exclamava durante 

a noite: “Basta, Senhor, senão eu morro com tanta 

felicidade!” 

Os pais, ao dedicar toda a sua a vida aos filhos. são 

felizes ao ver que vão crescendo e se realizam. 
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O amor leva-nos à comunhão com Deus, a querer o 

que Ele quer, como e quando Ele quer. Um homem de 

Deus dizia que tinha sempre o que queria e era feliz, 

porque sempre quis o que Deus queria. 

• Para procurar esta fonte de alegria é preciso, antes 

de mais, cumprir os Mandamentos que nos manifestam 

a Sua vontade. Como pode dizer que ama 

verdadeiramente a Deus aquele que não faz a sua 

vontade, quando o amor é precisamente uma comunhão 

de vontades. 

• Com uma fé viva, procuremos ver nos 

acontecimentos a mão do melhor dos pais que nos ama 

com loucura. Deste modo, seremos felizes, porque 

nunca estamos descontentes. 
 

 

 
 

 

 

 

Cristianismo, vocação de amor 
Amar a Deus 

  
«O primeiro é este: ‘Escuta, Israel: O Senhor nosso 

Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com 

todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu 

entendimento e com todas as tuas forças’.» 
 

As palavras que Jesus dirige ao escriba englobam 

uma profundidade que nunca poderemos alcançar 

plenamente. 

• Com todo o coração. Nenhum afeto se pode 

sobrepor ao amor de Amor de Deus em nós. 

Por vezes, há nas pessoas uma certa angústia 

porque — dizem — ao amar Deus nada sentem; ao 

passo que sentem afeto pelos que lhes são mais 

queridos: pelo noivo, pelos filhos, pelos pais... 

O amor de Deus deve ser apreciativamente sumo, 

mas não necessariamente afetivamente sumo. Ainda 

que não sintamos nada ao pensar n’Ele, o importante é 

que sejamos capazes de colocar, de facto, este amor 

acima de todos e de tudo. 

• Com toda a tua alma [...] e com todas as tuas 

forças. Sem se poupar a esforços. O amor de Deus há 

de levar-nos a um esforço constante e generoso para 

progredirmos neste Amor e a procurar ajudar os outros 

a seguirem este caminho, pois Deus quer todos os Seus 

filhos sentados à Sua mesa para sempre no Céu. Quem 

não vê aqui a recomendação de um esforço para levar 

avante a Evangelização do mundo? 

• Com todo o entendimento. Havemos de caminhar 

para Deus com todo o nosso ser. Os homens cativam-

se pela cabeça. Quando uma pessoa se contenta com 

um cristianismo sentimental, facilmente se desviará do 

caminho, porque o sentimento é o que há de mais 

inconstante no homem. 

Parece que o senhor está a recomendar-nos que 

nos devemos procurar em conhecê-l’O cada vez melhor, 

para O amarmos cada vez mais. 

Daí que nos havemos de preocupar com a formação 

doutrinal, frequentando meios de formação. Lendo bons 

livros e aproveitando cuidadosamente a formação 

doutrinal que nos é dada na Missa de cada Domingo. 

A ignorância religiosa — di-lo um santo dos nossos 

dias — é o maior inimigo de Deus no mundo de hoje. 

Ninguém ama quem não conhece. A família já não 

transmite os conhecimentos doutrinais de outrora. Por 

outro lado, as pessoas são “bombardeadas” com erros 

pelos meios de comunicação social. O único modo de 

ser um bom cristão é procurar uma formação constante, 

como condição indispensável para perseverar no amor 

de Deus. 

Caminhamos para Deus com tudo o que somos: 

inteligência, vontade. liberdade e sensibilidade. 
 

 

 
 

 

 

 

Cristianismo, vocação de amor 
Amar o próximo 

  
«O segundo é este: ‘Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo’.» 
 

O mandamento do amor ao próximo não é algo 

isolado do nosso caminhar para Deus. Não só amamos 

a Deus e às pessoas com o mesmo coração, mas o 

amor é o mesmo. Amamos o nosso Deus diretamente 

em Si mesmo, e amamo-l’O presente nos irmãos. 

Jesus, no amor infinito que manifesta na Sua vida 

pública, atendendo a todos com paciência, revela-nos o 

rosto do Pai. «Estou há tanto tempo convosco e não Me 

conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai!» (Jo 14, 9). 

«Revela-se, assim, como possível o amor ao 

próximo no sentido enunciado por Jesus, na Bíblia. 

Consiste precisamente no facto de que eu amo, em 

Deus e com Deus, a pessoa que não me agrada ou que 

nem conheço sequer. Isto só é possível realizar-se a 

partir do encontro íntimo com Deus, um encontro que se 

tornou comunhão de vontade, chegando mesmo a tocar 

o sentimento. 

 Então aprendo a ver aquela pessoa já não somente 

com os meus olhos e sentimentos, mas segundo a 

perspetiva de Jesus Cristo. O seu amigo é meu amigo. 

Para além do aspeto exterior do outro, dou-me conta da 

sua expectativa interior de um gesto de amor, de 

atenção, que eu não lhe faço chegar somente através 

das organizações que disso se ocupam, aceitando-o 

talvez por necessidade política. Eu vejo com os olhos de 

Cristo e posso dar ao outro muito mais do que as coisas 

externamente necessárias: posso dar-lhe o olhar de 

amor de que ele precisa.» (Bento XVI, Deus caritas est, 

n.18). 

É significativo que no sermão do juízo final tudo se 

refira ao exercício das obras de misericórdia, ou seja, ao 

amor do próximo. 

E na Última Ceia, depois de ter lavado os pés aos 

discípulos, convidando-os a fazer como Ele, Jesus faz  
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uma longa exortação à caridade para com o próximo. 

Pelo amor aos irmãos saboreamos já na terra — 

embora com as dificuldades que a vida nos apresenta 

— o que vai ser a nossa felicidade no Paraíso. 

Estaremos todos envolvidos no mesmo amor. 
 

 

 
 

 

 

 

Cristianismo, vocação de amor 
Um só amor 

  
«Deus é único e não há outro além d’Ele. Amá-l’O 

com todo o coração, com toda a inteligência e com 

todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, 

vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios». 
 

Tudo se reduz num só amor. Amamos Deus e o que 

é de Deus. Como poderíamos deixar de lado com frieza 

aqueles por cuja salvação o Pai não hesitou em 

entregar o Seu Filho Unigénito? 

A missa de cada Domingo é a proclamação do amor 

a Deus e do amor fraterno. 

• Renovamos o sacrifício do Calvário. Ele torna-se 

presente e atual para cada um de nós. É como se 

recuássemos dois mil anos e nos situássemos no 

Calvário em Sexta-Feira Santa, à Hora Nona (3 da 

tarde). 

Tal como o mistério da Cruz foi preparado por uma 

longa catequese feita por Jesus durante três anos e 

especialmente intensificada na noite que precedeu a 

Sua Paixão e Morte, também na Missa temos como 

parte importantíssima a Liturgia da Palavra.  

• Mas a celebração dominical é também uma 

proclamação da fraternidade humana. É toda a 

Assembleia que celebra este sacrifício, tendo Jesus 

Cristo como Cabeça. Cada um participa na Celebração 

segundo o que é. 

Ali está reunida toda a Igreja: a — Igreja militante — 

da terra, a Triunfante — a dos bem-aventurados do Céu 

— e a do Purgatório – a que está a ser purificada, 

preparando-se para o eterno Banquete. 

Sentamo-nos à mesma mesa, sem qualquer 

distinção, para comungar o mesmo Corpo de Cristo, 

depois de termos proclamado o mesmo Credo, ao 

terminar a Liturgia da Palavra. 

Como certamente no Cenáculo e no Calvário, está 

connosco Maria — a Mãe de todo o Corpo Místico — 

para ser a Mediadora em união com Jesus Cristo. 
 

 

 
O talento mais precioso é o que permite não utilizar 

duas palavras quando chega uma  
 

(Thomas Jefferson) 

 

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
Os escribas 
 

Os escribas cresceram em importância quando os 

israelitas sofreram o exílio na Babilónia. O seu principal 

sucesso foi preservar a religião judaica de elementos 

estranhos. 

Os “escribas” do tempo de Jesus liam, estudavam, 

comentavam e copiavam a Escritura. Eram meticulosos 

na caligrafia dos textos porque a Lei de Iavé deve ser 

escrita sem qualquer erro. 

Para estudar comodamente a Bíblia hebraica, 

dividiram o texto em frases, a que chamamos 

versículos. O Novo Testamento foi dividido em 

versículos pelo impressôr francês Robert d’Etiénne em 

1551. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (91) 
 

 

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” 

 Plano de ação: 

Antes de aprender a praticar o desapego, precisas 

de compreender porque é que este é um recurso interno 

tão valioso. 

Quando aprendes a gostar mais de ti, aprendes 

também a dizer não. Quando aprendes a estar mais 

para ti e por ti, aprendes a largar em vez de agarrar. 

Quando aprendes a não (te) adiar, aprendes a não 

agonizar com o que não pode (e não deve) voltar. 

Quando aprendes a seguir o teu rumo (mesmo que não 

saibas se é o certo, mas sabes que te faz avançar), 

aprendes que podes abdicar de muita coisa, menos de 

ti, inteira. Quando aprendes que o amor é querer o 

mesmo ao mesmo tempo e que ele só se conjuga no 

plural, aprendes que um dia vai chegar quem te saiba 

agarrar sem te sufocar, quem te saiba amar sem te 

querer mudar, quem te saiba cuidar e sossegar até que 

te esqueças dessa amarga dor que alguém te trouxe 

quando te fez duvidar.   

(continua na edição seguinte…) 

(Sofia Castro Fernandes) 
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Oração 
 
Senhor, queremos agradecer-Te pelo afeto e pela 

lealdade dos nossos amigos. 
 

Obrigado, porque guardam os nossos segredos com 

fidelidade. 
 

Obrigado pela coragem que nos oferecem quando 

estamos tristes; e porque são brisa e sorriso para 

secar as nossas lágrimas. 
 

Obrigado pelos projetos criados e partilhados para 

romper a monotonia. 
 

Senhor, que respondamos com generosidade e 

fidelidade aos nossos amigos. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

1 

Por cima do leite, 

 não há fruta que deleite. 

2 

Com caracóis e figos lampos, 

 não bebas água. 

3 

Não comas figo nem mel, 

 onde água não houver. 

4 

A laranja, de manhã é ouro,  

ao meio-dia é prata  

e à noite mata. 

5 

Comer laranjas em janeiro 

 é dar de comer ao coveiro. 

6 

Com melão, vinho bom;  

com melancia, água fria. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana, nenhuma das três Paróquias regista o 

aniversário de qualquer Leitor.  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana, não há registo de aniversariantes. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 

 
  Três piadas sobre alentejanos (são as últimas) 

 
 

O Jornal do Leitor, consciente de que pode ter ferido 

alguma suscetibilidade, esclarece que este grupo de cerca de 

50 Anedotas e Piadas sobre alentejanos que hoje terminam, 

publicadas nas últimas seis edições, não têm nem nunca 

tiveram uma intenção depreciativa sobre um povo que Portugal 

e também este Jornal, respeita e admira, e uma região que 

(todos) os portugueses, muito gostam e apreciam.  

Vai mais uma (é a última): Obrigado por nos divertirem! 
 

 
 

1 
 

Natalidade. 
 

A pergunta é: 

– Como é que os alentejanos fazem o controlo da 

natalidade? 

A resposta é: 

– Atiram pedras às cegonhas. 
 

2 
 

Dá nada. 
 

Uma pesquisadora bate à porta dum montezinho 

perdido no interior do Alentejo e pergunta ao agricultor… 

– Esta terra dá trigo? 

– Não, minha senhora. 

– Dá batata? 

– Também não! 

– Dá feijão? 

– Nunca deu! 

– Está a gozar comigo?! Está a dizer-me que por 

aqui não adianta plantar nada? 

– Ah! Se plantar já é diferente… 
 

3 
 

Preguiça. 
 

Um alentejano está estendido debaixo de uma 

figueira de barriga para o ar e de boca aberta. Cai-lhe 

um figo na boca e ele fica na mesma posição. 

– Por que é que não come o figo? 

– Estou à espera que caia outro, para me empurrar 

este para baixo. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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Outras 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Importado? 
 

Pergunta uma senhora a Bernard Shaw: 

– É verdade que em Atenas (na Grécia) todas as 

senhoras têm o nariz grego? 

– Com certeza, minha senhora. Não vai supor que 

compram o nariz no estrangeiro! 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Tripé. 
 

Perguntaram um dia a Carnegie, o famoso industrial 

americano: 

– Qual é o fator mais importante da indústria: o 

capital, o trabalho ou a inventiva? 

Responde Carnegie: 

– Qual é o pé mais importante dum tripé? 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

31-10-2021  

 XXXI 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 Natália Silva Carla Sousa 

1.ª Leitura Céu Fernandes Alexandra Brito 

2.ª Leitura Ermelinda Pinheiro Jorge Moreira 

Oração Univ. Natália Silva Carla Sousa 
 

 
 

 
 

Não acendas uma vela falsa  

diante de um Deus verdadeiro.  
 

(Aguiluchos) 
 
 

 
 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

31-10-2021  

 XXXI 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 Manuel Leão Maria José 

Local - 2  - A - José M.ª Matos Tony Moreira 

Local - 3 Glória Martins Maria Guiomar 

Local - 4 José Meireles Martinho Matos 

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 
 

FALAR BAIXO…  

quem quer ser acreditado  

deve falar baixo. 
 

(Malcolm de Chazal) 

 
 

 

Votos de boa e proveitosa leitura. 

Até para a semana. 
 
 
 
 
 

~~~~   ~~~~   ~~~~  
Esta edição do jornal foi concluída 

em 17 de setembro. 
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