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VIII Domingo Comum 
 
Neste VIII Domingo Comum, Jesus vai falar-nos 

mais uma vez, no Evangelho que iremos escutar, 

animando-nos a renovar o nosso coração e a 

transformar o mundo à nossa volta, com a Sua graça. 

 Vamos estar atentos à sua Palavra, para encher-       

-nos da Sua Luz e da Sua força. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Salmo 17, 19-20 
 

O Senhor veio em meu auxílio,  

livrou-me da angústia e pôs-me em liberdade.  

Levou-me para lugar seguro, salvou-me pelo seu amor.  
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

UM SÓ É O MESTRE 
 

Como todos aqueles que ensinam o caminho de 

Deus – como os doutores do templo que Jesus aos 

doze anos foi ouvir (Lc 2, 46), como o Baptista (Lc 3, 

12), como Nicodemos (Jo 3, 10) – também Jesus é 

chamado mestre pelo povo. Aliás, se excluirmos os 

casos citados, este termo (que aparece 48 vezes nos 

Evangelhos) é referido só a Ele. 

Jesus, porém, é um mestre original. Fala e 

comporta-se de um modo diferente dos outros: não dá 

as suas lições numa escola, ensina na rua; não exige 

um pagamento dos seus auditores, não reserva o seu 

ensinamento a uma elite de intelectuais, dirige-se aos 

pobres da terra, aqueles que os mestres de Israel 

desprezam dizendo: «Como pode ser sábio o que tem 

de manejar o arado, cuja glória é aguilhear os bois, que 

se ocupa constantemente dos seus trabalhos e só sabe 

falar das crias dos touros?» (Sir 38, 25). 

É um mestre livre, quer na interpretação, quer na 

prática da “Torah”, mas causa admiração sobretudo 

porque, em vez de convidar os discípulos a seguirem os 

preceitos da Lei, desde o início da sua missão, pede aos 

discípulos que o sigam a Ele. A «Lei» é a sua pessoa, a 

sua vida, não o matagal de dissertações rabínicas. 

Os mestres de Israel explicavam o que se devia 

fazer para agradar a Deus, baseando-se no seu 

conhecimento da Torah. Apresentavam os seus ensina-

mentos, deduzidos das Escrituras, com as palavras 

usadas também pelos profetas: «Assim diz o Senhor». 
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O mestre Jesus fala de modo diferente. Ele introduz 

os seus ensinamentos com a expressão:  «Agora Eu 

vos digo», colocando as suas palavras ao lado das de 

Deus. 

Nos Evangelhos, os apóstolos nunca são chamados 

mestres, mas sempre e só alunos, discípulos que 

devem aprender não uma lição, mas uma vida, seguindo 

o único Mestre. 
 

– «Um só é o nosso Mestre, Cristo Senhor, e nós 

todos somos discípulos». 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Sir 27, 5-8 (gr. 4-7) 

 

  

MONIÇÃO: 
 

A palavra serve para comunicar com os outros e com Deus. 

Que saibamos usar bem da nossa língua e pô-la ao serviço de 

Deus e do bem. 

 

LEITURA: 
 

 

 
 

 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 

4Quando agitamos o crivo, só ficam 

impurezas: assim os defeitos do homem 

aparecem nas suas palavras. 5O forno prova os 

vasos do oleiro e o homem é posto à prova 

pelos seus pensamentos. 6O fruto da árvore 

manifesta a qualidade do campo: assim as 

palavras do homem revelam os seus 

sentimentos. 7Não elogies ninguém antes de 

ele falar, porque é assim que se experimentam 

os homens. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 

 

A leitura não é difícil de proclamar. 

Diz o povo que a pessoa calada, nem é fina (inteligente) 

nem é tola (ignorante). Porém, quando abre a boca, fica-se 

logo a saber (o tipo de pessoa que é). 

É isto mesmo que vais transmitir à assembleia: são as 

nossas palavras, as nossas ações, o nosso comportamento de 

vida que mostram às pessoas e ao mundo, o tipo de cristão 

que somos. 

Respeita a pontuação do texto e vê se tens alguma palavra 

que sintas necessidade de exercitar. 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 91 (92), 2-3.13-14.15-16 (R.cf. 2a) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Este salmo anima-nos a louvar o Senhor com a língua e o 

coração e a dar frutos bons em nossa vida. 

 

REFRÃO: 
 

É BOM LOUVAR O SENHOR. 
 

.  OU:   .  
 

É BOM LOUVAR-VOS, SENHOR, 

E CANTAR SALMOS AO VOSSO NOME. 

 

SALMO: 

 

É bom louvar o Senhor 

e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, 

proclamar pela manhã a vossa bondade 

e durante a noite a vossa fidelidade. 
  

O justo florescerá como a palmeira, 

crescerá como o cedro do Líbano: 

plantado na casa do Senhor, 

florescerá nos átrios do nosso Deus. 
  

Mesmo na velhice dará o seu fruto, 

cheio de seiva e de vigor, 

para proclamar que o Senhor é justo: 

n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
1 Cor 15, 54-58 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Nesta leitura São Paulo aviva em nós a certeza da 

ressurreição e transformação do nosso corpo, e isto há de 

encher-nos de alegria. 
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LEITURA: 

 

 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 54bQuando este nosso corpo mortal 

se tornar imortal, então se realizará a palavra 

da Escritura: «A morte foi absorvida na 

vitória. 55Ó morte, onde está a tua vitória? Ó 

morte, onde está o teu aguilhão?». 56O aguilhão 

da morte é o pecado e a força do pecado é a 

Lei. 57Mas dêmos graças a Deus, que nos dá 

esta vitória por Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 58Assim, caríssimos irmãos, permanecei 

firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes 

na obra do Senhor, sabendo que o vosso 

esforço não é inútil no Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

  

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 

 

A Leitura, se for bem preparada, não será difícil de 

proclamar. Mas, se não a preparares, pode ser um autêntico 

desastre. 

A primeira frase dentro de «aspas», é uma afirmação; a 

segunda e terceira frases, são uma interrogação; a frase 

seguinte (já fora de «aspas») é a uma resposta. Importa saber 

proclamar corretamente estas três realidades que são 

diferentes, usando, como se exige, a mudança de voz 

adequada a cada uma delas. E só o conseguirás com muita 

preparação. 

Faz a divisão do texto na última frase (Assim, caríssimos… 

no Senhor.)  

Finalmente, exercita as palavras: corruptível e incorruptível 

(lê-se o “p”) / absorvida / aguilhão?» / inabaláveis / diligentes / 

ou outras. 

 
 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

v. 56a – «O aguilhão da morte é o pecado». 

São Paulo apresenta a morte personificada, a picar 

com o ferrão, isto é, a exercer o seu domínio sobre a 

humanidade: ao sermos feridos pelo pecado, morremos. 

Como se vê, isto está dito de modo figurado.  

v. 56b – «A força do pecado é a Lei». 

A Lei de Moisés, ao tornar mais patentes as 

obrigações, sem conceder a força para fazer o bem, 

dava força ao pecado, isto é, tornava-se ocasião de 

pecado (cf. Rom 7, 7-8).  

v. 57 – «A vitória por N. S. Jesus Cristo» 

Jesus, dando pleno cumprimento à Lei antiga, que 

exigia a morte do pecador, não só venceu a morte com 

a sua própria morte, como também arrebatou à morte o 

seu poder mortífero – «o aguilhão» –, isto é, o pecado, 

que feria a humanidade e a submetia à morte. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Fp 2, 15d.16a 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus lembra-nos que temos de pedir luz para ver melhor e 

para dar bons frutos. Ouçamos com atenção. 

 

REFRÃO: 
 
ALELUIA, ALELUIA!  
 

ACLAMAÇÃO: 

 

Vós brilhais como estrelas no mundo, 

ostentando a palavra da vida. 
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Lc 6, 39-45 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 39disse Jesus aos 

discípulos a seguinte parábola: «Poderá um 

cego guiar outro cego? Não cairão os dois 

nalguma cova? 40O discípulo não é superior ao 

mestre, mas todo o discípulo perfeito deverá 

ser como o seu mestre. 41Porque vês o 

argueiro que o teu irmão tem na vista e não 

reparas na trave que está na tua? 42Como 

podes dizer a teu irmão: ‘Irmão, deixa-me tirar 



o argueiro que tens na vista’, se tu não vês a 

trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a 

trave da tua vista e então verás bem para tirar o 

argueiro da vista do teu irmão. 43Não há árvore 

boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê 

bom fruto. 44Cada árvore conhece-se pelo seu 

fruto: não se colhem figos dos espinheiros, 

nem se apanham uvas das sarças. 45O homem 

bom, do bom tesouro do seu coração tira o 

bem; e o homem mau, da sua maldade tira o 

mal; pois a boca fala do que transborda do 

coração». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 
 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

 

v. 42 – Retira a trave da tua vista 

Antes de olhar para os defeitos dos outros devemos 

olhar para nós mesmos, para descobrir o que está mal 

em nossa vida e pedir perdão. 

Vai começar a Quaresma, que é tempo de 

conversão, de emenda de vida. Vale a pena que 

façamos melhor o nosso exame de consciência todos os 

dias à noite, com o desejo de melhorar em nosso amor 

ao Senhor. 

Devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a 

reconhecer com coragem o que está mal em nossa vida, 

em vez de olharmos para os defeitos dos outros à nossa 

volta. 

O exame de consciência bem feito é uma boa 

preparação para receber o sacramento da penitência 

que a Igreja nos recomenda de modo especial neste 

tempo. Muitos cristãos vão-se descuidando em receber 

este sacramento porque não têm a coragem pra olhar 

para a sua vida e reconhecer os seus pecados. 

Há anos dizia São João Paulo II aos jovens reunidos 

em Roma: ”Queridíssimos, tende, pois, a valentia do 

arrependimento; e tende também a valentia de alcançar 

a graça de Deus pela confissão sacramental. Isto vos 

fará livres. Vos dará a força que necessitais para as 

empresas que vos esperam na sociedade e na Igreja ao 

serviço os homens”. (Discurso em abril de 1979). 

v. 44 – A árvore se conhece pelo fruto 

Outro ponto importante da confissão é o propósito 

de emenda, o desejo não só de evitar o pecado, mas de 

fazer o bem cumprindo melhor a vontade de Deus e 

vivendo melhor o amor aos outros. 

Sermos boas árvores que dão bom fruto. Tornarmos 

este mundo mais belo e mais agradável a todos. Se as 

pessoas acudissem ao sacramento da confissão o 

mundo seria muito diferente. A confissão não só perdoa 

os pecados, mas dá força para os evitar e para fazer o 

bem. Ao contrário dos meios de comunicação, que a 

toda a hora dão notícias dos crimes que se cometem 

pelo mundo e os vão difundindo cada vez mais. Não os 

podem perdoar e anular, não animam os criminosos a 

mudar de vida. 

Jesus está sempre pronto a perdoar e anima o 

pecador a começar uma vida nova: Vai e não tornes a 

pecar – disse à mulher apanhada em adultério 

(Jo7,11). Os grandes pecadores vieram a ser santos:  

Maria Madalena, Paulo de Tarso e tantos outros. 

Vieram a dar frutos de boas obras, ao serviço de 

Deus e dos que os rodeavam. 

v. 45 – Da abundância do coração 

 Na confissão abrimos o nosso coração arrependido 

e acusamos com sinceridade os nossos pecados. O 

Senhor purifica o nosso coração e enche-o com a Sua 

graça. Torna-nos capazes de fazer o bem e crescer na 

santidade. Com o coração renovado poderemos 

espalhar o bem à nossa volta. Como Paulo poderemos 

dar testemunho de Jesus com valentia, comunicando 

aos outros a alegria de ter encontrado a Cristo. Uma 

jornalista sul africana contava que se tinha convertido à 

fé católica ao saber que Jesus estava sempre pronto a 

perdoar. 

Se nos confessamos bem teremos mais facilidade 

em rezar. Quem está de mal com Deus tem dificuldade 

em falar com Ele. 

Se andamos na graça de Deus não nos assustamos 

diante da morte. Sabemos que iremos para junto de 

Deus e que um dia o nosso corpo voltará à vida pra 

estarmos de corpo e alma junto de Jesus no céu. 

Peçamos à Virgem para sabermos viver esta vida 

nova com Jesus e ajudar os outros a renovar o seu 

coração. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

1 
 

 

Pela nossa Diocese e cada uma das suas paróquias,  

pelos seus fiéis, catecúmenos e crianças, 

e por todos os pais cristãos e seus filhos,      

oremos, irmãos. 
 

2 
 

 

Pelas virgens e monges de vida contemplativa,  

pelos religiosos e religiosas de vida ativa  

e pelos acólitos, leitores e catequistas, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

 

Pelos homens condutores de outros homens,  

pelos que se dedicam às artes  

e à comunicação oral ou escrita,  

e pelos que tomam as grandes decisões,      

oremos, irmãos. 



 

4 
 

 

Pelos que nasceram cegos e têm fé,  

pelos que veem bem mas não acreditam,  

e pelos que veem mal os seus defeitos,     

oremos, irmãos. 
 

5 
 

 

Pelos membros da nossa assembleia celebrante,  

pelos que do seu coração só tiram bem,  

e pelos que sentem prazer em fazer mal,      

oremos, irmãos. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 12, 6 

Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez,  

exaltarei o nome do Senhor, cantarei hinos ao Altíssimo  
  

.  OU:   .  
 

Mt 28, 20 

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos,  

diz o Senhor.  
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Peçamos à Virgem e a São José para que nos 

ensinem a tratar bem a Jesus que agora vem a nós, os 

que comungamos. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Guiados pela Luz e pela Graça de Jesus, vamos 

daqui com o desejo de renovar o mundo à nossa volta.  
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Árvores na Bíblia 
 

A Bíblia refere mais de 130 vegetais diferentes. São 

ervas (deshe), arbustos (esebh) e árvores (etz). A mais 

nobre era o cedro do Líbano. Também conheciam a 

nogueira, o olmo, o ébano e a palmeira. 

A oliveira era muito apreciada pelo azeite, que servia 

de alimento (temperos) e como combustível 

(iluminação). A amendoeira e a avelaneira davam frutos 

secos. A videira, a figueira e a romãzeira eram símbolos 

da Terra Prometida. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (113) 
 
 

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”. 

 
São os franceses quem melhor define «felicidade»: 

bonheur. Eles sabem (e nós também) que é de boas 

horas que se constrói a «Felicidade». De um tudo que 

não se pede, não se mede e não se repete. De 

bocadinhos de tempo em que ficamos acima das 

«merdinhas» do dia-a-dia. De frações de minutos em 

que nos sentimos mais fortes, mais capazes, mais de 

mãos dadas com a vida, que gira, rodopia e está 

sempre pronta a (re)começar. É nessas horas que 

paramos para respirar para (re)acreditar que, quando o 

mundo nos falhar não nos falhará a gratidão pelas boas 

horas que guardamos no coração.  

Damos mais valor às coisas que não conseguimos 

alcançar, até ao dia em que a vida nos mostra que só 

tem valor o que não se pode comprar. 
 

– Não nos falhará a gratidão pelas boas 

horas que guardamos no coração. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
  

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, deixa-me ir conTigo, pisar onde Tu pisas, 

misturar-me entre os teus amigos.  

Quero escutar a tua Palavra. 

Quero sentar-me à tua mesa para comer o pão que 

repartes com as tuas mãos. 

Que os meus braços e as minhas mãos, como 

ramos de uma árvore, produzam uma colheita 

abundante para o peregrino que procura abrigo junto            

    de mim.  

Quero ser árvore crescida à luz da tua Palavra. 
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Seis Adágios populares 
 

.  1  .  
 

Peixe e cochino,  

vida em água, morte em vinho. 
 

.  2  .  
 

Quem caracóis come em abril,  

apanha cera e panil (mortalha). 
 

.  3  .  
 

Sardinha de São João,  

já pinga no pão. 
 

.  4  .  
 

A cabeça de besugo come-a o sisudo, 

 e da boga dá a tua sogra. 
 

.  5  .  
 

A sardinha de São João, 

 unta o pão. 
 

.  6  .  
 

Boa é a truta, bom é o salmão, 

 bom é o sável quando do sazão. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– FERNANDA OLINDA, na próxima quarta-feira, dia 2 

de março. 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Não há registo de aniversariantes. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– ALBERTINA MATOS, amanhã, segunda-feira, dia 28 

de fevereiro.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Fernanda e à Albertina, 

muitas felicidades.  

Parabéns a ambas! 
 

 

 

Não peças a Deus que te faça feliz, mas útil. 

A felicidade será uma consequência. 
 

(Aguiluchos) 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 
  

ANEDOTAS - com pouca graça 
 

Uma anedota, de vez em quando, cai sempre bem; 

como o sal serve para temperar a comida, a anedota 

também adoça a conversa ou o texto. 

Esta que se vai narrar “Relógio”, não irá provocar o 

riso ao leitor. Ela foi escrita pelo célebre bispo Fulton 

Sheen, em “Paz de Espírito”. Então é assim: 
 

RELÓGIO 
 

Um homem foi confessar-se a um sacerdote. 

Durante a confissão furtou o relógio do padre e disse-lhe 

que tinha roubado um relógio.  Disse-lhe o padre que o 

restituísse, ao que o ladrão respondeu: 

– Dou-lho a si, senhor padre. 

– Não, a mim, não. Dê-o ao dono. 

– O dono diz que não o quer! 

– Nesse caso, pode guardá-lo. 
 

ÓFILOS 
 

Agora, gracinha de Teófilo Braga, contada por 

Agostinho de Campos, em “Língua de Má-Língua”. 

No tempo da Grande Guerra, alguém perguntou a 

Teófilo Braga, se era francófilo ou germanófilo. O sábio 

não estava para dar satisfação ao perguntador e 

respondeu assim: 

– Eu cá sou Teófilo. 
 

 

 
 

 

 

Ditados antigos sobre o 

dinheiro 
 

O dinheiro não é tudo neste mundo, 

mas é muito útil para pagar. 

O dinheiro e a honra, 

aos poucos se perdem. 

O dinheiro é bom companheiro, 

mas mau conselheiro. 

O dinheiro será teu senhor, 

se não for teu escravo. 

O dinheiro cala a verdade. 

O dinheiro é bom de gastar, 

e mau de ganhar. 

O dinheiro voa. 

O dinheiro do avarento, 

duas vezes vai à feira. 

O dinheiro compra pão, 

mas não compre gratidão. 
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Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
27-02-2022 

 VIII 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 Céu Fernandes Graça Coelho 

1.ª LEITURA Joaquim Mendes Rita Mendes 

2.ª LEITURA Natália Silva Maria Guiomar 

ORAÇ. UNIV. Céu Fernandes Graça Coelho 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

   M. E. C.  . 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

LOCAL - 1 Maria José Glória Martins 

LOCAL - 2   Alzira Nunes Carla Sousa 

LOCAL - 3 Alexandra Brito Maria Guiomar 

LOCAL - 4 Filipe Freitas Inês Sousa 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

  LEITORES .  
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Rita Meireles Rosa Armanda 

2.ª Leitura Elisabete Costa Lúcia Gomes 

Oraç. Univ. Miguel Pacheco Rosa Armanda 
 

 

 
 

E I R I Z   
 

  MEC’s .  
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC José Pedro Maria José 

2.º MEC Olga Rosa Armanda 

3.º MEC Marisa Conceição 
 

 

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. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

A Fechar 
 
 

Escolhe por mestre aquele que admiras,  

mais pelo que nele vês,  

do que dele ouves.  
 

(Séneca) 
 

 

 

Jornal concluído em 1 de fevereiro 
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