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XIX Domingo Comum 
 
São muitas as dificuldades com que nos debatemos 

no dia a dia da vida. E todas essas dificuldades surgem 

na sequência das nossas limitações terrenas e 

consequente opção voluntária por caminhos errados. 

Todas essas limitações serão facilmente superadas 

na medida em que vivermos iluminados pela luz da fé. 

Como é importante possuirmos esta luz bendita!  Deus, 

nosso Pai a todos a quer dar. Para a recebermos e a 

fazermos crescer em nós, apenas se exige que sejamos 

sinceros e consequentemente humildes.  

Nas nossas orações, roguemos sempre ao Senhor 

que aumente a nossa fé. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 73, 20.19.22.23 
 

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa aliança,  

não esqueçais para sempre a vida dos vossos fiéis. 

Levantai-Vos, Senhor, defendei a vossa causa,  

escutai a voz daqueles que Vos procuram. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 
Quantas expectativas para uma festa. Meses de 

trabalho para preparar um divertimento fugaz, que 

muitas vezes desilude as expectativas e deixa para trás 

rostos tristes e melancólicos. 

Acontece também com a vida: fazem-se muitos 

esforços para preparar um futuro que depois se revela 

uma miragem inatingível. O agricultor insensato da 

parábola de domingo passado é disso mesmo um 

exemplo; empenhou-se, teve sorte, mas no fim viu 

escapar-se-lhe das mãos o fruto do seu trabalho. 

Quantas canseiras para nada! 

Os bens deste mundo oferecem uma sensação de 

segurança, prometem satisfazer cada necessidade e 

cada desejo, e daí desencadeia-se o mecanismo 

psicoló-gico que leva a acumular e a idolatrar. As 

riquezas dão a ideia de serem coisas sólidas, firmes, 

duradouras: sobrevivem a quem as possuiu. Na 

realidade enganam-no, privam-no de tudo e deixam-no 

de mãos vazias.  

Já o sábio Coélet advertia: «Aquele que ama o 

dinheiro, nunca se saciará do dinheiro, e aquele que 

ama a riqueza, a riqueza  não  virá ao seu encontro. 

Também isto é ilusão. É que, onde abundam os bens,  
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abundam os que os devoram. E que vantagem tem o 

dono dos bens além de vê-los com os seus olhos?» (Ecl 

5, 9-10). 

Então como evitar encontrar-se nesta situação no 

final da própria vida? 

Jesus repete várias vezes a sua proposta 

desconcertante: «Vende tudo, dá o dinheiro aos 

pobres». Ora bem, como interpretar estas suas 

palavras? Dar-se-á conta que está a pedir que 

renunciemos àquilo que constitui a alegria do nosso 

coração? Vem Ele abalar todas as nossas seguranças? 

Sim, e fá-lo para nos tornar felizes.  
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Sb 18, 6-9 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Confrontada com um mundo pagão e imoral, que põe em 

questão os valores da comunidade do Povo de Deus, a 

comunidade israelita, deve ser uma comunidade “vigilante”, que 

consiga discernir entre os valores efémeros e os valores 

duradoiros. 

 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

6A noite em que foram mortos os 

primogénitos do Egipto foi dada previamente a 

conhecer aos nossos antepassados, para que, 

sabendo com certeza a que juramentos tinham 

dado crédito, ficassem cheios de coragem. 7Ela 

foi esperada pelo vosso povo, como salvação 

dos justos e perdição dos ímpios, 8pois da 

mesma forma que castigastes os adversários, 

nos cobristes de glória, chamando-nos para 

Vós. 9Por isso os piedosos filhos dos justos 

ofereciam sacrifícios em segredo e de comum 

acordo estabeleceram esta lei divina: que os 

justos seriam solidários nos bens e nos 

perigos; e começaram a cantar os hinos de 

seus antepassados. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

  

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 
 
 

 

A Leitura não apresenta especiais dificuldades, mas, … as 

frases longas nela contidas, requerem uma gestão da 

respiração (que deve ser treinada previamente) e respeitada 

corretamente toda a pontuação do texto.  

Cuidado ao proclamar a Leitura, para evitares cair no tom 

do “choradinho” que é enfadonho e gerador de sono nas 

pessoas que a escutam. Incompreensivelmente, ainda é 

utilizado por alguns Leitores. Mas, pelo contrário, procura 

utilizar uma entoação épica (entoação sublime e maravilhosa), 

vibrante de entusiasmo. Faz uma leitura colorida, e não 

cinzenta, nem a “preto e branco”. 

Entretanto, presta atenção às seguintes palavras: 

primogénitos / Egipto (o “p” é mudo, não se lê) / previamente / 

antepassados / castigastes / adversários / cobristes / solidários 

/ ou outras.  
 

 

 

 

 
 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

A Leitura é extraída da última parte do livro da 

Sabedoria (16 – 18), onde se exalta a Providência divina 

ao castigar os egípcios e salvar os israelitas. Pertence 

ao género literário chamado «midraxe hagadá»: é uma 

piedosa meditação sobre a história sagrada, em que 

a intenção edificante lança mão da imaginação, sem 

grande preocupação pelo rigor histórico. 

V. 6 – «Noite… dada previamente  
a conhecer» 

«Noite… dada previamente a conhecer» 

segundo Gn 15, 13-14; 11, 4-7; 12, 21-23. 

V. 9 – «Ofereciam sacrifícios em segredo» 

«Ofereciam sacrifícios em segredo», alusão a Ex 12, 

46, onde se diz que o cordeiro pascal era sacrificado e 

comido no interior das próprias casas. A referência a 

«cantar os hinos» tem em conta o hagadá de Páscoa, 

que prescrevia para a Ceia Pascal o canto dos Salmos 

do chamado grande Hallel (113 – 118; cf. Mt 26, 30), 

que cantavam os favores divinos para com o seu povo. 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 32 (33), 1.12.18-19.20.22 (R. 12b) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O Salmo convida-nos a meditar sobre a grandeza da 

nossa vocação cristã. Manifestemos ao Senhor a alegria e 

gratidão por nos ter escolhido para Sua herança. 
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REFRÃO: 
 

FELIZ O POVO QUE O SENHOR ESCOLHEU  

PARA SUA HERANÇA. 

 

SALMO: 

 

Justos, aclamai o Senhor, 

os corações retos devem louvá-l’O. 

Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, 

o povo que Ele escolheu para sua herança. 
  

Os olhos do Senhor estão voltados para os que O 

temem, 

para os que esperam na sua bondade, 

para libertar da morte as suas almas 

e os alimentar no tempo da fome. 

  

A nossa alma espera o Senhor, 

Ele é o nosso amparo e protetor. 

Venha sobre nós a vossa bondade, 

porque em Vós esperamos, Senhor.  
  

 

  
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Forma longa: Hb 11, 1-2.8-19. 
Forma breve: Hb 11, 1-2.8-12. 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Como o fez Abraão e Sara devemos manter-nos atentos 

aos apelos que Deus nos enviar, verdadeiramente 

empenhados em responder aos seus desafios, através dos 

quais poderemos descobrir os bens futuros nas limitações e 

caducidades da nossa vida presente. São assim os caminhos 

da fé. 

 

LEITURA: 
 

 
 
 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 1A fé é a garantia dos bens que se 

esperam e a certeza das realidades que não se 

veem. 2Ela valeu aos antigos um bom 

testemunho. 8Pela fé, Abraão obedeceu ao 

chamamento e partiu para uma terra que viria a 

receber como herança; e partiu sem saber para 

onde ia. 9Pela fé, morou como estrangeiro na 

terra prometida, habitando em tendas, com 

Isaac e Jacob, herdeiros, como ele, da mesma 

promessa, 10porque esperava a cidade de 

sólidos fundamentos, cujo arquiteto e 

construtor é Deus. 11Pela fé, também Sara 

recebeu o poder de ser mãe já depois de 

passada a idade, porque acreditou na 

fidelidade d’Aquele que lho prometeu. 12É por 

isso também que de um só homem – um 

homem que a morte já espreitava – nasceram 

descendentes tão numerosos como as estrelas 

do céu e como a areia que há na praia do mar. 

(Esta continuação do texto, assinalada entre [ - ],  

a partir do V. 13, ainda pertence à “Fórmula longa”). 

 [13Todos eles morreram na fé, sem terem 

obtido a realização das promessas. Mas vendo-

-as e saudando-as de longe, confessaram que 

eram estrangeiros e peregrinos sobre a 

terra. 14Aqueles que assim falam mostram 

claramente que procuram uma pátria. 15Se 

pensassem na pátria de onde tinham saído, 

teriam tempo de voltar para lá. 16Mas eles 

aspiravam a uma pátria melhor, que era a pátria 

celeste. E como Deus lhes tinha preparado 

uma cidade, não Se envergonha de Se chamar 

seu Deus. 17Pela fé, Abraão, submetido à prova, 

ofereceu o seu filho único Isaac, que era o 

depositário das promessas, como lhe tinha 

sido dito: 18«Por Isaac será assegurada a tua 

descendência». 19Ele considerava que Deus 

pode ressuscitar os mortos; por isso, numa 

espécie de prefiguração, ele recuperou o seu 

filho.] 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Aqui, na 2.ª Leitura, ao repassar a história dos heróis da fé 

e conforme se recomendou na 1.ª Leitura de hoje, mantém-se a 

ambiência de narrativa épica que requer uma entoação viva e 

animada (uma entoação aberta, alegre e jubilosa).  

Na preparação da leitura deste texto, cuida da dicção dos 

nomes “Abraão” (não “Abrão”) e “Isaac” e sobretudo, valoriza 

as três repetições do refrão: “Pela fé...; “pela fé...; pela fé…”. 

Lembra-te que, uma leitura apressada, é uma leitura 

estragada; uma leitura corrida, é uma leitura perdida. 

Recomenda-se: não corras, lê devagar.  

Cuida também, das palavras: veem / arquiteto e construtor / 

descendentes / vendo-as e saudando-as / confessaram / 

estrangeiros / peregrinos / envergonha / submetido / 

depositário / assegurada / descendência / prefiguração / ou 

outras. 
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COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
A Leitura é um eloquentíssimo elogio da fé, uma das 

mais notáveis páginas de toda a Escritura. Depois de 

definir o que é a fé, mostra como todas as grandes 

figuras do Antigo Testamento resplandeceram por uma 

vida de fé. Aqui temos apenas um pequeno extrato do 

capítulo 11 da epístola. 

V. 1 – «A fé é a garantia dos bens que  

se esperam» 

 As realidades que esperamos na outra vida ainda 

não são uma realidade de que tenhamos uma posse 

palpável, mas a fé é já uma base ou garantia de que 

estão ao nosso alcance. Mas há uma outra 

interpretação que entende o termo grego (traduzido no 

lecionário por garantia), «hypóstasis» (substância, à 

letra, o que está por baixo, o suporte) no sentido 

de consistência: assim, a fé como que dá corpo e 

consistência na alma do crente àquelas realidades 

divinas reveladas por Deus que esperamos vir a possuir 

em plenitude, (mas, para uma pessoa que não tenha fé, 

aparecem como inconsistentes, mera alienação,). 

«A certeza das realidades que não se veem» 

 «A certeza das realidades que não se veem». O 

termo grego élenkhos foi traduzido pela palavra 

«certeza», com efeito, assim como   uma  demonstração 

nos dá a certeza de algo não evidente por si, assim 

também a fé nos dá a certeza de todas as verdades 

divinas que se não veem, uma vez que a fé se apoia 

numa revelação de Deus que não se engana nem nos 

pode enganar. 

V. 8-19 – O exemplo da fé de Abraão 

O exemplo da fé de Abraão está em relação com 

diversas passagens do Génesis do «ciclo de Abraão» 

(Gn 12, 1 – 23, 20). 

V. 10 – «A pátria celeste» 

Cidade… cujo arquiteto e construtor é Deus», isto é, 

«a pátria celeste» (cf. v. 16). Esta passagem concorda 

com uma tradição judaica que diz que Deus mostrou a 

Abraão a Jerusalém celeste (cf. Apocalipse Siríaco de 

Barukh). 

V. 11 – Incredulidade de Sara 

Pela fé, também Sara... A inicial incredulidade de 

Sara acabou por dar lugar a uma atitude de fé 

(cf. Gn 18, 10-13). 

V. 19 – «Prefiguração» 

«Prefiguração» (à letra, «parábola», também se 

podia traduzir por «símbolo»). Desde os Padres 

Apostólicos que a Tradição da Igreja viu no Sacrifício de 

Isaac uma figura da Morte e Ressurreição (a 

recuperação do filho) de Cristo. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Mt 24, 42a.44 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Senhor recomenda-nos que nos mantenhamos atentos e 

vigilantes, para acolhermos as Suas inspirações em cada 

momento. Como é importante a virtude teologal da fé! 

 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

Vigiai e estai preparados, 

porque na hora em que não pensais virá o Filho do 

homem. 
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Forma longa:  Lc 12, 32-48.       
Forma breve:  Lc 12, 35-40. 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: 

[32«Não temas, pequenino rebanho, porque 

aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino. 33Vendei 

o que possuís e dai-o em esmola. Fazei bolsas 

que não envelheçam, um tesouro inesgotável 

nos Céus, onde o ladrão não chega nem a traça 

rói. 34Porque onde estiver o vosso tesouro, aí 

estará também o vosso coração.] 
35Tende os rins cingidos e as lâmpadas 

acesas. 36Sede como homens que esperam o 

seu senhor voltar do casamento, para lhe 

abrirem logo a porta, quando chegar e 

bater. 37Felizes esses servos, que o senhor, ao 

chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos 



digo: cingir-se-á e mandará que se sentem à 

mesa e, passando diante deles, os servirá. 38Se 

vier à meia-noite ou de madrugada, felizes 

serão se assim os encontrar. 39Compreendei 

isto: se o dono da casa soubesse a que hora 

viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua 

casa. 40Estai vós também preparados, porque 

na hora em que não pensais virá o Filho do 

homem». 

[41Disse Pedro a Jesus: «Senhor, é para 

nós que dizes esta parábola, ou também para 

todos os outros?» O 42Senhor respondeu:  

«Quem é o administrador fiel e prudente que o 

senhor estabelecerá à frente da sua casa, para 

dar devidamente a cada um a sua ração de 

trigo? 43Feliz o servo a quem o senhor, ao 

chegar, encontrar assim ocupado. 44Em 

verdade vos digo que o porá à frente de todos 

os seus bens. 45Mas se aquele servo disser 

consigo mesmo: ‘O meu senhor tarda em vir’; e 

começar a bater em servos e servas, a comer, 

a beber e a embriagar-se, 46o senhor daquele 

servo chegará no dia em que menos espera e a 

horas que ele não sabe; ele o expulsará e fará 

que tenha a sorte dos infiéis. 47O servo que, 

conhecendo a vontade do seu senhor, não se 

preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará 

muitas vergastadas. 48Aquele, porém, que, sem 

a conhecer, tenha feito ações que mereçam 

vergastadas, levará apenas algumas. A quem 

muito foi dado, muito será exigido; a quem 

muito foi confiado, mais se lhe pedirá».] 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

 
 
 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Na sequência do Domingo anterior (Lc 12, 13-21), 

este trecho é extraído duma secção do III Evangelho 

(Lc 12 – 14), em que predominam os ensinamentos de 

Jesus, sobretudo os de carácter escatológico (do fim 

dos tempos, do fim do mundo, do fim de cada um de 

nós), com apelos à vigilância e a viver desprendido, com 

os olhos postos no reino que há de vir. A Leitura 

começa (vv. 32-34) com o final da longa exortação ao 

abandono na Providência amorosa de Deus e ao 

desprendimento dos bens efémeros. 

V. 32 – «Pequenino rebanho» 

 Apesar de poucos e sem recursos humanos, os 

discípulos nada têm a temer, pois foram admitidos no 

Reino de Deus que é indestrutível (cf. Lc 1, 33). 

 

V. 33-34 – «Tesoiro inesgotável nos Céus» 

 O texto paralelo de São Mateus é mais 

desenvolvido (cf. Mt 6, 19-21). Como o nosso coração é 

forçosamente atraído pelo que ele julga ser o «tesoiro», 

temos de ter a sensatez de não nos defraudarmos a nós 

próprios erigindo um tesoiro – bem supremo, fim 

último – as coisas da terra, trocando o efémero e 

caduco pelo eterno. As boas obras, a esmola e as obras 

de misericórdia em geral (cf. Mt 25, 31-46) constituem 

uma riqueza que não se perde, pois, essas obras terão 

uma recompensa eterna nos Céus.  

V. 35-48 – Três parábolas 

Na forma longa do Evangelho de hoje, podemos 

distinguir três parábolas: a dos criados vigilantes (vv. 35-

36), a do ladrão (v. 39) e a dos servos administradores 

(o fiel: vv. 42-44 e o infiel: vv. 45-48). As duas primeiras 

referem-se à necessidade da vigilância e a terceira à 

necessidade da fidelidade. 

V. 35-37a – «Rins cingidos» 

«Rins cingidos», isto é, as cintas apertadas, num 

gesto então habitual, próprio de quem, para trabalhar, 

arregaçava a túnica com um cinto. «As lâmpadas 

acesas», isto é, em atitude de vigilância ao longo da 

noite; é assim que devem estar vigilantes os discípulos 

de Jesus, «como homens que esperam o seu senhor 

voltar do casamento», a uma hora incerta. 

V. 37b – «Em verdade vos digo... os servirá» 

Aqui já deixamos propriamente de ter a «parábola», 

uma vez que se acabou toda a «semelhança» com a 

vida corrente: não são os servos a servir o seu patrão 

(cf. 17, 7-9), mas é o dono a servir os criados! É uma 

alegoria que exprime como, no momento da sua vinda, 

Jesus recompensará, um a um – «passando diante 

deles» – os seus servos vigilantes, servindo-lhes o 

«banquete» da vida eterna. 

V. 39 – «A que hora viria o ladrão» 

 Esta segunda parábola, que já não se refere a um 

criado, mas a um senhor, é também um convite à 

vigilância, pondo em evidência como a vinda do Senhor 

será de improviso, sem o dono da casa poder calcular o 

dia do assalto; os criados da parábola anterior sabiam 

que era naquela noite que o seu patrão chegava da 

boda, embora ignorassem a hora, mas aqui o dono da 

casa não sabe nem o dia nem a hora. Daqui o sério 

apelo: «Estai vós também preparados». 

V. 41 – «É para nós que dizes essa parábola?» 

 Esta pergunta de Pedro parece referir-se à primeira 

parábola, concretamente à afirmação de Jesus no v. 

37b, que muito o devia ter impressionado; mas Jesus 

não responde à pergunta, e propõe uma nova parábola,  
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a do administrador fiel (vv. 42-46), a mesma do «servo 

fiel e prudente» de Mt 4, 45-51, embora com um matiz 

próprio: precisamente o facto de se chamar este servo 

«administrador» indica a intencionalidade de referir a 

parábola aos apóstolos, «os administradores dos 

mistérios de Deus», de quem se exige uma fidelidade 

total (cf. 1 Cor 4, 1-2). 

V. 42-48a – Administradores temporários 

Na parábola, temos um criado feito administrador da 

casa durante um certo período de ausência do patrão, o 

qual tem de dirigir os criados e criadas e, 

concretamente, de lhes dar diariamente a sua ração de 

alimento. A parábola do administrador contempla duas 

hipóteses: a da administração fiel e sensata (vv. 42-44) 

e a da má administração (v. 45-46). Na primeira, a 

condição é posta sob a forma duma pergunta retórica (v. 

42) que equivale à afirmação: «se o administrador que o 

senhor colocou à frente do seu pessoal, para lhe dar, no 

devido tempo, a sua ração de trigo, for fiel e prudente..., 

pô-lo-á à frente de todos os seus bens». 

V. 48b – «A quem muito foi dado…» 

Temos aqui a forma impessoal da voz passiva para, 

segundo o costume judaico, evitar pronunciar o nome 

inefável de Deus, por motivo de respeito, equivalendo a: 

«a quem Deus muito deu...». Os versículos 47-48, que 

não aparecem no lugar paralelo de São Mateus, 

explicitam como no dia de juízo haverá uma 

desigualdade de castigos proporcionada à responsa-

bilidade de cada um. É fácil perceber que os discípulos 

de Jesus são aqueles que «sabem o que o Senhor 

quer» (v. 47) e aqueles «a quem muito foi dado» (v. 48).  
  

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

 

1 
 

Pela santa Igreja católica, pequeno rebanho de Cristo, 

para que o Senhor a proteja em toda a terra 

e a mantenha pobre, vigilante e servidora, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelos homens que governam as nações, 

para que estejam ao serviço dos mais pobres 

a quem falta o pão de cada dia, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos judeus, muçulmanos e cristãos, 

para que a fé que professam no Deus único 

os ensine a ser bons e a perdoar, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos que trabalham no campo e dele vivem, 

para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis, 

colheitas abundantes e o dom da paz, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Por todos nós aqui presentes em assembleia, 

para que Deus nos converta à sua Palavra 

e nos perdoe todos os pecados, 

oremos, irmãos. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 147,12.14 

Louva, Jerusalém, o Senhor,  

que te saciou com a flor da farinha. 
 

     OU:     
 

Jo 6, 52 

O pão que Eu vos darei, diz o Senhor,  

é a minha carne pela vida do mundo. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Jesus, verdadeiramente presente na Sagrada 

Comunhão, é penhor de vida eterna. Com Ele estamos 

vigilantes.  Vamos recebê-LO com muita fé, esperança, 

amor e gratidão. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Verdadeiramente conscientes da brevidade desta 

vida e iluminados pela luz da fé, vamos viver numa 

constante vigilância para sempre estarmos preparados 

para o encontro definitivo com o Senhor. 
  

 

 
 

Quando a minha voz se calar com a minha morte,  

a minha canção continuará viva.  
 

(Tagore) 
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Feliz o Povo que o Senhor 

escolheu para Sua herança 
 
“Feliz o Povo que o Senhor escolheu para Sua 

herança”. Assim afirmámos no Salmo de hoje. E assim 

acontecerá. O amor deste Senhor é infinito e como Ele é 

omnipotente, nada poderá faltar a esse Povo escolhido. 

Ele e só Ele pode dar solução a todos os problemas e 

dificuldades humanas. 

Pelo batismo pertencemos de direito a esse Povo de 

Deus. Todavia para Lhe pertencermos de fato, é 

necessário que assumamos, com convicção, esse 

mesmo batismo, isto é, que vejamos no Senhor o que 

Ele é realmente – o Pai. E nós vivamos 

verdadeiramente como Seus filhos. Esta vida de filhos 

de Deus será uma realidade na medida em que 

vivermos a nossa fé. Dessa fé, que nos dá segurança 

na vida, nos falam de uma maneira especial, as Leituras 

da Missa de hoje. 
 

 

 
 

 

 
     Só pela fé nos reconhecemos 

como herança de Deus 
  
Feliz de quem se reconhece herança de Deus! Tão 

consoladora realidade só poderá ser conhecida pelo 

dom inestimável da fé. Como é importante possuir esta 

virtude teologal! Deus. Nosso Pai colocou-a em cada um 

de nós no dia do nosso Batismo. Depende de nós que 

esta virtude essencial à nossa vida espiritual, cresça, 

diminua ou até mesmo desapareça. É importantíssimo 

alimentá-la. O Povo de Israel, como nos recorda a 

primeira Leitura da Missa de hoje, lembrava os factos 

que o Senhor havia realizado em seu favor, para os 

libertar da escravatura do Egipto. E a segunda Leitura 

apresenta-nos o exemplo dos nossos pais da fé: Abraão 

e sua esposa Sara. Graças à fé que animava as suas 

vidas, tudo em que verdadeiramente acreditavam, se 

realizou. 
 

 

 
 

 

 

Só à luz da fé podemos 

reconhecer o verdadeiro valor 

de todas as coisas  
 

As parábolas contadas por Jesus e que o Sagrado 

Evangelho de hoje nos recorda, são um alerta para um 

acordar para o verdeiro valor das coisas. Sem a fé 

corremos o risco vivido pelo rico avarento, da parábola 

contada no domingo passado: “tens riquezas, vive, goza 

a vida... mas o Senhor chamou-o a contas naquela 

mesma noite”. 

Viver iluminados pela fé 

Viver iluminados pela fé, exige que não nos 

deixemos “prender” pelas riquezas do mundo, que são 

sempre ilusórias e passageiras. A boa administração 

das mesmas consistirá em as saber distribuir aos 

pobres e em as aplicar em obras de apostolado e 

caridade. Essas serão guardadas em bolsas que não 

envelhecem. 

Viver a fé é estar sempre “vigilantes 

Viver a fé é estar sempre “vigilantes, com as 

lâmpadas acesas e rins “cingidos” prontos para a 

caminhada que nos leva à eternidade. 

Não deixar entrar o ladrão 

Viver a fé é estar atento para “não deixar entrar o 

ladrão”. Esta exigência impõe-se a todos. Ninguém está 

excluído. 

Senhor, aumenta-nos a fé 

Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Só 

assim poderemos usufruir da eterna felicidade, que o 

Senhor, nosso Pai a todos quer dar. Só assim seremos 

a Sua herança. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre  
   

«É esta nossa esperança de possuir o Reino na 

eternidade que nos impele a agir 

para melhorar as condições da vida terrena,  

de maneira especial dos irmãos mais frágeis.» 
 

Na página do Evangelho de hoje (cf. Lc 12, 32-48), 

Jesus fala aos seus discípulos sobre a atitude que 

devem assumir em vista do encontro final com Ele, 

explicando que a expetativa de tal encontro deve impelir 

a uma vida rica de obras boas. Entre outras coisas, diz: 

«Vendei o que possuís e dai-o de esmola; fazei para vós 

bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos 

céus, onde o ladrão não chega e a traça não o destrói» 

(v. 33). Trata-se de um convite a dar valor à esmola 

como obra de misericórdia, a não colocar a confiança 

nos bens efémeros e a utilizar as coisas sem apego 

nem egoísmo, mas segundo a lógica de Deus, a lógica 

da atenção ao próximo, a lógica do amor. Nós podemos 

viver muito apegados ao dinheiro e possuir grandes 

bens, mas no final não os poderemos levar connosco. 

Recordai-vos que «o sudário não tem bolsos». 

O ensinamento de Jesus continua com três breves 

parábolas sobre o tema da vigilância. Isto é importante:  
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a vigilância, estar atento, ser vigilante na vida. A 

primeira é a parábola dos servos que de noite aguardam 

a volta do seu senhor. «Bem-aventurados os servos aos 

quais o senhor encontrar vigiando, quando vier!» (v. 37): 

é a bem-aventurança de esperar o Senhor com fé, 

permanecendo pronto, em atitude de serviço. Ele faz-se 

presente cada dia, bate à porta do nosso coração. E 

bem-aventurado será aquele que lhe abrir a porta, 

porque receberá uma grande recompensa: com efeito, o 

próprio Senhor será o Servo dos seus servos — é uma 

bonita recompensa! — e no grandioso banquete do seu 

Reino Ele mesmo passará a servi-los. Mediante esta 

parábola, ambientada de noite, Jesus apresenta a vida 

como uma vigília de espera ativa, um prelúdio ao dia 

resplandecente da eternidade. Para podermos aceder a 

ela é preciso que estejamos prontos, acordados e 

comprometidos no serviço ao próximo, na consoladora 

perspetiva de que no «além” já não seremos nós que 

serviremos a Deus, mas será Ele mesmo que nos 

acolherá à sua mesa. Pensando bem, isto já acontece 

hoje, cada vez que encontramos o Senhor na oração, ou 

então quando servimos os pobres, mas sobretudo na 

Eucaristia, onde Ele prepara um banquete para nos 

alimentar com a sua Palavra e com o seu Corpo. 

A segunda parábola tem como imagem a vinda 

imprevisível do ladrão. Isto exige a vigilância; com 

efeito, Jesus exorta: «Estai, pois, preparados, porque na 

hora em que não pensais virá o Filho do Homem» (v. 

40). O discípulo é aquele que espera o Senhor e o seu 

Reino. O Evangelho esclarece esta perspetiva com a 

terceira parábola: o administrador de uma casa, depois 

da partida do patrão. No primeiro caso, o administrador 

cumpre fielmente os seus deveres e recebe a 

recompensa. No segundo caso, o administrador abusa 

da sua autoridade e bate nos seus servos; por isso, 

quando o patrão voltar repentinamente, será punido. 

Esta cena descreve uma situação frequente inclusive 

nos dias de hoje: muitas injustiças, violências e 

maldades quotidianas brotam da ideia de nos 

comportarmos como senhores da vida dos outros. Nós 

temos um único Senhor, que não gosta de ser chamado 

«patrão», mas sim «Pai». Todos nós somos servos, 

pecadores e filhos: Ele é o único Pai. 

Hoje Jesus recorda-nos que a expetativa da bem-       

-aventurança eterna não nos dispensa do compromisso 

de tornar o mundo mais justo e mais habitável. Aliás, é 

exatamente esta nossa esperança de possuir o Reino 

na eternidade que nos impele a agir para melhorar as 

condições da vida terrena, de maneira especial dos 

irmãos mais frágeis.  

A Virgem Maria nos ajude a ser pessoas e 

comunidades não niveladas no presente ou, pior, 

nostálgicas do passado, mas orientadas para o futuro de 

Deus, para o encontro com Ele, nossa vida e nossa 

esperança. 

    Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro, agosto de 2016 
 

 

 

  
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 08 – S. Domingos (Presbítero). 

Dia 09 – S. Teresa Benedita da Cruz (Virgem e 

Mártir. Padroeira da Europa).   

Dia 10 – S. Lourenço (Diácono e Mártir).  

Dia 11 – S. Clara (Virgem). 

Dia 12 – S. Joana Francisca de Chantal (Religiosa). 

Dia 13 – Santa Maria no Sábado. 

– S. Ponciano (Papa) e S. Hipólito (Presbítero, 

Mártires). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 Ânforas e odres de vinho e azeite 
 

Nos tempos de Jesus, ser rico era ter muitos bens. 

Poucas pessoas tinham moedas. O vinho era uma 

riqueza que se conserva em odres ou em ânforas de 

argila seladas. Um odre é uma peça de couro, 

geralmente de cabra, cozida e impermeabilizada com 

piche derretido por todos os lados menos pelo gargalo. 

As ânforas eram recipientes de argila cozida. O vinho e 

o azeite envasilhados deste modo eram guardados nas 

adegas e eram transportados com facilidade. O azeite 

da Galileia era de grande qualidade e exportava-se para 

todo o mundo conhecido, até à cidade de Roma. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (141) 
 

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” 

Às vezes, tem de doer como nunca para nunca mais 

doer. Às vezes, tens de te perder muito para te 

conseguires encontrar. Às vezes, tens de ter muito 

medo e obrigar-te a continuar. Às vezes, tens de deixar 

para trás todos os mapas que outros (te) querem 

cartografar. Às vezes, tens de seguir em frente e 

aprender a conjugar o único verbo que te ensina a 

respirar: o verbo «acreditar». 

Um dia, repetes a ti mesma que «recomeçar» é (e 

será sempre) uma palavra de esperança. Que «fé» 

também se conjuga como um verbo de força. Que o 
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filtro (cinzento ou colorido) com que vês a vida nasce 

(sempre) do lado de dentro. E que em todos os dias de 

mar agitado – se estiveres atenta – terás sempre ao 

lado as tuas âncoras e os teus salva-vidas. 

Que a vida te dê ombros mais fortes para todas as 

cargas pesadas. E que te lembres disto: a hora certa 

chega sempre. 
 

– «Fé» também se conjuga como um verbo de 

força. 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, dá-me forças para colocar esperança  

nas minhas aflições. 
 

Dá-me forças para que o meu amor seja generoso 

e dê frutos. 
 

Dá-me forças para ajudar sempre ao pobre  

e para não dobrar o joelho  

diante de quem exclui os outros. 
 

Dá-me forças para levantar o meu pensamento  

a Ti cada manhã. 
 

Porque Tu és o Deus bom que caminha  

ao meu lado.  
 

 

 
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de agosto, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 
 

– Pelos pequenos e médios empreendedores. 
 

Rezemos para que os pequenos e médios 

empreendedores, atingidos fortemente pela crise 

económica e social, encontrem os meios necessários 

para prosseguir com a própria atividade, ao serviço das 

comunidades onde vivem. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.   1   .       
 

A mulher e o melão,  

o calado é o melhor. 
 

 

.   2   .       
 

Melão é…, 

 melão é pão. 
 

.   3   .       
 

Melão e queijo, 

 tomá-los a peso.  
 

.   4   .       
 

À laranja e ao fidalgo, o que quiser;  

ao limão e ao vilão, o que tiver. 
 

.   5   .       
 

Mais vale laranja em janeiro,  

que maçã de madureiro. 
 

.   6   .       
 

Laranja antes de Natal, 

 livra de catarral. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JOSÉ MARIA MATOS, na próxima quinta-feira, dia 

11 de agosto.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– LURDES NETO, na próxima sexta-feira, dia 12 de 

agosto.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  
  

O Jornal do Leitor deseja à Lurdes e ao J. M.ª 

Matos, muitas felicidades.  

Parabéns a ambos! 
 

 

  
 

 

 

H u m o r 
 

ECONOMIZAR 
 

Diz a mãe para o filho: 

– Com os géneros alimentícios tão caros como 

estão, não te parece extravagância, Huguinho, comeres 

manteiga e marmelada no pão, ao mesmo tempo? 

Responde o Huguinho: 

– Pelo contrário, mamã! Não vês que o mesmo 

bocado de pão serve para as duas coisas? 
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ANÁLISES 
 

O Tiago encontrou o seu amigo Alfredo com um 

barril a rebolar pela rua fora, e pergunta-lhe: 

– Aonde vais, Alfredo? 

– Vou ao médico. 

– E levas esse barril? 

– Sim, fui consultá-lo no princípio do ano, e ele 

disse-me que voltasse a passar pelo seu consultório no 

fim do Verão… e que levasse as urinas!...  

 

LUXO 
 

A Manuela, nova-rica, estava fazendo alarde da sua 

riqueza e, então, dizia: 

– Eu limpo os meus brilhantes com amoníaco, os 

meus rubis com vinho de Bordéus, as minhas 

esmeraldas com champanhe e as minhas safiras com 

leite. 

– Eu não limpo as minhas joias – observou 

serenamente a Emília que estava a seu lado –, quando 

estão sujas, deito-as fora. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
07-08-2022 

 XIX 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 Filipa Moreira Jorge Moreira 

1.ª LEITURA Armanda Nunes Maria Guiomar 

2.ª LEITURA Fernanda Olinda Rita Mendes 

ORAÇ. UNIV. Filipa Moreira Jorge Moreira 
 

 

  CONTINUA 

NA COLUNA 

AO LADO 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Toni Moreira Alexandra Brito 

LOCAL - 2   Inês Sousa Maria Guiomar 

LOCAL - 3 Manuel Santos Filipe Freitas 

LOCAL - 4 Maria José 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 Jorge David Cátia Vanessa 

2.ª Leitura Carla Sónia Raquel 

Oraç. Univ. Inês Pacheco Salomé Nóbrega 
 

 

 

E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC Olga José Pedro 

2.º MEC Conceição Paula 

3.º MEC Maria José Antero 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

A única maneira  

de ganhar uma discussão 

é evitá-la. 
 

(D. Carnegie) 
 

 

 

Jornal concluído em 20 de junho. 
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