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XVII Domingo Comum 
 

Neste Domingo, o Senhor fala-nos da nossa oração, 

isto é, da nossa relação com Ele. Esta relação com 

Deus tem repercussão também na relação com os 

outros, na nossa capacidade de interceder por eles.  

Procuremos escutar atentamente o Senhor Jesus 

Cristo, percebendo o que tem Ele hoje para nos dizer 

pessoalmente e revendo a nossa vida, à luz da sua 

vontade! 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 67, 6-7.36 

Deus vive na sua morada santa,  

Ele prepara uma casa para o pobre.  

É a força e o vigor do seu povo. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

A ORAÇÃO: UMA LUTA COM DEUS 
 

Qualquer que seja a religião a que pertençam, os 

crentes rezam. Também os cristãos rezam. Rezam por 

quem está doente, por quem não tem um trabalho, pelo 

filho que anda com más companhias, pelas famílias que 

não se entendem. Pedem a Deus que mande chuva, 

abençoe as colheitas, proteja das desventuras. 

Hoje em dia, este tipo de oração é ridicularizado por 

algumas pessoas, deixa indiferentes outras e suscita 

muitas interrogações nos crentes. Por que motivo rezar, 

se Deus já conhece aquilo de que precisamos e está 

sempre disposto a conceder-nos todo o bem? 

Até mesmo perante as súplicas mais angustiantes, 

muitas vezes Ele cala, deixa que os acontecimentos 

sigam o seu decurso aparentemente absurdo. Tudo 

procede como se Ele não existisse e o seu inexplicável 

silêncio leva a exclamar: «Meu Deus, meu Deus, por 

que me abandonaste?» (SI 22, 2). 

O diálogo com Ele chega a assumir tons dramáticos, 

transforma-se em discussão, em disputa aberta. 

Jeremias dirige-lhe uma acusação quase blasfema: 

«Serás para mim como um riacho enganador de água 

inconstante» (Jr 15, 18). És como as torrentes pri-

maveris que, ao derreter das neves, correm impetuosas, 

mas nos meses de seca, quando as caravanas de Sabá 

lá chegam, sedentas, estão áridas, sem água (Jb 6, 15-

20). 

Quereríamos um Deus complacente, que garantisse  
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os nossos sonhos. Mas Ele, pelo contrário, tenta 

libertar-nos das nossas ilusões, arrancar-nos às nossas 

mesquinhices, à nossa rudez, aos desejos vãos, para 

nos fazer participar dos seus projetos. 

A oração torna-se assim uma luta com o Senhor, 

como a que manteve Jacob, durante toda a noite, junto 

ao rio Jaboc (Gn 32, 23-33). Sai vencedor quem se 

rende a Deus. 
 

– O nosso Pai sabe aquilo de que precisamos. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Gn 18, 20-32 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Abraão, intercedendo pelos injustos, é figura de Cristo, que 

deu a sua vida pelos pecadores. Abraão interpela-nos a este 

desafio de sermos, também hoje, intercessores junto de Deus 

por toda a humanidade. 

 

 

LEITURA: 

 
 

 

 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

20Naqueles dias, disse o Senhor: «O clamor 

contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu 

pecado é tão grave que 21Eu vou descer para 

verificar se o clamor que chegou até Mim 

corresponde inteiramente às suas obras. Se 

sim ou não, hei de sabê-lo». 22Os homens que 

tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-   

-se então para Sodoma, enquanto o Senhor 

continuava junto de Abraão. 23Este aproximou-  

-se e disse: «Irás destruir o justo com o 

pecador? 24Talvez haja cinquenta justos na 

cidade. Matá-los-ás a todos? Não perdoarás a 

essa cidade, por causa dos cinquenta justos 

que nela residem? 25Longe de Ti fazer tal coisa: 

dar a morte ao justo e ao pecador, de modo 

que o justo e o pecador tenham a mesma sorte! 

Longe de Ti! O juiz de toda a terra não fará 

justiça?» 26O Senhor respondeu-lhe: «Se 

encontrar em Sodoma cinquenta justos, 

perdoarei a toda a cidade por causa deles».  
27Abraão insistiu: «Atrevo-me a falar ao meu 

Senhor, eu que não passo de pó e cinza:  
28talvez para cinquenta justos faltem cinco. Por 

causa de cinco, destruirás toda a cidade?» O 

Senhor respondeu: «Não a destruirei se lá 

encontrar quarenta e cinco justos». 29Abraão 

insistiu mais uma vez: «Talvez não se 

encontrem nela mais de quarenta». O Senhor 

respondeu: «Não a destruirei em atenção a 

esses quarenta».  30Abraão disse ainda: «Se o 

meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma 

vez: talvez haja lá trinta justos». O Senhor 

respondeu: «Não farei a destruição, se lá 

encontrar esses trinta».  31Abraão insistiu 

novamente: «Atrevo-me ainda a falar ao meu 

Senhor: talvez não se encontrem lá mais de 

vinte justos». O Senhor respondeu: «Não 

destruirei a cidade em atenção a esses 

vinte». 32Abraão prosseguiu: «Se o meu Senhor 

não levar a mal, falarei ainda esta vez: talvez lá 

não se encontrem senão dez». O Senhor 

respondeu: «Em atenção a esses dez, não 

destruirei a cidade». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 
 
 

 

Esta Leitura consagra um delicioso diálogo entre Deus e 

Abraão.  

A sua proclamação deve ser bem preparada, porque ela vai 

exigir muito de ti, tendo principalmente em conta a articulação 

entre as intervenções de Deus que manifesta autoridade, nota 

bem: manifesta domínio e poder (autoridade), mas 

simultaneamente condescendência, nota bem:  manifesta 

clemência e tolerância (condescendência), e misericórdia, nota 

bem:  manifesta dó e compaixão (misericórdia) Depois, temos 

também as intervenções de Abraão que humildemente toma a 

ousadia de invocar a benevolência (a bondade) de Deus.  

Este trabalho requer muita capacidade expressiva de ti, 

Leitor, para dar a vivacidade desejada. Quem te escuta, tem de 

perceber quem está a falar e o que está (ou quer) dizer. Temos 

aqui Narrador (fora das « » “aspas”) e, depois, Deus e Moisés. 

Atenção às interrogações. Não vamos repetir como devem 

ser feitas. E atenção também às exclamações, pois importa 

não deixar cair a voz. Esforça-te e ensaia muito. 

Finalmente, exercita as palavras: Sodoma e Gomorra / 

clamor / corresponde / Abraão (não é “Abrão”) / aproximou-se / 

Matá-los-ás / Atrevo-me / destruição / prosseguiu / ou outras. 
 

 

 

 
 

Nunca podemos ter medo  

quando temos uma mãe amorosa  

que vela por nós.  
 

(D. Comboni) 
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COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
 

V. 20-21 – “O clamor que chegou até Mim…” 

Desta expressão procede a catalogação nos 

catecismos do pecado de homossexualidade ou 

sodomia como um “pecado que brada aos Céus”, dada 

a sua especial gravidade, contra a natureza: “o seu 

pecado é tão grave…” “Vou descer, para 

verificar…” Trata-se dum antropomorfismo que 

empresta grande colorido e vivacidade ao relato, e que 

caracteriza a tradição javista. Esta maneira de falar de 

Deus à maneira humana põe aqui em evidência a justiça 

divina que não pune sem o pleno conhecimento da 

causa. 

V. 23-32 – “Cinquenta… quarenta e cinco… 

quarenta… trinta…  vinte… dez”. 

Chamamos a atenção para a mentalidade de 

responsabilidade coletiva, corrente em Israel, que está 

na base do episódio, segundo a qual também os 

inocentes têm de sofrer o castigo juntamente com os 

culpados: para não haver castigo era uma questão de 

um relativo número de inocentes. O relato deixa ver que 

Deus não castiga o inocente junto com o pecador, como 

pensava Abraão; esta verdade da responsabilidade 

individual há de ser bem vincada nos Profetas (cf. Jer 

31, 29-30; Ez 18, 1-32). De qualquer modo, não deixa 

de ser enternecedor este diálogo, esta oração de 

intercessão ao Senhor, toda repassada de confiança e 

santo temor, perseverança, humildade e audácia santa. 

Se Deus não precisa das nossas insistências para nos 

atender, nós precisamos de nos colocar no nosso lugar 

de pedintes, para nos dispormos, com a nossa 

impertinência, a receber os dons que Deus tem para nos 

dar (cf. a parábola do “amigo impertinente” do 

Evangelho de hoje). 
 

 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 137 (138), 1-3.6-8 (R. 3a) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O Senhor não despreza nem esquece a súplica dos seus 

fiéis. A quem a Ele recorre com confiança e humildade, Deus 

não deixa sem resposta! Por isso o salmista canta a solicitude 

do Senhor. 

  

REFRÃO: 

 
QUANDO VOS INVOCO,  

SEMPRE ME ATENDEIS, SENHOR. 

 

 

SALMO: 

 

De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças, 

porque ouvistes as palavras da minha boca. 

Na presença dos Anjos hei de cantar-Vos 

e adorar-Vos, voltado para o vosso templo santo. 
  

Hei de louvar o vosso nome  

      pela vossa bondade e fidelidade, 

porque exaltastes acima de tudo o vosso nome  

      e a vossa promessa. 

Quando Vos invoquei, me respondestes, 

aumentastes a fortaleza da minha alma. 
  

O Senhor é excelso e olha para o humilde, 

ao soberbo conhece-o de longe. 

No meio da tribulação Vós me conservais a vida, 

Vós me ajudais contra os meus inimigos. 
  

A vossa mão direita me salvará, 

o Senhor completará o que em meu auxílio 

começou. 

Senhor, a vossa bondade é eterna, 

não abandoneis a obra das vossas mãos. 
 

 

 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
Col 2, 12-14 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Também nós somos os pecadores por quem Jesus Cristo 

intercede junto do Pai. Mas pelo Batismo fomos regenerados e 

perdoados. Pelo Batismo, participamos da profunda renovação 

da vida operada pela morte e ressurreição de Cristo. 
 
 

 

LEITURA: 

 
 
 

 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Colossenses 
 

Irmãos: 12Sepultados com Cristo no 

batismo, também com Ele fostes ressuscitados 

pela fé que tivestes no poder de Deus que O 

ressuscitou dos mortos. 13Quando estáveis 

mortos nos vossos pecados e na incircuncisão 

da vossa carne, Deus fez que voltásseis à vida 

com Cristo e perdoou-nos todas as nossas 

faltas. 14Anulou o documento da nossa dívida, 

com as suas disposições contra nós; suprimiu-

o, cravando-o na cruz. 
 

Palavra do Senhor. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

A 2.ª Leitura é difícil, pois tem frases longas e alguma 

confusão em onde deves, ou não deves, partir a frase para 

apoiar a respiração e, ao mesmo tempo, fazeres-te 

compreender. Eis uma ajuda:  

“Irmãos: 12Sepultados com Cristo no batismo, / também 

com  Ele  fostes  ressuscitados / pela  fé  que tivestes no poder 

de Deus / que O ressuscitou dos mortos. // 13Quando estáveis 

mortos nos vossos pecados / e na incircuncisão da vossa 

carne, / Deus fez que voltásseis à vida com Cristo / e perdoou-

nos todas as nossas faltas. // 14Anulou o documento da nossa 

dívida, / com as suas disposições contra nós; // suprimiu-o, 

cravando-o na cruz”. 

Respira apenas nos pontos finais (nas duas // barras), 

porque seria um erro fazer a respiração ou fazer a cesura, nos 

outros pontos (nas uma / barra). 

Como vês, a Leitura apesar de ser breve, não é de fácil 

proclamação e exige de ti uma boa preparação para que os 

ouvintes possam compreender bem o texto. Faz uma leitura 

pausada, e tem atenção às paragens e respirações, (conforme 

atrás se sinaliza), articulando as diversas frases, porque 

ajudará a uma leitura mais eficaz, como se deseja. 

Exercita estas palavras: Sepultados / ressuscitados / 

tivestes / estáveis / incircuncisão / voltásseis / perdoou-nos / 

disposições / suprimiu-o / cravando-o / ou outras. 

 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

 

V. 12 – “Sepultados…  ressuscitados…” 

“Sepultados…  ressuscitados…” (Cf. Rom 6, 3-4), 

onde São Paulo faz apelo ao simbolismo do Batismo por 

imersão: simbolizava a morte e a sepultura para o 

pecado, no gesto de se ficar submerso na água; o 

subsequente ato de emergir da água simbolizava a 

Ressurreição, a vida nova que o cristão tem de viver em 

união com Cristo ressuscitado. Mas esta morte e 

ressurreição do Cristo não são uma mera metáfora, são 

uma realidade sobrenatural, são o mistério da vida 

cristã, uma vida em Cristo. 

V. 14 – “Anulou o documento” 

“Anulou o documento”. A nossa sugere uma possível 

interpretação desta difícil passagem, tendo em conta 

uma tradição rabínica, segundo a qual os pecados das 

pessoas ficavam escritos num livro divino de registos; 

este documento era redigido a partir das transgressões 

da Lei “com as suas disposições contra nós”. Mas Deus,  

 

ao perdoar-nos todas as nossas faltas (v. 13), “anulou o 

documento da nossa dívida”: “Suprimiu-o, cravando 

cravando-o na Cruz”. Com esta imagem de cravar na 

Cruz exprime-se a destruição radical e definitiva 

salvação, por força da Morte redentora de Cristo. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Rm 8, 15bc 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus ensina-nos a orar. Mostra-nos o que devemos pedir 

e como devemos fazê-lo. Jesus mostra-nos que só no Espírito 

Santo a nossa oração poderá ser autêntica. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Recebestes o espírito de adoção filial; 

nele clamamos: «Abba, ó Pai». 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 11, 1-13 

 

 

EVANGELHO: 

 

 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 1estava Jesus em oração 

em certo lugar. Ao terminar, disse-Lhe um dos 

discípulos: «Senhor, ensina-nos a orar, como 

João Baptista ensinou também os seus 

discípulos». 2Disse-lhes Jesus: «Quando 

orardes, dizei: ‘Pai, santificado seja o vosso 

nome; venha o vosso reino; 3dai-nos em cada 

dia o pão da nossa subsistência; 4perdoai-nos 

os nossos pecados, porque também nós 

perdoamos a todo aquele que nos ofende; e 

não nos deixeis cair em tentação’». 5Disse-lhes 

ainda: «Se algum de vós tiver um amigo, 

poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, para 

lhe dizer: ‘Amigo, empresta-me três pães,  
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6porque chegou de viagem um dos meus 

amigos e não tenho nada para lhe dar’. 7Ele 

poderá responder lá de dentro: ‘Não me 

incomodes; a porta está fechada, eu e os meus 

filhos estamos deitados e não posso levantar-

me para te dar os pães’. 8Eu vos digo: Se ele 

não se levantar por ser amigo, ao menos, por 

causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe 

dar tudo aquilo de que precisa. 9Também vos 

digo: Pedi e dar-se-vos-á; procurai e 

encontrareis; batei à porta e abrir-se-vos-

á. 10Porque quem pede recebe; quem procura 

encontra e a quem bate à porta, abrir-se-á. 11Se 

um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em 

vez de peixe dar-lhe-á uma serpente? 12E se lhe 

pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? 13Se 

vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas 

aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu 

dará o Espírito Santo àqueles que lho pedem!». 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

 

V. 1 – “Em certo lugar” 

 Uma antiga tradição, que deu origem à igreja do 

Pai-Nosso, identifica este lugar com o Monte das 

Oliveiras. No claustro dessa basílica constantiniana 

pode-se ler o Pai-Nosso em enorme quantidade de 

línguas, entre as quais o português. 

V. 2 – “Quando orardes, dizei”. 

A fórmula de São Lucas é mais pequena: apenas 5 

petições das 7 de Mt 6, 9-13. A diversidade dos 

contextos poderá favorecer a opinião de que Jesus 

possa ter, por várias vezes, ensinado uma fórmula não 

literalmente idêntica. No entanto, a maioria dos 

exegetas modernos inclina-se para que as duas versões 

da oração dominical remontem a uma única fórmula 

básica primitiva, mais próxima da de Lucas. Na vida da 

Igreja, se difundiu a fórmula mais longa de Mateus. 

V. 5-8 – A eficácia da oração confiada  

e persistente 

A parábola do amigo importuno introduz o 

ensinamento de Jesus sobre o valor e a eficácia da 

oração confiada e persistente (“também Eu vos 

digo”: vv. 9-13) – “Batei à porta, e abrir-se-vos-á”. O 

Catecismo da Igreja Católica, nº 2613, comenta: 

«àquele que assim ora, o Pai celeste “dará tudo quanto 

necessita”, e dará, sobretudo, o Espírito Santo, que 

encerra todos os dons» 
 

 

 

 Naquele tempo, estava Jesus em oração  

em certo lugar. Ao terminar,  

disse-Lhe um dos discípulos:  

«Senhor, ensina-nos a orar …» 
 

(Lc 11, 1)  

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

 

1 
 

Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, 

pelos bispos e ministros sagrados 

e por todo o povo redimido por Cristo, 

oremos ao Senhor. 
 

2 
 

Pelos que tomam a defesa dos mais fracos,  

pelos que creem na misericórdia de Deus, 

pelos justos e por todos os pecadores, 

oremos ao Senhor. 
 

3 
 

Pelas mulheres a quem roubaram a dignidade, 

por todos os homens a quem negam os seus direitos 

e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, 

oremos ao Senhor. 
 

4  
 

Pelos que batem à porta dos amigos, 

pelos que põem a esperança só em Deus 

e por aqueles que não encontram quem os ajude, 

oremos ao Senhor. 
 

5 
 

Por todos nós aqui presentes em assembleia, 

pelos batizados na nossa Diocese 

e pelos defuntos da nossa comunidade paroquial, 

oremos ao Senhor. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 102, 2 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor,  

e não esqueças os seus benefícios. 
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      OU: 

Mt 5, 7-8 

Bem-aventurados os misericordiosos,  

porque alcançarão misericórdia.  

Bem-aventurados os puros de coração,  

porque verão a Deus. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Pela oração, podemos entrar em intimidade com o 

Senhor. Este momento de comunhão é privilegiado para 

essa atitude de relação pessoal com o Senhor Jesus. 

Acolhamo-l’O com recolhimento e devoção! 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Tendo participado no sacrifício do calvário e no 

banquete das núpcias do Cordeiro, em que Cristo, morto 

e ressuscitado, Se torna nosso alimento, anunciemos 

pelo mundo a alegria da sua presença gloriosa entre 

nós! 
 

 

 
 

 

 

Persistir na oração 
 

 

Abraão intercede pelos pecadores 

Neste Domingo, a Palavra do Senhor interpela-nos 

sobre a nossa oração. O aspeto mais significativo aqui 

presente é a persistência da oração. Abraão, justo, 

intercede pelos injustos. Ele torna-se prefiguração de 

Cristo, o Justo, que intercede pelos pecadores junto de 

Deus Pai. 

Persistir na oração 

No Evangelho, São Lucas apresenta-nos um 

discurso de Jesus que nos elucida sobre o conteúdo da 

nossa oração (vv. 2-4); a persistência na oração (vv. 5-

10); a fidelidade de Deus (vv. 11-13). 

Jesus ensina-nos a rezar 

Quanto ao conteúdo da nossa oração, Jesus 

apresenta-nos as palavras do Pai Nosso – aqui numa 

versão mais sucinta – como caminho perfeito de oração. 

Mas também o próprio Espírito Santo vem em nosso 

auxílio, pois tantas vezes não sabemos o que devemos 

pedir (cf. Rm 8, 26). São Tiago avisa-nos: «Pedis e não 

recebeis, porque pedis mal, para satisfazer os vossos 

prazeres.» (Tg 4, 3).» O Espírito Santo inspira-nos sobre 

o que devemos pedir e ajuda-nos a não pedirmos por 

egoísmo. Daí que Jesus termine referindo-Se ao 

Espírito Santo, pois Ele é não só o maior dom que 

devemos pedir e que Deus nunca recusa a ninguém (Cf. 

Tg 1, 5), como também Aquele que nos orienta para a 

verdadeira oração. 

Na oração, nem sempre pedimos bem 

No que respeita à persistência na oração, estas 

parábolas são paralelas à da viúva e do juiz iníquo (cf. 

Lc 18, 1-8): se pela persistência se consegue obter o 

que se pretende, mesmo quando os homens são 

injustos, com muito maior razão se alcançará de Deus, 

que é infinitamente bom, aquilo que pedirmos com 

perseverança. Mas, como questiona Jesus no final da 

parábola da viúva e do juiz iníquo, «quando o Filho do 

Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra?» (Lc 18, 8) 

«Não tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, 

porque pedis mal, para satisfazer os vossos prazeres.» 

(Tg 4, 2c-3) De facto, muitas vezes, não alcançamos o 

que pedimos a Deus principalmente por três motivos: 
 

~ ~ ~ Porque nos falta a fé; 

~ ~ ~ Porque nos falta a humildade para pedir     

              insistentemente; 

~ ~ ~ Porque pedimos mal, pedimos apenas para 

satisfazer os nossos egoísmos. 

Deus é fiel e jamais nos abandonará 

No que concerne à fidelidade de Deus, pela boca do 

profeta Isaías, Ele afirmou: «Acaso pode uma mulher 

esquecer-se do seu bebé, não ter carinho pelo fruto das 

suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, Eu 

nunca te esqueceria. Eis que Eu gravei a tua imagem na 

palma das minhas mãos» (Is 49, 15-16).  

Com tal amor e carinho da parte de Deus, a nossa 

oração deixará de ser um exercício comercial de troca 

de interesses, para se tornar ocasião de encontro 

pessoal e amoroso com este Pai que nos ama 

profundamente e que jamais nos abandonará! 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
 

«Na oração, insistir com Deus  

não serve para o convencer,  

mas para fortalecer a nossa fé e a nossa paciência, 

isto é, a nossa capacidade de lutar  

juntamente com Deus pelo que é deveras 

importante e necessário.» 
  

O Evangelho deste Domingo (Lc 11, 1-13) tem início 

com o episódio no qual Jesus reza sozinho, 

separadamente; quando acaba, os discípulos pedem-       

-lhe:  
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«Senhor, ensina-nos a rezar» (v. 1); e Ele responde: 

«Quando orardes, dizei: “Pai...”» (v. 2). Esta palavra é o 

«segredo» da oração de Jesus, é a chave que Ele 

mesmo nos oferece a fim de podermos entrar também 

nós na relação de diálogo confidencial com o Pai que 

acompanhou e amparou toda a sua vida. 

Ao apelativo «Pai» Jesus associa duas solicitações: 

«santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso 

reino» (v. 2). Portanto a oração de Jesus — a oração 

cristã — é antes de tudo dar lugar a Deus, deixando que 

ele manifeste a sua santidade em nós, fazendo com que 

se aproxime o seu reino, a partir da possibilidade de 

exercer o seu senhorio de amor na nossa vida. 

Outros três pedidos completam esta oração que 

Jesus ensina, o «Pai-Nosso». Três solicitações que 

exprimem as nossas necessidades fundamentais: o pão, 

o perdão e a ajuda contra as tentações (cf. vv. 3-4). Não 

podemos viver sem pão, sem perdão, sem a ajuda de 

Deus contra as tentações. O pão que Jesus nos ensina 

a pedir é o necessário, não o supérfluo; o pão dos 

peregrinos, o justo, um pão que não se acumula nem se 

desperdiça, que não pesa durante a nossa marcha. 

O perdão, antes de tudo, é aquele que nós mesmos 

recebemos de Deus: só a consciência de sermos 

pecadores perdoados pela infinita misericórdia divina 

pode tornar-nos capazes de realizar gestos concretos 

de reconciliação fraterna. Se uma pessoa não se sente 

pecadora perdoada, nunca poderá fazer um gesto de 

perdão nem de reconciliação. Começa-se pelo coração, 

onde nos sentimos pecadores perdoados. O último 

pedido, «não nos deixeis cair em tentação», exprime a 

consciência da nossa condição, sempre exposta às 

insídias do mal e da corrupção. Todos sabemos o que é 

uma tentação! 

O ensinamento de Jesus sobre a oração prossegue 

com duas parábolas, com as quais Ele cita a atitude de 

um amigo em relação a outro amigo e a de um pai em 

relação ao seu filho (cf. vv. 5-12). Ambas pretendem 

ensinar-nos a ter plena confiança em Deus, que é Pai. 

Ele conhece melhor do que nós as nossas 

necessidades, mas quer que lhas apresentemos com 

audácia e com insistência, porque este é o nosso modo 

de participar na sua obra de salvação. A oração é o 

primeiro e principal «instrumento de trabalho» nas 

nossas mãos! Insistir com Deus não serve para o 

convencer, mas para fortalecer a nossa fé e a nossa 

paciência, isto é, a nossa capacidade de lutar 

juntamente com Deus pelo que é deveras importante e 

necessário. Na oração somos dois: Deus e eu, lutando 

juntos pelo que é importante. 

Entre as coisas mais importantes que Jesus diz hoje 

no Evangelho, há uma, na qual quase nunca pensamos, 

é o Espírito Santo. «Concedei-me o Espírito Santo!». E 

Jesus diz: «Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas 

coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai 

celestial dará o Espírito Santo aos que lho pedirem!» (v. 

13). O Espírito Santo! Devemos pedir que o Espírito 

Santo venha a nós. Mas para que serve o Espírito  

 

Santo? Para viver bem, com sabedoria e amor, fazendo 

a vontade de Deus. Que bonita oração seria, nesta 

semana, se cada um de nós pedisse ao Pai: «Pai, 

concedei-me o Espírito Santo!». Nossa Senhora 

demonstra-o com a sua existência, inteiramente 

animada pelo Espírito de Deus. Que ela nos ajude a 

pedir ao Pai, unidos a Jesus, para viver não de maneira 

mundana, mas segundo o Evangelho, guiados pelo 

Espírito Santo. 

  Papa Francisco, Ângelus,  

Praça São Pedro, julho de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 25 – S. Tiago (Apóstolo). 

Dia 26 – S. Joaquim e S. Ana (Pais da Virgem Santa 

Maria e avós de Jesus).  

Dia 29 – SS. Marta, Maria e Lázaro.  

Dia 30 – Santa Maria no Sábado.  

– S. Pedro Crisólogo (Bispo e Doutor da Igreja). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

  

“Orações judaicas” 
 

A primeira oração que aprende uma criança judia é 

«shemá» (escuta). «Escuta, povo de Israel, o Senhor é 

nosso Deus; o Senhor é o único! Amarás o Senhor, teu 

Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e 

com todas as tuas forças». Posteriormente a criança 

aprende também as «tefilat haamidá»: breves orações a 

Deus. «Senhor, nosso Deus, cura todas as feridas do 

nosso coração. Afasta de nós a tristeza, as dores e as 

lágrimas» 

«Perdoa-nos, Deus nosso Pai. Apaga o nosso 

pecado porque a tua misericórdia é imensa. Bendito 

sejais, Senhor, que abundas em perdão».  
 

 

 
 

 

 

Descomplica (139) 
 

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” 
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Começa o dia a cantar os parabéns-a-você. Faz 

bolas de sabão e barcos de papel. Joga ao quantos-

queres com o colega do lado, e declara a sexta-feira 

como o dia nacional do jogo da macaca. Vai à janela e 

grita «bom dia alegria!». Escreve uma carta de amor a ti 

mesma e envia-a pelo correio. Começa todas as frases 

com «obrigada a mim». Mostra a língua aos quadrados 

e aos chatos. Ri por dentro e por fora. Não uses filtros, 

usa batom vermelho. Faz uma lista de coisas que tu (por 

causa dos outros) «jamais» farias e cumpre-a toda num 

só dia. Borrifa-te para tudo o que condiz. Usa vermelho 

com verde e canta o hino só porque sim. Não deixes 

que o amuo geral e o bocejo do mundo te contagiem. 

Lembra-te de que só existem três coisas contagiosas 

boas: o riso, o beijo e o «amo-te».  

Às vezes, precisas de dar uns beliscões à pessoa-

séria que vive dentro de ti e deixar que sem-filtros tome 

conta do mural da tua vida.  

Arrisca o improvável e a vida vai-te mostrar que vale 

mais ser uma pessoa imperfeita (louca e feliz) que se 

assume como é do que uma pessoa perfeita (muito 

séria e muito infeliz) que finge ser o que não é. 
 

– Não deixes que o amuo geral e o bocejo do 

mundo te contagiem. 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor… quando me sinta cansado, quando me 

invada a tristeza, quando me falte o amor, quando 

não tenha vontade, quando me sinta preguiçoso, 

quando me esqueça dos meus amigos, quando me 

vença o rancor, quando me esqueça de rezar… 
 

Envia-me a tua luz e verdade para que elas me 

guiem, me encham de alegria profunda e de 

esperança firme.  
 

Envia-me a tua Palavra para que ressoe no interior 

da minha vida. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.   1   .       
 

Água, ao figo, 

 e à pera, vinho.  

(Sobre figo, água,  

sobre peras e melão, vinho).  
 

.   2   .       
 

Com peras vinho bebas, e que seja tanto, 

 que elas andem de canto em canto. 
 

 (tanto que nadem elas) 

 

 

.   3   .       
 

Da noz, 

 o figo é bom amigo. 
 

.   4  .       
 

Quando há figos, 

 não há amigos. 
 

.   5   .       
 

Enquanto há figos, 

 há amigos. 
 

.   6  .       
 

Mais vale pão duro, 

 que figo maduro. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários  
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas um Leitor. É da paróquia de Figueiró.  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– PAULO NETO, na próxima sexta-feira, dia 29 de 

julho.  
 

O Jornal do Leitor vem desejar-lhe muitas 

felicidades. Parabéns, Paulo! 

 

PARABÉNS, SENHOR DIÁCONO. 

 

Também no próximo Sábado, dia 30 de julho, estará 

de Parabéns, o Sr. Diácono, Dr. António Cardoso, pelo 

seu aniversário natalício. 

Muitas felicidades, sr. Diácono e agradecimentos 

pelo serviço e colaboração que tem prestado nas três 

paróquias. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

LENTO 
 

Pergunta o polícia: 

– Como foi que atropelou este homem? Ia com 

velocidade a mais? 

– Não sr. agente. Ele foi quem fugiu com velocidade 

a menos. 
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LIVRO OU FOLHA 
 

Diz a esposa para o marido: 

– Passas o tempo a ler. Quem me dera ser livro! 

Responde o marido: 

– Folha! Folha é o que devias ser tu, para te mudar 

quando quisesse. 
 

ALEGRIA 
 

– Porque estás tu tão contente? 

– Porque o meu pai deu-me duas bofetadas… 

– E é por isso que estás contente? 

– Não. Mas é que o pai ao dar-me as bofetadas, 

entornou o tinteiro no tapete e já estou gozando a «fita», 

que vai haver, logo à noite, quando a mãe chegar. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
24-07-2022 

 XVII 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 Menezes Graça Coelho 

1.ª LEITURA Gisela Meireles Jorge Moreira 

2.ª LEITURA Maria Guiomar Armanda Nunes 

ORAÇ. UNIV. Rosa Menezes 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 José M.ª Matos 

LOCAL - 2   Inês Sousa Jorge Moreira 

LOCAL - 3 Maria Guiomar  Alexandra Brito 

LOCAL - 4 Alzira Nunes Manuel Leão 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Eduardo Meireles Ana Isabel 

2.ª Leitura Maria José Joana Gomes 

Oraç. Univ. Marisa Freitas Lurdes Neto 
 

 

 

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. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 

O avarento sofre todas as preocupações do rico  

e todos os tormentos do pobre.  
 

(A. Guinon) 
 

 

 
 

Jornal concluído em 11 de junho. 

 
 

JORNAL DO LEITOR 
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