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VI Domingo Comum 
 

Celebramos o sexto Domingo do Tempo Comum. Na 

primeira Leitura o Profeta Jeremias põe frente a frente a 

autossuficiência daqueles que escolhem viver à margem 

de Deus, com a atitude dos que confiam em Deus e 

alcançam a felicidade. O salmista confirma esta 

verdade: Feliz o homem que pôs a sua esperança no 

Senhor. Jesus proclama “Bem-aventurados” aqueles 

que choram e infelizes os que preferem o egoísmo.  

A segunda Leitura fala da nossa ressurreição como 

consequência da ressurreição de Jesus. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 30, 3-4 
 

Sede a rocha do meu refúgio, Senhor,  

e a fortaleza da minha salvação.  

Para glória do vosso nome,  

guiai-me e conduzi-me 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

As Bem-aventuranças: uma Feliz notícia. 
 

Quem tem dinheiro para investir não o entrega ao 

primeiro vendedor ambulante que encontra na rua. 

Informa-se, pede conselho a um especialista em 

economia, verifica quais são as ações em queda e quais 

as que estão a subir, quais as que dão maior confiança, 

quais as que são vendidas ao desbarato. Só depois, 

tendo ponderado bem os riscos, escolhe as que quer 

comprar. 

Ora, também a nossa vida é um capital precioso que 

Deus pôs nas nossas mãos e que deve ser posto a 

render. Em que valores jogá-la? Quais são as “ações” 

que farão aumentar o capital? Algumas são muito 

procuradas e a maior parte das pessoas joga tudo 

nelas: o sucesso a todo o custo, a carreira, o dinheiro, a 

saúde, a glória, o visual, a procura do prazer. Mas serão 

estas uma escolha acertada? 

Depois há outras “ações” que estão muito 

desvalorizadas: o serviço aos últimos sem pedir nada 

em troca, a paciência, a capacidade de suportar, a 

renúncia ao supérfluo, a generosidade para com quem 

se encontra em necessidade, a retidão moral... Ora, 

como é considerado pela nossa cultura, quem aposta 
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 nestes valores: um sábio, um ingénuo, um 

sonhador, um idealista? 

Se tivéssemos muitas vidas, poderíamos tentar jogar 

uma em cada roleta, mas temos uma só, irrepetível: por 

isso, não é permitido errar. 

Então é indispensável e urgente o parecer de um 

especialista de confiança, mas há também o perigo de 

escolher o conselheiro errado. 

Nunca como neste caso se revela sapiente a frase: 

«não confies em ninguém, nem sequer nos amigos.» 

Aposta nos valores que Deus te garante. 
 

– Feliz é aquele que põe a sua a sua esperança no 

Senhor. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Jr 17, 5-8 

 

  

MONIÇÃO: 
 

“Maldito quem confia no homem; bendito quem confia no 

Senhor.” 

 

LEITURA: 

 
 

 

 

Leitura do Livro de Jeremias 
 

5Eis o que diz o Senhor: «Maldito quem 

confia no homem e põe na carne toda a sua 

esperança, afastando o seu coração do 

Senhor. 6Será como o cardo na estepe que nem 

percebe quando chega a felicidade: habitará na 

aridez do deserto, terra salobra, onde ninguém 

habita. 7Bendito quem confia no Senhor e põe 

no Senhor a sua esperança. 8É como a árvore 

plantada à beira da água, que estende as suas 

raízes para a corrente: nada tem a temer 

quando vem o calor e a sua folhagem mantém-     

-se sempre verde; em ano de estiagem não se 

inquieta e não deixa de produzir os seus 

frutos». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 
Quando há uma tormenta,  

os passarinhos escondem-se.  

As águias, porém, voam mais alto.  
 

(Indira Gandhi) 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 

 

A proclamação desta Leitura não apresenta grande 

dificuldade, mas requer uma preparação conveniente, atenta a 

uma correta divisão do texto. Nada de facilitismos, nem nesta, 

nem em nenhuma outra Leitura. A nossa colaboração, como 

Leitor, é um serviço útil, sim, mas é um serviço de elevada 

responsabilidade nas Celebrações da Eucaristia. Façamo-lo 

bem.  

Importa, também, fazer notar, mas fazer notar-se mesmo, 

as duas partes do texto: A primeira, logo no início, começa em 

“Maldito…” e a segunda, lá para o meio do texto, começa em 

“Bendito…”. Destaca a “maldição” com que o profeta de Anatot 

(Jeremias) começa o texto, mas destaca ainda muito mais, a 

“bênção” com que o termina. Quere-nos dizer que quem confia 

no homem (na carne, sinónimo de homem - v.5), um ser de 

condição frágil, quem o faz, cava a sua própria ruína. Só confiar 

no Senhor é que é seguro. Faz sentir isto, quando proclamas o 

texto. 

Exercita estas ou outras palavras: cardo / estepe / aridez / 

salobre / estiagem / inquieta. - São palavras bastante fáceis de 

pronunciar, mas poucas vezes são percebidas. Exercita-as. 

 
 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

A composição de sabor sapiencial, que serve de 

portada ao Saltério, o Salmo 1, tem grande afinidade 

com este trecho do Profeta de Anatot. Porém aqui, para 

começar, em vez dum “macarismo” (bem-aventurança), 

temos uma maldição que é de fazer pensar. 

V. 5 – Este versículo está construído segundo o 

chamado paralelismo simétrico: «carne» é um sinónimo 

de homem, na sua condição de ser frágil; apoiar-se no 

que é frágil é cavar a sua própria ruína; só confiar no 

Senhor é que vale (v. 7). 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 1, 1-2.3.4.6 (R. Sl 39,5a) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O poema de abertura do saltério começa com uma bem-      

-aventurança: «Feliz o homem». O Salmo «número um» é “o 

pórtico de entrada no grande palácio do livro dos salmos” – 

dizia São Jerónimo.  

Podemos percorrer dois caminhos: o caminho do justo que 

se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Este 

caminho conduz à felicidade. O caminho dos ímpios afasta de 

Deus e leva à perdição.  

O caminho simboliza o nosso modo de viver. 
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REFRÃO: 

 

FELIZ O HOMEM  

QUE PÔS A SUA ESPERANÇA NO SENHOR. 

 

SALMO: 

 

Feliz o homem que não segue o conselho dos 

ímpios, 

nem se detém no caminho dos pecadores, 

mas antes se compraz na lei do Senhor, 

e nela medita dia e noite. 
  

É como árvore plantada à beira das águas: 

dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. 

Tudo quanto fizer será bem sucedido. 
  

Bem diferente é a sorte dos ímpios: 

são como palha que o vento leva. 

O Senhor vela pelo caminho dos justos, 

mas o caminho dos pecadores leva à perdição. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
1 Cor 15, 12.16-20 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Para nós a morte e a ressurreição de Cristo constituem a 

base e o fundamento da nossa fé: “Creio na ressurreição da 

carne e na vida eterna.” Ou: “Espero a ressurreição dos mortos 

e a vida do mundo que há de vir. Ámen.”  

Nós acreditamos na ressurreição como consequência 

lógica da ressurreição de Jesus, que “morreu pelos nossos 

pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo 

as Escrituras.”  

É digna de fé a oração que rezamos na Eucaristia: 

“Anunciamos, Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa 

Ressurreição.” 

 

 

LEITURA: 

 
 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 12Se pregamos que Cristo 

ressuscitou dos mortos, porque dizem alguns 

no meio de vós que não há ressurreição dos 

mortos? 16Se os mortos não ressuscitam, 

também Cristo não ressuscitou. 17E se Cristo 

não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda estais 

nos vossos pecados; 18e assim, os que 

morreram em Cristo pereceram também. 19Se é 

só para a vida presente que temos posta em 

Cristo a nossa esperança, somos os mais 

miseráveis de todos os homens. 20Mas não. 

Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias 

dos que morreram. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 

 

Não é uma Leitura demasiado grande. As frases, também 

permitem gerir bem a respiração. É uma leitura exigente, pois é 

preciso saber proclamá-la, apesar de conter palavras fáceis de 

pronunciar. É incisiva, é cortante, é penetrante. E tens, Leitor, 

que fazer a assembleia sentir isto mesmo. Ela exige muita 

preparação. 

Depois, atenção à interrogação: a força está em “porque … 

dizem alguns…”. Não está no fim da frase, como fazem alguns 

colegas, apesar de tanto se recomendar. 

Também não deves deixar cair a voz, nem durante, nem no 

final das frases. Deves manter sempre o mesmo volume de 

voz.  

Seleciona e exercita alguma palavra, como por exemplo: 

pregamos (atenção ao “pré”) / pereceram (não é “parece…”) / 

ou outras. 
 
 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

 

«Se os mortos não ressuscitam, também 

Cristo não ressuscitou» 
 

V. 16-17 – Os cristãos de Corinto aceitavam a 

ressurreição de Cristo, uma verdade que pertencia ao 

núcleo essencial da fé anunciada, o «kérigma», mas 

talvez influenciados pelas filosofias gregas (cf. Act 17, 

32), que consideravam a matéria má e o corpo um 

cárcere de que a alma se libertava ao morrer, 

mostrariam uma certa descrença quanto à ressurreição 

geral, aliás também negada pelos saduceus (cf. Mt 22, 

23; Act 23, 7). 

Paulo apoia-se num facto indiscutível, a ressurreição 

de Cristo, para demonstrar a possibilidade e a própria 

verdade da ressurreição universal. Argumenta, 

desenvolvendo de maneira convincente todas as 

consequências absurdas da hipótese de não existir 

ressurreição dos mortos; então também Cristo não teria 

ressuscitado. Neste caso, a pregação e a fé seriam 

totalmente vãs, vazias de sentido; os Apóstolos seriam 

falsas testemunhas de Deus, e os crentes estariam 

totalmente enganados; os que morreram teriam perecido 
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para sempre (Paulo não considera aqui a salvação da 

alma separada do corpo, embora noutros textos a 

admita: cf. 2 Cor 5, 2-3.7); e os cristãos que vivem não 

só permaneceriam no pecado, como seriam «os mais 

miseráveis de todos os homens», pois, tendo 

renunciado a gozar tantos dos prazeres fáceis desta 

vida, ficavam incapacitados de alcançar a vida eterna, 

ganha pelo mistério pascal de Cristo. 

«Como primícias dos que morreram» 

V. 20 – «Primícias dos que morreram», isto é, como 

os primeiros frutos que pela Lei pertenciam a Deus (os 

israelitas não podiam comer da nova colheita, sem as 

suas primícias terem sido oferecidas a Yahwéh).  

Cristo, que assumiu a nossa natureza e nos fez 

participar da sua vida divina, também assim nos 

precede em dignidade e no tempo, ressuscitando 

primeiro (cf. v. 23). Mas, este «primeiro» – primícias – 

não é meramente cronológico, pois é a causa eficiente e 

exemplar da ressurreição de todos os que estão unidos 

a Ele, e que já vivem como ressuscitados. Por outro 

lado, Cristo antecipou para Si o fim dos tempos em que 

se dará a ressurreição universal. Note-se como São 

Paulo não foca a perspetiva da ressurreição dos 

condenados, que aliás não nega (cf. Jo 5, 29), pois esse 

não era o ponto que estava em questão, para além de 

não ser uma ressurreição gloriosa, como a de Cristo. 
 

 

 
 

 
 

 
Aclamação ao Evangelho 

Lc 6, 23ab 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Alegrai-vos e exultai, porque é grande no Céu a vossa 

recompensa. 

Estas palavras de Jesus são um estímulo para suportarmos 

as afrontas e perseguições. É uma honra sofrer por Jesus se 

estamos inocentes. Por causa do seu nome muitos são odiados 

e insultados. As bem-aventuranças revelam a confiança que 

temos em Deus. A força dos cristãos não está nos meios 

humanos, mas vem do Espírito Santo. Agora somos rejeitados, 

agora sofremos, mas Jesus prometeu uma recompensa no 

Céu. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALEUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor, 

porque é grande no Céu a vossa recompensa. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 6, 17.20-26 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 17Jesus desceu do monte, 

na companhia dos Apóstolos, e deteve-Se num 

sítio plano, com numerosos discípulos e uma 

grande multidão de toda a Judeia, de 

Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia.  
20Erguendo então os olhos para os discípulos, 

disse: 21Bem-aventurados vós, os pobres, 

porque é vosso o reino de Deus. Bem-                

-aventurados vós, que agora tendes fome, 

porque sereis saciados. 22Bem-aventurados 

vós, que agora chorais, porque haveis de rir. 

Bem-aventurados sereis, quando os homens 

vos odiarem, quando vos rejeitarem e 

insultarem e prescreverem o vosso nome como 

infame, por causa do Filho do homem.  
23Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é 

grande no Céu a vossa recompensa. Era assim 

que os seus antepassados tratavam os 

profetas. 24Mas ai de vós, os ricos, porque já 

recebestes a vossa consolação. 25Ai de vós, 

que agora estais saciados, porque haveis de 

ter fome. Ai de vós, que rides agora, porque 

haveis de entristecer-vos e chorar. 26Ai de vós, 

quando todos os homens vos elogiarem. Era 

assim que os seus antepassados tratavam os 

falsos profetas. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Temos hoje o início de todo um conjunto (vv. 20-49) 

de ensinamentos de Jesus que em Lucas corresponde, 

em boa parte, ao «sermão da montanha» de Mt 5 – 7. 

Começa também pelas «Bem-aventuranças», mas há 

diferenças entre as oito Bem-aventuranças de Mt 5, 3-

10 e estas quatro (mais directas, porque na 2.ª pessoa 

do plural: «vós»), seguidas de quatro antíteses, que 

faltam em São Mateus. É verosímil (é provável) que  
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Jesus repetisse, com algumas variantes, a mesma 

pregação em sítios e ocasiões diferentes; por outro lado, 

cada evangelista, inspirado por Deus, não deixa de ser 

um verdadeiro autor, e, como tal, pode produzir 

variantes redaccionais, ao escrever as palavras de 

Cristo, pensando no proveito dos seus imediatos 

destinatários: Mateus adaptando-se a cristãos vindos do 

judaísmo; Lucas, aos vindos do paganismo, por isso faz 

notar que seguiam Jesus pessoas vindas de zonas 

gentílicas, «do litoral de Tiro e Sidónia» (v. 17). Daí um 

diferente trabalho de resumir, agrupar e explicar as 

palavras do Senhor (cf. Dei Verbum, n.° 19). Isto 

bastaria para acharmos normal uma diferente redação 

das Bem-aventuranças pelos dois evangelistas. De 

qualquer modo, muitos exegetas inclinam-se para que a 

formulação de São Lucas, mais simples, direta e 

contundente, com o recurso ao paralelismo antitético, ao 

jeito semita, esteja mais próxima das palavras do 

Senhor; São Mateus faz ressaltar mais o sentido 

espiritual das palavras de Jesus, patenteando a sua 

ressonância vétero-testamentária. 

V. 17 – «Num sítio plano» 

 Em Mateus temos um «monte»; em face do que 

acabámos de dizer, não precisamos de recorrer ao 

subterfúgio da «encosta» do monte para resolver a 

discrepância entre Lucas e Mateus; este ao escrever 

para cristãos vindos do judaísmo pretenderia que o leitor 

visse no «monte» uma alusão ao novo Sinai, onde o 

novo Moisés promulga a nova Lei. Bento XVI faz notar a 

perspetiva de Lucas: «Para Lucas, o facto de estar de 

pé (indicado pelo verbo grego, éstê, na tradução 

litúrgica, deteve-se) é expressão da majestade e 

autoridade de Jesus; a planície é o sinal da vastidão 

aonde Jesus envia a sua palavra...» (Jesus de 

Nazaré, p. 104). 

V. 20 – «Bem-aventurados vós, os pobres» 

 O facto de São Lucas não acrescentar, como Mt 5, 

3 «em espírito», não significa que pretendia inculcar um 

ideal de pobreza diferente; pensa-se que seja a 

linguagem mais próxima da de Jesus. «A pobreza de 

que aqui se trata, não se reduz jamais a um fenómeno 

puramente material. A pobreza puramente material não 

salva, embora os desventurados deste mundo possam 

certamente contar, de forma muito particular, com a 

bondade divina» (Jesus de Nazaré, p. 114). E logo a 

seguir Bento XVI faz aflorar uma ideia que desenvolve 

na recente encíclica Caritas in veritate: «É certo que o 

Sermão da Montanha enquanto tal não é um programa 

social; mas também é verdade que só onde permanecer 

viva nos sentimentos e no agir a grande orientação que 

o mesmo nos dá, só onde derivar da fé a força da 

renúncia e da responsabilidade pelo próximo e pela 

sociedade inteira, somente aí pode crescer a justiça 

social». 

 

 

V. 25-26 – «Mas ai de vós!» 

Com estes quatro «ais», Jesus não lança maldições, 

mas sim um sério alerta para todos, para não se 

deixarem seduzir por falsas miragens: a sedução dos 

bens do mundo (v. 24), da gula (v. 25a), do gozo 

hedonista (v. 25b), da vanglória e ambição de honrarias 

e aplauso humano (v. 26). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

 
 

 

 

1 
 

Pelo nosso Bispo Manuel e pelos presbíteros e  

     diáconos,  

para que no fervor da fé e do testemunho,  

anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos,  

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê a esperança,  

e pelos ricos, para que o Senhor lhes converta o      

     coração  

à solidariedade e à partilha com quem não tem,  

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos que têm em fome,  

para que encontrem o pão de cada dia,  

e pelos que vivem na abundância,  

para que tenham fome de Deus e da sua justiça,  

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos que choram enquanto vivem neste mundo,  

para que o Senhor os console no seu amor,  

e pelos que agora riem,  

para que lhes purifique o coração,  

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Pelos que são rejeitados e insultados,  

para que Jesus os una à sua Paixão,  

e lhes revele o mistério da sua Cruz gloriosa,  

oremos, irmãos. 

 
 

 
 

 

 
O silêncio do ciumento faz muito ruído.  

 

(Gibran Kalil) 
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Antífona da comunhão 
 

Sal 77, 24.29 

O Senhor deu-lhes o pão do Céu: 

comeram e ficaram saciados. 

 

 .   OU:   .   

Jo 3, 16 

Deus amou tanto o mundo  

que Ihe deu o seu Filho Unigénito.  

Quem acredita n'Ele tem a vida eterna. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 
“O Senhor deu-nos o Pão do Céu. Comeram e 

ficaram saciados.” 

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. 

Felizes somos nós que acreditamos que Jesus nos 

oferece o seu corpo como alimento, que sacia a nossa 

fome de infinito. Felizes somos nós porque acreditamos 

e recebemos Jesus, o Pão vivo descido do Céu. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
“Quando Jesus diz “Bem-aventurados os pobres”, 

poder-se-ia pensar que para merecer o Reino dos Céus, 

bastaria apenas aquela indigência material que muitos 

padecem por triste e dura necessidade. Ao dizer “Bem-    

-aventurados os pobres em espírito”, o Senhor 

manifesta que o Reino dos Céus pertence àqueles que 

são pobres mais pela humildade interior do que pela 

carência de bens exteriores. O dom desta virtude pode 

encontrar-se em todo o género e categoria de homens, 

porque podem ser iguais na disposição interior embora 

diferentes nos bens da fortuna. Pouco importam as 

diferenças dos bens terrenos quando há igualdade nos 

valores do espírito. Bem-aventurada aquela pobreza 

que não se deixa dominar pelo amor dos bens materiais, 

nem põe a sua ambição em aumentar as riquezas deste 

mundo, mas deseja acima de tudo os bens celestes.”  
 

Diz o Santo Padre, Papa Francisco: 

“Quantas vezes as pessoas sentem mais o peso das 

nossas instituições que a presença amiga de Jesus. A fé 

é questão de encontro, não de teoria. No encontro, 

Jesus passa; no encontro, palpita o coração da Igreja. 

Então serão eficazes, não as nossas homilias, mas o 

testemunho da nossa vida. 

Para Jesus, o grito de quem pede ajuda não é um 

transtorno que estorva o caminho, mas uma questão 

vital. Como é importante, para nós, escutar a vida! Os 

filhos do Pai celeste prestam ouvidos aos irmãos: não 

às críticas inúteis, mas às necessidades do próximo.  
 

 

 
 

 

 

Bendito o homem que confia 

no Senhor 
 

O profeta Jeremias louva aqueles que acreditam em 

Deus e confiam na divina providência e faz a denúncia 

de quem se apoia nos homens, prescindindo de Deus. 

Certamente que devemos confiar nas pessoas que nos 

rodeiam, mas não devemos colocar toda a nossa 

confiança nas pessoas e nos bens terrenos. Não contar 

com Deus significa construir uma existência efémera, 

como um “arbusto plantado no deserto.”  

Todos conhecemos o sofrimento provocado pela 

desilusão que resulta da confiança que tínhamos em 

alguém que nos atraiçoou. Por outro lado, quem confia e 

coloca em Deus a sua esperança é como “uma árvore 

plantada à beira da água, que estende as suas raízes 

para a corrente.” Esta comparação tranquiliza-nos. Com 

Deus na nossa vida temos segurança e produziremos 

frutos com abundância. 

Bendito o homem que confia no Senhor. Feliz o 

homem que pôs a sua esperança no Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Bem-aventurados 
 
Bem-aventurados! Felizes! Jesus escolheu esta 

palavra para iniciar todas as frases do Sermão da 

Montanha. A primeira homilia de Jesus é sobre a 

felicidade. “Bem-aventurados os pobres que o são no 

seu íntimo, porque deles é o Reino dos Céus!” Felizes 

os que confiam na misericórdia de Deus, nosso Pai! O 

início do Novo Testamento é alegre, prometendo-nos a 

felicidade do Reino dos Céus. 

As Bem-aventuranças que hoje lemos no Evangelho 

de São Lucas são diferentes daquelas que São Mateus 

escreveu. São Lucas apresenta-nos Jesus, descendo do 

monte na companhia dos Apóstolos; deteve-se num sítio 

plano, com uma numerosa multidão. “Ergueu os olhos 

para os discípulos e disse: Bem-aventurados vós os 

pobres.” Esta mensagem de carácter social revela o 

amor preferencial de Deus pelos pobres. São Lucas 

dirige-se a pessoas concretas, que não têm bens 

materiais. Os destinatários das bem-aventuranças no 

Evangelho de São Lucas são os que têm fome, os que 

choram, os que são perseguidos. A palavra “pobres”, 

equivale a “anawim” em hebraico e define uma classe  
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de pessoas desprotegidas, exploradas, privadas de 

bens e à mercê da prepotência dos ricos. Os pobres são 

os primeiros destinatários da salvação de Deus, porque 

eles estão mais abertos para acolher a bondade divina. 
 

 

 
 

 

 

“Ai de vós os ricos” 
 

As “maldições”, ou os quatro “ais” aos ricos, 

denunciam a maneira de pensar dos que não estão 

disponíveis para acolher a Boa Nova do reino dos Céus: 

“É difícil a um rico entrar no reino dos Céus.” (Mt 19,23) 

“Como é difícil aos que possuem riquezas entrar no 

reino dos Céus.” (Mc 10, 17-30) O terrível poder do 

dinheiro leva Jesus a dizer: “Vós não podeis servir a 

Deus e ao dinheiro” (Lc 16,13). O rico fecha o seu 

coração e não consegue ver o pobre Lázaro que está à 

sua porta (Lc 16, 19-31). Na Parábola do semeador 

Jesus afirma que a preocupação da riqueza sufoca a 

Palavra de Deus (Mt 13,22). 

A interpretação das Bem-Aventuranças segundo 

São Mateus convida a todos, ricos ou pobres, ao 

desprendimento espiritual, à conversão do coração. A 

interpretação segundo São Lucas convida-nos a todos a 

transformar as estruturas da sociedade para que haja 

menos gente desfavorecida. Para escutar as bem-           

-aventuranças em Mateus, é preciso subir à montanha. 

Para viver segundo o espírito do Evangelho de São 

Lucas, é preciso “determo-nos num sítio plano,” isto é, 

precisamos de estar inseridos e interessados na vida 

real de todos os dias: “Bem-aventurados vós, os pobres, 

os que agora tendes fome, os que agora chorais. 

Alegrai-vos e exultai, nesse dia, porque é grande no 

Céu a vossa recompensa.” 

“Ai de vós os ricos.” Que tristeza quando a irmã 

morte nos vier dizer como ao homem rico que confiava 

nos bens armazenados no novo celeiro: “Insensato. 

Esta noite terás de entregar a tua alma, e as riquezas 

que acumulaste serão para quem?” (Lc 12, 16-20). É 

sempre atual esta passagem do Salmo, descrevendo a 

morte do rico: “Quando morrer nada levará consigo, a 

sua fortuna não o acompanhará.” (Salmo 48,18) Mas 

também podemos recordar a felicidade de “José, 

homem rico de Arimateia, que era membro do Conselho 

e discípulo de Jesus.” A influência deste homem junto 

de Pilatos, facilitou a sepultura de Jesus. Felizes os 

ricos que utilizam os bens deste mundo, exercendo a 

misericórdia para com os necessitados. Não precisam 

de ter seguro de vida, pois estão certos de que com os 

bens passageiros deste mundo alcançarão os bens 

eternos do Céu. 

“Deus confiou-nos as riquezas para ajudarmos os 

pobres. Não desperdicemos os nossos bens: ter uma 

casa, liberdade, saúde, tudo isso nos foi confiado por 

Deus para o pormos ao serviço dos que são menos 

afortunados do que nós. Jesus disse: «o que fizerdes ao 

mais pequenino dos meus irmãos, é a Mim que o 

fazeis» (Mt 25, 40). A única coisa que pode entristecer-     

-nos é ofender Nosso Senhor por egoísmo ou por falta 

de caridade para com os outros. Devemos partilhar o 

que recebemos, incluindo a nossa própria vida. Todos 

nós desejamos ser felizes. Fomos criados para isso e só 

podemos encontrar a felicidade e a paz “amando a Deus 

e amando o próximo”. O amor traz-nos a alegria e a 

felicidade. Muitas pessoas pensam que viver fazendo o 

que lhes apetece as torna felizes. É muito difícil ser feliz 

na riqueza, porque as preocupações para ganhar 

dinheiro e o conservar nos afastam de Deus. (Santa 

Teresa de Calcutá) 
 

 

 
 

 

 

Ressurreição 
 
A segunda leitura fala da nossa ressurreição como 

consequência da ressurreição de Jesus. A leitura de 

hoje continua a catequese sobre a ressurreição que São 

Paulo apresenta na Primeira Carta aos Coríntios. 

Depois de ter afirmado a ressurreição de Cristo (1 Cor 

15,1-11), o Apóstolo afirma a realidade da nossa 

ressurreição. Esta doutrina não era compreensível para 

a filosofia grega. A cultua helénica não aceitava a 

ressurreição porque considerava o corpo uma prisão 

para a alma; sendo assim, o corpo não podia 

ressuscitar. São Paulo ensina que a nossa fé em Jesus 

ressuscitado nos oferece a certeza da nossa 

ressurreição. Não esperar a ressurreição dos mortos 

equivale a não acreditar na ressurreição de Jesus. Ora, 

se Cristo não tivesse ressuscitado, os cristãos seriam 

“os mais miseráveis de todos os homens”. Mas nós 

temos a certeza: “Cristo ressuscitou dos mortos, como 

primícias dos que morreram” (1 Cor 15, 20).  

«Consideremos, como o Senhor nos 

manifesta continuamente a verdade da nossa futura 

ressurreição. Pensemos na ressurreição que nos mostra 

a lei do tempo. O dia e a noite falam-nos da 

ressurreição. Vai-se a noite e desponta o dia; morre o 

dia e vem a noite. Tomemos como exemplo os frutos da 

terra. Como se faz a sementeira e como germina a 

semente? Sai o semeador e lança a semente à terra. Os 

grãos da semente, secos e nus, caem na terra e 

desagregam-se; mas a maravilhosa providência do 

Senhor fá-los ressuscitar desta mesma desagregação, e 

de um só grão nascem muitos, que crescem e dão fruto. 

 Com esta esperança, unam-se as nossas almas Àquele 

que é fiel às suas promessas. Reavive-se a nossa fé 

e acreditemos que tudo é possível para Deus.” 
 

 

 

 

O pão que tu guardas  

pertence ao que tem fome.  
 

(S. Basílio) 
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Agenda Santoral 
 

Dia 14 – S. Cirilo (Monge) e S. Metódio (Bispo e 

Padroeiro da Europa). 

Dia 17 – SS. Sete Fundadores da Ordem dos 

Servos da Virgem Santa Maria.   

Dia 18 – S. Teotónio (Presbítero). 

Dia 19 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
 Maldições 
 

Às bem-aventuranças de Lucas seguem-se várias 

maldições. Lucas inspira-se em Isaías (5, 8-25).  

A quem se referem estas maldições? 
 

– Aos proprietários que juntam casa com casa e 

campo com campo, deixando na miséria os humildes. 

– Aos que vivem em contínuos banquetes e andam 

atrás dos vinhos e dos licores sem se preocuparem com 

o pobre. 

– Aos que aceitam suborno, absolvem o malvado 

por dinheiro e privam o homem justo dos seus direitos. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (111) 
 
 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, 
AGRADECER, Avançar e Descomplicar. 

 
 

Nono verbo: “AGRADECER”. 

 
Não passes horas ao espelho a provar descobrir 

quem és. Não deixes de dizer o que pensas para 

agradar a alguém. Não finjas ser que não és para 

colecionar aqueles «amigos». Não andes em bicos dos 

pés para provar que és a-mais-feliz. Não permaneças 

onde te dão menos do que mereces. Não te prendas às 

coisas que não te trazem nada. 

Mesmo que a linha seja ténue, que o caminho que 

segues seja o do meio, que o trilho que percorres seja o 

menos povoado, que a felicidade que sentes seja a de 

um-nada-que-é-tudo para te sentires feliz, a vida só vem 

confirmar o que o teu coração já sabe: é do lado de 

dentro que se gera a alegria. 
 

– Não te prendas às coisas que não te 

trazem nada. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

A vida é beleza: admira-a. 

A vida é felicidade: sente-a. 

A vida é um sonho: fá-lo realidade. 

A vida é um desafio: aceita-o. 

A vida é um dever: assume-o. 

A vida é um jogo: joga-o. 

A vida é valiosa: preserva-a. 

A vida é amor: saboreia-a. 

A vida é uma promessa: cumpre-a. 

A vida é tristeza: ultrapassa-a. 

A vida é uma canção: canta-a. 

A vida é uma luta: trava-a. 

A vida é uma aventura: atreve-te. 

A vida é mistério: aprofunda-o. 

A vida é demasiado preciosa: não a destruas nunca. 

A vida é VIDA: luta por ela. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

.  1  .  

Bacalhau é comer de negro, 

e negro é comer de onça. 
 

.  2  .  
Cada um puxa a brasa, 

para a sua sardinha. 
 

.  3  .  
Para quem é, 

bacalhau basta. 
 

.  4  .  
Peixe, 

não puxa carroça. 
 

.  5  .  
Depois de peixe, 

não é bom o leite. 
 

.  6  .  
Mais peixe, 

menos salsa. 
 
 

 
 

O sábio convive com os povos, sem os criticar.  

O néscio, critica sem conviver.  
 

(Provérbio da China) 

 
 

 

VI DOMINGO COMUM – 13-02-2022 – N.º 733     Pág. 8 / 10 –     

 



 

 – Pág. 9 / 10  .   VI DOMINGO COMUM – 13-02-2022 – N.º 733        

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

Por lapso dos serviços do Jornal, não foi publicado 

neste espaço “Aniversário de Leitores”, na edição n.º 

731, o aniversário da Leitora Armanda Nunes, ocorrido 

na passada segunda-feira, dia 31 de janeiro. 

Deste facto, pedimos desculpa a esta nossa colega.  

Parabéns, Armanda. 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– FERNANDA GOMES, na próxima quinta-feira, dia 17 

de fevereiro.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Não há registo de aniversariantes. 
 

O Jornal do Leitor deseja à Fernanda Gomes, muitas 

felicidades. Parabéns! 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
Serpentes 
 

Iam duas serpentes pelo deserto e uma pergunta à 

outra: 

– Sabes se somos venenosas? 

– Acho que não somos. Porque é que perguntas? 

– Porque mordi a língua. 

 

Elefantes 
 

Aposto que não sabes o que os elefantes têm e os 

outros animais não! 

– Fácil: elefantinhos! 

 

Roubo 
 

Um homem entra no carro e desata a gritar como um 

louco: 

– Polícia! polícia! Roubaram-me tudo. O volante, os 

pedais, os… 

– Mas, tem você a certeza do que está a dizer? 

– Ah, desculpe! Sentei-me no banco de trás. 
  

 

 

As raízes dos olhos estão no coração.  
 

(Guardini) 
 

O desejo é a metade da vida.  
A indiferença é a metade da morte.  

 

(Gibran Kali) 

 
 

 

 

 

Curiosidades 
RECORDES ANIMAIS 

 

Os mais longevos 
 

TARTARUGA: até 150 anos. 

HOMEM: até 120 anos. 

ÁGUIA: até 90 anos. 

ELEFANTE DA ÍNDIA: até 80 anos. 

CACATUA: até 80 anos. 

CONDOR: até 75 anos. 

ORANGOTANGO: até 60 anos. 

 
 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC. 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC  
13-02-2022 

 VI Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES  .    
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AVISOS Alexandra Brito Fernanda Olinda 

1.ª LEITURA Natália Silva Graça Coelho 

2.ª LEITURA Ermelinda Pinh.º Carla Sousa 

ORAÇ. UNIV. Alexandra Brito Fernanda Olinda 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

   M. E. C.   . 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

LOCAL - 1 Alzira Nunes Martinho Matos 

LOCAL - 2   José Meireles Inês Sousa 

LOCAL - 3 José M.ª Matos Carla Sousa 

LOCAL - 4 Alexandra Brito Filipe Freitas 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
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E I R I Z   
 

  LEITORES .  
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Inês Pacheco Paula Meireles 

2.ª Leitura Jorge David Mónica Gonçalves 

Oraç. Univ. Carla Assunção Matos 
 

 

 
 

E I R I Z   
 

  MEC’s .  
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Olga José Pedro 

2.º MEC Conceição Paula 

3.º MEC Maria José Antero 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Quando as formigas se põem de acordo 

são capazes de transportar um elefante. 
 

(Provérbio de Burkina-Faso) 
 

 

 
 

Jornal concluído em 27 de janeiro. 
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ESPAÇO DEIXADO 

PREPOSITADAMENTE EM BRANCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


