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Hoje é o Dia Mundial  

dos Pobres 
 

A população portuguesa é de dez milhões 

(10.000.000) e o número de pobres em Portugal já 

ultrapassa os dois milhões (2.000.000.!) de portugueses. 

Isto devia ser uma vergonha para os nossos 

governantes. 
 
 

 
 

 

 

XXXIII Domingo Comum 
 

A Liturgia deste Domingo, não pretende anunciar o 

fim do mundo, mas dizer-nos o modo Cristão de 

vivermos o dia a dia. A Palavra de Deus é fonte de 

Esperança. Somos convidados a acolher no nosso 

Coração a Palavra que o Senhor nas Eucaristias de hoje 

nos vai anunciar e Celebrar, os principais mistérios da 

Nossa Fé, com mais intimidade. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Jr 29, 11.12.14 

Os meus pensamentos são de paz  

e não de desgraça, diz o Senhor.  

Invocar-Me-eis e atenderei o vosso clamor,  

e farei regressar os vossos cativos  

de todos os lugares da terra. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Quanto mais rigoroso é o Inverno, tanto mais rica de 

frutos é a nova Estação. 

Registam-se no mundo progressos científicos e 

tecnológicos, cresce a sensibilidade aos valores 

superiores, mas suscitam inquietação e desânimo as 

injustiças planetárias, as guerras, as perturbações 

políticas, económicas e sociais. Desmoronam ideologias 

consideradas inabaláveis, falham as certezas, 

desaparecem de cena personagens da política, cai o 

esquecimento sobre atletas e estrelas do espetáculo 

logo que se apagam os holofotes e as câmaras de 

televisão que os enquadravam. Tudo é posto em discus-

são. Até mesmo os dogmas são relidos e 

reinterpretados; certas práticas religiosas que pareciam 
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 indispensáveis e insubstituíveis revelam-se velhas e 

gastas, tiveram já o seu tempo e agora são 

abandonadas. 

Perante estas perturbações há quem se rebele (se 

revolta), quem se resigne, e muita gente que se 

desencoraja e pensa que chegou o fim de tudo, até 

mesmo da fé. Como considerar estas realidades? Como 

relacionar-se com os acontecimentos mais alarmantes? 

Como deixar-se envolver na história do mundo: com 

angústia e receio ou com empenhamento e esperança? 

As canseiras, as dores, os gemidos de quem 

agoniza são prelúdio da morte iminente, as dores da 

mulher que está para dar à luz anunciam o início de 

uma nova vida. 

Jesus indicou a perspetiva certa: «Quando estas 

coisas começarem a acontecer, cobrai ânimo e levantai 

a cabeça, porque a vossa redenção está próxima» (Lc 

21, 28). 

Num mundo que parece condenado à ruína pelo seu 

próprio delírio de violência, quem não acredita, baixa o 

olhar e desespera-se, convencido de que se aproxima o 

fim; o discípulo mantém-se firme na provação, levanta a 

cabeça e em cada grito de dor dá-se conta do gemido 

da criação que «sofre as dores do parto até ao 

presente» (Rm 8, 22). Em tudo o que acontece, o 

discípulo não vê o prelúdio da morte, mas um evento 

feliz: o nascimento de uma humanidade nova. 

– Os destinos do mundo estão nas mãos de Deus, 

por isso levanto o olhar. 
  

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Dn 12, 1-3 

 

  

MONIÇÃO: 

 

Os Judeus viviam um momento histórico bastante difícil 

devido á perseguição que lhes era movida por Antíoco 

Epifânio, príncipe da Síria. O Povo interrogava-se sobre 

quando acabaria os muitos sofrimentos porque estava a 

passar. Perante esta situação o autor do texto, que vamos 

escutar procura palavras de Esperança e de Consolação. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Profecia de Daniel 
 

1Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande 

chefe dos Anjos, que protege os filhos do teu 

povo. Será um tempo de angústia, como não 

terá havido até então, desde que existem 

nações. Mas nesse tempo, virá a salvação para 

o teu povo, para aqueles que estiverem 

inscritos no livro de Deus. 2Muitos dos que 

dormem no pó da terra acordarão, uns para a 

vida eterna, outros para a vergonha e o horror 

eterno. 3Os sábios resplandecerão como a luz 

do firmamento e os que tiverem ensinado a 

muitos o caminho da justiça brilharão como 

estrelas por toda a eternidade. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Tanto esta Primeira como a Segunda Leituras não são 

difíceis de proclamar. Mas, apesar da ausência de palavras e 

expressões de difícil pronunciação, não deve permitir descurar 

(descuidar) uma atenta e responsável preparação das Leituras. 

Cuide-se, sobretudo, a articulação.  

Assim, para tal, nos exercícios preparatórios (que 

devíamos fazê-las em reunião conjunta e não as estamos a 

fazer), não receies exagerar as consoantes que são um defeito 

de alguns Leitores porque não são capazes de as expressar 

com firmeza nem com nitidez. 

Nesta Leitura, a sua proclamação, deve ter em atenção a 

centralidade da última frase do texto que se apresenta como 

conclusão e mensagem principal da Leitura, mas também como 

convite à esperança e luz que brota da prática da verdadeira 

sabedoria.  

Atenção a algumas palavras, como: protege / angústia / 

inscritos / vergonha / horror / resplandecerão / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
A partir do século II a.C, difundiu-se em Israel um 

movimento cultural chamado apocalíptico, caracterizado 

pelo interesse pela história do mundo e pela reflexão 

sobre o destino de todos os impérios. Os apocalípticos 

cultivavam a convicção de que os acontecimentos não 

se orientassem para o melhor, mas para o pior, e que 

este mundo estivesse destinado, por entre terríveis 

convulsões, à morte e à corrupção. Das suas cinzas, 

Deus haveria de fazer depois surgir um mundo novo, 

que seria dado às pessoas piedosas.  Teria início uma 

nova era, a idade de ouro da mitologia grega, a época 

de paz, bênção e prosperidade, num reino governado 

diretamente pelo Senhor. 

Este anúncio de alegria e de esperança, que 

constitui a mensagem central da literatura apocalíptica, 

é comunicado pelos seus autores através de uma 

linguagem obscura e misteriosa, na qual tudo tem um 

valor simbólico: os números, as cores, os animais, os 

tipos de roupa, as partes do corpo, as personagens. As 

suas revelações são transmitidas mediante visões, 

alegorias e imagens que nunca devem ser tomadas à 

letra (como, por vezes, fazem as testemunhas de Jeová 

e outras Seitas), mas devem ser atentamente 

descodificadas. 

O uso desta linguagem teve o seu momento 

culminante no tempo de Jesus, e, portanto, não deve  
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causar surpresa que também o Mestre a tenha utilizado 

e que se encontre em todos os livros do Novo 

Testamento, não só no último que tem por nome Apoca-

lipse. 

O livro de Daniel, do qual é tirado o trecho de hoje, é 

considerado o primeiro dos apocalípticos. Foi escrito 

numa época difícil para Israel, a do choque entre a 

cultura helenística, imposta com a força pelo rei Antíoco 

V, e as tradições nacionais, defendidas pelo movimento 

dos Macabeus. Esta luta tornou-se o símbolo do duelo 

entre as forças do bem e do mal. 

Como todos os apocalípticos, o autor do livro de 

Daniel dirige ao povo perseguido e oprimido um convite 

a manter-se firme na provação, e anuncia uma 

mensagem de esperança: o reino do mal chegou ao fim 

e o reino celeste está para nascer. 

O trecho começa com uma referência à grande 

angústia em que o povo vive, consciente de que, desde 

que surgiram as nações, nunca houve um tempo tão 

infeliz (v. 1). 

Depois vem o anúncio da intervenção do grande 

príncipe, Miguel (v. 1). 

Considerava-se que o Senhor tivesse no Céu a sua 

corte, constituída por anjos chamados «filhos de Deus» 

(Dt 32, 8) ou também «exército do Céu» (Dt 4, 19). A 

cada um deles fora confiado um povo com a função de o 

proteger e de garantir a justiça. 

Miguel era o anjo tutelar de Israel e era o símbolo 

das forças do bem que lutam contra as do mal. Tinha 

aparecido já no livro de Daniel como defensor do seu 

povo num conflito com o anjo tutelar da Pérsia (Dn 10, 

21). 

Estamos claramente perante imagens que devem 

ser descodificadas para que possamos compreender a 

sua mensagem. 

Miguel significa «Quem é como Deus?» A resposta é 

evidente: «Ninguém!» Não há ninguém que possa 

igualar o Senhor, Deus de Israel. Na Bíblia aparece 

muitas vezes a seguinte referência: «Eu e só Eu é que 

sou o Senhor, não há outro salvador além de mim» (Is 

43, 11; Os 13,4). 

Ninguém pode conduzir à salvação senão Deus, e 

essa é a experiência de Israel. Sempre que abandonou 

o Senhor e pôs a sua confiança noutros deuses, 

decretou irremediavelmente a própria ruína, reduziu-se 

a si mesmo à escravidão, foi deportado para o exílio, 

teve a sua terra devastada. 

Só quando Miguel levar a melhor no mundo, ou seja, 

quando as pessoas repudiarem todos os ídolos e se 

convencerem que ninguém é como Deus, então é que 

surgirá o mundo novo. 

Com o olhar do profeta, o vidente do livro de Daniel 

perscruta o futuro e vislumbra o advento da nova era, 

aquela em que todos os deuses serão aniquilados e o 

poder será entregue ao verdadeiro e único Deus, 

simbolizado na figura de Miguel. 

O reino celeste surgirá, mas permanece sem 

solução um enigma: o que acontecerá àqueles que, 

para não traírem a sua fé, foram mortos pelo 

perseguidor? É esta a pergunta que se fazem os 

Israelitas que, no século II a.C, sofrem os vexames (as 

afrontas e humilhações) de Antíoco IV. 

O vidente responde: Todos os justos que dormem no 

pó da terra hão de acordar e participarão da glória do 

reino de Deus (v. 2), e aqueles que proclamaram a 

verdade e defenderam a justiça hão de resplandecer 

como as estrelas do céu (v. 3). 

Esta é a primeira afirmação clara da ressurreição 

que se encontra na Bíblia. 

Nenhuma fadiga será em vão; nenhuma lágrima, 

nenhuma dor, nenhum sacrifício, nada disto se perderá. 
 

 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 15 (16), 5.8.9-10.11 (R. 1) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O Salmo de meditação é uma Oração de resposta á 

primeira Leitura. Exprime a inteira confiança e entrega a Deus, 

tanto do individuo como da comunidade. 

 

REFRÃO: 

 

DEFENDEI-ME, SENHOR: VÓS SOIS O MEU REFÚGIO.  
 

   OU:   .   
 

GUARDAI-ME, SENHOR, PORQUE ESPEREI EM VÓS. 

 

SALMO: 

 
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, 

está nas vossas mãos o meu destino. 

O Senhor está sempre na minha presença, 

com Ele a meu lado não vacilarei. 

  

Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta 

e até o meu corpo descansa tranquilo. 

Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos 

mortos, 

nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. 

  

Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, 

alegria plena em vossa presença, 

delícias eternas à vossa direita. 
 

 

 
Os sábios resplandecerão como a luz do 

firmamento e os que tiverem ensinado a muitos 

o caminho da justiça brilharão como estrelas 

por toda a eternidade. 
 

(Dn 12, 3) 
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Segunda Leitura 
Hb 10, 11-14.18 

 

 

MONIÇÃO: 

 
Toda a vida, paixão e morte de Cristo é total ato de oferta a 

Deus em favor da Salvação do Seu povo. Esta leitura é 

constituída como uma aclamação de Louvor em honra dessa 

oferta redentora da humanidade. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

 

11Todo o sacerdote da antiga aliança se 

apresenta cada dia para exercer o seu 

ministério e oferecer muitas vezes os mesmos 

sacrifícios, que nunca poderão perdoar os 

pecados. 12Cristo, ao contrário, tendo oferecido 

pelos pecados um único sacrifício, sentou-Se 

para sempre à direita de Deus, 13esperando 

desde então que os seus inimigos sejam 

postos como escabelo dos seus pés. 14Porque, 

com uma única oblação, Ele tornou perfeitos 

para sempre os que Ele santifica. 15Onde há 

remissão dos pecados, já não há necessidade 

de oblação pelo pecado. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A Leitura não é difícil. As duas primeiras frases são 

bastante longas que contêm várias orações. Por isso, torna-se 

necessário um bom exercício de respiração, para as conseguir 

aguentar. 

Respeita a pontuação do texto e exercita algumas palavras, 

tais como: sacerdote (não é “seçardote” nem “secerdote”) / 

escabelo / oblação / ou outras. 
 

  
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
Desde os tempos mais remotos, o pecado provocou 

nas pessoas uma profunda perturbação interior; a 

violação das normas morais foi sempre motivo de 

angústia e desassossego. As doenças, as desgraças, as 

calamidades e a morte eram atribuídas à transgressão 

das disposições da divindade. 

Para se libertar da contaminação da culpa foram 

instituídos ritos, recorreu-se a banhos nos rios sagrados, 

aspersões com água ou com sangue de animais. 

Israel herdou muitas destas práticas das tradições 

dos outros povos. No templo, os sacerdotes ofereciam 

continuamente sacrifícios a Deus para expiar os 

pecados do povo. Mas conseguiam atingir o seu 

objetivo? 

Não, responde a leitura de hoje. A purificação não se 

podia obter porque o sangue dos animais não pode 

tornar puro o coração do ser humano (v. 11). 

Apenas o sacrifício de Cristo está em condições de 

produzir esta purificação. Oferecido uma vez por todas, 

libertou realmente o homem das suas culpas (v. 12). 

Perante esta afirmação clara, surge a pergunta: Por 

que motivo o pecado está ainda presente, não só entre 

os pagãos, mas também entre os cristãos? 

O autor da Carta aos Hebreus dá a sua resposta: 

mesmo se a sorte de todos os inimigos do bem foi já 

determinada, eles não foram ainda postos 

completamente sob o domínio de Cristo (v. 13); é 

necessário aguardar que a sua vitória se manifeste 

plenamente. 

No entanto, quem está convencido de que o mal foi 

já derrotado pela morte e ressurreição de Cristo não 

pode angustiar-se, mesmo se é forçado a admitir que no 

mundo continua a existir miséria, maldade e pecado. 

Quem se deixa levar pelo pânico perante um inimigo 

que já está vencido mostra ter uma fé muito frágil (v. 

14.18). 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Lc 21, 36 
 

 

MONIÇÃO: 

 
A vigilância e a Oração serão uma segurança para 

permanecermos fiéis á Boa Nova de Jesus Cristo e 

comparecermos perante Ele no fim da nossa caminhada sobre 

a terra. 

 

REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Vigiai e orai em todo o tempo, 

para poderdes comparecer diante do Filho do homem. 
 

 

 
Podes esquecer a pessoa com quem riste, 

 mas nunca aquela com quem choraste. 
 

(Aguiluchos)  
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Evangelho 
Mc 13, 24-32 

 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: 24«Naqueles dias, depois de uma 

grande aflição, o sol escurecerá e a lua não 

dará a sua claridade; 25as estrelas cairão do 

céu e as forças que há nos céus serão 

abaladas. 26Então, hão de ver o Filho do 

homem vir sobre as nuvens, com grande poder 

e glória. 27Ele mandará os Anjos, para reunir os 

seus eleitos dos quatro pontos cardeais, da 

extremidade da terra à extremidade do 

céu. 28Aprendei a parábola da figueira: quando 

os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, 

sabeis que o Verão está próximo. 29Assim 

também, quando virdes acontecer estas 

coisas, sabei que o Filho do homem está perto, 

está mesmo à porta. 30Em verdade vos digo: 

Não passará esta geração sem que tudo isto 

aconteça. 31Passará o céu e a terra, mas as 

minhas palavras não passarão. 32Quanto a esse 

dia e a essa hora, ninguém os conhece: nem os 

Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Quando Marcos escreve esta página do seu 

Evangelho, o Império Romano está abalado por guerras, 

epidemias, calamidades de carestias. As comunidades 

cristãs foram atingidas pela perseguição e, 

profundamente perturbadas, já não conseguem com-

preender o sentido do que está a acontecer. A situação 

crítica acende a fantasia de alguns fanáticos que, 

recorrendo ao anúncio da destruição do templo de 

Jerusalém feito por Jesus, difundem previsões sobre 

uma catástrofe iminente, sobre o fim de toda a criação e 

sobre o regresso de Cristo nas nuvens do céu. 

O equilíbrio das comunidades está abalado e o 

evangelista sente que deve intervir. Para ajudar os 

Cristãos a enquadrar os acontecimentos na perspetiva 

justa, insere no seu livro um capítulo, o décimo terceiro 

(que talvez inicialmente não estivesse programado), 

onde refere as palavras iluminantes do Mestre sobre 

este tema apocalíptico. 

Antes de mais lembra a recomendação de que não 

se deixem enganar pelos discursos insensatos daqueles 

que pregam o fim iminente do mundo: «Acautelai-vos 

para que ninguém vos iluda. Quando ouvirdes falar de 

guerras, não vos alarmeis; é preciso que isso aconteça, 

mas ainda não será o fim. Há de erguer-se povo contra 

povo e reino contra reino; haverá terramotos em vários 

lugares, haverá fome. Isto será apenas o princípio das 

dores» (Mc 13, 5-8). 

Não será o fim, mas o início das dores. O que se 

deve então esperar? Um agudizar-se da dor? Uma 

dramática agonia do mundo, prelúdio da morte da 

criação, ou de um novo nascimento depois do trabalho 

de parto? 

A esta questão o evangelista responde com as 

palavras do Mestre, referidas no Evangelho de hoje. 

O trecho abre-se com as imagens típicas da 

literatura apocalíptica: «O Sol escurecerá e a Lua não 

dará a sua claridade; as estrelas cairão do céu e as 

forças que há nos céus serão abaladas» (v. 24-25). 

Todos os povos do antigo Médio Oriente 

consideravam divindades os astros do firmamento, 

consideravam que deles dependessem os 

acontecimentos do mundo e que pudessem favorecer a 

vida ou provocar desventuras e calamidades; por isso 

lhes ofereciam orações e sacrifícios. 

Moisés recomendara ao seu povo: «Quando 

ergueres os olhos para o céu e vires o Sol, a Lua, as 

estrelas, todo o exército celeste, guarda-te de te 

prostrares diante deles e de os adorar, porque foi o 

Senhor, teu Deus, que os deu em partilha a todos os 

povos que estão debaixo dos céus» (Dt 4, 19). 

Os profetas tinham condenado severamente a 

adoração dos astros, deuses enganadores, ídolos que 

atraíam o olhar admirado do homem e faziam com que 

ele dobrasse os joelhos em adoração. Tinham 

anunciado até o seu apagamento e garantido a sua 

queda: «As estrelas do céu e as suas constelações 

deixarão de brilhar, o Sol há de obscurecer-se desde o 

seu nascer e a Lua não irradiará a sua luz»; «O exército 

das estrelas desfalece, os céus enrolam-se como um 

pergaminho, os seus exércitos extinguem-se, e caem 

como folhas mortas de videira ou de figueira» (Is 13, 10; 

34, 4). 

Não eram presságios de desventura, mas oráculos 

destinados a infundir alegria e esperança. Isaías não 

pretendia afirmar que as forças cósmicas seriam 

abaladas, mas que o mundo pagão, representado por 

estes astros, seria aniquilado e as pessoas nunca mais 

estariam sujeitas aos ídolos. 

Jesus usa estas imagens não para assustar os 

discípulos, mas para os consolar. As epidemias, as 

carestias, as violências e as perseguições com que se 

devem confrontar são sinais de um mundo dominado 

ainda pelo Maligno, no entanto, o fim desta realidade 

penosa já foi decretado e o seu declínio teve início. 

Logo, depois do eclipse destes ídolos opressores,  
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eis que aparece, nas nuvens do céu e com grande 

poder e glória, o Filho do homem para instaurar o reino 

(v. 26). 

À parte a metáfora: cada ídolo que desaba marca 

um recuo do Maligno e um passo em frente do reino de 

Deus; cada luz enganadora que se apaga é uma vitória 

do humano sobre o desumano. 

Aqui Jesus introduz uma nova imagem apocalíptica: 

O Filho do homem «mandará os seus anjos, para reunir 

os eleitos dos quatro pontos cardeais, da extremidade 

da terra à extremidade do céu» (v. 27). 

Parece o prelúdio da cena do juízo final descrita no 

Evangelho de Mateus. Fica-se quase sem respiração, à 

espera que Jesus continue: «E o Filho do homem 

separará as pessoas umas das outras, como o pastor 

separa as ovelhas dos cabritos...» (Mt 25, 31-46). 

O sentido da imagem dos anjos que reúnem os 

eleitos dos quatro pontos cardeais é completamente 

diferente. Não é o anúncio de um julgamento, não se 

refere a nenhum castigo; a mensagem não tem nada de 

ameaçador, é a resposta consoladora dada por Marcos 

às suas comunidades que atravessam um momento 

dramático. São perseguidas, sofrem vexames, muitos 

cristãos são mortos e infelizmente há também entre eles 

– e este é o aspeto mais doloroso – discórdias e 

divisões; há até mesmo quem atraiçoa os irmãos na fé, 

os denuncia e os acusa diante dos tribunais pagãos. 

Estão longe os tempos em que os discípulos «eram um 

só coração e uma só alma» (Act 4, 32), agora sentem-    

-se à mercê das forças do mal, como folhas levadas 

para longe por ventos impetuosos (Is 64, 5), estão 

desorientados e são incapazes de reagir. 

A estes cristãos, tentados a desistir, Marcos recorda 

a promessa feita por Jesus: o Filho do homem não 

permitirá que sejam dispersos; através dos seus anjos 

reuni-los-á de toda a terra. 

A imagem é bíblica, aparece já pela boca de Moisés: 

«O Senhor, teu Deus, fará regressar os teus cativos e 

terá compaixão de ti; e de novo te reunirá dentre todos 

os povos. Ainda que os teus exilados se encontrassem 

na extremidade do céu, mesmo dali te reuniria o Senhor, 

teu Deus, e ali te iria buscar» (Dt 30, 3-4). 

A reunião dos discípulos não será em função de um 

ajuste de contas, mas para a salvação. 

Os anjos devem ser identificados com base nas 

referências bíblicas. O termo anjo não designa 

necessariamente um ser espiritual, como normalmente 

se imagina; indica qualquer mediador da salvação de 

Deus; na Bíblia é aplicado a quem se torna instrumento 

nas mãos do Senhor a favor do ser humano. Moisés que 

conduziu Israel no deserto é chamado «anjo» (Ex 23, 

20.23), o Baptista é apresentado no início do Evangelho 

de Marcos como um «anjo» (Mc 1,2). São anjos do 

Senhor todas aquelas pessoas que colaboram com o 

plano de Deus. 

A salvação dos irmãos do abandono da fé e da 

dispersão não acontece por uma intervenção portentosa 

do Senhor, mas pela mediação de anjos, os discípulos, 

que no momento da provação souberam manter-se 

firmes na fé. Eles são os anjos encarregados de 

reconduzir os irmãos à unidade da Igreja. 

A mensagem é, portanto, de alegria e de esperança:  

nem um sequer dos eleitos será esquecido, nenhum se 

perderá. 

A imagem sugestiva do temporal violento, que 

assusta e dispersa os pintainhos, e da galinha que os 

chama para debaixo da segurança das suas asas (Mt 

23, 37) é talvez a melhor ilustração desta mensagem. 

Resposta à confusão e à dúvida 

A segunda parte do trecho (v. 28-32) responde à 

pergunta que espontaneamente surge depois de se 

ouvir o anúncio consolador de que o reino do mal 

chegou ao fim e o Filho do homem reunirá os eleitos no 

seu reino: quando acontecerá tudo isto? 

A Humanidade está cansada de sofrer, de suportar 

os abusos dos malvados, de verificar que o mal continua 

presente no mundo e em cada pessoa. 

A resposta é dada com a imagem da figueira (v. 28), 

a última das árvores a fazer despontar as folhas. 

Quando isso acontece, o camponês sabe que se 

aproxima o Verão e alegra-se pensando nas colheitas 

abundantes. 

Só o Pai e mais ninguém conhece o dia e a hora em 

que o reino de Deus se realizará plenamente (v. 32). No 

entanto, há sinais evidentes que mostram que o 

momento decisivo se aproxima. Os cristãos 

desenvolvem a sensibilidade e o olhar atento do agricul-

tor que sabe ver em tudo o que acontece os sinais da 

nova estação. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 

1  

Pelo nosso Bispo Manuel, pelos presbíteros e diáconos, 

para que anunciem com grande sabedoria 

que este mundo é passageiro, 

oremos, irmãos. 
 

2  

Pela humanidade, para que se renove na justiça, 

pelos seus chefes, para que descubram a sua 

fragilidade, 

e por todos os homens, para que caminhem para a 

plenitude da vida, 

oremos, irmãos. 
 

3  

Pelos fiéis, para que Cristo os santifique, 

pelos que sofrem, para que Ele os alivie, 

e pelos que esperam novos céus e nova terra, 

oremos, irmãos. 
 



4  

Por nós próprios e pelos cristãos que, em cada igreja, 

se reúnem hoje na esperança da vinda do Senhor, 

para que Ele lhes dê um dia o seu reino, 

oremos, irmãos. 
 

5  

Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, 

para que os seus nomes estejam inscritos no Céu 

e eles despertem para a vida eterna, 

oremos, irmãos. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 72, 28 

A minha alegria é estar junto de Deus,  

buscar no Senhor o meu refúgio. 
 

  OU:  .  
 

Mc 11, 23.24 

Tudo o que pedirdes na oração  

vos será concedido, diz o Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Ao Comungarmos o Corpo e Sangue de Jesus, 

unamo-nos a todos aqueles nossos Irmãos que neste 

momento se sentem em dificuldades, anunciam a Boa 

Nova ou estão predispostos ao desanimo, a fim de que 

o Senhor lhes dê força impulsionadora para resolver 

todas as situações em que se encontram e sintam força 

para prosseguir com redobrado ânimo a sua caminhada 

para a consolidação do mundo novo anunciado por 

Jesus. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Depois de termos compreendido melhor a 

mensagem de Jesus, anunciada neste Domingo, 

partimos para a vida conscientes de que temos por 

missão Ser Esperança. 
 

 

 
Quando percebi que existia um Deus,  

soube que não podia viver senão para Ele. 
 

(Charles de Foucauld) 

 

 
 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 15 – S. Alberto Magno (Bispo e Doutor da Igreja). 

Dia 16 – S. Margarida da Escócia. 

– S. Gertrudes (Virgem).  

Dia 17 – S. Isabel da Hungria (Religiosa). 

Dia 18 – Dedicação das Basílicas de S. Pedro e  
de S. Paulo. 

Dia 20 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
 Figueira 

Árvore bíblica de profundo significado para o povo 

de Israel. Símbolo da prosperidade. 

Quando Moisés mandou exploradores à Terra 

Prometida, ficaram admirados com a abundância de 

figueiras. Os figos eram um excelente alimento para o 

povo que foi comparado à Palavra de Deus. Os figos, 

amassados   com   farinha, formavam   um    nutritivo 

“pão de figo” que durava muito tempo. Os figos secos 

eram alimento nas viagens longas. Beftagé era uma 

cidade cujo nome significava “casa dos figos”. 
    

 

 
 

 

 

Mensagem de esperança 
 

Aproximamo-nos do final do ano litúrgico. Com o 

Advento iniciaremos um novo ano. O Evangelho deste 

Domingo é um apelo de Jesus aos seus discípulos para 

que, nos momentos difíceis porque têm de passar, 

sejam fiéis e estejam sempre vigilantes e unidos. As 

primeiras comunidades cristãs querem afirmar que o 

amor de Deus e os valores positivos da vida são mais 

fortes que o medo, a guerra e as perseguições. 

A parábola da figueira é um apelo à confiança. Esta 

árvore tinha para o povo de Israel conotações especiais. 

Era uma das árvores da Terra Prometida. “Sentar-se 

debaixo da figueira” significava que havia paz e bem-      

-estar para todos. À sombra da figueira se sentavam os 

rabinos para explicar a Palavra de Deus às pessoas.  

Até o facto de as figueiras de Israel darem duas 

colheitas de figos (uma na Primavera e outra no final do 

Verão) fazia desta árvore símbolo de alimentação 

durante todo o Verão. 

Paz, bem-estar, escuta da Palavra de Deus... serão 

os sinais do futuro. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Mistério e realidade 
 

Mistério e realidade constituem a perspetiva dos 

últimos tempos, que normalmente são representados na 

Sagrada Escritura segundo a linguagem apocalíptica, 

carregada intensamente de "tintas foscas", cuja 

finalidade é de despertar a atenção sobre as realidades 

últimas, os "Novíssimos", morte juízo, inferno e paraíso, 

aos quais não podemos fugir porque marcam o limite 

extremo da nossa condição humana. 

Dos "Novíssimos" temos já uma citação no Antigo 

Testamento: "In omnibus operibus tuis, memorare 

novissima tua, et in aeternum non peccabis" - "Em todas 

as tuas obras lembra-te do teu fim e jamais cairás no 

pecado" (Eclo 7,40). 

A vida humana deve ser uma continua tensão 

escatológica, como peregrinação para a Jerusalém 

celeste de tal maneira que toda a pessoa no agir é 

voltada ao futuro, aos Novissimos – "Memorare 

novissima tua – e a eternidade se torna parte essencial 

da vida terrena.    

Jesus – nesta linha – no Evangelho segundo São 

Marcos (13,24-32) nos dirige uma mensagem “forte” e 

quanto mais compreensível sobre o fim do mundo e da 

história. 

O que teve início com a Criação (cfr. Gn 1) terá um 

fim: “O sol vai se escurecer, e a lua não brilhará mais, 

as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu 

serão abaladas” (Mc 13,24.25), não será – como 

poderíamos pensar – um voltar para o abismo, mas para 

a realidade salvadora dada por Cristo na sua glória: 

“Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com 

grande poder e glória” (Mc 13,26).  

É de consolação, entre as leituras de ordem 

apocalíptica, meditar hoje o Salmo 15[16] 
 

 

 
 

 

 

 

Mistério e realidade  

Coloca-nos na dimensão salvífica 

 
Mistério e realidade que nos coloca na dimensão 

salvífica própria de todo o contexto, infundindo 

esperança sobre a nossa condição futura: "Pois não 

haveis de me deixar entregue a morte, nem vosso 

amigo conhecer a corrupção" -Sl 15(16), 10. 

Deste Salmo é relevante a exegese do biblista Card. 

Gianfranco Ravasi que coloca uma profunda reflexão 

sobre o mistério cristão, o mistério da vida, o mistério da 

comunhão e o mistério da história presentes nele. 

Sublinha também, confirmando outros exegetas, que 

a antítese na qual se baseia o Salmo não é entre vida 

terrena e vida eterna, mas entre vida sem Deus e vida 

com Deus. 

Outra consolação nos é dada na Carta aos Hebreus 

por saber que Cristo "sentado à direita de Deus. Não lhe 

resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam 

postos debaixo de seus pés" (Hb 10,12.13). 

É pela vitória de Cristo, conseguida pelo sacerdócio 

eterno manifestado na Cruz, que nós temos a certeza 

na salvação: "Levou à perfeição definitiva os que Ele 

santifica" (Hb 10,14). 

É a glória de Deus e a salvação a razão última dos 

últimos tempos: o Filho do Homem “reunirá os eleitos de 

Deus” (Mc 13,27) da diáspora neste vale de lágrimas. 

Jesus nos ensina a saber discernir sobre o ponto 

final da História reconhecendo os sinais dos tempos que 

Ele nos indica. 

Se esta é a realidade mais certa à qual prestamos fé 

pelas palavras de Jesus e também pelo senso comum, 

permanece mistério o momento no qual acontecerá: 

“Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos 

do céu, nem o Filho, mas somente o Pai” (Mc 13,32): 

mais uma razão para preparar-se e para a vigilância. 

O que importa não é a aleatoriedade do tempo, o 

“quando”, mas a certeza da salvação que nos é 

prometida: “Nesse tempo teu povo será salvo” (Dn 

12,1). 

Pela esperança confiamos na salvação porque 

Cristo “levou à perfeição definitiva os que ele santifica” 

(Hb 10,14) e porque nosso “destino está seguro em 

vossas mãos” (Sl 15[16], 5). 

A serenidade com a qual nos encaminhamos para 

os últimos tempos é dada pela força das palavras de 

Jesus: “O céu e a terra passarão, mas as minhas 

palavras não passarão” (Mc 13,32). 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre  
  

«A nossa meta final é  

 o encontro com o Senhor ressuscitado. 

E eu gostaria de vos perguntar:  

Quantos pensam nisto? 

Haverá um dia no qual me encontrarei  

de cara com o Senhor.» 

  

O Evangelho deste penúltimo domingo do ano 

litúrgico propõe uma parte do sermão de Jesus sobre os 

últimos acontecimentos da história humana, orientada 

para o pleno cumprimento do reino de Deus (cf. Mc 13, 

24-32). Trata-se de um sermão que Jesus proferiu em 

Jerusalém, antes da sua última Páscoa. Ele contém 

alguns elementos apocalípticos, como guerras, 

carestias, catástrofes cósmicas: «o Sol escurecer-se-á e 

a Lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do 

céu e as forças que estão nos céus serão abaladas» 

(vv. 24-25). Contudo, estes elementos não são o aspeto 

mais fundamental da mensagem. O núcleo em volta do 

qual se centra o discurso de Jesus é Ele mesmo, o  
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mistério da sua pessoa e da sua morte e ressurreição, a 

sua vinda no fim dos tempos. 

A nossa meta final é o encontro com o Senhor 

ressuscitado. E eu gostaria de vos perguntar: quantos 

de vós pensam nisto? Haverá um dia no qual me 

encontrarei de cara com o Senhor. É esta a nossa meta: 

este encontro. Nós não esperamos um tempo nem um 

lugar, mas vamos ao encontro de uma pessoa: Jesus. 

Por conseguinte, o problema não é «quando» 

acontecerão os sinais premonitórios dos últimos tempos, 

mas estar preparados para o encontro. E nem sequer se 

trata de saber «como» estas coisas acontecerão, mas 

«como» nos devemos comportar, hoje, na sua 

expectativa. Estamos chamados a viver o presente, 

construindo o nosso futuro com serenidade e confiança 

em Deus. A parábola da figueira que germina, como 

sinal do Verão já próximo (cf. vv. 28-29), diz que a 

perspetiva do fim não nos distrai da vida presente, mas 

nos faz olhar para os nossos dias numa ótica de 

esperança. É aquela virtude tão difícil de viver: a 

esperança, a virtude mais pequena, mas a mais forte. E 

a nossa esperança tem um rosto: o rosto do Senhor 

ressuscitado, que vem «com grande poder na glória» (v. 

26), ou seja, que manifesta o seu amor crucificado, 

transfigurado na ressurreição. O triunfo de Jesus no fim 

dos tempos será o triunfo da Cruz, a demonstração que 

o sacrifício de si por amor do próximo, à imitação de 

Cristo, é a única potência vitoriosa e o único ponto firme 

no meio dos abalos e das tragédias do mundo. 

O Senhor Jesus não é só o ponto de chegada da 

peregrinação terrena, mas é uma presença constante na 

nossa vida: está sempre ao nosso lado, acompanha-nos 

sempre; por isso quando fala do futuro, e nos projeta 

para ele, é sempre para nos reconduzir ao presente. Ele 

põe-se contra os falsos profetas, contra os falsos 

videntes que preveem que o fim do mundo está 

próximo, e contra o fatalismo. Ele está ao nosso lado, 

caminha connosco, ama-nos. Deseja tirar aos seus 

discípulos de todas as épocas a curiosidade das datas, 

as previsões, os horóscopos, e concentra a nossa 

atenção no hoje da história. E gostaria de vos perguntar 

— mas não respondais, cada qual responda para si — 

quantos de vós leem o horóscopo do dia? Cada qual 

responda para si mesmo. E quando te vier vontade de 

ler o horóscopo, olha para Jesus, que está contigo. É 

melhor, far-te-á bem. Esta presença de Jesus convida-   

-nos à expectativa e à vigilância, que excluem a 

impaciência, a sonolência, as fugas em frente e o 

permanecer aprisionados no tempo atual e na 

mundanidade. 

Também nos nossos dias não faltam calamidades 

naturais e morais, nem sequer adversidades de todos os 

tipos. Tudo passa — recorda-nos o Senhor — só Ele, a 

sua Palavra permanece como luz que guia, e anima os 

nossos passos e nos perdoa sempre, porque está ao 

nosso lado. É necessário apenas olhar para ele, o qual 

muda o nosso coração. A Virgem Maria nos ajude a 

confiar em Jesus, o fundamento firme da nossa vida, e a 

perseverar com alegria no seu amor. 
  

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

Novembro de 2015 

 
 

  
 

 

 

A idolatria  

  
 PAPA FRANCISCO 

  

Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 
  

Continuemos hoje a meditar sobre o Decálogo, 

aprofundando o tema da idolatria, acerca da qual 

falámos na semana passada. Agora retomemos o tema, 

porque é muito importante conhecê-lo. E consideremos 

precisamente o ídolo por excelência, o bezerro de ouro, 

de que fala o Livro do Êxodo (32, 1-8), do qual 

acabámos de escutar um trecho. Este episódio tem um 

contexto específico: o deserto, onde o povo espera 

Moisés, que subiu ao monte para receber as instruções 

de Deus. 

O que é o deserto? É um lugar onde reinam a 

precariedade e a insegurança – no deserto não há nada 

–, onde faltam a água, o alimento, o abrigo. O deserto é 

uma imagem da vida humana, cuja condição é incerta e 

não possui garantias invioláveis. Esta insegurança gera 

no homem ansiedades primárias, que Jesus menciona 

no Evangelho: «O que comeremos? O que beberemos? 

Com que nos vestiremos?» (Mt 6, 31). São as 

ansiedades primárias. E o deserto provoca estas 

ansiedades. 

E naquele deserto acontece algo que provoca a 

idolatria. «Moisés tardava a descer da montanha» 

(Ex 32, 1). Permaneceu ali quarenta dias e o povo 

perdeu a paciência. Falta o ponto de referência que era 

Moisés: o líder, o chefe, o guia tranquilizador, e isso 

torna-se insustentável. Então, o povo pede um deus 

visível – esta é a armadilha na qual cai o povo – para 

poder identificar-se e orientar-se. E dizem a Aarão: 

«Faz-nos um deus que marche à nossa frente!», “Faz-

nos um chefe, um líder!”. Para fugir da precariedade – a 

precariedade é o deserto –, a natureza humana procura 

uma religião “feita à medida”: se Deus não se deixa ver, 

façamos um deus à nossa medida. «Diante do ídolo, 

não corremos o risco de uma possível chamada que nos 

faça sair das nossas seguranças, porque os ídolos “têm 

boca, mas não falam” (Sl 115, 5). Compreendemos 

assim que o ídolo é um pretexto para cada um se 

colocar no centro da realidade, na adoração da obra das 

próprias mãos» (Enc. Lumen fidei, 13). 

Aarão não sabe opor-se ao pedido do povo e faz 

um bezerro de ouro. O bezerro tinha um sentido duplo 

no vizinho Oriente antigo: por um lado, representava 

fecundidade e abundância, e por outro, energia e força. 

Mas antes de tudo é de ouro, por isso é símbolo de  
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riqueza, sucesso, poder e dinheiro. São estes os 

grandes ídolos: sucesso, poder e dinheiro. São as 

tentações de sempre! Eis o que é o bezerro de ouro: o 

símbolo de todos os desejos que dão a ilusão da 

liberdade e, pelo contrário, escravizam, porque o ídolo 

escraviza sempre. Há o fascínio, e tu deixas-te levar. 

Aquele fascínio da serpente, que fita o passarinho, e o 

passarinho não consegue mover-se e a serpente 

apanha-o. Aarão não soube opor-se. 

Mas tudo nasce da incapacidade de confiar 

sobretudo em Deus, de voltar a colocar n’Ele as nossas 

seguranças, de deixar que seja Ele a dar verdadeira 

profundidade aos desejos do nosso coração. Isto 

permite sustentar até a debilidade, a incerteza e a 

precariedade. A referência a Deus fortalece-nos na 

debilidade, na incerteza e até na precariedade. Sem o 

primado de Deus cai-se facilmente na idolatria e 

contenta-se com míseras garantias. Mas esta é uma 

tentação que lemos sempre na Bíblia. E pensai bem 

nisto: libertar o povo do Egipto não custou a Deus muito 

trabalho; fê-lo com sinais de poder, de amor. Mas o 

grande trabalho de Deus foi tirar o Egipto do coração do 

povo, isto é, tirar a idolatria do coração do povo. E ainda 

agora Deus continua a trabalhar para tirá-la dos nossos 

corações. Este é o grande trabalho de Deus: tirar 

“aquele Egipto” que levamos dentro, que é o fascínio da 

idolatria. 

Quando se acolhe o Deus de Jesus Cristo, que 

sendo rico se fez pobre por nós (cf. 2 Cor 8, 9), 

descobre-se então que reconhecer a própria debilidade 

não é a desgraça da vida humana, mas a condição para 

se abrir Àquele que é verdadeiramente forte. Então, pela 

porta da debilidade entra a salvação de Deus (cf. 2 

Cor 12, 10); é em virtude da própria insuficiência que o 

homem se abre à paternidade de Deus. A liberdade do 

homem nasce de deixar que o verdadeiro Deus seja o 

único Senhor. E isto permite aceitar a própria 

fragilidade e rejeitar os ídolos do nosso coração. 

Nós, cristãos, dirijamos o olhar para Cristo 

crucificado (cf. Jo 19, 37), que está débil, desprezado e 

despojado de qualquer posse. Mas é n’Ele que se revela 

o rosto do Deus verdadeiro, a glória do amor, e não a do 

engano que brilha. Isaías diz: «Fomos curados graças 

às suas chagas» (53, 5). Fomos curados precisamente 

pela debilidade de um homem que era Deus, pelas suas 

chagas. E a partir das nossas debilidades podemos 

abrir-nos à salvação de Deus. A nossa cura vem 

d’Aquele que se fez pobre, que aceitou o fracasso, que 

assumiu até ao fundo a nossa precariedade para a 

encher de amor e de força. Ele vem revelar-nos a 

paternidade de Deus; em Cristo, a nossa fragilidade já 

não é uma maldição, mas um lugar de encontro com o 

Pai e a nascente de uma nova força do alto. 
 

(Papa Francisco). 
 

 

 

O que o coração sabe hoje,  

a cabeça só o entenderá amanhã.  
 

(Stephens) 

 
 

 

 

Descomplica (95) 
 

 

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” 

 
Não é fácil persistir nesta busca incessante pelo que 

faz bem e decidir ser feliz «apesar dos apesares». É 

preciso praticar todos os dias, como uma rotina. 

Escrever na agenda, na parede, na pele. Até que de 

uma forma de estar passe a uma forma de ser. A ser 

vivido como uma rotina, com a mesma naturalidade com 

que tomamos o duche que nos desperta, o pequeno-      

-almoço que nos nutre, o caminho que nos leva aonde 

queremos ir, os abraços que nos esperam e regeneram 

no final de cada dia. Passar a não conseguir respirar 

sem este compromisso de não nos esquecermos de 

nós, de mandar calar os ais, os ses, os mas e os talvez, 

de afastar as nuvens cinzentas, as pessoas assim-           

-assim, o menos-mal e o vai-se-andando. Passar a 

manter sempre por perto a alegria do que (e de quem) 

nos faz bem. Porque é assim, e só assim, que 

aprendemos a dar sempre valor às pessoas e às coisas 

certas que nos acontecem. 
 

– Somos muito mais do que aquilo que os 

outros pensam de nós. 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor da vida e do amor, que não acabe a 

solidariedade.  
 

Que cada dia haja mais pessoas capazes de abrir o 

coração, de compadecer-se de quem sofre, de abrir as 

mãos para a ajuda. 
 

Senhor, que os meus pés não se cansem de percorrer o 

caminho que leva à casa da dor, para levantar os que 

sofrem, para enxugar as suas lágrimas, com o lenço da 

esperança e curar as feridas do seu coração. 
 

Senhor da vida e do amor. 
 

 

 
Sócrates, ao passar pelo mercado, exclamava: 

«Tanta coisa de que não preciso!».  
 

(Diógenes) 
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Seis Adágios populares 
 

Provérbios de conveniência 
 

– 1 –  

Quem ri por último, …  

é de compreensão lenta. 
 

Quem ri por último,  

é o que ri melhor. 
 

– 2 – 

Os últimos são sempre, … 

desclassificados. 
 

Os últimos são sempre, 

 os primeiros. 
 

– 3 – 

Quem o feio ama, …  

tem que ir ao oculista. 
 

Quem o feio ama,  

bonito lhe parece. 
 

– 4 – 

Deitar cedo e cedo erguer, … 

 dá muito sono. 
 

Deitar cedo e cedo erguer, 

 dá saúde e faz crescer. 
 

– 5 – 

Filho de peixe, …  

 é tão feio como o pai. 
 

Filho de peixe, 

 sabe nadar. 
 

– 6 – 

Quem não arrisca, … 

 não se lixa. 
 

Quem não arrisca, 

 não petisca. 
 

 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JOAQUIM MENDES, no próximo sábado, dia 20 de 

novembro.  

 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– MARIA JOSÉ PINHEIRO, na próxima quarta-feira, 

dia 17 de novembro.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– MANUEL BESSA, na próxima sexta-feira, dia 19 de 

novembro. 
 

O Jornal do Leitor deseja à Maria José Pinheiro, ao 

Joaquim Mendes e ao Manuel Bessa, um feliz 

aniversário, festejado com uma grande festa, com muita 

alegria, com um grande e doce bolo e com muito 

champagne, bebido moderadamente, como só vós 

sabeis fazê-lo…  

Parabéns aos três Leitores. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
São só “químicas” 

 

Médico: 

– Sr. Joaquim, nesta situação você tem de tomar 

remédio. 

Doente: 

– Remédio, não! Eu não gosto. É só porcaria. É só 

química… 

Médico: 

– Mas olhe, eu tenho um amigo a quem o remédio 

melhorou muito na vida. 

Doente: 

– E o que é que ele tinha? 

Médico: 

– Tinha uma farmácia. AAAhhhh.! 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

Doidos “varridos” 
 

Dois doidos num hospício tomando banho… Um 

vira-se para o outro e fala: 

 – Dou-te 10 euros se tu subires no chuveiro pela 

água. 

O outro doido indignado, responde: 

– Àh… pois! E tu pensas que eu sou doido? Aí, 

quando eu estiver a subir, desligas o chuveiro e eu caio. 

Não, … não … não quero subir. 
 

~  ~  ~  ~  ~  ~   
 

Padre apostólico. 
 

Certa noite, um padre, depois de um dia cheio de 

trabalho, após a missa pelas almas, regressa a sua 

casa. Ao passar ao lado do cemitério, como o fazia 

todas as noites, ouviu uns gemidos abafados vindos do 

cemitério. 

Meio confuso, benzeu-se. Encheu-se de fôlego e 

perguntou: 
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– De que precisas, alma penada? 

Do lado de dentro, do muro do cemitério, ouviu-se: 

– H h h h u u u u m m m … de papel higiénico. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

14-11-2021  

 XXXIII 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 Maria Guiomar Jorge Moreira 

1.ª Leitura Adriana Queirós Fernanda Costa 

2.ª Leitura José M.ª Matos Glória Martins 

Oração 
Universal 

Maria Guiomar Jorge Moreira 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 
  

 

ESCALA DE M.E.C.s  

14-11-2021  

 XXXIII 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 Alexandra Brito 

Local - 2   Maria José Filipe Freitas 

Local - 3 Toni Moreira Alzira Nunes 

Local - 4 Maria Guiomar Jorge Moreira 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESPAÇO DEIXADO 

PREPOSITADAMENTE VAZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

A melhor sala de aulas do mundo, 
é aos pés de um idoso. 

 
 

 
 
 
 

Este jornal foi concluído em 15 de outubro. 
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