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XII Domingo Comum 
 

Celebramos o XII Domingo do Tempo Comum e a 

liturgia da palavra oferece-nos duas questões às quais 

teremos, cada um de nós, de dar a sua resposta. Não é 

nenhuma sondagem ou avaliação, mas Jesus procura 

saber em que ponto do caminho é que cada um de nós 

se encontra.  

Procuraremos, ao longo da Eucaristia deste 

Domingo, dar uma resposta pessoal às interrogações 

feitas, sabendo que seguir Jesus é caminhar com Ele 

para a cruz. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 27, 8-9 

 

O Senhor é a força do seu povo,  

o baluarte salvador do seu Ungido.  

Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai a vossa herança, 

sede o seu pastor e guia através dos tempos. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

A ÁRDUA TAREFA DOS LIBERTADORES 

 

Durante uma animada discussão no templo, Jesus 

declara aos Judeus: «Se o Filho vos libertar, sereis 

realmente livres.» 

Para quem estava convencido de ser descendência 

de Abraão e nunca ter sido escravo de ninguém, estas 

palavras soaram como uma provocação intolerável. 

Começaram por recorrer ao insulto: «Não temos nós 

razão ao dizer que és um samaritano e que tens 

demónio?», depois passaram à violência: «Então, 

agarraram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus 

escondeu-se e saiu do templo» (Jo 8,31-59). 

O que mais surpreende neste episódio é o que se 

afirma no versículo introdutório: os opositores de Jesus 

não eram os inimigos, mas aqueles que tinham 

acreditado n‘Ele  (Jo 8, 31). 

É então possível acreditar em Jesus e não entender, 

e recusar a libertação que Ele oferece. 

Isto acontece porque às coisas que escravizam (e a 

algumas destas coisas de modo particular) facilmente se 

ganha afeição e não se querem deixar. Adaptamo-            

-nos, resignamo-nos, não nos decidimos a empreender 

um caminho que se prevê demasiado difícil. E se  
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alguém se aproximar para nos ajudar a encontrar uma 

saída, é afastado com aversão (com antipatia e 

malquerença). 

O desregramento e todas as formas de corrupção 

moral são facilmente reconhecidos como formas de 

sujeição. Outras formas de escravidão, pelo contrário, 

disfarçam-se de condições de liberdade, mostram-se 

gratificantes (dou alguns exemplos: o apego doentio aos 

filhos, a certeza de possuir a verdade, a convicção de se 

ser pessoa de bem, cristão exemplar e irrepreensível. 

Também o ateísmo prático de quem não quer pôr em 

causa as próprias escolhas de vida é uma forma de 

escravidão...). São condições de «não vida», e, no 

entanto, sentimo-nos incomodados com os libertadores. 

Se Jesus tivesse combatido inimigos externos com a 

espada, teria sido reconhecido como libertador, mas Ele 

convidou «os escravos do pecado» (Rm 6, 20) a se 

libertarem da sua vida de erro, a matarem em si tudo 

aquilo que é morte. Mas não foi entendido. Por isso, a 

mesma sorte, espera quem continua a sua missão. 
 

– Confio no Senhor, porque Ele libertar-me-á dos 

inimigos que me escravizam. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Zc 12, 10-11; 13, 1 

 

  

MONIÇÃO: 
 

A passagem do Segundo Zacarias apresenta-nos dois 

temas. Em primeiro lugar, a imagem anónima de alguém “a 

quem trespassaram” e que associamos a uma profecia sobre o 

relato da Paixão de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Deus 

mostra-se surpreendido pela morte infligida ao Seu enviado, 

derramando sobre o povo “um espírito de piedade”. 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Profecia de Zacarias 
 

Eis o que diz o Senhor: 10"Sobre a casa de 

David e os habitantes de Jerusalém derramarei 

um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar 

para Mim, a quem trespassaram, lamentar-se-     

-ão como se lamenta um filho único, chorarão 

como se chora o primogénito. 11Naquele dia, 

haverá grande pranto em Jerusalém, como 

houve em Hadad-Rimon, na planície de 

Megido. 13, 1Naquele dia, jorrará uma nascente 

para a casa de David e para os habitantes de 

Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a 

impureza". 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 
 

 

 

Atenção ao enunciado do Livro Bíblico: Leitura da Profecia 

(e não leitura do livro) de Zacarias. 

Esta Leitura não é difícil nem de ler, nem de proclamar. Ler 

devagar, é a recomendação constante para todos os Leitores e 

para todas as leituras. Respeita isso.  

Atenção à toponímia, lê “Meguido” (e não “Megido”). A 

tradução correta, é mesmo “Meguido”. Na Bíblia da “Difusora 

Bíblica”, dos Franciscanos Capuchinhos, (Zc 12, 11), 

encontramos “Meguido”. 

Nunca é demais pedir atenção para algumas palavras: 

derramarei / trespassaram / lamentar-se-ão / primogénito / 

jorrará / ou outras. 
 

 

 

 

 
 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
A leitura é-nos proposta em função do Evangelho 

que nos fala hoje do primeiro anúncio da Paixão. É 

tirada da última parte do livro de Zacarias, profeta 

impulsionador da reconstrução do templo de Zorobabel 

nos fins do século VI após o exílio. Estes versículos 

aparecem-nos num contexto de esperança de libertação 

e renovação de Jerusalém, com a efusão dum espírito 

com que Deus concederá aos seus habitantes 

disposições de piedade: derramarei um espírito de 

benevolência e de súplica (v. 10). É urna clara 

referência aos tempos messiânicos, designados 

por esse dia (vv. 3.4.6.8.9.11). 

V. 10 – “Aquele que trespassaram” 

Esta figura misteriosa aparece aqui num evidente 

contexto de salvação messiânica: todos os lamentos e 

pranto que acompanharão a sua morte terminarão com 

a abertura de uma fonte de expiação e purificação (13, 

1). Não há dúvida de que este personagem trespassado 

deve ser posto em relação com o Servo Sofredor de 

Isaías 52, 13 – 53, 12, cujo sofrimento vicário é salvador 

para o Povo. O próprio Evangelista São João nos leva a 

ver nele a figura de Cristo na Cruz, com o peito 

atravessado pela lança do soldado (Jo 19, 34-37), Ele 

que é o verdadeiro Filho Único, aqui assim designado 

profeticamente (cf. Jo 1, 14.18; 3, 16,18), o Primogénito 
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(Cl 1, 15.18; Rm 8, 29; cf. Lc 2, 7). O seu peito trespas-

sado é manancial de salvação (cf. Jo 19, 34; 7, 38; e Zc 

13, 1) para os que O olharem com fé (Jo 3, 14; e Nm 21, 

8-9; cf. Ap 1, 7). 

V. 11 – “Grandes lamentos como houve...” 

Isto é, no local e por ocasião da morte do rei Josias, 

que se atreveu a impedir a passagem para a Assíria das 

tropas de Necao do Egipto, numa famosa batalha em 

Meguido, o Harmagedon do Apocalipse (2 Re 23, 29; 2 

Cr 35, 22-25). 
 

 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 62 (63), 2-6.8-9 (R. 2b) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

A sede e a fome que o salmista descreve na aspiração do 

homem por Deus, manifesta-se nesta oração de súplica e de 

confiança na mão do Senhor.  

 

REFRÃO: 

 
A MINHA ALMA TEM SEDE DE VÓS, MEU DEUS. 

 

SALMO: 

 

Senhor, sois o meu Deus:  

desde a aurora Vos procuro. 

A minha alma tem sede de Vós. 

Por Vós suspiro, 

como terra árida, sequiosa, sem água. 
  

Quero contemplar-Vos no santuário, 

para ver o vosso poder e a vossa glória. 

A vossa graça vale mais que a vida: 

por isso os meus lábios hão de cantar-Vos louvores. 
  

Assim Vos bendirei toda a minha vida 

e em vosso louvor levantarei as mãos. 

Serei saciado com saborosos manjares 

e com vozes de júbilo Vos louvarei. 
  

Porque Vos tornastes o meu refúgio, 

exulto à sombra das vossas asas. 

Unido a Vós estou, Senhor, 

a vossa mão me serve de amparo. 
 

 

 
Naquele dia, jorrará uma nascente para a 

casa de David e para os habitantes de 

Jerusalém, a fim de lavar o pecado  

e a impureza". 
 

(Zc 13, 1) 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Gl 3, 26-29 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Na sua carta aos Gálatas, São Paulo revela a nossa 

identidade batismal, uma vez que todos nós fomos “revestidos 

de Cristo” e formamos um só ser com Ele, com todas as 

consequências que Paulo nos recorda. 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Gálatas 
 

Irmãos: 26Todos vós sois filhos de Deus 

pela fé em Jesus Cristo, 27porque todos vós, 

que fostes batizados em Cristo, fostes 

revestidos de Cristo. 28Não há judeu nem 

grego, não há escravo nem livre, não há 

homem nem mulher; todos vós sois um só em 

Cristo Jesus. 29Mas, se pertenceis a Cristo, 

sois então descendência de Abraão, herdeiros 

segundo a promessa. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Esta Segunda Leitura, não oferecendo grandes 

dificuldades, implica, no entanto, treino de preparação. Assim, 

Logo na primeira vírgula (… pela fé em Jesus Cristo.), substituí-

la por um ponto final. Continuar eliminando o “porque”. (Todos 

vós, que fostes…). Então, passaremos a ler assim: 

Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus 

Cristo. Todos vós, que fostes batizados em Cristo, fostes 

revestidos de Cristo. (e continuamos…). 

Depois faz obrigatoriamente cesuras nas enumerações 

«não há judeu…», «não há escravo…» e «não há homem…». 

(cesura = 1 segundo de tempo). 

Finalmente, algumas palavras para pronunciar 

corretamente: Gálatas (não é “Galátas”) / revestidos / 

descendência / Abraão (não é “Abrão”) / ou outras. 
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COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

V. 26-27 – “Todos vós sois filhos de Deus” 

 (cf. 4, 1-7) 

Não se trata duma metáfora, mas duma realidade 

que se funda na Fé e no Batismo. Este – batizados em 

Cristo (v. 27) – produziu em nós uma identificação com 

Cristo, tornando-nos assim filhos de Deus adotivos, pela 

íntima união com Jesus, o Filho de Deus por natureza. 

Note-se a riqueza expressiva do texto original grego, 

bastante diminuída na tradução latina da Vulgata 

(mantida na Nova Vulgata) e assim na nossa versão 

litúrgica. A fórmula grega com a preposição dinâmica –

 eis Christón – sugere o movimento pessoal de adesão 

que liga o neófito a Cristo, ao indicar que fomos 

mergulhados em Cristo, metidos dentro d’Ele, a tal 

ponto que ficamos revestidos de Cristo, mas não por um 

mero revestimento exterior e extrínseco. Com efeito, na 

linguagem bíblica, «revestir-se» significa «imbuir-se»; é, 

pois, algo tão profundo e interior como impregnar-se de 

Cristo, imbuir-se da sua vida e dos seus sentimentos (cf. 

Fl 2, 5), pela sua graça. A expressão bíblica nada tem a 

ver com as celebrações mistagógicas da época em que 

os devotos duma divindade se revestiam com as vestes 

distintivas desse deus, ao modo do que em certos sítios 

ainda entre nós se faz com as crianças que se vestem 

de anjinho, ou de algum santo. 

V. 28-29 – “Todos vós sois um  

em Cristo Jesus” 

Este ser novo em Cristo, ser filhos de Deus, conduz 

à unidade todos os homens, acabando com todas as 

barreiras, quer do tipo nacional ou religioso, quer do tipo 

social ou humano; temos assim expressada a igualdade 

radical de todos os filhos de Deus, uma igualdade de 

direitos fundamentais; aqui reside a força mais válida 

para acabar com todas as discriminações baseadas na 

condição social – não há escravo nem livre –, no sexo –

 não há homem nem mulher –, e na religião – não há 

judeu nem grego –, que era discriminação que 

pretendiam impor aos gálatas os judaizantes e contra os 

quais São Paulo escreve esta vigorosa carta. O 

Apóstolo concede-lhes que seja necessário, para se 

salvar, ser descendência de Abraão a fim de se vir a ser 

herdeiro das promessas messiânicas, mas afirma 

categoricamente que os cristãos, pela sua fé em Cristo, 

é que são os verdadeiros filhos de Abraão, uma vez que 

formam um só com Cristo (v. 29) e Cristo é o profético 

«Descendente de Abraão», em quem desembocam 

todas as promessas de salvação (Gal 3, 16.19). 
 

 

 

A amizade é uma pegada na areia que se apaga  

se não é renovada frequentemente. 
 

(Provérbio dos Camarões) 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Jo 10, 27 
 
 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho relata a confissão messiânica de Pedro com o 

respetivo primeiro anúncio da Paixão de Jesus e, 

consequentemente, o convite aos discípulos para tomarem a 

cruz e seguirem Jesus. 
 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

As minhas ovelhas escutam a minha voz,  

diz o Senhor; 

Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Lc 9, 18-24 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Um dia, 18Jesus orava sozinho, estando com 

Ele apenas os discípulos. Então perguntou-

lhes: "Quem dizem as multidões que Eu 

sou?" 19Eles responderam: "Uns, João Baptista; 

outros, que és Elias; e outros, que és um dos 

antigos profetas que ressuscitou".  20Disse-

lhes Jesus: "E vós, quem dizeis que Eu sou?" 

Pedro tomou a palavra e respondeu: "És o 

Messias de Deus". 21Ele, porém, proibiu-lhes 

severamente de o dizerem fosse a quem fosse 

e acrescentou: 22"O Filho do homem tem de 

sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos 

príncipes dos sacerdotes e pelos escribas; tem 

de ser morto e ressuscitar ao terceiro 

dia". 23Depois, dirigindo-Se a todos, disse: "Se 

alguém quiser vir comigo, renuncie a si 

mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-

Me. 24Pois quem quiser salvar a sua vida, há de 

perdê-la; mas quem perder a sua vida por 

minha causa, salvá-la-á". 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

 



 
 

 – Pág. 5 / 10  .   XII DOMINGO COMUM – 19-06-2022 – N.º 756        

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Este texto evangélico consta de três partes 

intimamente ligadas entre si e de notável importância no 

plano da redação dos Sinópticos: a confissão 

messiânica de (vv 18-21), o primeiro anúncio da Paixão 

(v. 22) e alguns versículos relativos ao seguimento de 

Cristo no sofrimento (vv. 23-24) 

V. 18 – “Jesus orava sozinho” 

São Lucas não nos dá o contexto geográfico de 

Cesareia de Filipe (cf. Mc 8, 27; Mt 16,13) deste 

episódio, mas apenas o contexto de oração, certamente 

a mesma oração a que se refere São Marcos em 6, 46. 

V, 20 – “E quem dizeis vós que Eu sou?” 

 A pergunta de Jesus faz supor que Jesus, até este 

momento, foi mostrando aos Apóstolos que era o 

Messias, mas sem que lho tivesse revelado 

expressamente. Neste momento quer fazer-lhes um 

exame para que se mostrasse como é que ia a sua fé e 

qual o aproveitamento sobrenatural do convívio com o 

Senhor. 

V. 21-22 – “Proibiu-lhes severamente de o 

dizerem a quem quer que fosse” 

 A razão da chamada «disciplina do segredo 

messiânico» estava no perigo de que viesse a ser mal 

interpretada a revelação de que Jesus era o Messias. 

Os próprios discípulos não compreendem retamente a 

sua missão messiânica, daí que Jesus sente a 

necessidade de imediatamente lhes fazer ver como Ele 

vai levar a cabo esta missão: O Filho do Homem tem de 

sofrer muito, ser rejeitado... ser morto... São Lucas, 

dentro da sua «tendência pedagógica», que consiste em 

evitar coisas demasiado chocantes, não conta a atrevida 

intervenção de Pedro duramente repelida pelo Senhor 

(Mc 8, 32-33). Por outro lado, também não nos deve 

causar estranheza que tenha omitido, como São 

Marcos, a promessa do Primado de Pedro (cf. Mt 16, 

16-19); é que não tinha em vista falar do Primado, além 

de que esta promessa podia ter sido feita noutro 

momento e Mateus, que não se costuma interessar pela 

cronologia, teria julgado que se enquadrava bem aqui. 

V. 23 – Dirigindo-se a todos 

São Lucas, seguindo a São Marcos, enquadra neste 

contexto outras palavras do Senhor ditas já não apenas 

no restrito círculo dos Apóstolos, mas a todos; estas 

palavras têm, pelo menos, uma relação lógica com a 

Paixão que é anunciada. O terceiro Evangelista, ao 

precisar que estas palavras são ditas para todos, parece 

querer acentuar a sua validade universal; é que não se 

trata de exigências para uma determinada classe ou 

elite de discípulos de Cristo, mas para todos os cristãos. 

 

V. 23 – “Se alguém quiser vir comigo”  

 No original grego o verbo vir não está no infinitivo 

aoristo, mas no infinitivo presente (érkhesthai), 

expressando-se assim melhor a continuidade do 

seguimento de Cristo, dando a entender que não se 

trata de um seguir a Cristo ocasionalmente, mas de um 

caminhar sempre atrás d'Ele. As exigências para ir após 

o Mestre são duas: a primeira é que renuncie a si 

mesmo; «esta não pode entender-se no sentido 

trivializado e corrente dum mero vencimento das más 

tendências e do suportar com paciência os sofrimentos 

e contrariedades da vida quotidiana, mas significa algo 

muito mais radical; o discípulo de Jesus não pode 

querer voltar a saber mais de si mesmo, ao renunciar às 

exigências do seu eu e da sua vontade própria» (J. 

Schmid). A segunda condição é que tome a sua cruz 

todos os dias. O carregar com a cruz significa levar a 

renúncia de si mesmo até às últimas consequências, a 

saber, a renúncia à própria vida, uma renúncia 

tão absoluta como a de quem, com plena entrega, 

caminha para a morte que lhe está destinada. Notar que 

esta cruz é a sua, isto é, a que Deus espera de cada 

um; mais ainda, esta cruz é a cruz de todos os dias, o 

que explícita, por um lado, o sentido figurado e ascético 

das palavras de Jesus e, por outro, deixa ver que essa 

entrega total é necessária para cada momento. 

Pergunta-se se a expressão tomar a cruz seria uma 

expressão proverbial corrente na época; a verdade é 

que ela não aparece nos escritos judaicos de então, 

mas também é verdade que ela podia ser bem 

compreendida pelos discípulos, dado que um tão 

horripilante suplício era frequentemente aplicado pela 

autoridade romana. 

V. 24 – “Quem quiser salvar a própria vida  

há de perdê-la, mas quem perder a vida  
por minha causa há de salvá-la”. 

Este é um dos célebres paradoxos do Evangelho, 

assente no duplo sentido da palavra vida: vida terrena e 

vida eterna. Poderia explicitar-se assim: «quem», por 

cobardia e falso amor próprio, quer salvar a sua vida 

terrena, em lugar de renunciar a ela voluntariamente no 

martírio, perderá a sua verdadeira vida, a vida eterna, 

isto é, ficará excluído da salvação. Quem, pelo contrário, 

vai valorosamente para a morte, pela confissão de 

Jesus e do seu Evangelho, esse salvará assim a sua 

verdadeira vida, entrará no Reino de Deus (J. Schmid). 

Cristo, com estas palavras, põe-nos ante uma decisão 

de vida ou de morte; a radicalidade do seguimento de 

Cristo não se pode compaginar um seguimento a meias, 

com um cristianismo light, cool, como se diz hoje, pois 

seria falsear o Evangelho; não se pode prescindir 

do escândalo da Cruz. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Oração Universal 
 
 
 
 

 

1 
 

Pela nossa Diocese, suas paróquias e fiéis, 

para que aceitem perder a própria vida, 

à semelhança de Cristo que Se entregou por  

todos nós, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Por este mundo de discórdia e violência, 

para que as armas de guerra e de morte 

se transformem em instrumentos de amizade, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos que tratam dos doentes profundos, 

para que o façam com dedicação e amor 

e os ajudem a renascer para a esperança, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos catecúmenos das nossas comunidades    

     paroquiais, 

para que o modo de viver dos fiéis 

os ajude a descobrir a luz de Cristo, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Por todos nós aqui reunidos no dia do Senhor, 

para que a nossa sede de Deus 

seja um dia plenamente saciada, 

oremos, irmãos. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 144, 15 

Os olhos de todos esperam em Vós, Senhor,  

e a seu tempo lhes dais o alimento. 
 

     OU: 
 

    Jo 10, 11.15 

Eu sou o Bom Pastor  

e dou a vida pelas minhas ovelhas, diz o Senhor. 
  

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Diante da presença eucarística de Jesus, cada 

discípulo é convidado a fazer silêncio e, na Hóstia 

consagrada, a “olhar para Aquele a quem 

trespassaram”, recebendo-O com espírito de piedade, 

de súplica e de ação de graças.  
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Que a celebração deste Domingo nos ajude a 

contemplar Aquele que foi trespassado. Na verdade, só 

olhando para a cruz de Cristo é que descobrimos quem 

é Jesus e qual o caminho que devemos seguir. 
 

  

 
 

 

 

O grande orante 
 

O Evangelho deste Domingo começa com a 

indicação de que Jesus se encontrava a orar, sendo Ele, 

por excelência, o grande orante. O evangelista Lucas dá 

muita importância, no seu Evangelho, aos momentos de 

oração de Jesus, momentos que costumam preceder as 

viragens decisivas da sua vida, escolhendo um local 

isolado, entra em oração e diálogo com o Pai. Na 

verdade, como a oração é um momento de encontro 

com Deus, a mensagem que Jesus transmite aos 

discípulos, depois desses momentos, é uma mensagem 

importante pois nasce da sua íntima relação com o Pai. 

Neste texto – a profissão de fé de Pedro – a 

mensagem importante que vai ser transmitida é a 

verdadeira identidade de Jesus.  
 

 

 

  
 

 

 

Uma pergunta subtilmente 

provocatória 
 

Depois de ter rezado, Jesus chama os seus 

discípulos e pergunta o que as pessoas pensam d’Ele e 

como O veem eles mesmos. Face às perguntas 

subtilmente provocatórias de Jesus, Pedro responde em 

nome dos doze. 

«Quem dizem as multidões que Eu sou?» 

Numa espécie de sondagem, Jesus interroga os 

discípulos sobre o que a multidão dizia d’Ele. Os 

discípulos, um pouco atrapalhados ou surpreendidos  
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com esta questão, respondem que “uns dizem que és 

João Baptista; outros, que és Elias; e outros, que és um 

dos antigos profetas que ressuscitou”. Com esta 

resposta, os contemporâneos de Jesus vêem-no como 

um homem em continuação com o passado, um simples 

homem bom e justo, um profeta. No fundo, os 

contemporâneos de Jesus ainda não descobriram a 

verdadeira originalidade e novidade de Jesus, ainda não 

descobriram em Jesus o Salvador prometido. Situação 

semelhante também acontece hoje. Para muitos Jesus é 

só um homem bom e justo e nada mais do que isso. 

Muitas das opiniões que ouvimos sobre Jesus reduzem-  

-no a muito pouco, não captam a verdadeira identidade 

de Jesus. No entanto, Jesus não se apoia apenas 

naquilo que a multidão pensa, mas, de forma direta, 

explícita e sem qualquer hesitação, deseja saber quem 

é Ele para cada um dos discípulos. 

“E vós, quem dizeis que Eu sou?” 

Para Jesus não basta dizer o que os outros pensam 

de d’Ele, pois é fácil dizer a opinião dos outros e não 

nos comprometemos com a resposta dada, porque, 

afinal de contas, a opinião é dos outros e não minha. 

Jesus interroga aqueles que lhe são mais íntimos, 

aqueles que o seguem e que compartem a vida com Ele 

sobre o lugar que ocupa nas suas vidas. Não quer 

nenhuma resposta abstrata, retirada do melhor 

dicionário ou do melhor livro. Cada qual deve dar a sua 

resposta, sem fórmulas aprendidas de memória, sem 

pensamentos pensados por outros. Quer uma resposta 

pessoal, que brote do coração e da vida de cada um. 

Quem é, para mim, Jesus Cristo? Um irmão? Um 

amigo? Um Mestre? Um profeta? Um Deus? Quem sou 

Eu para ti?  
 

 

 
 

 

 

Caminhar com Ele para a Cruz 
 

Depois de Pedro ter professado que Jesus era o 

Messias de Deus, Ele ordena aos discípulos para não 

revelarem a sua identidade a ninguém. Na verdade, 

Jesus é o Messias, mas não o messias político e 

vitorioso que a multidão esperava. Jesus é o Messias, o 

enviado de Deus que oferece a salvação ao seu povo, 

pela doação da sua vida na cruz e onde O irão 

trespassar (primeira Leitura). Todos e cada um dos 

discípulos de Jesus de Nazaré devem confrontar a sua 

imagem de Jesus com o Senhor Crucificado, e por isso, 

e a exemplo de Jesus, devem seguir o caminho da 

entrega da sua vida por amor: “Se alguém quiser vir 

comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os 

dias e siga-Me”. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Quem é Jesus para cada um de nós?  

Somos chamados a fazer da resposta de Pedro  

a nossa resposta, 

professando com alegria que Jesus  

é o Filho de Deus, a Palavra eterna do Pai 

que se fez homem para redimir a humanidade, 

derramando sobre ela a abundância  

da misericórdia divina.» 

  

O trecho evangélico deste domingo (cf. Lc 9, 18-24) 

chama-nos mais uma vez a confrontar-nos, por assim 

dizer, «face a face» com Jesus. Num dos raros 

momentos tranquilos em que se encontra a sós com os 

seus discípulos, Ele pergunta-lhes: «Quem dizem que 

eu sou?» (v. 18). E eles respondem-lhe: «Uns dizem 

que és João Batista; outros, Elias; outros ainda pensam 

que ressuscitou um dos antigos profetas» (v. 19). 

Portanto, as pessoas estimavam Jesus e consideravam-

no um grande profeta, mas ainda não estavam 

conscientes da sua verdadeira identidade, ou seja, que 

Ele era o Messias, o Filho de Deus enviado pelo Pai 

para a salvação de todos. 

Então, Jesus dirige-se diretamente aos Apóstolos — 

porque é isto que mais lhe interessa — e pergunta: «E 

vós, quem dizeis que eu sou?». Imediatamente, em 

nome de todos, Pedro responde: «O Cristo de Deus» (v. 

20), ou seja: Tu és o Messias, o Consagrado de Deus, 

por Ele enviado para salvar o seu povo segundo a 

Aliança e a promessa. Assim, Jesus dá-se conta de que 

os Doze e em especial Pedro receberam do Pai o dom 

da fé; e por isso começa a falar-lhes abertamente — 

assim diz o Evangelho: «abertamente» — daquilo que o 

espera em Jerusalém: «É necessário que o Filho do 

Homem — diz — padeça muitas coisas, seja rejeitado 

pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos 

escribas. É necessário que seja levado à morte e que 

ressuscite no terceiro dia» (v. 22). 

Hoje, aquelas mesmas perguntas são repropostas a 

cada um de nós: «Quem é Jesus para as pessoas do 

nosso tempo». Mas a outra é mais importante: «Quem é 

Jesus para cada um de nós?». Para mim, para ti, para ti, 

para ti...? Quem é Jesus para cada um de nós? Somos 

chamados a fazer da resposta de Pedro a nossa 

resposta, professando com alegria que Jesus é o Filho 

de Deus, a Palavra eterna do Pai que se fez homem 

para redimir a humanidade, derramando sobre ela a 

abundância da misericórdia divina. O mundo precisa 

mais do que nunca de Cristo, da sua salvação, do seu 

amor misericordioso. Muitas pessoas sentem um vazio 

ao seu redor e dentro de si — talvez, às vezes, até nós 

— e outras vivem na inquietação e na insegurança por 

causa da precariedade e dos conflitos. Todos nós temos 

necessidade de respostas adequadas às nossas 

interrogações, às nossas perguntas concretas. Em  
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Cristo, somente nele, é possível encontrar a paz 

verdadeira e o cumprimento de todas as aspirações 

humanas. Jesus conhece o coração do homem como 

ninguém. É por isso que o pode curar, instilando-lhe 

vida e consolação. 

Depois de ter concluído o diálogo com os Apóstolos, 

Jesus dirige-se a todos dizendo: «Se alguém quer vir 

após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua 

cruz e siga-me» (v. 23). Não se trata de uma cruz 

ornamental, nem de uma cruz ideológica, mas da cruz 

da vida, da cruz do próprio dever, da cruz do sacrifício 

pelo próximo com amor — pelos pais, pelos filhos, pela 

família, pelos amigos e até pelos inimigos — da cruz da 

disponibilidade a sermos solidários com os pobres e a 

comprometer-nos a favor da justiça e da paz. Quando 

assumimos esta atitude, estas cruzes, perdemos 

sempre algo. Nunca devemos esquecer-nos que «quem 

perder a própria vida [por Cristo], salvá-la-á» (v. 24). 

Trata-se de um perder para ganhar. E recordemos todos 

os nossos irmãos que ainda hoje põem em prática estas 

palavras de Jesus, oferecendo-lhes o seu tempo, o seu 

trabalho, o seu cansaço e até a sua vida para não negar 

a própria fé em Cristo. Mediante o seu Espírito Santo, 

Jesus dá-nos a força de ir em frente no caminho da fé e 

do testemunho: fazer aquilo em que cremos; não dizer 

uma coisa e fazer outra. E ao longo deste caminho 

Nossa Senhora está sempre próxima de nós e precede-  

-nos: deixemo-nos pegar pela sua mão, quando 

atravessamos os momentos mais obscuros e difíceis. 
 

  Papa Francisco, Angelus,  

Praça São Pedro, junho de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 20 – B. Sancha e B. Mafalda (Virgens), e  

              B. Teresa (Religiosa). 
Dia 21 – S. Luís Gonzaga (Religioso). 

Dia 22 – S. Paulino de Nola (Bispo).  

 – S. João Fisher (Bispo) e S. Tomás More     
    (Mártires). 

Dia 23 – Nascimento de S. João Baptista. Dia 

antecipado, porquanto, no dia 24, vamos 
celebrar a solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus – (transferido de dia 24).  

Dia 24 – Sagrado Coração de Jesus. 
Dia 25 – Imaculado Coração da Virgem Santa           
              Maria. 
 

 

 

Aquele que leva um farol às costas  
não contemplará mais do que a sua sombra. 

 

(Tagore) 

 
Não faças muitas promessas  

porque ninguém te ajudará a cumpri-las. 
 

(Provérbio de Espanha) 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 Plantas medicinais 
 

A Bíblia descreve muitas plantas medicinais, todas 

elas usadas no tempo de Jesus. 

O aloés, planta resinosa, convertida em unguento 

facilitava a cicatrização das feridas. 

O azeite de oliveira era uma excelente pomada. 

A mirra, resina da árvore com o mesmo nome, 

curava feridas da boca. Era usada para ungir os 

cadáveres. 

A menta, curava as doenças dos brônquios. Era 

tão valiosa, que se utilizava como moeda. 

Os figos esmagados e quentes, formando 

cataplasmas, curavam infeções graves. 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor, quero ser uma árvore frondosa que dê 

sombra ao cansado.  
    

Quero ser manancial onde o sedento possa beber. 
 

Quero ser música que apague os gritos de dor.  
 

Quero ser sorriso que encha os espaços tristes. 
 

Quero ser semente que brote no deserto.  
 

Quero ser poema de amor para quem vive na 

solidão. 
 

Senhor, quero ser como Tu: misericórdia e amor 

de Deus. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (134) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

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

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

 

Décimo Primeiro verbo: “Descomplicar” 

O mais simples e, quase sempre, também o mais 

importante. E tantas vezes o maior desafio da vida está 

em ver (tudo e todos) para além do óbvio. O desafio é 

só focarmo-nos no que de bom nos acontece e 

abstrairmo-nos de tudo o que foi menos bom. Sei que é 

esta a leveza de que todos precisamos de carregar no 

peito. E também sei que, de resto, é deixar que a vida  
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faça o que de melhor sabe fazer: pôr cada coisa (e 

pessoa) no devido lugar. De tudo, fico somente com o 

que me traz calma à alma e paz ao coração.  
 

– Fazer silêncio no peito. Respirar fundo. Confiar. 

Abrir os olhos. Ir.  

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.   1   .       
 

Azeite de riba,  

mel de fundo e vinho do meio. 

 

.   2   .       
 

Azeite, dai-mo à ceia,  

e tirai-mo à candeia. 

 

.   3   .       
 

Azeite de oliva,  

todo o mal tira. 

 

.   4   .       
 

Azeite, vinho e amigo,  

o mais antigo. 

 

.   5  .       
 

Não ter azeite na lâmpada, 

 (= a não ter energia). 

 

.   6   .       
 

A melhor cozinheira,  

é a azeiteira. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Para esta semana não existe aniversariantes em 

nenhuma das três paróquias: Carvalhosa, Eiriz e 

Figueiró.  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana, não há aniversariantes registados 

nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Esta semana, não há aniversariantes registados 

nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana, não há aniversariantes registados 

nesta Paróquia.  
 

 

 
 

 

 

H u m o r 

 
PREGUIÇA 

 

O Ricardo encontra um amigo. Conversam e diz-lhe: 

– A minha mulher diz que as conservas são 

excelentes para a saúde. 

– A minha mulher também não gosta de cozinhar. 

 

MEDO 
 

Diz o médico: 

– Diga à sua senhora que a surdez é apenas uma 

consequência do avanço da idade. 

– Se o senhor doutor fizesse o favor de lhe dizer 

pessoalmente, era melhor… 

 

CONSEGUIDO 
 

Entre amigos: 

– Sabes como é que se mantêm as pessoas em 

suspense? 

– Depois eu conto!” 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
19-06-2022 

 XII 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 Rita Mendes Jorge Moreira 

1.ª LEITURA Manuela Mont.º Fernanda Olinda 

2.ª LEITURA Paula Carvalho Filipa Moreira 

ORAÇ. UNIV. Rita Mendes Jorge Moreira 
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C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Manuel Leão Maria Guiomar 

LOCAL - 2   Alexandra Brito Toni Moreira 

LOCAL - 3 Maria José Filipe Freitas 

LOCAL - 4 Manuel Santos Jorge Moreira 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Maria José Rosa Armanda 

2.ª Leitura Marisa Freitas Lúcia Gomes 

Oraç. Univ. Eduardo Meireles Rosa Armanda 
 

 

 
 

E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC Marisa Paula 

2.º MEC José Pedro Antero 

3.º MEC Maria José Assunção 
 

 

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. 
 

 

 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço deixado em branco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

Duas coisas são indício de um caráter débil:  
calar-se quando deve falar  

e falar quando deve calar-se. 
 

 (Provérbio persa) 
 

 

 

Jornal concluído em 27 de maio. 
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