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XIII Domingo Comum 
 
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou! É este 

anúncio feliz que encontra eco na celebração deste 

Domingo. Livres e libertos, só assim o Senhor pode 

encontrar homens e mulheres que O sigam, sem 

reservas nem condições. A nós nos reunimos aos 

Domingos na Eucaristia, libertando-nos do peso do 

quotidiano e da escravidão dos afazeres que nos 

sufocam. A nós, o Senhor nos examina de novo, quanto 

à nossa liberdade...  

Vamos escutá-lo sempre e celebrar a sua Páscoa de 

liberdade. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Salmo 46, 2 
 

Louvai o Senhor, povos de toda a terra,  

aclamai a Deus com brados de alegria. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

CONVITE A «QUEIMAR» O PASSADO 
 

A imagem mais usada na Torah para exprimir a 

intervenção de Deus é o fogo. «O Senhor, teu Deus, é 

um fogo devorador» – diz Moisés ao povo (Dt 4, 24); no 

Sinai «o Senhor tinha descido no fogo» (Ex 19, 18); «um 

fogo vai à sua frente» (SI 97, 3); a sua Palavra «é fogo» 

(Jr 5, 14). Aparece com frequência na Bíblia a locução o 

“Senhor fez desencadear um enorme fogo” (Nm 16, 35) 

para indicar a purificação operada pela sua intervenção. 

Onde Ele chega, acontece uma transformação radical, 

nada fica como estava antes. 

É o que acontece a cada pessoa, quando na sua 

vida entra o Senhor: é queimado todo o passado. É 

expurgado de tudo aquilo que é incompatível com a 

presença e a santidade de Deus: comportamentos, 

estilos de vida, convicções, hábitos, laços, situações 

que devem ser resolvidas... 

Eliseu incendeia a madeira do arado com que 

lavrava os campos, símbolo da profissão que tinha 

desempenhado até àquele momento, e entra decidido 

na nova vida para a qual Elias o tinha chamado. 

Os apóstolos, convidados por Jesus a segui-l’O, 

abandonam as redes e Levi deixa tudo (Lc 5, 27). A 

quem quer ser seu discípulo, o Senhor pede para 

«vender tudo o que tem» e iniciar com Ele um novo  
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caminho (Lc 18, 22), e não admite hesitações, 

indecisões, mudanças de opinião. 

Jesus veio trazer o fogo à terra (Lc 12, 49), é precisa 

uma enorme fé para lhe permitir que entre no recinto da 

nossa vida. Tememos que consuma muitas das nossas 

seguranças, muitas das coisas em que, talvez até 

durante anos, pusemos a nossa confiança e as nossas 

esperanças, que queime tudo aquilo que, até àquele 

momento, deu sentido à nossa vida. 
 

– Senhor, tu és o meu único bem. Indica-me o 

sentido da vida. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
1 Rs 19, 16b.19-21 

 
  

MONIÇÃO: 
 

Eliseu levantou-se e seguiu Elias. A pronta disponibilidade 

no seguimento do Senhor. 

 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, disse o Senhor a Elias:  
16b«Ungirás Eliseu, filho de Safat, de Abel-

Meola, como profeta em teu lugar». 19Elias pôs- 

-se a caminho e encontrou Eliseu, filho de 

Safat, que andava a lavrar com doze juntas de 

bois e guiava a décima segunda. Elias passou 

junto dele e lançou sobre ele a sua capa.  
20Então Eliseu abandonou os bois, correu atrás 

de Elias e disse-lhe: «Deixa-me ir abraçar meu 

pai e minha mãe; depois irei contigo». Elias 

respondeu: «Vai e volta, porque eu já fiz o que 

devia». 21Eliseu afastou-se, tomou uma junta de 

bois e matou-a; com a madeira do arado assou 

a carne, que deu a comer à sua gente. Depois 

levantou-se e seguiu Elias, ficando ao seu 

serviço. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 

O êxito tem muitos pais, 

mas o fracasso é órfão. 
 

(J.F. Kennedy) 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 

 

Um Leitor cuidadoso e responsável, começa a preparar a 

leitura que vai proclamar, na 2.ª feira antecedente. O segredo 

para uma boa leitura, está fundamentalmente na articulação 

das consoantes. 

Exercita bem estas palavras que, embora parecendo 

simples e fáceis de pronunciar, uma vez chegado ao Ambão, já 

não parecem tão fáceis assim. São elas: Elias / Ungirás / Eliseu 

/ Safat / Abel-Meola (pronunciar “Abel-Meúla”) / ungirás / lavrar 

/ ou outras. Sobretudo não confundas nem troques os nomes 

de Elias por Eliseu ou vice-versa.  

Terminamos como começamos: o sucesso para uma boa 

leitura, passa pela correta articulação das sílabas e das 

palavras, respeitando a pontuação do texto e lendo devagar. 

Só o conseguirás, exercitando várias vezes e lendo 

(proclamando) o texto sem correr e sem pressa.  
 

 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
O gesto com que Elias chama Eliseu como seu 

continuador na missão profética – “Lançou sobre ele a 

sua capa” (v. 19) – era deveras expressivo para um 

semita: a veste considerava-se como parte da 

personalidade. Elias, ao atirar o seu manto para cima de 

Eliseu agregava-o à sua própria missão divina de 

intrépido defensor do javismo. E este gesto foi decisivo 

para Eliseu; deixa definitivamente a sua vida de 

proprietário agricultor, a fim de seguir o mestre. O seu 

carácter firme e generoso ficou patente na atitude 

decidida de queimar (v. 21) os instrumentos de trabalho. 

No entanto, Elias permite ao seu discípulo ir abraçar o 

pai e a mãe (v. 20), mas, no Evangelho de hoje, vê-se 

como aquele que quer ser discípulo de Jesus não pode 

pôr qualquer restrição (cf. Lc 9, 61-62). 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 15 (16), 1-2a.5.7-11 (R. cf. 5a) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo 15 lembra que Deus paga com abundância aos 

que O seguem. 

 
 

REFRÃO: 
 

O SENHOR É A MINHA HERANÇA. 
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SALMO: 

 

Defendei-me, Senhor, Vós sois o meu refúgio! 

Digo ao Senhor: «Vós sois o meu Deus! 

Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, 

está nas Vossas mãos o meu destino». 
  

Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, 

até de noite me inspira interiormente. 

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 na vossa presença, 

Delícias eternas à vossa direita. 

 

 

SALMO (OUTRA OPÇÃO) 

 

Guardai-me, Senhor, Vós sois o meu refúgio! 

Digo ao meu Deus: «Vós sois o meu bem! 

Sois Vós, Senhor, a parte da minha herança, 

está nas Vossas mãos o meu destino». 
  

Exaltarei o Senhor que me guia e me conduz, 

que até de noite me adverte o coração. 

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; 

repousa tranquilo todo o meu corpo. 

Ele não me entregará às mãos da morte, 

nem deixará o Seu servo conhecer a corrupção. 
  

Ele me apontará o caminho da vida; 

a seu lado viverei na plenitude da alegria. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Gl 5, 1.13-18 

 

 
 

MONIÇÃO: 
 

A liberdade. Conceito que São Paulo liga ao da caridade. 

 

 

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Gálatas 
 

Irmãos: 4, 31bFoi para a verdadeira liberdade 

que Cristo nos libertou. 5, 1Portanto, 

permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos 

ao jugo da escravidão. 13Vós, irmãos, fostes 

chamados à liberdade. Contudo, não abuseis 

da liberdade como pretexto para viverdes 

segundo a carne; mas, pela caridade, colocai-   

-vos ao serviço uns dos outros, 14porque toda a 

Lei se resume nesta palavra: «Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo». 15Se vós, porém, 

vos mordeis e devorais mutuamente, tende 

cuidado, que acabareis por destruir-vos uns 

aos outros. 16Por isso vos digo: Deixai-vos 

conduzir pelo Espírito e não satisfareis os 

desejos da carne. 17Na verdade, a carne tem 

desejos contrários aos do Espírito e o Espírito 

desejos contrários aos da carne. São dois 

princípios antagónicos e por isso não fazeis o 

que quereis. 18Mas se vos deixais guiar pelo 

Espírito, não estais sujeitos à Lei de Moisés. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Esta Leitura é de tamanho médio, com a vantagem de ter 

frases curtas e também bastantes vírgulas, o que te permitirá 

gerir melhor a respiração. 

Vais encontrar nesta Leitura expressões que merecem 

bastante cuidado. São elas: – “verdadeira liberdade”; / “não 

torneis a sujeitar-vos”; / “como pretexto para viverdes”; / “vos 

mordeis e devorais mutuamente”; / “destruir-vos uns aos 

outros”; / “são dois princípios antagónicos”. – Isola e exercita 

estas expressões, praticando-as. 

Toma ainda atenção às seguintes palavras: liberdade / 

libertou / permanecei / sujeitar-vos / jugo da escravidão / 

abuseis / pretexto / viverdes / colocai-vos / mordeis / devorais / 

mutuamente / destruir-vos / satisfareis / antagónicos / ou 

outras. 

De resto, lê devagar e respeita a pontuação do texto. 

Bom trabalho. 
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COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

V. 4, 31 – “Foi para a liberdade…” 

 Que a nossa tradução adjetivou: “a verdadeira” (um 

adjetivo que não aparece no texto original), isto é, para 

a liberdade que procede da Redenção. Cristo liberta-nos 

do pecado e do erro e também das prescrições da 

Antiga Lei mosaica (v. 18), dumas normas rituais e 

jurídicas que deixam de ter sentido para quem já foi 

redimido pelo Sangue de Jesus, pois eram prescrições 

preparatórias, “o pedagogo” que levava a Cristo (cf. Gal 

3, 24). Certamente que São Paulo não está a considerar 

aqui aquelas prescrições que correspondem à lei moral 

natural. “Não abuseis da liberdade como pretexto…” (v. 

13): a liberdade não é permissivismo moral, nem 

libertinagem, não é estar livre de normas, de 

compromissos, para o bem e para a verdade. É-se livre 

para, por si próprio, responsavelmente, escolher a 

Verdade e o Bem, isto é, para amar e servir a Deus, em 

cuja posse está a felicidade autêntica. Fazer o mal é 

sinal de que se é livre, mas então usa-se a liberdade 

para se tornar escravo do mal. A liberdade não se basta 

a si mesma, pois é-se livre para alguma coisa: a 

liberdade precisa dum rumo, dum norte, dum 

compromisso, senão está-se à mercê do egoísmo, do 

comodismo, da preguiça, da sensualidade, etc., isto é, 

de todas as más tendências da nossa natureza caída, 

dos apetites desordenados da natureza ferida pelo 

pecado original, daquilo que São Paulo aqui chama “a 

carne, os desejos da carne” (vv. 13.16.17). Esse rumo 

ou norte para a liberdade é o amor (“a caridade”, v. 13), 

que nos leva a servir os outros sem nos sentirmos 

escravizados; e é “o espírito” (v. 16), quer no sentido 

de o Espírito Santo, (assim a Neovulgata, seguida pela 

tradução litúrgica, que usa a maiúscula), quer no sentido 

de o homem novo, regenerado pela graça, na nossa 

condição de “filhos adotivos de Deus” (daí o 

espírito com minúscula na edição da Vulgata).  

V. 18 – “Não estais sujeitos à Lei” 

Isto é, não estais sob o regime da Lei de Moisés, 

mas no regime da graça que não só não nos tem 

sujeitados às prescrições judaicas, como também faz 

com que as próprias normas morais da Lei não nos 

tirem a liberdade, pois a graça nos conduz sem violência 

segundo desejos do Espírito. 
 

 

 

Na verdade, a carne tem desejos contrários  

aos do Espírito e o Espírito  

desejos contrários aos da carne.  

São dois princípios antagónicos e por isso  

não fazeis o que quereis.  

Mas se vos deixais guiar pelo Espírito,  

não estais sujeitos à Lei de Moisés. (Gl 5, 17-18) 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

1 Sam 3, 9; Jo 6, 68c 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho recorda-nos que Jesus tomou a decisão de se 

dirigir a Jerusalém. É o início do caminho para a Cruz e para a 

Ressurreição. 

 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. 

Vós tendes palavras de vida eterna. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 9, 51-62 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

51Aproximando-se os dias de Jesus ser 

levado deste mundo, Ele tomou a decisão de 

Se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à 

sua frente. 52Estes puseram-se a caminho e 

entraram numa povoação de samaritanos, a fim 

de Lhe prepararem hospedagem. 53Mas aquela 

gente não O quis receber, porque ia a caminho 

de Jerusalém. 54Vendo isto, os discípulos Tiago 

e João disseram a Jesus: «Senhor, queres que 

mandemos descer fogo do céu que os 

destrua?» 55Mas Jesus voltou-Se e repreendeu- 

-os. 56E seguiram para outra povoação. 57Pelo 

caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei 

para onde quer que fores». 58Jesus respondeu- 

-lhe: «As raposas têm as suas tocas e as aves 

do céu os seus ninhos; mas o Filho do homem 

não tem onde reclinar a cabeça». 59Depois 

disse a outro: «Segue-Me». 60Ele respondeu: 

«Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu 

pai». 61Disse-lhe Jesus: «Deixa que os mortos 

sepultem os seus mortos; tu, vai anunciar o 

reino de Deus». Disse-Lhe ainda outro: 



«Seguir-Te-ei, Senhor; mas deixa-me ir 

primeiro despedir-me da minha família».  
62Jesus respondeu-lhe: «Quem tiver lançado as 

mãos ao arado e olhar para trás não serve para 

o reino de Deus». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

É aqui (neste v. 51) que começa a segunda parte do 

ministério de Jesus, com a grande viagem para 

Jerusalém (Lc 9, 51 – 19, 28), muito mais extensa que 

nos Sinópticos, pois engloba quase 10 capítulos e com 

vários relatos exclusivos do III Evangelho. 

V. 52 – “Samaritanos” 

Procediam da mistura de israelitas com colonos 

assírios mandados para a Samaria por Sargão II, em 

substituição dos exilados após o fim do Reino do Norte 

com a queda de Samaria em 721. A sua religião era 

híbrida, pois, embora admitissem o Pentateuco, tinham 

certas práticas supersticiosas e não aceitavam o Templo 

de Jerusalém como único santuário para a oferta dos 

sacrifícios. Havia uma grande incompatibilidade com os 

judeus que ainda hoje se mantém, embora os 

samaritanos tendam a desaparecer (não chegam a um 

milhar). 

V. 57-62 – “Lançar as mãos ao arado” 

Lucas é o Evangelista que mais põe em relevo a 

radicalidade do seguimento de Cristo. “Lançar as mãos 

ao arado” é dedicar-se a trabalhar no Reino de 

Deus. “Olhar para trás” é a falta de decisão, como 

também o cálculo humano para avaliar com mera visão 

humana o valor do que se deixa. Quando Deus chama, 

não se pode olhar para trás, tem que se ser fiel e leal a 

Deus, que nos confia uma missão insubstituível no seu 

Reino. 
 

 

 

Elias respondeu: «Vai e volta, porque eu  

já fiz o que devia». 

Depois, Eliseu levantou-se e seguiu Elias,  

ficando ao seu serviço. 
 

(1 Rs 20b-21b)  

~  ~  ~  ~  ~ 

Jesus respondeu-lhe:  

«Quem tiver lançado as mãos ao arado  

e olhar para trás  

não serve para o reino de Deus». 

 

(Lc 9, 62) 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

 

1 
 

Para que o Papa Francisco e os bispos a ele unidos, 

exerçam com alegria o seu ministério de profetas 

em favor do povo santo de Deus, 

oremos ao Senhor. 
 

2 
 

Para que Deus guie os governantes na sua missão, 

lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia, 

no respeito pela natureza e pela vida, 

oremos ao Senhor. 
 

3 
 

Para que os homens empenhados em causas nobres 

permaneçam fortes e humanos 

ao serviço da libertação dos outros homens, 

oremos ao Senhor. 
 

4 
 

Para que os cidadãos que abandonam os seus países 

encontrem comunidades que os acolham 

e os ajudem a refazer as suas vidas, 

oremos ao Senhor. 
 

5 
 

Para que Deus nos faça entender o sentido da     

      liberdade, 

nos dê a todos o gosto de servir 

e aos defuntos a vida feliz no paraíso, 

oremos ao Senhor. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 102, 1 
 

A minha alma louva o Senhor,  

todo o meu ser bendiz o seu nome santo. 
 

     OU: 
 

cf. Jo 17, 20-21 
 

Pai santo, Eu rogo por aqueles  

que hão de acreditar em Mim,  

para que sejam em Nós confirmados na unidade  

e o mundo acredite que Tu Me enviaste. 
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Monição da comunhão 
 

Não são os laços da carne que dão sentido e 

dimensão a este gesto da Paz. São os vínculos gerados 

pelo Espírito que nos unem na comunhão da mesma fé. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Com o convite "segue-me", Jesus não só repete aos 

seus discípulos: toma-me como modelo, mas também: 

compartilha a minha vida e as minhas opções, vive 

juntamente comigo a tua vida por amor a Deus e aos 

irmãos. Assim, Cristo abre à nossa frente o "caminho da 

vida"». 
 

 

 
 

 

 

A vida está cheia de vitórias  

e derrotas 
  

A vida está cheia de vitórias e derrotas. Mas o que 

enobrece o homem não é a soma das vitórias nem o 

aplauso das multidões, mas sim as batalhas que se 

escolhe para travar. 

E quando não se aprende também a perder, não se 

merece ganhar! Quando o adversário passa a inimigo, 

quando queremos eliminar quem pensa diferente, ou 

pedimos o “fogo do céu” para quem não nos recebe, 

estamos a perder. 

Porque as grandes batalhas não se fazem contra os 

outros, e sim contra o mal. Este mal que se aloja no 

coração dos homens, que cega o nosso olhar e nos 

impede de ver os outros como irmãos de um mesmo 

projeto e destino, que transforma o efémero em absoluto 

e esvazia a alma. 

As verdadeiras “batalhas” são sempre em favor dos 

homens. O importante é todos sermos vencedores. 

Vencedores da morte e dos seus laços que sufocam os 

nossos sonhos; da ignorância e da alienação, que 

persistem como armas de quem usa o poder para 

dominar e explorar; da indiferença e da ingratidão que 

matam as almas antes do tempo. 
 

 

 
Solitário, é a situação em que me encontro, 

quando procuro uma mão 

e só encontro punhos.  
 

(Bunche) 

 

 
 

 

 

Batalha da fé 
 
Hoje como outrora, sempre arranjamos desculpas 

para não nos comprometermos com Cristo, seja em que 

circunstâncias da vida for! Aliás, há a ideia de que isso 

de se comprometer com Cristo é coisa para padres e 

freiras! Também é, claro! Mas não só! Por vezes, fica-se 

também com a sensação de que isso de se 

«comprometer com Deus» é um extra na nossa vida, 

pois que há quem diga até que «tem mais que fazer». 

Talvez fosse mais honesto termos a coragem de 

assumir, de uma vez por todas, o nosso «não» rotundo 

a Cristo, em vez de andarmos a mitigar as coisas com 

desculpas, meias-verdades, meios não querer, meios 

nem sim nem sopas! Quase parece ser uma estirpe 

nova de xenofobia, este nosso modo de ser e agir: só 

porque se trata de Cristo, já nem se quer falar! 

O que o Senhor Jesus hoje faz é confrontar-nos 

exatamente com o nosso egoísmo e autossuficiência. 

Estes são sentimentos e atitudes a abolir de uma vez 

por todas, para podermos ouvir a sua voz. Claro que já 

percebemos bem, e há muito tempo, que isso de seguir 

a Cristo não é «coisa de padres e de freiras»; já 

percebemos, há muito mesmo, que temos tempo para 

as coisas de Deus e da Igreja e muitas mais… só que 

não estamos para aí virados; e sabemos, mais que 

perfeitamente, que Deus não é um extra na nossa vida! 

Seja hoje oportunidade para um recomeço 

comprometido com Deus numa vida livre e libertadora. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 27 – S. Cirilo de Alexandria (Bispo e Doutor  

  da Igreja). 

Dia 28 – S. Ireneu (Bispo e Mártir). 

Dia 29 – S. Pedro e S. Paulo (Apóstolos). 

Dia 30 – Primeiros Santos Mártires da  

  Igreja de Roma. 

Dia 02 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
“Samaritanos” 

 

Salomão tentou unificar o país, mas as tribos 

revoltaram-se contra Jerusalém. Nasceu a Samaria.  

Os samaritanos odiaram os judeus. Levantaram o 

seu próprio templo, perto da capital, Samaria. Durante a 

revolução dos guerrilheiros «macabeus» contra os 
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gregos, a Samaria obedeceu às leis gregas. Os judeus 

vingaram-se destruindo a sua capital. Diziam: «O que 

come o pão de um samaritano, come carne de porco».  

Jesus contou a parábola do «bom samaritano» e 

levou o agradecimento de um leproso samaritano. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (135) 
 
 

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” 

Que a vida te livre de tudo o que te impeça de ser 

feliz. Que te rodeie de pessoas que consigam ver o 

melhor de ti (e o que de bom te esqueces que és). Que 

te lembre sempre que duas linhas não se cruzam à toa 

– e que nem sempre as perdas são verdadeiras perdas. 

Que te acalme a alma quando tiveres de deixar ir quem 

foi importante para ti. Que seja leve quando tiver de te 

(re)ensinar que há coisas que não dependem da tua 

vontade, que nada dura para sempre (nós só fingimos 

que não sabemos…), e que há uma linha que separa o 

tempo das reticências e o tempo de um ponto final. 

Descomplicar também é fazer reset. 
 

– Que seja leve quando tiver de te (re)ensinar que 

há coisas que não dependem da tua vontade.  
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, que o sol brilhe sobre o meu rosto,  

e que a chuva caia suave sobre os meus campos. 
 

Que guardes no meu coração  

a recordação preciosa das coisas boas da vida. 
 

Que os meus olhos reflitam  

o brilho da amizade. 
 

Que a força de Deus  

me mantenha firme. 
 

Que os Teus olhos me olhem,  

que os Teus ouvidos me oiçam,  

que a Tua Palavra me fale,  

que a Tua mão me proteja. 
 

Que Deus nos guarde a todos  

na palma da mão. 
 

 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.   1   .       
 

Deixa-te de grelos, 

que é roubo de azeite. 
 

.   2   .       
 

A salada bem salgada,  

pouco vinagre e bem azeitada. 

 

.   3   .       
  

A salada quer-se temperada por um cego, 

 e mexida por um louco. 
 

.   4   .       
 

Gato que nunca comeu azeite,  

quando o come se lambuza. 
 

.   5   .       
 

Leite de cabras, queijo de ovelhas  

e manteiga de vaca. 
 

.   6   .       
 

Leite sem pão,  

até à porta vai. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 
 

Esta semana, estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, duas Leitoras. São ambas da 

paróquia de Eiriz. 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Esta semana, não há aniversariantes registados 

nesta Paróquia.    

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– ANA RITA MOURA, hoje, Domingo, dia 26 de junho. 

– CATARINA TORRES, na próxima terça-feira, dia 28 

de junho.   

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Esta semana, não há aniversariantes registados 

nesta Paróquia.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Ana Rita e à Catarina, 

muitas felicidades. 

Parabéns a ambas 
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H u m o r 

 
MORENA OU LOIRA  

 

Na cartomante: 

– Vejo uma morena que o fez sofrer muito no 

passado. Agora vejo uma loira que o fará sofrer muito 

no futuro. 

– É a minha mulher! Ela pintou o cabelo! 

 

INCOMPREENDIDO 

 

Entre amigos 

 – A minha mulher não me compreende. E a tua? 

– Não sei. Nunca a ouvi falar em ti. 

 

BICADA 
 

O marido para a esposa: 

– Não sei o que se passa hoje comigo. Sinto-me tão 

pequeno, perdido, inútil. 

– Ora, ora, querido. Estás como nos outros dias. 
  

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
26-06-2022 

 XIII 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 Rosa Matos José Meireles 

1.ª LEITURA José M.ª Matos Joaquim Mendes 

2.ª LEITURA Ermelinda Pinh.º Armanda Nunes 

ORAÇ. UNIV. Rosa Matos José Meireles 
 

 
 
 

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 Guiomar Alzira Nunes 

LOCAL - 2   José M.ª Matos Alexandra Brito 

LOCAL - 3 Filipe Freitas Inês Sousa 

LOCAL - 4 Rosa Matos José Meireles 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Nelson Costa Joana Gomes 

2.ª Leitura Fernanda Gomes Lurdes Neto 

Oraç. Univ. Susana Pacheco Ana Isabel 
 

 

 

E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC Rosa Armanda Assunção 

2.º MEC Marisa Rosa Armanda 

3.º MEC José Pedro Olga 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 

A paz que anunciais com as palavras,  

possuí-a plenamente nos vossos corações.  
 

(Francisco de Assis) 
 

 

 
 

Jornal concluído em 29 de maio. 
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