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Todos os Santos 
 

A Solenidade de Todos os Santos é um convite da 

Liturgia da Igreja para que levantemos o nosso olhar, 

cheios de esperança, contemplando em espírito o 

prémio que nos aguarda no fim da vida: a felicidade 

eterna no Paraíso. 

«A nossa celebração eucarística inaugurou-se hoje 

com a exortação "Alegremo-nos todos no Senhor". A 

liturgia convida-nos a compartilhar o júbilo celeste dos 

santos, a saborear a sua alegria. Os santos não são 

uma exígua casta de eleitos, mas uma multidão 

inumerável, para a qual a liturgia de hoje nos exorta a 

levantar o olhar. Em tal multidão não estão somente os 

santos oficialmente reconhecidos, mas os batizados de 

todas as épocas e nações, que procuraram cumprir com 

amor e fidelidade a vontade divina. De uma grande 

parte deles não conhecemos os rostos e nem sequer os 

nomes, mas com os olhos da fé vemo-los resplandecer, 

como astros repletos de glória, no firmamento de Deus.»  
 

(Bento XVI, 1 de nov. de 2006). 
 

Hoje, a fé dá-nos uma resposta à pergunta que 

tantas vezes fazemos: o que há depois desta vida? 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 
Exultemos de alegria no Senhor,  

celebrando este dia de festa  

em honra de Todos os Santos.  

Nesta solenidade alegram-se os Anjos  

e cantam louvores ao Filho de Deus. 
  

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Não saímos do nada para voltar ao nada. 

Deus não brinca com as suas criaturas. 

Ele tem um projeto de amor sobre cada uma delas. 

As leituras de hoje revelam-nos o seu projeto para o 

homem: quer levá-lo a participar da sua santidade e, por 

isso, decidiu introduzi-lo no seu mundo santo. 

A primeira Leitura dá-nos uma ampla visão sobre o 

nosso futuro: espera-nos um mundo novo do qual foi 

excluída qualquer forma de morte; 

A segunda Leitura lembra-nos que a vida divina – 

que se manifestará no momento da nossa saída deste 

mundo – está presente em nós desde já.  

Então em que valores apostar, enquanto esperamos 

por encontrar Cristo, por «vê-Lo assim como Ele é»? 
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Temos a indicação no trecho evangélico: as bem-

aventuranças. 

Agora, decorre o tempo da nossa gestação e é 

insensato apegar o coração aos bens deste mundo, 

como se nos pertencessem de modo definitivo. 

Cristo sugere-nos que os empreguemos para 

construir amor, que os transformemos em dom. 

Para nossa felicidade, já neste mundo.  
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Ap 7, 2-4.9-14 

 

  

MONIÇÃO: 

 

O Apocalipse, último livro do Novo Testamento e o único 

profético do mesmo, convida-nos a contemplar um vislumbre 

do Céu. «Vi uma multidão imensa, — diz o texto sagrado —

 que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e 

línguas» 

É como se corresse, por momentos, a Cortina que no-lo 

oculta, para nos legrar com a visão dos bem-aventurados, 

despertando em nós o desejo de ir para lá. 

 

 

LEITURA: 
 

 

 

Leitura do Apocalipse de São João 
 

2Eu, João, vi um Anjo que subia do 

Nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele 

clamou em alta voz aos quatro Anjos a quem 

foi dado o poder de causar dano à terra e ao 

mar: 3«Não causeis dano à terra, nem ao mar, 

nem às árvores, até que tenhamos marcado na 

fronte os servos do nosso Deus». 4E ouvi o 

número dos que foram marcados: cento e 

quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos 

filhos de Israel. 9Depois disto, vi uma multidão 

imensa, que ninguém podia contar, de todas as 

nações, tribos, povos e línguas. Estavam de 

pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, 

vestidos com túnicas brancas e de palmas na 

mão. 10E clamavam em alta voz: «A salvação ao 

nosso Deus, que está sentado no trono, e ao 

Cordeiro». 11Todos os Anjos formavam círculo 

em volta do trono, dos Anciãos e dos quatro 

Seres Vivos. Prostraram-se diante do trono, de 

rosto por terra, e adoraram a Deus, 

dizendo: 12«Amen! A bênção e a glória, a 

sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder 

e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos 

séculos. Ámen!». 13Um dos Anciãos tomou a 

palavra e disse-me: «Esses que estão vestidos 

de túnicas brancas, quem são e de onde 

vieram?». 14Eu respondi-lhe: «Meu Senhor, vós 

é que o sabeis». Ele disse-me: «São os que 

vieram da grande tribulação, os que lavaram as 

túnicas e as branquearam no sangue do 

Cordeiro». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura pede calma, lida devagar e respeito pela 

pontuação ortográfica. Lê devagar. 

Uma dificuldade nesta leitura reside em três períodos um 

pouco mais longos. Por isso, trabalhar bem a respiração para 

não sincopar, isto é, não falhar a respiração a meio duma 

palavra ou a meio do texto. 

Faz distinguir a voz do personagem da voz do narrador. 

De resto, exercita uma ou outra palavra que possa ser mais 

difícil de pronunciar: Apocalipse / tenhamos (pronunciar 

“tenhámos” e não “tênhamos”) / Clamavam (e não 

“chamavam”) / Prostraram-se / tribulação / branquearam / ou 

outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
No passado, os santos tinham uma enorme 

popularidade. As igrejas estavam cheias das suas 

estátuas e a eles recorria-se talvez mais do que a Deus. 

Havia o santo dos camionistas, o dos estudantes, o que 

ajudava a encontrar os objetos perdidos, o das doenças 

dos olhos, o da dor de garganta.... Enfim, “havia” um 

santo para cada necessidade. Mas o máximo, era a ora-

ção de uma velhinha diante do Santíssimo Sacramento: 

«Senhor, pede a Santo António que me faça encontrar a 

caderneta da reforma!» Os santos eram considerados 

uma espécie de intermediários que tinham a função de 

«amaciar» o impacto com um Deus considerado 

demasiado grande e distante, ao qual não era fácil che-

gar, e estranho aos nossos problemas. 

Hoje, a tendência a recorrer ao santo para pedir-lhe 

que apresente a Deus uma recomendação, está a 

enfraquecer. Cada vez mais as pessoas dirigem-se ao 

Senhor, diretamente, com a confiança dos filhos. Os 

santos são cada vez menos considerados como 

intermediários e cada vez mais como irmãos, amados e 

admirados, que, juntamente connosco, se dirigem ao 

único Pai. 

Quem são os santos? 

No início da celebração, cantando o «Glória», 

proclamamos, dirigindo-nos a Deus, «Tu só, és o santo!»  
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Santo significa que não tem nada a ver com aquilo que 

é imperfeito, débil, precário. Neste sentido apenas Deus 

é realmente santo. Só Ele está completamente acima do 

mundo caduco e efémero em que vivemos. Porém, 

também os homens podem elevar-se a Ele e participar 

na sua santidade. Cada discípulo de Cristo empreendeu 

este caminho de aproximação à santidade de Deus. 

Consideremos a forma como Paulo inicia algumas 

das suas cartas: «A todos os santos que vivem na 

cidade de Filipos...» (Fl 1, 1); «Aos santos que estão em 

Éfeso...» (Ef 1, 1); «Aos santos e fiéis irmãos em Cristo 

que habitam em Colossos...» (Cl 1, 2); «A todos vós 

prediletos de Deus, que estais em Roma e que sois 

chamados santos...» (Rm 1, 7). Etc. 

O apóstolo não escreve a gente que se encontra 

entre os anjos do céu. Dirige-se a pessoas concretas 

que vivem sobre esta terra: habitam em Filipos, em 

Éfeso, em Colossos, em Roma. São eles os «santos». 

Paulo escreve a mim, escreve a ti… 

Santo é cada discípulo, esteja ele já com Cristo no 

céu, ou viva ele ainda sobre esta terra. 

Santo podes ser tu, leitor…  

Portanto, hoje é a festa da família cristã. É o dia em 

que os homens tomam consciência do dom que o Pai 

lhes fez: em Cristo Deus tornou-os membros da sua 

família, comunicou-lhes o seu Espírito, a sua santidade. 

A santidade não é uma condição superior que 

podemos alcançar com os nossos esforços ascéticos, 

não é fruto do nosso heroísmo, é um puro dom de Deus. 

Só Ele nos pode tornar santos. 

O céu sim...  mas os dramas desta terra? 

A primeira leitura que a liturgia hoje nos propõe quer 

levarmos a levantar o olhar para a condição santa a que 

o Pai nos destinou. 

Quantas dores, quantas tribulações, quantas 

amarguras na vida do homem! Quando vemos tantos 

inocentes a sofrer, vítimas   de   violências, de   

injustiças, de traições, de enganos, procuramos 

desesperadamente um porquê e não o encontramos. 

O livro do Apocalipse dedica quatro capítulos a este 

problema angustiante (Ap 5-8). Diz que, no céu, 

encontra-se um livro no qual um anjo toma nota de 

todos os sofrimentos e de todas as lágrimas dos 

homens. Neste livro explica-se também o porquê de 

todas as coisas absurdas. Infelizmente, porém, o livro 

está fechado com sete selos que ninguém consegue 

quebrar. Tudo então permanece envolvido pelo 

mistério? Aos homens não resta senão chorar e 

resignar-se? Não conseguirão nunca dar um sentido aos 

dramas que os afligem? 

O Vidente do Apocalipse convida a pôr fim ao 

pranto: o livro que contém a resposta às nossas 

angustiantes perguntas não ficará fechado para sempre, 

o Cordeiro abrirá o livro e quebrará, um a um, os seus 

selos, ou seja, desvendará os mistérios da nossa 

existência. 

Jesus desvenda o mistério 

O trecho de hoje narra o que acontece depois de 

quebrado o sexto selo. 

Um anjo vem do Oriente trazendo na mão o selo do 

Deus vivo e imprime um sinal indelével (um sinal 

indestrutível) sobre a fronte dos servos do Senhor. O 

seu número é de cento e quarenta e quatro mil. Trata-se 

de um número simbólico. Resulta da multiplicação de 12 

por 12 por 1000 e indica a totalidade da comunidade 

cristã. 

Não são uns privilegiados, não são poupados às 

provações, às vicissitudes, às desventuras desta vida. 

Esses, porém, são postos numa condição nova, santa. 

Pertencem a Deus. Assimilaram os seus pensamentos, 

os seus sentimentos, as suas escolhas. Veem com os 

seus olhos a realidade deste mundo. As provas não os 

desencorajam, não os abatem, não os perturbam. A 

doença, a dor, a traição para eles não são derrotas, 

absurdos, são momentos de maturação (de 

amadurecimento) e de crescimento. A morte não é uma 

burla, mas um nascimento. 

Nascidos para a vida definitiva 

Depois desta primeira visão em que foi apresentada 

a comunidade dos santos sobre esta terra, aparece uma 

multidão imensa que ninguém pode contar, gente de 

todas as raças, línguas, povos e nações. Todos estão 

de pé diante do trono do Cordeiro, endossam vestes 

brancas e têm palmas nas mãos. (v.9). O vestido branco 

é o símbolo da   alegria   e da   inocência, as palmas 

são o sinal da vitória. 

Quem são? São a comunidade dos santos do céu. 

São aqueles que neste mundo suportaram tribulações e 

perseguições e deram a sua vida pelos irmãos como fez 

o Cordeiro. Foram considerados derrotados pelos 

homens, mas para Deus são vencedores. Os versículos 

que se seguem e que não constam da nossa leitura 

descrevem a sorte destes eleitos: «Nunca mais hão de 

ter fome nem sede. O Sol e o calor nunca mais lhes 

farão mal. É que o Cordeiro... será o seu pastor... e 

Deus enxugará para sempre a lágrimas dos seus 

olhos». (v. 16-17).   

Jesus – o Cordeiro imolado que deu a própria vida – 

agora precede, como um pastor, todos aqueles que 

partilham a sua escolha de amor. 

Esta página foi escrita para incitar os cristãos 

perseguidos a perseverar com paciência: neles realiza-

se o que aconteceu a Jesus, o Cordeiro. Se O seguirem 

como se segue um pastor, tomarão parte no seu triunfo. 

O último êxodo 

O trecho do Apocalipse abriu-nos uma fresta sobre o 

céu, sobre o nosso destino final. Do céu filtra uma luz 

que ilumina os enigmas mais profundos que trazemos 

no coração: de onde venho, para onde vou, que sentido 

têm a alegria e a dor, a vida e morte? E depois da 

morte? 

A visão do céu dá finalmente um sentido à nossa 

existência: não vagueamos neste mundo sem uma 

meta, não corremos sem um objetivo, não nos movemos 
 

 
 

Todos os Santos – 01-11-2021 – N.º 714          – Pág. 3 /16 
 



 
 

  Pág. 4 /16 –         Todos os Santos – 01-11-2021 – N.º 714     

 

sem um destino, não nos agitados sem um fim. À luz do 

céu compreendemos: a nossa vida é um suceder-se de 

saídas e entradas, guiadas não por um destino cego, 

mas pelo amor de um Pai. 

Saímos do ventre materno para entrar neste mundo, 

saímos da infância para entrar na adolescência, 

deixamos a adolescência pela juventude, a juventude 

pela idade madura e a velhice. Depois vem o momento 

de deixar este mundo, ao qual talvez nos afeiçoámos a 

tal ponto que o consideramos definitivo, não queremos 

mais deixá-lo. 

E, no entanto, neste mundo não podemos saciar a 

nossa imensa sede de vida. Se o olharmos 

desencantados, notamos em todo o lado sinais de 

morte: doenças, ignorância, abandono, solidão, 

fragilidade, separação, fadiga, dor, traições, injustiças. 

Não, não pode ser este o mundo definitivo, é demasiado 

restrito, demasiado apertado, demasiado marcado pelo 

mal. Temos necessidade de horizontes diversos, de 

espaços infinitos onde estar livres de todas as formas de 

morte. Temos que sair novamente, é necessário 

empreender um novo êxodo e esta última saída 

assusta-nos. Também os três discípulos que sobre o 

monte ouviram Jesus falar do seu «êxodo» deste mundo 

para o Pai (Lc 9, 31) tiveram medo. «Curvaram-se até 

ao chão e tiveram muito medo. Mas Jesus aproximou-se 

deles e tocou-lhes, dizendo: "Levantem-se! Não tenham 

medo!"»  (Mt 17, 6-7). 

Se Jesus – que antes de todos, atravessou as águas 

da morte para entrar no reino do Pai – nos estende a 

sua mão, já não podemos ter medo. Com Ele, o 

Ressuscitado, que nos acompanha, saímos seguros 

deste mundo: sabemos que Ele nos introduz numa nova 

vida.   
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) 

 
MONIÇÃO: 

 
O salmo de meditação que a Liturgia da Solenidade de 

Todos os Santos nos propõe é um hino de louvor e ação de 

graças ao nosso Deus, Criador e Senhor de todas as coisas 

visíveis e invisíveis, que nos chama a participar da Sua 

felicidade para sempre. 

Ao mesmo tempo, ensina-nos o que devemos fazer para 

entrar no Céu: conservar as mãos inocentes e o coração puro. 

 

REFRÃO: 

 
ESTA É A GERAÇÃO DOS QUE PROCURAM O 

SENHOR. 

~~   ~~   ~~   ~~ 
Quem não ama já está morto. 

 

 (S. João) 

 

SALMO: 

 
Do Senhor é a terra e o que nela existe, 

o mundo e quantos nele habitam. 

Ele a fundou sobre os mares 

e a consolidou sobre as águas. 
  

Quem poderá subir à montanha do Senhor? 

Quem habitará no seu santuário? 

O que tem as mãos inocentes e o coração puro, 

o que não invocou o seu nome em vão. 
  

Este será abençoado pelo Senhor 

e recompensado por Deus, seu Salvador. 

Esta é a geração dos que O procuram, 

que procuram a face de Deus. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
1 Jo 3, 1-3 

 
MONIÇÃO: 

 
São João Evangelista, na sua Primeira Carta, lembra-nos a 

razão pela qual alimentamos a esperança de entrar no Paraíso: 

somos filhos de Deus, e o Céu é casa do nosso Pai, a nossa 

casa de família para sempre. 

 
LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Primeira Epístola de São João 
 

Caríssimos: 1Vede que admirável amor o Pai 

nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. 

E somo-lo de facto. Se o mundo não nos 

conhece, é porque não O conheceu a 

Ele. 2Caríssimos, agora somos filhos de Deus e 

ainda não se manifestou o que havemos de 

ser. Mas sabemos que, na altura em que se 

manifestar, seremos semelhantes a Deus, 

porque O veremos tal como Ele é. 3Todo aquele 

que tem n’Ele esta esperança purifica-se a si 

mesmo, para ser puro, como Ele é puro. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 
Bem-aventurados sereis, quando, por minha 

causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, 

disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e 

exultai, porque é grande nos Céus  

a vossa recompensa». 
 

(Mt 5, 11-12a)  
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Nesta que é a 2.ª Leitura a dificuldade maior está na 

extensão de algumas frases.  

Portanto, abastecer ar e respirar bem antes de entrar 

nessas frases longas. Faz exercícios de respiração, antes de 

subir ao Ambão.  

Lê as freses num único fôlego, isto é, sem as partir ao 

meio, embora respeitando a pontuação e fazendo as pausas e 

entoações que o texto sugere. 

Exercita as palavras: Caríssimos (no plural) / somo-lo / 

manifestou / manifestar / purifica-se / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
A vida de Deus que o cristão recebe no Batismo é 

uma realidade espiritual, misteriosa. Falando com 

Nicodemos, Jesus comparou-a ao vento que não se 

sabe de onde venha nem para onde vá; existe, temos 

sinais que manifestam a sua presença, mas não 

podemos vê-la com os nossos olhos (Jo 3, 8). 

O primeiro versículo da Leitura diz antes de mais 

que a vida divina é um dom gratuito do Pai. Mesmo se 

não se pode verificar com os sentidos, a sua presença 

não passa inobservada porque produz sinais 

inequívocos (sinais claros), que todos podemos 

constatar (podemos comprovar). 

 Esta realidade nova é incompatível (é contrária) 

com a maneira de pensar e de viver de quem está nas 

trevas, e por isso os adversários de Jesus não foram 

capazes de reconhecer que n'Ele existia esta vida.        

E também hoje, os ímpios, não conseguem perceber 

esta presença nos seus discípulos. 

A segunda parte da Leitura (v. 2-3), recorda uma 

verdade muito consoladora: o Pai não espera o dia da 

nossa morte para nos dar esta vida divina, Ele no-la dá 

já hoje. Todavia, esta nova realidade que existe em nós 

só se manifestará quando for retirado o véu constituído 

pela nossa condição terrena. Isto acontecerá «quando 

Jesus aparecer;  então  havemos  de  ser  iguais a Ele, 

porque havemos de O ver tal como Ele é» (v.2). 

Aquele do qual esperamos a manifestação, aquele 

que um dia veremos, face a face, é Cristo. Quando 

pudermos contemplá-l'O, entenderemos também quem 

verdadeiramente nós somos. Hoje as aparências levam- 

-nos ao engano, somos seduzidos pelas miragens, não 

estamos em condições de dar o justo valor às 

realidades terrenas, sobrestimamos (valorizamos) o que 

é passageiro e desleixamos aquilo que vale. Diante de 

Cristo os nossos olhos abrir-se-ão, e então 

compreenderemos aquilo que Deus operou em nós. 
 

 

 

Os missionários procuram desenvolver 
 tudo o que de bom e válido  

existe em cada homem. 
  

(São João Paulo II) 

 
 

 
 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Mt 11, 28 
 

 

MONIÇÃO: 

 
O Divino Mestre dirige-nos um convite para que Lhe 

entreguemos as nossas preocupações e angústias, para 

vivermos felizes. 

Agradeçamos este convite divino, aclamando jubilosamente 

o Evangelho que nos anuncia o caminho da felicidade. 

 
REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 
ACLAMAÇÃO: 

 
Vinde a Mim, vós todos os que andais cansados  

e oprimidos 

e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Mt 5, 1-12a 

 
EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, 1ao ver as multidões, Jesus 

subiu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os 

discípulos 2e Ele começou a ensiná-los, 

dizendo: 3«Bem-aventurados os pobres em 

espírito, porque deles é o reino dos 

Céus. 4Bem-aventurados os humildes, porque 

possuirão a terra. 5Bem-aventurados os que 

choram, porque serão consolados. 6Bem-

aventurados os que têm fome e sede de 

justiça, porque serão saciados. 7Bem-

aventurados os misericordiosos, porque 

alcançarão misericórdia. 8Bem-aventurados os 

puros de coração, porque verão a Deus. 9Bem-

aventurados os que promovem a paz, porque 

serão chamados filhos de Deus. 10Bem-

aventurados os que sofrem perseguição por 

amor da justiça, porque deles é o reino dos 

Céus. 11Bem-aventurados sereis, quando, por 

minha causa, vos insultarem, vos perseguirem 



e, mentindo, disserem todo o mal contra 

vós. 12aAlegrai-vos e exultai, porque é grande 

nos Céus a vossa recompensa». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
O homem sempre sentiu uma necessidade profunda 

de encontrar Deus, de O interrogar, de conhecer os 

seus pensamentos, de descobrir os seus desígnios. Mas 

onde encontrá-l'O? Onde marcar um encontro com Ele? 

Nos tempos antigos pensava-se que o lugar onde se 

podia entrar em contacto com Deus fossem os cimos 

dos montes, e, sobretudo, aqueles que a tradição 

indicava como lugares sagrados. Também Israel 

partilhava desta conceção religiosa. Moisés e Elias 

fazem as experiências espirituais mais fortes «sobre o 

monte». 

Mateus coloca o primeiro discurso de Jesus sobre 

um monte. 

 A devoção cristã identificou-o com a colina que 

domina Cafarnaum. As religiosas que a guardam 

transformaram-na num oásis de paz, de recolhimento, 

de reflexão, de oração. Passeando sob as árvores 

majestosas, escutando o roçar das folhas movidas pela 

brisa que desce dos cumes nevados do Líbano, 

contemplando do alto o lago que muitas vezes foi 

sulcado pela barca de Jesus e dos discípulos, sentimo-   

-nos quase naturalmente levados a elevar o olhar ao 

céu e o pensamento a Deus. 

Por quanto possa parecer sugestiva esta 

experiência, «o monte» de que fala Mateus não deve 

ser entendido em sentido geográfico, mas no seu 

significado bíblico. Mais do que um lugar real, «monte» 

é qualquer lugar ou momento em que nos abrimos à 

palavra de Deus. 

Podemos visualizar a cena: Jesus abandona a 

«planície». É como se saísse da terra onde se movem 

os homens «normais», aqueles que determinam as 

próprias ações pela «sabedoria», a esperteza deste 

mundo. Aquela «habilidade» maligna que leva a 

raciocinar assim: «a saúde é tudo», «o que importa é o 

sucesso», «feliz de quem tem uma grande conta no 

banco», «feliz é quem pode viajar, divertir-se, gozar 

todos os prazeres», «a mim interessa apenas o sexo», 

«sacrificar-me, renunciar pelos outros? Nem penso 

nisso!» ... 

Ora, será um homem de sucesso aquele que 

compartilha semelhantes propósitos de vida? O que 

pensa disto, Deus? 

Para não corrermos o risco de desperdiçar a nossa 

existência é necessário conhecer o seu juízo. Hoje 

acompanhamos Jesus sobre o monte para ouvir as suas 

propostas de felicidade, de sucesso, de bem-                   

-aventurança. Serão propostas desconcertantes, até 

mesmo insensatas para quem tem a mente baralhada 

pelas muitas propostas sugeridas pela «sabedoria» dos 

homens. Ouçamo-las e procuremos entendê-las. 

«Felizes os pobres em espírito» 

É difícil dizer de quantas maneiras foi interpretada 

esta bem-aventurança. Alguém a banalizou afirmando 

que Jesus se referia aos miseráveis, aos maltrapilhos, 

aos mendigos. Seriam eles as pessoas ideais das quais 

Deus se alegra e, portanto, deveriam ser deixados 

nessa sua condição, aliás, seria necessário fazer de mo-

do que todos se tornassem como eles. Trata-se, 

evidentemente, de uma interpretação absurda, 

enganadora, contrária a todo o resto do evangelho. A 

comunidade cristã ideal não é aquela em que todos são 

indigentes (mendigos), mas aquela em que «nenhum 

dos crentes passa necessidade» (Act 4, 34). 

Muitos pensaram que os «pobres em espírito» são 

aqueles que, mesmo mantendo a posse dos seus bens 

materiais, conseguiram não ligar a estes o coração. 

Outros ainda, dizem que os pobres são felizes, 

porque bem cedo deixarão de o ser. 

As hipóteses sérias, afirmadas por ótimos autores, 

são, pelo menos, uma dúzia. Mas qual é a verdadeira? 

Sabemos todos o que significa ser pobres: quer 

dizer não possuir nada. Mas o que significa «em 

espírito»? 

Ora, relativamente à riqueza, Jesus não assume 

uma atitude de desprezo. Mesmo a «riqueza 

desonesta» para Ele torna-se boa, quando é distribuída 

aos pobres (Lc 16, 19). Todavia, mesmo se nunca a 

condena, Ele está convencido de que a riqueza constitui 

para muitos um obstáculo insuperável para entrar no 

reino dos céus (Mt 19, 23). Para ser seus discípulos é 

necessário satisfazer uma condição muito difícil: 

renunciar a todos os próprios bens (Lc 14, 33). 

É no contexto desta exigência irrenunciável de 

desapego total dos bens e de partilha com os pobres 

que se deve ler a nossa bem-aventurança. 

Jesus não exalta a pobreza em si.       

Acrescentando a especificação «em espírito», ele 

esclarece que nem todos os pobres são bem-

aventurados. Devem considerar-se como tal apenas 

aqueles que, por uma livre escolha, deixam tudo. 

«Pobres em espírito» são aqueles que decidem não 

possuir mais nada para si e pôr tudo aquilo que têm à 

disposição dos outros. Note-se bem: pobre segundo o 

Evangelho não é aquele que não possui nada, mas 

aquele que não fica com nada para si. Não é a mesma 

coisa. 

Então, quem possui um carro é rico ou pobre? 

Depende para que o usa: se se serve dele para ajudar 

os outros, é pobre; se o usa para si, é rico. Quem tem 

uma grande fábrica é rico ou pobre? Depende: se utiliza 

os lucros para os próprios divertimentos, para construir 

um palácio para si e para a própria família, é rico; se 

pelo contrário investe o dinheiro para dar trabalho a 

outros operários, é pobre. Quem teve a sorte de estudar 

e alcançar uma boa posição é rico ou pobre? Depende: 

se se serve disso para humilhar os menos dotados, para 

impor-se, para dominar, é rico; se põe os próprios 

conhecimentos ao serviço dos outros, se se torna 

disponível para quem quer que seja que tenha necessi- 
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dade da sua ajuda, é pobre «em espírito». 

Esta pobreza voluntária, esta renúncia ao uso 

egoísta de todos os bens que possuímos (inteligência, 

bom carácter, conhecimentos, diplomas, posição social, 

dinheiro, tempo...) não é algo de facultativo, não é um 

conselho reservado a alguns que querem ser heroicos 

ou mais perfeitos do que os outros: é aquilo que 

caracteriza o cristão. 

Note-se que a promessa que acompanha esta bem-  

-aventurança não chama um futuro longínquo, não 

assegura a entrada no Paraíso, depois da morte, mas 

anuncia uma alegria imediata: «deles é o reino dos 

céus», no mundo novo inaugurado por Cristo. 

Esta bem-aventurança não é uma mensagem de 

resignação, mas de esperança: ninguém mais estará em 

necessidade quando todos se tornarem «pobres em 

espírito», quando colocarem os dons que receberam de 

Deus ao serviço dos irmãos. Como faz Deus que, 

mesmo possuindo tudo, é infinitamente pobre: não fica 

com nada para Si, é dom total. 

«Felizes os que sofrem» 

O sofrimento não é uma coisa boa. Deus não tem 

prazer em ver os homens na dor, não é Ele quem envia 

desventuras e tribulações. Ele não quer que os homens 

sofram. 

Quando Jesus proclama bem-aventurados os 

«aflitos» usa um termo familiar para quem conhece a 

Bíblia. No livro de Isaías fala-se dos «aflitos»: são 

aqueles que não têm uma casa onde habitar, que não 

têm campos para cultivar porque a herança de seus pais 

foi ocupada por estrangeiros, que se devem pôr ao 

serviço de proprietários sem escrúpulos, que devem 

sofrer injustiças, prepotências, malversações, 

humilhações (Is 61, 7).  

A estas pessoas que têm o coração abatido, que se 

sentam sobre a cinza e vestem o hábito de luto (Is 61, 

3), o profeta dirige uma mensagem de esperança. Deus 

intervirá – diz – para inverter a situação, acabará com as 

causas do luto: «Colocará na cabeça dos enlutados de 

Sião uma coroa em vez da cinza, um perfume de 

felicidade em vez da cara triste, um vestido de festa em 

vez do rosto abatido» (Is 61,3). 

Na sinagoga de Nazaré Jesus aplica a Si esta 

profecia (Lc 4, 21). Ele veio para dar cumprimento às 

promessas de Deus. Os «aflitos», aqueles que 

experimentam uma dor profunda diante de uma socie-

dade dominada pela injustiça, aqueles que estão 

insatisfeitos e esperam de Deus a salvação «serão 

consolados». A vinda do Reino começou a eliminar 

todas as situações que provocam dor e lágrimas. 

«Felizes os mansos» 

O adjetivo «manso» traz-nos à mente a ideia da 

pessoa calma que não reage às provocações, que 

aceita passivamente e sem lamentar-se, as injustiças. É 

este homem que é avesso a qualquer forma de conflito 

(mas que talvez revele também uma personalidade 

débil) que é proclamado bem-aventurado? 

O termo «manso» usado por Jesus foi retomado do 

Antigo Testamento, e mais precisamente do Salmo 37. 

Neste Salmo, os mansos são aqueles que foram 

privados dos seus direitos, da sua liberdade, dos seus 

bens. São pobres porque os potentes lhes tiraram o 

campo, a casa, as poucas poupanças e talvez até os 

filhos e as filhas. Suportam a injustiça sem terem a 

possibilidade e a força de protestarem. Não se re-

signam, mas recusam-se a recorrer à violência para 

restabelecer a justiça. Não se deixam levar pela ira, não 

cultivam sentimentos de ódio e de vingança. Confiam 

em Deus e esperam a vinda do seu reino. 

 No Evangelho, Jesus é apresentado como «manso» 

(Mt 11, 29; 21, 5), mas não no sentido de «débil, tímido, 

pusilânime (cobarde)». Ele viveu conflitos dramáticos, 

mas enfrentou-os com as disposições de coração que 

caracterizam os «mansos»: recusou o uso da violência, 

foi paciente, tolerante, fez-se servo de todos. 

Felizes são aqueles que, diante das injustiças, 

assumem as suas mesmas atitudes. Estes receberão de 

Deus a posse de uma terra nova, de uma condição 

nova. Nessa florirão relações humanas pacíficas e será, 

portanto, o fim das formas de domínio e das violências 

que caracterizam o mundo ainda em mãos das «bem-     

-aventuranças» da «planície». 

Todos conhecemos situações semelhantes àquelas 

descritas no Salmo 37. Sabemos que no mundo existem 

vexames (existem ultrajes humilhantes) e abusos aos 

quais é necessário pôr fim. Queremos que os nossos 

filhos herdem «uma terra» nova, melhor do que aquela 

em que vivemos. Infelizmente, a ânsia de justiça leva-      

-nos às vezes a cultivar pensamentos e sentimentos e a 

fazer ações que não são as dos «mansos». Não 

esqueçamos que a herança da «terra» foi prometida aos 

mansos, não aos violentos, e tenhamos presente 

também, sempre, que o mundo em que vivemos não é o 

definitivo. Nós olhamos mais para lá, «esperamos novos 

céus e nova terra, onde tudo estará de acordo com a 

sua vontade» (2 Pd 3, 13). 

«Felizes os que têm fome e sede de justiça» 

A fome e a sede são as necessidades mais fortes 

que o homem experimenta. É com esta ânsia irresistível 

que os discípulos de Cristo devem procurar «a justiça». 

Mas de qual justiça se trata? Da que é administrada 

nos nossos tribunais? Felizes são talvez aqueles que 

gozam quando a um criminoso é aplicado o merecido 

castigo? Não, não é esta a justiça de que se deve ter 

fome e sede. Esta, muitas vezes não é mais que 

retorsão, vingança, represália, crueldade, satisfação em 

ver finalmente sofrer quem praticou o mal. Jesus está a 

falar de uma outra justiça, a de Deus. 

Deus é justo, não porque retribui conforme os 

méritos, mas porque, com o seu amor, «torna justos» 

aqueles que são maus; é justo porque «quer que todos 

se salvem e tenham conhecimento da verdade» (1 Tm 

2, 4). Para nós, «justiça foi feita» quer dizer: o culpado  
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foi punido. Para Deus, a «justiça foi feita» quando o mal-

vado se tornou justo. A sua justiça é sempre e só a 

salvação, é a recuperação de quem se fez mal, 

cometendo o pecado. 

Quem experimenta esta fome e esta sede para a 

salvação do irmão «será saciado». Compartilhará a 

própria alegria de Deus «que não quer que nenhum se 

perca» (Jo 6, 39), «que não se alegra ao ver um homem 

mau morrer, mas que prefere vê-lo arrepender-se e 

viver» (Ez 18, 23). 

«Felizes os que fazem obras de misericórdia» 

Esta bem-aventurança parece inserir-se na 

contraposição entre magnanimidade (entre grande 

generosidade) e desejo de punir os culpados. Parece 

um convite a fazer com que prevaleça sempre a 

compaixão e o perdão. 

Este é certamente um dos aspetos da 

«misericórdia» e está muito de acordo com a 

recomendação de Jesus: «Sejam misericordiosos como 

o vosso Pai o é. Não julguem ninguém, e Deus não vos 

julgará. Não condenem os outros, e Deus não vos 

condenará. Perdoem aos outros e Deus vos perdoará» 

(Lc 6, 36-37). Mas não esgota a riqueza deste termo 

bíblico. 

Na Bíblia, a «misericórdia», mais do que um 

sentimento de piedade, é uma ação a favor de quem 

necessita de ajuda. O exemplo mais claro é o do 

«samaritano» que «usou de misericórdia» para com o 

homem agredido pelos bandidos (Lc 10, 37).   

Os    rabinos    do    tempo    de    Jesus ensinavam 

que Deus é «misericordioso» porque faz «obras de 

misericórdia» e especificavam: «Deus vestiu os nus – 

quando cobriu com folhas Adão e Eva: Gn 3, 21 – assim 

também vós deveis vestir os nus. Ele visitou os doentes 

– de facto foi ter com Abraão quando sofria pela circun-

cisão e visitou a estéril Sara: Gn 18, 1 – assim também 

vós deveis visitar os doentes.  Ele confortou os que 

estavam de luto – quando consolou Isaac depois da 

morte do pai: Gn 25, 11 – assim também vós deveis 

confortar os que estão de luto. Ele sepultou os mortos –

foi Ele que sepultou Moisés: Dt 34, 6 – assim também 

vós deveis sepultar os mortos».  

«Misericordiosos» são aqueles que, como Deus, 

fazem obras de misericórdia; são aqueles que se 

empenham a fim de que as pessoas necessitadas 

encontrem aquilo de que precisam. 

São bem-aventurados porque no mundo novo, ao 

surgir do Reino, também eles, quando tiverem 

necessidade de ajuda, encontrarão quem lhes estenda a 

mão. 

«Felizes os puros de coração» 

A pureza é uma das características mais vincadas 

da religiosidade judaica. Qualquer contacto com os 

cultos pagãos, tudo aquilo que evoca a morte, tudo 

aquilo que é impuro deve ser evitado. Desta exigência 

de pureza nascem as proibições, as minuciosas 

disposições dos rabinos, a vigilância obsessiva, o 

esforço contínuo para manter-se distante daquilo que se 

percebe poder ser contrário à santidade de Deus. Mas 

como as transgressões são inevitáveis, então os Judeus 

vêem-se obrigados a cumprir incessantemente ritos de 

purificação: abluções (os banhos), aspersões, lavagens, 

sacrifícios (Mc 7, 3-4) 

A Jesus não interessa estas práticas exteriores, a 

Ele interessa apenas a lealdade, a retidão de conduta 

em relação ao irmão. 

Não há nada de exterior ao homem que o possa 

contaminar: «Não sabem – explica aos discípulos – que 

tudo o que uma pessoa comer ou beber vai para o 

estômago e depois é deitado para fora do corpo? Mas 

as coisas que saem da boca duma pessoa são as que 

vêm do coração. Essas é que a tornam impura. Porque 

do coração das pessoas é que vêm os maus 

pensamentos que as levam a matar, a cometer 

adultério, a viver em devassidão, a roubar, a jurar falso 

e a injuriar a Deus. São estas coisas que tornam as 

pessoas impuras. Mas isso de comer sem primeiro lavar 

as mãos não é o que as torna impuras» (Mt 15, 17-20). 

Os puros de coração são aqueles que têm um 

comportamento ético conforme à vontade de Deus, 

aqueles que têm o coração indiviso, aqueles que não 

amam contemporaneamente Deus e os ídolos. 

Não tem o coração puro aquele que serve dois 

senhores, aquele que tem uma conduta que não está de 

acordo com a fé que professa, aquele que ama Deus, 

mas mantém no coração o rancor para com o irmão, 

aquele que não comete a má ação, mas é adúltero no 

seu coração (Mt 5, 28). 

Os puros de coração são bem-aventurados porque a 

eles, e somente a eles, é dado fazer uma profunda 

experiência de Deus. 

«Felizes os operadores de paz» 

Entre as obras de misericórdia recomendadas pelos 

rabinos do tempo de Jesus, a mais meritória era levar a 

paz, reconstruir a harmonia entre as pessoas. Cada 

ação dirigida a estabelecer a paz – dizia-se – atraía as 

bênçãos de Deus sobre o homem.  

Bem-aventurado é sem dúvida aquele que, sem 

recorrer à violência ou ao uso das armas, se empenha 

com todas as forças a pôr fim às guerras e aos conflitos; 

bem-aventurado é aquele que se coloca entre os 

contendentes e tenta convencê-los a chegar ao diálogo, 

à concórdia, à paz. 

Mas, na Bíblia, a palavra «paz» (shalom) não 

significa somente ausência de guerras. Indica o bem-       

-estar total, harmonia com Deus, com os outros e 

consigo mesmo, prosperidade, justiça, saúde, felicida-

de... 

Os «operadores de paz» são então aqueles que se 

empenham para que esta vida plena de todos os bens 

seja possível para cada homem. A eles está reservada a 

mais linda das promessas: «Deus considera-os seus 

filhos». 
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«Felizes os perseguidos por causa da justiça» 

Há sofrimentos, tribulações, males que nos atingem 

de modo imprevisto e sem que tenham sido procurados. 

Mas há outros que acompanham necessariamente 

certas decisões. Jesus não iludiu os seus discípulos, 

disse claramente que quem alinha pelo lado «da justiça» 

de Deus pagará certamente cara a sua escolha. 

Não prometeu uma vida fácil, abastada, plena de 

sucessos; não assegurou a aprovação e o consenso 

dos homens.  Com insistência repetiu que a adesão a 

Ele implicará a perseguição: «Basta ao aluno que venha 

a ser como o seu professor e ao empregado como o seu 

patrão. Ora, se insultaram o dono da casa, chamando-     

-lhe Satanás, que   nomes   piores   ainda não chamarão 

aos outros membros da família!» (Mt 10, 24-25). 

Da perseguição dos justos fala-se muitas vezes 

também no Antigo Testamento. Nos Salmos deparamos 

com o justo que pede a Deus: «Livra-me de todos os 

que me perseguem» (SI 7, 2); «Quando condenarás os 

que me perseguem? Ajuda-me contra os que me 

perseguem com mentiras» (SI 119, 84-86). Jeremias é 

hostilizado, caluniado, fechado numa cisterna. 

Esperaríamos encontrar já no Antigo Testamento a 

bem-aventurança que diz respeito aos perseguidos. Mas 

não. Estes são elogiados pela sua firmeza e retidão, a 

eles é prometido um glorioso destino futuro (Sb cap.2 a 

5), mas nunca são proclamados bem-aventurados.  

No Antigo Testamento, a perseguição é considerada 

um mal e o homem que a sofre não pode estar feliz 

enquanto ela dura. O justo será abençoado – anunciam 

os escritores sagrados – mas apenas a partir do 

momento em que Deus intervirá para pôr fim às 

malversações a que ele foi submetido.  

Já no Novo Testamento a perspetiva muda. Aquele 

que sofre pela sua fidelidade ao Senhor é proclamado 

bem-aventurado no momento e pelo próprio facto de ser 

perseguido. 

A perseguição não é sinal de um desaire, mas de 

um sucesso. É um motivo de alegria porque demonstra 

que foi feita a escolha certa, aquela que está de acordo 

com a «sapiência de Deus». 

É inevitável que aqueles que desenvolvem a 

proposta de uma sociedade baseada na lógica «do 

monte» sejam perseguidos. Eles põem em crise as 

situações de domínio dos fortes sobre os débeis, dos 

ricos sobre os pobres, dos privilegiados sobre os menos 

favorecidos, dos patrões sobre os servos. Os 

opressores dão-se conta de que a vinda do Reino 

ameaça a sua posição, e, por isso, agridem 

violentamente quem quer que se empenhe contra a pre-

potência, a arrogância, a pobreza, a discriminação. 

Jesus sugeriu o comportamento a ter nos momentos 

de perseguição: «Mas eu digo-vos mais: Tenham amor 

aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que 

vos perseguem» (Mt 5, 44). Por seu lado Paulo 

recomenda: «Peçam a Deus que abençoe aqueles que 

vos tratam mal» (Rm 14, 14). A única força capaz de 

romper a espiral da violência é efetivamente a do amor 

e do perdão. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

1 

Pela santa Igreja de Deus, 

para que, no dia da manifestação de Jesus Cristo,  

apareça resplandecente em todos os seus membros, 

oremos, irmãos. 
 

2 

Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

para que venham um dia a contemplar no Céu 

Aquele que a terra chamou ao seu serviço, 

oremos, irmãos. 
 

3 

Pelos que regem os destinos das nações, 

para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, 

da prudência, do desapego e da verdade, 

oremos, irmãos. 
 

4 

Pelos que choram e pelos que sofrem perseguição 

por amarem a justiça e a verdade, 

para que se alegrem com todos os Santos no Céu, 

oremos, irmãos. 
 

5 

Pelos que andam cansados e oprimidos, 

para que sintam a presença de Cristo 

e n’Ele encontrem descanso, alívio e força, 

oremos, irmãos. 
 

6 

Por todos nós que celebramos esta solenidade, 

para que Deus nos junte aos seus eleitos 

e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso, 

oremos, irmãos. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Mt 5, 8-10 
 

Bem-aventurados os puros de coração,  

porque verão a Deus.  

Bem-aventurados os pacíficos,  

porque serão chamados filhos de Deus.  

Bem-aventurados os perseguidos por amor da justiça, 

porque deles é o reino dos Céus. 
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Monição da comunhão 
 

Cantamos, cheios de fé: “Quem comunga o Pão da 

Vida, / Chega à Terra Prometida.” 

Que o Corpo e Sangue do Senhor Jesus Cristo que 

vamos receber nos guardem para a Vida Eterna. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Vamos, com Maria, desde o dia do nosso Batismo, a 

caminho da felicidade eterna do Paraíso. Não há, pois, 

lugar na nossa vida para tristezas, pessimismos, 

dúvidas ou desânimos. 

Anunciemos esta Esperança aos nossos 

companheiros de família, e profissão e de tempos livres. 

 
 

 
 

 

 

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 Borromeu (Bispo).  

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

 
 

  
 

 

 

 

Um vislumbre do Paraíso 
 

O texto do Apocalipse é como o correr de um véu, 

permitindo-nos contemplar, por momentos a alegria e o 

esplendor do Céu, com a multidão imensa dos bem-        

-aventurados. 
 

 

 
 

 

 

 

Um vislumbre do Paraíso 

Uma multidão incontável 

 
«Depois disto, vi uma multidão imensa, que ninguém 

podia contar, de todas as nações, tribos, povos e 

línguas.» 
 

O número que o Apocalipse nos refere — 144.000 

eleitos — é simbólico. Foi obtido multiplicando o número 

das 12 tribos de Israel por 12 — outro número simbólico 

da Bíblia a significar plenitude. 

São imensamente mais as pessoas do Céu e 

aumentam todos os dias, porque estão sempre a entrar 

para lá. 

«Na primeira Leitura, o autor do livro do Apocalipse 

descreve-os como "uma multidão enorme, que ninguém 

podia contar, de todas as nações, tribos, povos e 

línguas" (Ap 7, 9). Este povo compreende os santos do 

Antigo Testamento, a partir do justo Abel e do fiel 

Patriarca Abraão, os do Novo Testamento, os 

numerosos mártires do início do cristianismo e também 

os beatos e os santos dos séculos seguintes, até às 

testemunhas de Cristo desta nossa época. Todos eles 

são irmanados pela vontade de encarnar o Evangelho 

na sua existência, sob o impulso do eterno animador do 

Povo de Deus, que é o Espírito Santo.» (Bento XVI, 1 de 

novembro de 2006). 

Ali estão pessoas da nossa família e outras amigas 

e conhecidas que frequentaram os atos de culto desta 

igreja e aqui rezaram muitas vezes: que trabalharam ao 

nosso lado e muitas vezes se encontraram connosco. 

Se lhes perguntarmos o que nos gostariam de 

comunicar, dir-nos-ão que vale a pena amar a Deus 

nesta vida, fazer a Sua vontade, e não nos 

descuidarmos de rezar, de frequentar os sacramentos e 

praticar boas obras; que deixemos tantas bagatelas que 

não prestam para nada e sós distraem do principal e 

nos fazem perder tempo. 

Ficamos tristes quando chegamos à paragem de um 

transporte com atraso e o perdemos, porque isso altera 

mais ou menos os nossos planos. 

Imensamente mais triste é perdermos o caminho 

para a eternidade, enganando-nos no caminho, porque 

este engano não tem remédio. 

Se queremos — e queremos! — fazer parte para 

sempre desta grande multidão de pessoas felizes, 

temos de procurar isto com a maior segurança possível. 
 

 

 
 

 

 

 

Um vislumbre do Paraíso 

Celebrando a alegria da vitória 

 
«Estavam de pé, diante do trono e na presença do 

Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na 

mão. E clamavam em alta voz: “A salvação ao nosso 

Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro”.» 
 

Hoje, de modo especial, o Senhor convida-nos a 

viver a virtude da alegria, a pesar da saudade que 

sentimos dos nossos familiares e amigos. 

Estamos a celebrar atletas nossos amigos que 

venceram a grande competição e receberam o prémio 

de serem felizes para sempre. 

O nosso Deus é tão bom que não se contenta em 
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que sejamos felizes de qualquer modo, mas senta-nos 

para sempre à Sua mesa para comungarmos 

eternamente da Sua própria felicidade. 

O Céu possui três características: é a presença de 

todo o bem com que podemos sonhar, a ausência de 

qualquer espécie de mal; e para sempre. 

A ideia da eternidade do Céu entusiasmou Santa 

Teresa de Jesus, ainda criança, que resolveu, de manhã 

cedo, fugir de cada com o seu irmão Rodrigo. Queriam ir 

para o norte de África, a fim de serem martirizados pelos 

mouros e deste modo conquistarem o Céu. Pelo 

caminho iam repetindo: “Para sempre, Rodrigo! - Para 

sempre, Teresa...” 

Um tio que os encontrou, trouxe-os de volta a casa. 

“Como é o Céu?”, perguntamos muitas vezes, com 

desejo de termos notícias da felicidade que nos está 

prometida. 

Jesus Cristo pode ajudar-nos a imaginar como ele é. 

Compara-o a um banquete festivo de núpcias para o 

qual é preciso estar preparado e levar a veste própria 

para a festa. 

São Paulo foi arrebatado ao Céu em vida e diz-nos: 

«Nem os olhos viram. Nem os ouvidos a ouviram, nem 

passou pela mente do homem o que Deus tem 

prometido aos que O amam.» (1 Cor 2,9). 

São João, no Apocalipse, depois de várias 

descrições de cenas no Céu diz-nos que «Ele enxugará 

dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, 

nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem 

já passou.» (Ap 21, 4). 
 

 

 
 

 

 

 

Um vislumbre do Paraíso 

Quem vai para o Céu 

 
«Um dos Anciãos tomou a palavra e disse-me: 

“Esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem 

são e de onde vieram?”. Eu respondi-lhe: “Meu Senhor, 

vós é que o sabeis”. Ele disse-me: “São os que vieram 

da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as 

branquearam no sangue do Cordeiro”.» 
 

Certo dia perguntaram a Jesus se eram muitas as 

pessoas que salvavam. Jesus respondeu que isso não 

tinha interesse em se saber, mas se cada um de nós 

está no caminho do Céu. «Jesus percorria cidades e 

aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. 

Disse-lhe alguém: «Senhor, são poucos os que se 

salvam?» Ele respondeu-lhes: 

«Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque, 

Eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. 

Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, 

ficareis fora e batereis, dizendo: 'Abre-nos, Senhor!' Mas 

ele há de responder-vos: 'Não sei de onde 

sois.' 26Começareis, então, a dizer: 'Comemos e 

bebemos contigo e Tu ensinaste nas nossas 

praças.' 27Responder-vos-á: 'Repito-vos que não sei de 

onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a 

iniquidade.» (Lc 13, 22-27). 

De facto, tem todo o interesse saber — e isso 

agrada ao Senhor — se o modo como estamos a viver 

nos leva ao Céu ou nos afasta dele. 

A fé ensina-nos que, terminada a nossa vida na 

terra, pela morte, seremos julgados sobre a nossa vida 

e receberemos o prémio ou o castigo eterno. É Deus, a 

quem nada podemos esconder, que via julgar a nossa 

vida 

O Céu não é como um jogo do totoloto em que sai 

ao acaso, sem mérito de quem joga. Vai para o Céu 

quem se esforça por levar uma vida na amizade de 

Deus e do próximo e morre na graça de Deus. Quem 

tem a desgraça de morrer em pecado mortal, condena-    

-se para sempre. 

Quando, em 13 de maio de 1917, Nossa Senhora 

apareceu aos três Pastorinhos na Cova da Iria, travou-   

-se o seguinte diálogo entre o Céu e a terra: 

“Então Nossa Senhora disse-nos: – Não tenhais 

medo. Eu não vos faço mal. 

– De onde é Vossemecê? – lhe perguntei. – Sou do 

Céu. – E que é que Vossemecê me quer? – Vim para 

vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia 

13 a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o 

que quero. Depois voltarei ainda aqui uma sétima vez. 

– E eu também vou para o Céu? – Sim, vais. – E a 

Jacinta? – Também. – E o Francisco? – Também, mas 

tem que rezar muitos terços.” 

Façamos-lhe hoje com toda a sinceridade esta 

mesma pergunta: — Pela vida que levo, vou para o Céu 

no fim da vida na terra? 

E como não queremos ser egoístas, perguntemos o 

mesmo acerca das pessoas que vivem connosco. 
 

 

 
 

 

 

 

O caminho para chegar ao Céu 

Seguir os ensinamentos de Jesus 

  
«Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu 

ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e 

Ele começou a ensiná-los, dizendo: [...]» 
 

Jesus Cristo, Redentor do mundo assumiu a nossa 

condição humana para nos reabrir as portas do Céu — 

fechadas pelo pecado dos nossos primeiros pais — e 

nos ensinar o caminho para lá chegar. Temos, pois, de 

atentar no Seu exemplo e seguir com docilidade os 

Seus ensinamentos. 

Ele continua a ensinar-nos na Igreja, dotando o 

Santo Padre do carisma da infalibilidade, de tal modo 

que, me assunto de fé e moral, nunca se pode enganar, 

porque o Espírito Santo assiste-lhe com o carisma da 

infalibilidade. 

No caminho de Damasco, quando ia em perseguição 

dos cristãos, para os meter no cárcere e obter a sua 
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condenação à morte, foi derrubado por terra: 

«aconteceu que, chegando perto de Damasco, 

subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, 

caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, 

Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, 

Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu 

persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. 

E ele, tremendo e atónito, disse: Senhor, que queres 

que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra 

na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.» (At 

9, 3-6). 

Também nós temos necessidade, muitas vezes, de 

perguntar isto mesmo ao Senhor: «que queres que eu 

faça?» 

• Ouvir Jesus Cristo. Paulo ouviu com atenção o 

que Jesus lhe dizia. Se tivesse tapado os ouvidos para 

não ouvir, teria continuado sem orientação para a sua 

vida. 

Precisamos de fazer esta pergunta muitas vezes na 

vida. Jesus Cristo continua a falar-nos na Igreja. Dotou o 

Santo Padre do carisma da infalibilidade, para que 

pudéssemos seguir os seus ensinamentos com toda a 

segurança. 

O demónio tenta desorientar-nos com falsidades, 

porque não quer que cheguemos ao Céu. Estudemos a 

doutrina da Igreja, sem olhar aos falsos profetas. 

• Fazer a Sua vontade. A doutrina de Jesus Cristo 

tem indicações práticas para a nossa vida. Ouvir e não 

fazer qualquer esforço para nos emendarmos, seguindo 

as indicações que o Senhor nos dá, de nada nos 

adiamos. 

De vez em quando temos e pegar no mapa da vida 

para verificar se não nos temos enganado no caminho. 
 

 

 
 

 
 

 

O caminho para chegar ao Céu 

Caminho das bem-aventuranças 

 
«Bem-aventurados os pobres em espírito, [...] os 

humildes, [...] os que choram, [...] os que têm fome e 

sede de justiça, [...] os misericordiosos, [...] os puros de 

coração, [...] os que promovem a paz, [...] os que sofrem 

perseguição por amor da justiça, [...] Alegrai-vos e 

exultai, porque é grande nos Céus a vossa 

recompensa.» 
 

Quando Jesus pronuncia a palavra bem-                     

-aventurados não está a referir-se apenas a uma 

felicidade que virá depois da morte. Muitos pensam 

assim erradamente, como se tivéssemos de escolher 

entre ser felizes nesta vida ou na outra. 

O Mestre refere-Se a uma felicidade nesta vida e na 

futura. De facto, já na vida presente, as bem-                    

-aventuranças são o caminho da felicidade. Jesus 

anuncia-nos uma vida plena de Amor e de liberdade. 

• Pobreza em espírito. Ter espírito de pobreza 

evangélica é caminho para todos os cristãos. Não está 

em causa o não ter, mas o estar desprendidos. 

Os bens foram-nos dados pelo Senhor para que os 

administremos bem, fazendo deles bom uso. Acontece, 

porém, que facilmente nos apegamos a eles, fazendo do 

dinheiro e seus derivados um ídolo: caímos na tentação 

de nos julgarmos superiores aos outros; de nos 

exibirmos com ostentação de riqueza e de poder, de 

luxo e esbanjamento. Jesus proclama a liberdade sobre 

os bens. Havemos de usá-los, mas não fazermos deles 

o nosso ideal. 

• Mansidão e humildade. Tornamo-nos facilmente 

arrogantes, dominadores, e até vingativos, quando 

temos a possibilidade de o fazer. 

Jesus ensina-nos que devemos ser humildes, 

reconhecendo a nossa pequenez e a nossa igualdade a 

todas as pessoas humanas. A uma pessoa mansa e 

humilde todas as portas e corações se abrem. 

• Contrição dos pecados. Quando Jesus proclama 

felizes os que choram, refere-Se aos que têm contrição 

dos seus pecados. Reconhecer os nossos erros é um 

ato de verdade e caminho de amor. 

A dureza e insensibilidade do coração diante das 

ofensas que cometemos, a incapacidade para 

reconhecermos os nossos pecados, não nos tornam 

felizes. 

• Fome de santidade pessoal. Um dos frutos do 

orgulho é a presunção. Julgamo-nos perfeitos, com 

direito a criticar os outros, e não sentimos necessidade 

de nos emendarmos, de sermos melhores, porque 

estamos convencidos de que já não faz falta. 

Jesus alerta-nos contra este perigo e a fomentar 

desejos de vida mais santa, de maior perfeição nas 

pequenas coisas de cada dia. 

• Misericordiosos. A misericórdia é o amor gratuito, 

sem passar fatura, sem esperar qualquer tipo de 

recompensa. 

Ao jovem a quem contara a Parábola do bom 

Samaritano, Jesus disse: «Vai, e faz como ele.» 

Indigna-se contra aquele devedor que, tendo sido 

perdoado de uma grande soma de dinheiro, não foi 

capaz de perdoar uma pequena quantia a outro que lha 

devia. 

• Pureza. Em muitos ambientes, perdeu-se a noção 

de pureza. Mas, sem ela, não há verdadeiro amor de 

Deus. Muitos queixam-se de que perderam a fé e, de 

facto, ninguém lha roubou. Perderam-na porque a alma 

manchada pela lama deixa de ver, de ter fé. 

• Promotores da paz. Devemos perguntar-nos se, 

com as nossas palavras e atitudes, construímos a paz 

ou fomentamos a guerra, se unimos as pessoas para o 

bem ou fomentamos a inimizade e a divisão. 

• Perseguidos por causa da fidelidade a Deus. 

Encontramos uma oposição grande à nossa vida de 

acordo com os ensinamentos de Cristo. Há pessoas 

que, por não cederem à chantagem do pecado, perdem 

o emprego, não são promovidas ou passam outros 

maus bocados. 

Recordemos que Nossa Senhora foi modelo na 

vivência de todas as bem-aventuranças. 
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O caminho para chegar ao Céu 

Somos filhos de Deus 

 
«Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em 

nos chamar filhos de Deus. E somo-lo de facto.» 
 

Todo o nosso caminho de santidade na terra se 

concretiza em viver de acordo com a nossa filiação 

divina. 

O que Jesus fez, pelo mistério da Redenção, foi 

restituir-nos a filiação divina que nos tinha sido roubada 

pelo pecado e ensinar-nos a viver como bons filhos de 

Deus, crescendo na comunhão com o Pai, o Filho e o 

Espírito Santo, até perpetuar esta comunhão no 

Paraíso. 

Há diversas consequências da nossa filiação divina 

que vale a pena recordar. 

•  Cidadãos do Céu. Quando partirmos deste 

mundo, iremos para a casa do nosso Pai que é o Céu. 

O normal é que a casa do pai seja também a de todos 

os filhos. 

Se nos portarmos bem nesta vida, como bons filhos 

de Deus, amanhã estaremos com os bem-aventurados 

que hoje celebramos. 

• Irmãos de todos os justos. Esta é a grande 

família a que pertencemos e que nos acompanhará para 

sempre. Temos um vínculo que nos une a todos: a 

graça santificante que recebemos no nosso Batismo. 

• Filhos da Santíssima Virgem. Maria Santíssima é 

nossa Mãe, porque é Mãe de Jesus Cristo, Cabeça do 

Corpo Místico no qual fomos “enxertados” no momento 

do Batismo. A sua maternidade universal foi declarada 

solenemente por Jesus Cristo na Cruz, momentos antes 

de morrer. 

•  A Missa Sacrifício de toda a Igreja. A Santa 

Missa — renovação do Mistério Pascal de Cristo — 

reúne-nos a todos, antecipando, de algum modo, a vida 

do Paraíso. 

Nela está presente e operante a Santíssima 

Trindade e, com Ela e por Ela, a Santíssima Virgem, os 

Anjos e toda a corte celeste. 

O Céu, como nossa morada para sempre, na 

companhia de todos os eleitos, é o lugar normal para 

vivermos eternamente, porque é a casa do nosso Pai do 

Céu, a nossa casa de família. 

Alegremo-nos com a felicidade que nos espera no 

fim da nossa caminhada na terra. Seremos felizes na 

Santíssima Trindade; com a Santíssima Virgem e São 

José; com os Arcanjos e Anjos do Céu; com todos os 

bem-aventurados, para sempre! 
 

 

 

É impossível levar a verdadeira civilização  

ao mundo e abolir a injustiça  

sem a pregação do Evangelho.  
 

(Comboni) 

 
 

 

 

 

Fala o Santo Padre 

  
«O Senhor ressuscitado indica-nos, também a nós 

hoje, a vereda que conduz para o Céu. 

Trata-se de um caminho difícil de compreender, 

porque vai contra a corrente; 

mas o Senhor diz-nos que quem o percorre  

mais cedo ou mais tarde será feliz.» 

 

No Evangelho ouvimos Jesus que ensina os seus 

discípulos e a multidão reunida na colina nos arredores 

do lago da Galileia (cf. Mt 5, 1-12). A palavra do Senhor 

ressuscitado e vivo indica-nos, também a nós hoje, o 

caminho para alcançar a verdadeira felicidade, a vereda 

que conduz para o Céu. Trata-se de um caminho difícil 

de compreender, porque vai contra a corrente; contudo, 

o Senhor diz-nos que quem percorre esta estrada é 

feliz, mais cedo ou mais tarde será feliz. 

«Bem-aventurados os pobres de espírito, porque 

deles é o Reino dos Céus». Podemos perguntar-nos 

como pode ser feliz uma pessoa pobre de coração, cujo 

único tesouro é o Reino dos Céus. Mas o motivo é 

precisamente este: porque, tendo o coração despojado 

e livre de muitas coisas mundanas, esta pessoa é 

«esperada» no Reino dos Céus. 

«Bem-aventurados os que choram, porque serão 

consolados». Como podem ser felizes, aqueles que 

choram? E, no entanto, quantos na vida nunca 

experimentaram a tristeza, a angústia e o sofrimento, 

jamais conhecerão a força da consolação. Ao contrário, 

felizes podem ser aqueles que têm a capacidade de se 

comover, de sentir no coração a dor que existe na sua 

própria vida e na existência dos outros. Eles serão 

felizes, uma vez que a mão terna de Deus Pai os 

consolará e acariciará. 

«Bem-aventurados os mansos». Quanto a nós, ao 

contrário, quantas vezes somos impacientes, nervosos, 

sempre prontos para reclamar! Temos tantas 

pretensões em relação aos outros, mas quando nos 

tocam, reagimos erguendo a voz, como se fôssemos os 

senhores do mundo, enquanto na realidade somos 

todos filhos de Deus. Pensemos sobretudo naquelas 

mães e naqueles pais que são tão pacientes com os 

seus filhos, que «os perturbam». Este é o caminho do 

Senhor: a vereda da mansidão e da paciência. O próprio 

Jesus percorreu esta senda: quando era criança 

suportou a perseguição e o exílio; mais tarde, quando 

era adulto, as calúnias, as ciladas, as falsas acusações 

no tribunal; e suportou tudo com mansidão. E por amor 

a nós, chegou a suportar inclusive a cruz. 

«Bem-aventurados os que têm fome e sede de 

justiça, porque serão saciados». Sim, aqueles que 

têm um forte sentido da justiça, e não apenas em 

relação ao próximo, mas antes de tudo no que se lhes 

refere, serão saciados porque estão prontos para  
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receber a maior justiça, aquela que somente Deus pode 

proporcionar. 

E depois, «bem-aventurados os misericordiosos, 

porque alcançarão a misericórdia». Ditosos aqueles 

que sabem perdoar, que têm misericórdia pelo próximo, 

que não julgam tudo e todos, mas procuram colocar-se 

no lugar dos outros. O perdão é algo de que todos nós 

temos necessidade, sem excluir ninguém. É por este 

motivo que, no início da Missa, nos reconhecemos por 

aquilo que somos, ou seja, pecadores. E não se trata de 

um modo de dizer, de uma formalidade: é um gesto de 

verdade. «Senhor, eis-me aqui, tende piedade de 

mim!». E se soubermos oferecer aos outros o perdão 

que pedimos para nós mesmos, seremos bem-                

-aventurados. Como rezamos no «Pai-Nosso»: 

«Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós 

perdoamos a quem nos tem ofendido». 

«Bem-aventurados os pacificadores, porque 

serão chamados filhos de Deus». Olhemos para o 

rosto daqueles que saem por aí, a semear o joio: são 

felizes? Quantos procuram sempre ocasiões para 

enganar, para se aproveitar dos outros, são felizes? 

Não, não podem ser felizes! Ao contrário, aqueles que 

todos os dias, com paciência, procuram semear a paz, 

são construtores de paz e de reconciliação, são bem-      

-aventurados, porque são verdadeiros filhos do nosso 

Pai que está no Céu, o qual semeia sempre e 

unicamente a paz, a tal ponto que chegou a enviar ao 

mundo o seu Filho como semente de paz para a 

humanidade. 

Estimados irmãos e irmãs, esta é a vereda da 

santidade, que é o mesmo caminho da felicidade. Foi 

esta a estrada percorrida por Jesus, aliás, Ele mesmo é 

este Caminho: quem o percorre com Ele e passa 

através dele, entra na vida, na vida eterna. Peçamos ao 

Senhor a graça de ser pessoas simples e humildes, a 

graça de saber chorar, a graça de ser mansos, a graça 

de labutar pela justiça e pela paz, mas acima de tudo a 

graça de nos deixarmos perdoar por Deus, para assim 

nos tornarmos instrumentos da sua misericórdia. 

Foi assim que agiram os santos, que nos 

precederam na Pátria celestial. Eles acompanham-nos 

na nossa peregrinação terrena, encorajando-nos a ir em 

frente. Que a sua intercessão nos ajude a prosseguir 

pelo caminho de Jesus, alcançando a felicidade eterna 

para os nossos irmãos e irmãs já falecidos, pelos quais 

nós oferecemos esta Missa. 
 

Papa Francisco, Homilia,  

Cemitério Verano Roma, 1 de novembro de 2015 

 (Dia de Todos-os-Santos). 
 

 

 
 

Vede que admirável amor o Pai nos consagrou  

em nos chamar filhos de Deus. E somo-lo de facto. 

Se o mundo não nos conhece,  

é porque não O conheceu a Ele.  
 

(1 Jo 3, 1) 

 

 
 

 

Sabias que… 
 
  

Espanha é citada no Antigo Testamento 

      A Península Ibérica é citada na Bíblia quando se fala 

na longínqua “Társis”, capital do reino dos Tarteso, no 

Sudoeste da península. O nome desta cidade significa, 

em fenício, “fundição”, uma referência às importantes 

minas que possuía. Ezequiel diz que de Társis os navios 

traziam ouro, prata, chumbo, estanho, para a Fenícia. O 

profeta Jonas que fugiu do chamamento do Senhor e 

embarcou para Társis” … porque ali “não tinha chegado 

a Palavra do Senhor”. 
 

 

 
 

 

 

O nome dos meses 
 
 

O nome dos meses quase nunca é motivo de curiosidade, 

mas é interessante ver 

 por que os meses têm este nome  

e não outro. 

 

N O V E M B R O    

 

Derivado da palavra latina “novem” que significa 

“nove”. O seu nome não mudou, assim como os dos 

outros meses, mesmo depois de janeiro e fevereiro 

terem sido adicionados ao calendário. Novembro está 

associado ao Dia de Finados, ao Dia de Ação de Graças 

nos Estados Unidos, às grandes liquidações chamadas 

Black Friday e início da temporada de festas do Natal. 
 

 

 
 

 

 

O sábio da Aldeia 
 

Algumas pessoas tinham o costume de visitar um 

homem sábio apresentando-lhe sempre os mesmos 

problemas, fazendo sempre as mesmas queixas. 

Um dia, depois de ouvir as confidências daquela 

pobre gente, o homem sábio contou-lhes uma anedota. 

Todos riram às gargalhadas. 

Após uns breves minutos de silêncio, o sábio 

contou-lhes a mesma anedota. Ao fim, alguns riram 

mais por complacência que por convicção. 

Mais uns breves minutos de silêncio e o homem 

sábio contou pela terceira vez a mesma anedota. 

Quando acabou de contar a piada, ninguém se riu 

nem sequer esboçou um sorriso. 

Então o homem sábio foi o único que sorrindo disse: 

Ninguém ri da mesma anedota contada terceira ou  
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quarta vez. Então por que havemos de estar sempre a 

chorar por causa do mesmo problema? 

Moral da história: A preocupação não resolve os 

teus problemas. Apenas ajuda a desperdiçar o teu 

tempo e a tua energia. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (92) 
 

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” 

 
(…continuação da edição anterior) 

 

.   Plano de ação:   .   

 

 

Começa por praticar o desapego da dor. 
 

Escreve o que aconteceu. Usa a narrativa como 

catarse. Pergunta-te de quanto tempo mais precisas 

para te libertar do que dói. 
 

Olha para a mágoa como uma oportunidade  

de mudança. 
 

Visualiza a tua vida sem o que te dói. Lista o que já 

não queres para ti, o que não podes continuar a aceitar 

e quais os limites que queres impor. 

É preciso aprender a soltar para saber agarrar. 
 

Fala contigo com amor. 
 

Elimina expressões como «tudo me acontece», «não 

tenho sorte nenhuma», nunca vou ser feliz, «sou fraca, 

se não fosse não me conseguiam atingir». Transforma 

estas expressões em reforço positivo, em compreensão, 

em mais amor e menos vitimização. Foi uma 

fase/pessoa/coisa má, não é uma vida má.  
 

Quando tiveres terminado este exercício, responde a 

ti mesma:  

«Quando tenho roupas que já não me servem, o que 

faço com elas?» 

«Quando tenho coisas que já não uso, o que faço 

com elas?» 
 

Começa por aí. Muitas vezes a prática do desapego 

começa dentro da tua casa, para dentro de ti, 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor, ensina-me a ser transparente como um vidro 

para que a luz da tua bondade chegue a todos através 

de mim. 
 

Afasta dos meus dias o orgulho de me julgar o melhor; a 

hipocrisia de esconder os meus defeitos; a pequenez de 

juntar objetos e caprichos; a vergonha de viver cercado 

pela avareza; a desonra de pisar dignidades e direitos. 
 

Senhor, ensina-me a ser transparente como um vidro. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Não bebas da lagoa,  

nem comas mais do que uma azeitona. 

2 

Uma azeitona é ouro,  

a segunda é prata e a terceira mata. 

3 

Cada bocado de doçura,  

há de custar-te muita amargura. 

4 

A pimenta,  

aquenta (aquece e anima). 

5 

As guloseimas,  

fazem perder a inteligência. 

6 

Depois de comer, 

nem uma carta ler. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana que compreende o período que vai de 

dia 31 de outubro a 6 de novembro, nenhuma das três 

Paróquias regista qualquer aniversário de Leitores. 

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. 
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H u m o r 
 
Férias na aldeia. 
 

Numa aldeia das fraldas da Serra da Estrela, diz a 

avó ao neto: 

— Zezinho, foi tão bom vires passar as férias à 

nossa terra! Para não me esqueceres prometo escrever- 

-te de vez em quando…  

— Avó, manda-me antes queijos das tuas cabras 

que serão uma recordação muito melhor… 
 

Mês de agosto. 
 

Na receção do hotel, o funcionário entrega a conta 

ao hóspede que a observa atentamente. Diz-lhe o 

rececionista: 

— Pois é, meu caro senhor… 

Já lá dizia Einstein na sua Teoria da Relatividade: 

agosto parece curto para gozar a praia, mas longo para 

pagar o hotel … 
 

Orfanato. 
 

Entre amigos: 

— Quando morreu, já viúvo, o meu tio Raimundo, 

deixou tudo o que possuía a um orfanato. 

— Que homem tão generoso! E tinha muito? 

— Sim, sete filhos! 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

01-11-2021  

Todos os Santos 

 

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 
É provável 

que não haja 

missa 

Vespertina  

Martinho Matos 

1.ª Leitura Glória Martins 

2.ª Leitura Maria Guiomar 

Oração Univer. Martinho Matos 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

01-11-2021  

Todos os Santos 

 

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 

É provável 

que não haja 

missa 

Vespertina 

Filipe Freitas 

Local - 2  - A  Alzira Nunes 

Local - 3 Jorge Moreira 

Local - 4 Alexandra Brito 

Local - 5 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 
 
 

Um sorriso dedicado aos vivos, 
vale mais que um rio de lágrimas 

sobre o túmulo dos mortos. 
 

(Provérbio da China) 
 

 

 
 

Jornal concluído em 23 de setembro. 

/ 
 

 

Todos os Santos – 01-11-2021 – N.º 714          – Pág. 16 /1 


