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XXXII Domingo Comum 
 

Deus, que é Amor chamou-nos á vida para sermos 

felizes no tempo e por toda a eternidade. Como é 

importante levar muito a sério este plano do Seu amor. 

Ele corresponde aos maiores anseios de nossa vida. 

Quão importante é que sempre existam anunciadores 

convictos desta tão maravilhosa realidade, para 

ninguém se sentir perdido nos caminhos da vida! 

Acabámos de terminar uma semana muito especial 

de oração pelos Seminários. Hoje, os ofertórios das 

missas são para os Seminários Diocesanos.  

Vamos pedir ao Senhor da Messe que nos dê muitos 

e santos candidatos ao Sacerdócio. Hoje, mais do que 

nunca, é uma necessidade imperiosa da Igreja. Que 

todos eles, de forma convicta e vontade séria, anunciem 

o único e verdadeiro Salvador da humanidade. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 87, 3 

Chegue até Vós, Senhor, a minha oração,  

inclinai o ouvido ao meu clamor. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Quanto vale o Reino dos Céus? 

Na Bíblia são frequentes as exortações à esmola: 

«O justo dá tudo sem nada reservar» (Pr, 21, 26); 

«Reparte o teu pão com os famintos e as tuas vestes 

com os nus. Tudo quanto te sobejar, dá-o de esmola, e 

não fiques com os olhos postos no que tiveres dado» 

(Tb 4, 16). 

Se há um preço a pagar para entrar no Reino dos 

Céus, a quanto ascende? Será suficiente dar algo como 

esmola?  

Numa célebre homilia, o papa Gregório Magno (590-

614) trata o tema e dá a resposta: «O Reino de Deus 

não tem preço; vale tudo aquilo que se possui»; depois 

ilustra a sua afirmação com alguns exemplos tirados do 

Evangelho.  

No caso de Zaqueu, a entrada no Reino dos Céus 

foi paga com a metade dos bens que possuía, porque a 

outra metade servira-lhe para restituir o quádruplo 

àqueles que defraudara (Lc 19, 8). 

No caso de Pedro e André, o Reino dos Céus valeu 

as redes e o barco, porque os dois irmãos não tinham 

mais nada (Mt 4, 20). 

A viúva comprou-o por muito menos: duas moedinhas 
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apenas – Lc 21, 2 (vamos escutar hoje, mas no 

Evangelho de Marcos – Mc 12, 42-44).  

Há até quem entre oferecendo apenas um copo de 

água fresca (Mt 10, 42). 

O preço a pagar é fácil de determinar: o reino de 

Deus vale tudo aquilo que se possui, por muito ou pouco 

que seja. 

–  O reino de Deus é um tesouro que não tem preço, 

para obtê-lo é preciso dar tudo. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
1 Rs 17,10-16 

 

  

MONIÇÃO: 

 

Uma pobre viúva de Sarepta, mostra-se disponível para 

acolher os apelos de Deus. O Senhor recompensa-a. O seu 

exemplo garante-nos que a generosidade para com o Senhor. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, 10o profeta Elias pôs-se a 

caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas 

da cidade, encontrou uma viúva a apanhar 

lenha. Chamou-a e disse-lhe: «Por favor, traz-    

-me uma bilha de água para eu beber».  
11Quando ela ia a buscar a água, Elias chamou-

a e disse: «Por favor, traz-me também um 

pedaço de pão». 12Mas ela respondeu: «Tão 

certo como estar vivo o Senhor, teu Deus, eu 

não tenho pão cozido, mas somente um 

punhado de farinha na panela e um pouco de 

azeite na almotolia. Vim apanhar dois cavacos 

de lenha, a fim de preparar esse resto para mim 

e meu filho. Depois comeremos e esperaremos 

a morte». 13Elias disse-lhe: «Não temas; volta e 

faz como disseste. Mas primeiro coze um 

pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o 

resto para ti e teu filho. 14Porque assim fala o 

Senhor, Deus de Israel: 'Não se esgotará a 

panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia 

do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar 

chuva sobre a face da terra'». 15A mulher foi e 

fez como Elias lhe mandara; e comeram ele, ela 

e seu filho. 16Desde aquele dia, nem a panela 

da farinha se esgotou, nem se esvaziou a 

almotolia do azeite, como o Senhor prometera 

pela boca de Elias. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A Leitura não é propriamente difícil de proclamar, se tiveres 

atenção às vozes do Narrador, de Elias e da Viúva. Portanto, 

sem fazer teatro no ambão, mas com a expressividade precisa, 

faz separar, para distinguir as vozes dos três personagens, 

utilizando um diferente tom de voz.  

Toma cuidado com algumas palavras e o modo como 

devem ser pronunciadas: Sarepta (não é “Serepta”, como 

Seroa não é “Saroua”.) – No caso não é importante, mas 

devemos procurar ser exigentes connosco mesmo. / bilha (não 

é “brilha” nem “bíblia” – como já se ouviu ler.) almotolia / 

esperaremos (não é “esperemos”.) / pãozinho (não é 

“pãezinho”. – Está no singular.) / esvaziará / prometera (não é 

prometeu.) ou outras. 

  
 

LEITOR: – Já aqui temos dito que algumas destas 

observações parecem infantis e, até por vezes, ridículas. Mas 

só quem não está atento à rádio, à TV. ou não participa uma 

vez ou outra nas eucaristias de uma qualquer paróquia por este 

Portugal abaixo ou acima, é que não se apercebe das 

“calinadas” que, por vezes, são proferidas pelos Leitores.  
 

 
 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Os Cananeus, na terra de quem se instalaram os 

Israelitas, adoravam Baal, o senhor (deus) da chuva, da 

fertilidade e da fecundidade. A sua mítica sede era o 

monte Safon que, com o cume sempre coberto por 

nuvens escuras, se destaca no céu de Ugarit; as suas 

armas eram os relâmpagos e os ventos que provocam 

os furacões que abatem os cedros do Líbano, abalam 

as florestas e fazem tremer o Hermon (SI 29, 5).  

O fio condutor de todos os livros do Antigo 

Testamento é representado pela luta do Senhor, o Deus 

ciumento dos Israelitas, contra Baal, o campeão da 

ordem cósmica adorado por todos os povos do antigo 

Médio Oriente (digamos que na Bíblia, “Baal” representa 

todos os falsos deuses). 

No tempo do profeta Elias, Israel, seduzido pela 

rainha Jezabel, tinha abandonado a fé de seus pais e 

dobrado os joelhos a Baal, convencido que dele haveria 

de obter chuvas abundantes e colheitas copiosas. Mas 

eis que chegam, segundo a promessa feita pelo profeta 

Elias, três anos de seca, carestia e pestilência. Como 

sempre acontece, o ídolo seduzira e agora desiludia. 

Perante a ausência de chuva e as calamidades 

consequentes, o rei Acab (marido de Jezabel) convocou 

os seus videntes e encarregou-os de identificar os 

responsáveis. Não foi preciso recorrer às práticas de 

adivinhação, o culpado foi imediatamente encontrado:  
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«Foi Elias, o profeta do Senhor – garantiram os 

adivinhos da corte – quem provocou o desdém de 

Baal.» 

Acab mandou procurá-lo e dar-lhe a morte.  

É neste ponto da história de Elias que se insere o 

episódio narrado na leitura de hoje.  

Para fugir à ira do rei, o profeta fugiu. Dirigiu-se em 

direção à costa da Fenícia e chegou a Sarepta, uma 

cidade situada a uma dezena de quilómetros a sul de 

Sídon, conhecida pela produção de púrpura. À porta da 

cidade encontrou uma pobre viúva que recolhia lenha 

para cozinhar, para si e para o seu filho, o último        

punhado de farinha que lhe restava.      

Intuindo a sua condição desesperada, Elias não teve 

a coragem de lhe pedir mais que um pouco de água; 

todavia, enquanto a mulher se afastava, suplicou-lhe: 

«Traz-me também um pedaço de pão!» Sabia que era 

tudo o que ela tinha, porém ousou pedir-lho e 

acrescentou: «Assim fala o Senhor, Deus de Israel: Não 

se esgotará a panela da farinha, nem se esgotará a 

almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor 

mandará chuva sobre a face da terra» (v. 14). 

A viúva confiou no profeta, ofereceu-lhe o que lhe 

tinha sido pedido e Deus abençoou a sua generosidade; 

proporcionou-lhe o alimento para ela e para o filho 

enquanto durou a seca. 

Deste relato comovente transparece a simpatia do 

Senhor e do autor sagrado por esta mulher pobre e sem 

proteção. 

Para todos os povos antigos, a riqueza, o sucesso e 

o bem-estar era considerado bênçãos dos deuses, 

enquanto em Israel compreendeu-se desde bem cedo, 

que o Senhor dirigia o seu olhar de amor para os mais 

fracos, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Estes, 

não tendo nada nem ninguém com que contar, en-

tregavam-se a Deus e, na sua indigência (na miséria e 

na pobreza) eram capazes de oferecer não só parte do 

que possuíam, não só o supérfluo, mas tudo, também o 

que lhes era indispensável para a vida. 

A viúva de Sarepta, uma pessoa pagã que ainda não 

adorava o Senhor, mas o conhecia apenas como «o 

Deus de Elias», comportou-se como uma autêntica 

israelita. Pertencia, sem que se desse conta, ao «povo 

pobre e humilde que procura refúgio no nome do 

Senhor» (Sf 3, 12); realizava o ideal do israelita piedoso 

que os salmistas proclamam bem-aventurado: «Feliz o 

homem que confia no Senhor, pois nada falta aos que o 

temem. Os ricos empobrecem e passam fome, mas aos 

que procuram o Senhor nenhum bem há de faltar» (SI 

34, 9-11). 
 

 

 

Os ratos da casa do avarento,  

estão mais gordos do que ele.  
 

(Provérbio do Mali) 
 

Quem compra o supérfluo,  

depressa terá que vender o necessário.  
 

(Franklin) 

 

 
 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. 1 ou Aleluia) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O Senhor coloca a Sua omnipotência ao serviço do Seu 

Amor por nós. Como é bom saborear tão consoladora 

realidade! 

 

REFRÃO: 

 
Ó MINHA ALMA, LOUVA O SENHOR. 

 

SALMO: 

 
O Senhor faz justiça aos oprimidos, 

dá pão aos que têm fome 

e a liberdade aos cativos. 
  

O Senhor ilumina os olhos do cego, 

o Senhor levanta os abatidos, 

o Senhor ama os justos. 
  

O Senhor protege os peregrinos, 

ampara o órfão e a viúva 

e entrava o caminho aos pecadores. 
  

O Senhor reina eternamente; 

o teu Deus, ó Sião, 

é rei por todas as gerações. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 9, 24-28 

 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O autor da Carta aos hebreus propõe-nos o exemplo de 

Jesus Cristo, o Sumo-Sacerdote que entregou a Sua vida em 

favor de todos nós. Ele mostrou-nos, com o Seu sacrifício, qual 

a medida do dom perfeito que Deus quer e espera de cada um 

de seus filhos. 

Mais do que dinheiro ou outros bens materiais, Deus 

espera de nós o dom da nossa vida, da nossa vontade, que se 

abandone ao serviço do Seu projeto de salvação para os 

homens e para o mundo. 

 

LEITURA: 
 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

24Cristo não entrou num santuário feito por 

mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no 

próprio Céu, para Se apresentar agora na 

presença de Deus em nosso favor. 25E não 



entrou para Se oferecer muitas vezes, como o 

sumo sacerdote que entra cada ano no 

Santuário, com sangue alheio; 26nesse caso, 

Cristo deveria ter padecido muitas vezes, 

desde o princípio do mundo. Mas Ele 

manifestou-Se uma só vez, na plenitude dos 

tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício 

de Si mesmo. 27E, como está determinado que 

os homens morram uma só vez e a seguir haja 

o julgamento, 28assim também Cristo, depois 

de Se ter oferecido uma só vez para tomar 

sobre Si os pecados da multidão, aparecerá 

segunda vez, sem a aparência do pecado, para 

dar a salvação àqueles que O esperam. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Segunda Leitura é bem mais difícil que a Primeira. 

Exige um especial esforço de compreensão para que seja 

possível uma perfeita divisão do texto. Estuda bem a Leitura.  

Mas exige também, alguma técnica respiratória para 

algumas frases longas, como por exemplo, (“E não entrou para 

Se oferecer … com sangue alheio;”) e também (E, como está 

determinado … aqueles que O esperam.”).  

Se precisares, podes fazer um breve e rápido flash de 

respiração, mas sem deixar cair a voz. Isto pode ser um 

processo de recurso que deves usar.  

Exercita uma ou outra palavra que seja mais complicada de 

pronunciar. 
 

  
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
Hoje em dia continua-se tranquilamente a falar de 

sacerdotes para indicar os presbíteros, para referir os 

ministros da Eucaristia e da Reconciliação; mas o 

Concílio teve o pudor de não o fazer: reservou o termo 

sacerdote, como faz todo o Novo Testamento, a Cristo e 

ao povo de Deus, unido a Cristo na oferta de sacrifícios 

espirituais agradáveis ao Pai. 

O trecho de hoje indica duas razões pelas quais 

Jesus é o único verdadeiro sacerdote. 

Os sacerdotes antigos ofereciam os seus 

holocaustos num templo material, feito de pedras, 

enquanto Jesus desempenha o seu ministério no Céu, 

num santuário que não é construído por mãos humanas 

(v. 24). 

Há ainda a considerar que o sacerdócio da antiga 

Aliança tinha como objetivo purificar o povo das suas 

culpas. Para cancelar os pecados, o sumo sacerdote 

entrava todos os anos na parte mais sagrada do templo 

e aí derramava sangue de animais. Repetia todos os 

anos o mesmo ritual, que nunca era eficaz, não obtinha 

a remissão do pecado. As pessoas continuavam a ser 

más e a precisar de expiação. 

Jesus, pelo contrário, ofereceu um único sacrifício, 

perfeito; não derramou o sangue de animais, mas deu o 

seu próprio sangue e, com o seu gesto de amor, venceu 

para sempre o pecado (v. 25-27). 

Quando Ele aparecer de novo não virá para repetir 

um sacrifício, mas para tomar consigo as pessoas que o 

seu sacrifício único libertou de toda a culpa. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Mt 5, 3 
 

 

MONIÇÃO: 

 
O Evangelho anima-nos a confiar inteiramente no Senhor. 

Ele nunca desampara os Seus amigos. 

Agradeçamos a alegria que nos dá esta mensagem de 

salvação e aclamemos o Evangelho que enche de luz a nossa 

vida. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Bem-aventurados os pobres em espírito, 

porque deles é o reino dos Céus. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Forma longa:  Mc 12, 38-44 

Forma breve:  Mc 12, 41-44 

 
 
 

EVANGELHO: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 38Jesus ensinava a 

multidão, dizendo: «Acautelai-vos dos 

escribas, que gostam de exibir longas vestes, 

de receber cumprimentos nas praças, 39de 

ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e 

os primeiros lugares nos banquetes.  
40Devoram as casas das viúvas com pretexto 

de fazerem longas rezas. Estes receberão uma 

sentença mais severa». 

[41Jesus sentou-Se em frente da arca do 

tesouro a observar como a multidão deitava o 

dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam 

quantias avultadas. 42Veio uma pobre viúva e 

deitou duas pequenas moedas, isto é, um 

quadrante. 43Jesus chamou os discípulos e 



disse-lhes: «Em verdade vos digo: Esta pobre 

viúva deitou na caixa mais do que todos os 

outros. 44Eles deitaram do que lhes sobrava, 

mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que 

tinha, tudo o que possuía para viver»]. 
 

Palavra da Salvação. 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Os perigos mais graves são os que estão melhor 

camuflados e escondidos, aqueles que nos apanham de 

surpresa. Se Jesus recomenda com insistência aos 

discípulos para se acautelarem, para estarem atentos a 

um certo tipo de pessoas, isto significa que as insídias 

(as armadilhas) que armam são extremamente sérias. 

Jesus condena comportamentos  

como o do Escribas 

Depois de uma série de controvérsias com fariseus, 

saduceus e herodianos (“herodianos”: do Partido de 

Herodes), no templo de Jerusalém, Jesus dirige um 

ataque direto, corajoso e preciso contra os escribas; e 

para o tornar mais incisivo, recorre à sátira, à ironia, a 

uma linguagem que pode parecer até demasiado 

provocatória. Isto revela a sua grande preocupação com 

a possibilidade de que um certo tipo de comportamento 

nefasto (trágico) pudesse infiltrar-se na comunidade dos 

seus discípulos. 

Originariamente os escribas eram as pessoas 

encarregadas de escrever documentos de todo o tipo, 

mas, depois do exílio da Babilónia, tinham-se tornado os 

intérpretes oficiais da lei do Senhor (Esd 7, 11-12), 

constituíam a autoridade no campo legislativo e eram os 

juízes encarregados de proferir as sentenças nos 

tribunais. 

A sua profissão era legítima, no entanto, Jesus tinha 

recriminações a fazer contra o seu comportamento. 

A primeira acusação que lhes fazia dizia respeito à 

vaidade, à ostentação (v. 38-39). Eram pessoas que 

gostavam de exibir o seu saber e os seus títulos e, para 

chamarem a atenção, para não serem confundidos com 

o povo, com as pessoas ignorantes, faziam questão de 

não se vestirem como os outros. Tinham um uniforme, 

«gostavam de exibir longas vestes» (v. 38). 

Era por respeito às suas roupas que as pessoas os 

tratavam com mil deferências (com considerações e 

atenções), lhes davam passagem na rua, lhes 

reservavam os primeiros lugares nas praças e nas 

sinagogas, e os serviam melhor que aos outros nos 

mercados. Não podiam ser cumprimentados com um 

simples shalom; exigiam vénias, beija-mãos e um silên-

cio religiosos sempre que abriam a boca, mesmo que 

fosse apenas para respirar. Quando não recebiam estas 

atenções e deferências, indignavam-se. 

O Mestre considerava tudo isto uma comédia ridícula 

(uma palhaçada) e não a suportava; era alérgico aos 

seus uniformes porque eram motivo de divisão, de 

separação, criavam uma casta (um tipo de raça 

diferente, à parte). 

Mais do que um pecado, tratava-se de uma doença, 

de uma patologia que poderia ser facilmente curada. O 

que alimentava a vaidade dos escribas era o servilismo 

ingénuo das pessoas que, tributando-lhes honrarias e 

obséquios, estavam convencidas de dar glória a Deus. 

Para os meter na ordem e dar-lhes a possibilidade de se 

sentirem irmãos, bastaria que todos se comportassem 

como Jesus, que não os tratava com particular 

deferência; em vez da deles, preferia a amizade dos 

pecadores e dos marginalizados, não recorria às suas 

influências, não lhes pedia apoio. 

Perante o comportamento e as palavras do Mestre, 

muito claras, podemo-nos perguntar como pode 

acontecer que por vezes na Igreja não nos dêmos conta 

do quanto são antievangélicas as atitudes de corrida 

aos primeiros lugares, aos títulos honoríficos e à busca 

de privilégios. O mundo estruturado segundo uma 

hierarquia piramidal foi definitivamente condenado por 

Cristo, e querê-lo restaurar não é um pecado Venial (um 

pecado leve), mas um atentado frontal contra a lógica 

evangélica. 

Há uma culpa ainda mais grave que Jesus imputa 

aos rabis: «Devoram as casas das viúvas» (v. 40). 

As viúvas, juntamente com os órfãos e os 

estrangeiros, eram as pessoas que Deus pusera sob a 

sua proteção (SI 146, 9). Ai de quem as maltratasse ou 

cometesse injustiças contra elas. O Senhor determinara: 

«Não usarás de violência contra o estrangeiro. Não 

maltratarás nenhuma viúva nem nenhum órfão. Se tu o 

maltratares e ele clamar a mim, hei de ouvir o seu 

clamor, porque Eu sou misericordioso» (Ex 22, 20-26).  

Os escribas são acusados por Jesus de «devorarem 

as casas das viúvas». Provavelmente aproveitavam-se 

da ingenuidade destas mulheres simples e indefesas 

para lhes arrancar as esmolas, ou então exigiam somas 

exorbitantes para defender as suas causas nos 

tribunais. 

A exploração das pessoas mais fracas é o princípio 

pelo qual se rege o nosso mundo competitivo e 

conflituoso, e é deste princípio que nasce a sociedade 

dos espertos, que é o oposto da sociedade evangélica. 

Mas também os pobres, quando anseiam por ocupar o 

lugar de quem os oprime, não estão a sonhar com um 

mundo novo, mas aspiram apenas a perpetuar o antigo. 

Não querem pôr fim à mentalidade dos «escribas», mas 

substituir-se aos «escribas»; querem uma troca de 

papéis, enquanto Jesus pretende que seja deitada ao 

lixo a obra teatral que desde sempre foi recitada no 

mundo. 

A terceira acusação é ainda mais grave: «Pretextam 

de fazerem longas rezas» (v. 40). Não só exploram os 

fracos, mas recitam uma comédia: exibem-se em 

práticas religiosas impecáveis, dão prova de grande 

piedade, de modo a convencerem toda a gente que 

também o Senhor está do lado deles. Julgá-los, 

contradizê-los, não se submeter ao seu querer, não lhes 

prestar as honras que pretendem, significa pôr-se contra 

Deus. 
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As pessoas simples e sinceras não suportam esta 

religião hipócrita e, a certa altura, cansam-se e podem 

até mesmo abandonar a fé. De quem é a culpa destes 

abandonos? 

Jesus propõe uma atitude diferente  

da dos Escribas 

Em contraposição aos escribas, às pessoas que na 

sociedade exercem o domínio, é introduzida na segunda 

parte do trecho (v. 41-44) um modelo de religiosidade 

autêntica: uma pobre viúva. 

Não é a primeira vez que, no Evangelho de Marcos, 

aparecem mulheres a quem Jesus olha com simpatia e 

admiração. Tinha encontrado já aquela que, sofrendo de 

hemorragias, se aproximara para lhe tocar a orla da 

capa e da qual reconhecera a fé: «Filha, a tua fé salvou-

te» (Mc 5, 34); tinha ficado até admirado com a fé da 

mulher sírio-fenícia (mulher pagã), que se declarara 

contente com as migalhas caídas da mesa preparada 

para os filhos. Comovido, Jesus exclamara: «Ó mulher, 

grande é a tua fé! Faça-se como desejas» (Mt 15, 28; 

Mc 7, 24-30).  

São modelos de fé estas duas primeiras mulheres; e 

modelos de generosidade total a viúva do Evangelho de 

hoje e, também, a mulher que, daí a poucos dias, iria 

derramar-lhe sobre a cabeça «perfume de nardo de alto 

preço» (Mc 14, 3).  

São quatro figuras exemplares, escolhidas por 

Marcos para mostrar como as mulheres, consideradas 

por todos como as últimas, eram de facto as primeiras 

(Mc 10, 31) já naquele tempo! 

Com a sua vida ilustram como deve ser o verdadeiro 

discípulo. 

A primeira característica é posta hoje em relevo pelo 

comportamento da viúva que, ao contrário dos rabis que 

ostentavam a sua religiosidade, faz o seu gesto sem 

chamar a atenção de ninguém, sem se fazer notar. 

Esta mulher (a viúva de Sarepta) não conheceu 

Jesus (viveu séculos antes Dele), não ouviu os seus 

ensinamentos, não respondeu a uma chamada sua, não 

é uma discípula. Não o seguiu, como tinham feito os 

Doze e muitas outras mulheres que o acompanharam 

durante os três anos da vida pública (Lc 8, 1-3); e, no 

entanto, comporta-se de forma evangélica, como Jesus 

recomendara: «Quando, pois, deres esmola, não 

permitas que toquem trombeta diante de ti, como fazem 

os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem 

louvados pelos homens. Quando deres esmola, que a 

tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, a 

fim de que a tua esmola permaneça em segredo» (Mt 6, 

1-4). 

Esta viúva é a imagem daquelas pessoas que, ainda 

hoje, mesmo sem nunca terem lido uma página do 

Evangelho, sem romperem os bancos das nossas 

Igrejas, são dóceis aos impulsos do Espírito, vivem de 

modo evangélico.  

A segunda característica do verdadeiro amor é a de 

ser total. O amor a Deus deve implicar toda a pessoa: 

«Amarás o Senhor, teu Deus – ordenou Jesus – com 

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

entendimento e com todas as tuas forças» (Mc 12, 30) 

e, sem reservas, deve ser também o amor ao próximo. 

A viúva é apresentada como modelo deste amor. Ao 

contrário dos ricos que «deitavam no tesouro muitas 

moedas», ela não dá muito, dá tudo o que tem, ou 

melhor, como especifica o texto grego, «na sua pobreza 

ela deu toda a sua vida» (v. 44). 

O discípulo não é aquele que põe em jogo uma parte 

de si ou daquilo que tem, mas vende tudo o que possui 

para o dar aos pobres e oferece toda a sua vida como 

fez o Mestre. 

Mesmo quem é pobre, como a viúva do Evangelho 

de hoje, é chamado a dar tudo. Não há ninguém tão 

pobre que nada tenha para oferecer, e ninguém tão rico 

que nada precise de receber. Deus encheu de bens os 

seus filhos para que, seguindo o exemplo do Pai que 

está nos Céus, eles não os guardem para si próprios, 

mas os ponham à disposição das outras pessoas. 

Pela totalidade do seu amor, a viúva tornou-se assim 

não só a imagem do verdadeiro discípulo, mas também 

de Deus e de Jesus Cristo que – como releva Paulo – 

«sendo rico se fez pobre por vós, para vos enriquecer 

com a sua pobreza» (2 Cor 8, 9).  

O lugar da revelação máxima do rosto de Jesus é o 

Calvário. Foi ali que Deus mostrou a sua identidade. Ele 

não pretende, Ele oferece, doa-se completamente ao 

homem. Não quer que as pessoas se prostrem diante 

dele, mas quer que se ajoelhem diante dos irmãos. Não 

pede que lhe deem a vida, mas que, com Ele, a ponham 

à disposição dos irmãos. 

A viúva é imagem de Deus e de Cristo porque se 

despojou de tudo o que tinha e fez disso um dom para 

os outros. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

1 

Pela Igreja que recebeu como missão 

o encargo de se preocupar com os mais pobres 

como fez Jesus Cristo, o Salvador, 

oremos, irmãos. 
 

2 

Pelos países mais pobres deste mundo, 

pelos responsáveis da política e da economia 

e pelos que pensam na fome dos outros, 

oremos, irmãos. 
 

3 

Pelas viúvas pobres, pelos órfãos e mendigos, 

por aqueles a quem falta o necessário 

e pelos que dão tudo o que possuem, 

oremos, irmãos. 
 

 



4 

Pelos que lutam contra a miséria e a injustiça, 

pelos que tomam iniciativas contra a fome 

e pelos que se abrem à verdadeira caridade, 

oremos, irmãos. 
 

5 

Por aqueles que em nossa casa estão doentes 

e pelos que à semelhança de Jesus 

estendem a mão aos oprimidos e aflitos, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 22, 1-2 

O Senhor é meu pastor: nada me falta.  

Leva-me a descansar em verdes prados,  

conduz-me às águas refrescantes  

e reconforta a minha alma. 

 

  Ou: .   

Lc 24, 35 

Os discípulos reconheceram  

o Senhor Jesus ao partir o pão. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Na sagrada Comunhão recebemos Jesus Cristo que 

se dá por inteiro, que se parte e reparte para ser o Pão 

da vida eterna para todos, dando-nos a força, de que 

precisamos, para sempre O seguir. Acolhendo-O com fé 

e amor em nós, façamos da nossa vida um dom para 

Ele e para os outros. 
  

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Mais uma vez iluminados pela Palavra de Deus, 

continuemos a rezar pelos nossos Seminários e pelos 

nossos seminaristas. Eles serão os futuros Sacerdotes 

de que a Igreja tanto necessita. Trata-se de “um 

problema vital para o futuro da fé cristã”, como nos 

afirmou São João Paulo II.  
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 09 – Dedicação da Basílica de Latrão.   

Dia 10 – S. Leão Magno (Papa e Doutor da Igreja). 

Dia 11 – S. Martinho de Tours (Bispo). 

Dia 12 – S. Josafat (Bispo e Mártir).  

Dia 13 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Generosidade:  sinal do novo 

povo de Deus 
 

O Evangelho deste Domingo, destaca esta narração 

que decorre no Templo de Jerusalém; é um magnífico 

conjunto arquitetónico que cobre um retângulo de 500 

por 300 metros. Tinha um grande pátio de 65 metros de 

lado, chamado “Pátio das mulheres”. Abundavam ali os 

mendigos, pois nele estavam os cestos das esmolas.  

O texto da viúva pobre está em contraste com vários 

outros textos: 

– A expulsão dos vendedores e a denúncia que 

Jesus faz ao dizer que o Templo se converteu num 

“covil de ladrões”. 

– A constatação de que as pessoas com posses iam 

deitando quantidades importantes em dinheiro para 

fazer ostentação das suas riquezas. 

A generosidade daquela “viúva” pobre, pertencente 

aos grupos sociais mais desprovidos de bens, contrasta 

com a riqueza do Templo. Jesus louva a viúva pobre e 

considera-a como uma pequena semente do “novo povo 

de Deus”. 
 

 

 
 

 

 

Ó minha alma louva o Senhor! 
  

Deus, nosso Pai e Criador, chamou-nos à vida para 

O conhecer, amar e servir nesta vida e com Ele 

vivermos eternamente num constante hino de louvor. 

 Só poderemos participar neste projeto de amor 

eterno, na medida em que o iniciarmos já aqui, neste 

mundo: “tal vida, tal morte”. Costumamos também 

afirmar e com razão, “que a árvore cairá para onde 

estiver inclinada”. É, pois, de suma importância que 

desde já, com convicção e muito amor, possamos servir 

e louvar o Senhor. Ó minha alma louva o Senhor! 
 

 

 
 

 

 

Concretizar este louvor  

ao Senhor 
  

As leituras da Missa de hoje apresentam-nos 

exemplos de duas pobres viúvas que souberam e nos 

ensinaram a louvar o Senhor: 
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A Primeira Leitura diz-nos que uma viúva de 

Sarepta, pôs ao serviço do Profeta Elias tudo quanto 

possuía: um punhado de farinha na panela e um pouco 

de azeite na almotolia. 

Na sequência de uma longa carestia, já há três anos 

que não chovia. E os habitantes de Caná, com os 

sacerdotes de Baal, atribuíam tal carência ao Profete 

Elias, a quem, por isso, queriam matar. Perante tal 

ameaça, Elias sentiu necessidade de fugir. A pobre 

viúva de Sarepta é a escolhida por Deus para lhe valer 

dando-lhe tudo quanto possuía. 

Esta generosidade vai contribuir para que nem se 

esgote a farinha da panela, nem o azeite na almotolia, 

até que chegue a tão desejada chuva e faça de novo 

germinar os produtos da terra. 

No Evangelho vemos outra viúva que dá pouco, mas 

esse pouco é tudo quanto possuía. Com certeza 

também foi compensada pela sua generosidade. 

Louvar o Senhor não consiste em dar alguma coisa, 

mas sim em dar tudo, é estar totalmente ao Seu serviço. 

Assim fez e nos ensinou Jesus. Deu-se TODO por 

nós, no alto da cruz, como nos afirma a Segunda Leitura 

da Missa de hoje. E, com essa doação total, 

apresentou-se diante do Pai do Céu em nosso favor. 
 

 

 
 

 

 

Caminho que importa seguir 
  
Eis, pois, o caminho que devemos seguir: ser 

generosos na nossa entrega ao Senhor:  concretamente 

os casais aceitando com generosidade todos os filhos 

que Deus lhes queira confiar, enriquecendo a família e a 

Sociedade e todos cumprindo todos os mandamentos 

do Senhor, que sempre são caminhos de verdadeira 

libertação e felicidade: “Procurai em primeiro lugar o 

reino de Deus e a Sua justiça, e tudo o mais vos será 

dado por acréscimo”, nos garante Jesus, a Palavra da 

Verdade. 

Se formos generosos na nossa entrega ao Senhor, 

Ele será generosíssimo connosco, nada, mas mesmo 

nada nos faltará. 

Nesta doação ao Senhor, se concretizará o 

verdadeiro amor que devemos ter a Deus e aos irmãos 

pelo amor de Deus. Eis o programa de vida e de ação 

que se espera de todos os seminaristas, sacerdotes, 

almas particularmente consagradas a Deus e leigos 

conscientes da missão que o Senhor lhes confiou. 

Só assim que estaremos a louvar o Senhor nesta 

vida, para O louvarmos também para sempre no reino 

dos Céus. 
 

 

 
É um mal menor debater-se com a dúvida,  

do que descansar no erro  
 

(Manzoni) 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

  
«Diante das necessidades do próximo,  

somos chamados a privar-nos de algo  

que nos é indispensável,  

não apenas do supérfluo; somos chamados a dar 

o tempo necessário, não só  

aquele que nos sobeja.» 

  

O trecho do Evangelho deste domingo é composto 

por duas partes: uma, na qual se descreve como não 

devem ser os seguidores de Cristo; a outra, na qual se 

propõe um ideal exemplar de cristão. 

Comecemos da primeira: o que não devemos fazer. 

Na primeira parte, Jesus atribui aos escribas, mestres 

da lei, três defeitos que se manifestam no seu estilo de 

vida: soberba, avidez e hipocrisia. Eles — diz Jesus — 

gostam «de ser cumprimentados nas praças públicas, e 

de se sentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas e de 

ocupar os primeiros lugares nos banquetes» (Mc 12, 38-

39). Mas por detrás de aparências tão solenes 

escondem-se falsidades e injustiças. Enquanto se 

ostentam em público, usam a sua autoridade para 

«devorar os bens das viúvas» (cf. v. 40) que, juntamente 

com os órfãos e os estrangeiros, eram consideradas as 

pessoas mais indefesas e menos tuteladas. Além disso, 

os escribas «rezam prolongadamente para se mostrar» 

(v. 40). Ainda hoje existe o risco de assumir estas 

atitudes. Por exemplo, quando se separa a oração da 

justiça, porque não se pode prestar culto a Deus e 

prejudicar os pobres. Ou então quando dizemos que 

amamos a Deus, mas, ao contrário, antepomos a Ele a 

nossa vanglória, a nossa vantagem.  

É nesta linha que se insere a segunda parte do 

Evangelho de hoje. A cena é ambientada no templo de 

Jerusalém, precisamente no lugar onde as pessoas 

lançavam as moedas como oferta. Há tantos ricos que 

oferecem muitas moedas, e há uma mulher pobre, 

viúva, que só oferece dois tostões, duas pequenas 

moedas. Jesus observa atentamente aquela mulher e 

chama a atenção dos discípulos para o contraste 

evidente da cena. Os ricos deram com grande 

ostentação aquilo que para eles era supérfluo, enquanto 

a viúva, com discrição e humildade, ofereceu «tudo o 

que tinha para o seu sustento» (v. 44); por isso — diz 

Jesus — ela deu mais do que todos. Por causa da sua 

pobreza extrema, poderia ter oferecido uma única 

moeda para o templo e conservado a outra para si. Mas 

ela não quer dividir a meio com Deus: priva-se de tudo. 

Na sua pobreza ela entendeu que, se tiver Deus, tem 

tudo; sente-se amada totalmente por Ele e, por sua vez, 

ama-o também de modo total. Que bonito exemplo, 

aquela velhinha! 

Hoje Jesus diz-nos, também a nós, que a medida de 

juízo não é a quantidade, mas a plenitude. Existe uma 

diferença entre quantidade e plenitude. Podes ter muito 
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 dinheiro, mas ser vazio: não há plenitude no teu 

coração. Durante esta semana, meditai sobre a 

diferença que existe entre quantidade e plenitude. Não é 

questão de porta-moedas, mas de coração. Há 

diferença entre porta-moedas e coração.... Existem 

doenças cardíacas que levam o coração a descer até ao 

porta-moedas... E isto não é bom! Amar a Deus «com 

todo o coração» significa confiar nele, na sua 

Providência, e servi-lo nos irmãos mais pobres sem 

esperar nada em troca. 

Permiti que vos conte uma anedota, que aconteceu 

na minha diocese precedente. Uma mãe estava à mesa 

com os seus três filhos; o pai estava no trabalho; e 

comiam bifes à milanesa... Naquele momento batem à 

porta e um dos filhos — pequenino, de 5 ou 6 anos, o 

maior de 7 anos — vai ver quem é, volta e diz: «Mãe, há 

um mendigo que pede para comer». E a mãe, uma boa 

cristã, pergunta-lhes: «Que fazemos?» — «Demos-lhe 

algo, mãe...» — «Muito bem». Pega no garfo e na faca e 

corta metade de cada um dos bifes. «Ah, não, mãe, não! 

Assim não! Tira-o do frigorífico» — «Não, façamos três 

sanduíches assim!». E os filhos aprenderam que a 

verdadeira caridade se oferece, não com aquilo que nos 

sobra, mas com o que nos é necessário. Estou convicto 

de que naquela tarde eles sentiram um pouco de fome... 

Mas é assim que se faz! 

Diante das necessidades do próximo, somos 

chamados a privar-nos — como aquelas crianças, de 

metade do bife — de algo que nos é indispensável, não 

apenas do supérfluo; somos chamados a dar o tempo 

necessário, não só aquele que nos sobeja; somos 

chamados a oferecer um nosso talento imediatamente e 

de modo incondicional, e não depois de o ter utilizado 

para as nossas finalidades pessoais ou de grupo. 

Peçamos ao Senhor que nos admita na escola desta 

pobre viúva que Jesus, diante da perplexidade dos 

discípulos, faz subir à cátedra e apresenta como mestra 

do Evangelho vivo. Mediante a intercessão de Maria, a 

pobre mulher que ofereceu a sua vida inteira a Deus por 

nós, peçamos o dom de um coração pobre, mas rico de 

uma generosidade jubilosa e gratuita. 

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

novembro de 2015 

 
 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
 Riquezas e tesouros 

 

No tempo de Jesus a riqueza habitual consistia em 

desfrutar de posses materiais: campos, armazéns de 

trigo, vinho e azeite… e rebanhos de ovelhas e cabras. 

Excecionalmente havia famílias que acumulavam 

dinheiro em moedas de prata e ouro. Quem possuía um 

tesouro de moedas, guardava-o numa ânfora de barro 

que enterrava num campo, em lugar secreto. Quem 

tinha mesmo muito dinheiro, investia-o no “Tesouro do 

Templo”, que era uma das “entidades financeiras” mais 

prósperas da época. 

 
 

 
 

 

 

Descomplica (94) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, PERSISTIR, 
Agradecer, Avançar e Descomplicar. 

 
 

Oitavo verbo: “PERSISTIR” 

 
Da mesma forma como acredita que o objetivo 

máximo da vida é sermos felizes, acredito que não 

conseguimos viver feliz sem sentir ordem e 

«arrumação» interior. Não é fácil encontrar este espaço, 

estas gavetas com espaço, e muito menos de um dia 

para o outro. Talvez demore meses, anos, a ter tudo 

limpo, arrumado, organizado. Mas se persistirmos, se 

não desistirmos de nós, acabamos por conseguir 

encontrar, e manter, esta harmonia. Esta escolha de 

ficar entre a luz e a sombra, entre um laço ou um nó, 

entre ter razão ou paz, é inevitável. E nossa, muito 

nossa. 
 

– Intuição. A bússola que nunca falha. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
  

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, vi gestos pequenos lançados à terra como 

sementes no sulco da vida. Chegaram sem fazer 

barulho, calados e de bicos de pés. Depois, levantaram- 

-se sobre a terra, floresceram à luz do sol e produziram 

uma colheita ampla e abundante que foi a alegria de 

todos.            

Senhor, hoje venho pedir-Te que semeies a minha 

vida com as sementes da simplicidade. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Quem está no Convento, 

 é que sabe o que vai lá dentro. 
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2 

A distância não significa nada,  

quando alguém significa muito. 

3 

A criada é quem come 

 o olho da panela. 

4 

A criado novo pão e ovo;  

depois de velho pão e Demo. 

5 

A teu criado farta-o bem 

 e vê-lo-ás calado. 

6 

Comida feita,  

companhia desfeita. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana, não se regista qualquer aniversário de 

Leitor, em nenhuma das três paróquias: Carvalhosa, 

Eiriz e Figueiró.  
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
Turista 
 

Conversa entre amigos: 

– Nas bodas de prata levei a minha mulher à 

Austrália! 

– Magnífico! A tua mulher deve ter ficado contente.  

E nas bodas de ouro? 

– Tenciono ir lé buscá-la…  

~~   ~~   ~~ 
 

Amor conjugal  
 

Um homem e um amigo estavam a jogar golfe.  

Um deles preparava-se para dar a tacada final, 

quando vê uma procissão fúnebre na rua ao lado. 

Interrompe a jogada, tira o chapéu, fecha os olhos e 

baixa a cabeça em oração. Diz-lhe o amigo: 

– “Uau.!”, nunca vi nada tão profundo e comovente. 

És verdadeiramente um homem bom. 

O homem responde: 

– Bem… fomos casados 35 anos! 
 

~~   ~~   ~~ 
 

Peso 
 

Entre conhecidos: 

– Hoje não estás com boa cara.  

– Sabes lá! Emagreci 9 kg depois de me operarem. 

– Operaram-te?! A quê? 

– Tiraram-me o apêndice. 

– Coos demónios!… Não sabia que o apêndice 

pesava tanto! 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

07-11-2021  

 XXXII 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 Glória Martins Carla Sousa 

1.ª Leitura Joaquim Mendes Diana Pinto 

2.ª Leitura Alexandra Brito João Miguel 

Oração Universal Glória Martins Carla Sousa 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

07-11-2021  

 XXXII Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A           ------          M. E. C.s  
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 José Meireles Martinho Matos 

Local - 2   Manuel Leão Maria José 

Local - 3 José M.ª Matos Toni Moreira 

Local - 4 Glória Martins Maria Guiomar 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Se todos os famintos desfilassem ao redor do mundo, 

o seu cortejo daria 20 vezes a volta à Terra. 
 

(Raúl Follereau) 
 

 

 

Jornal concluído em 8 de outubro 
 
 

XXII Dom. Comum – 07-11-2021 – N.º 716     – Pág. 10 / 10 .   


