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XX DOM. COMUM – 14-08-2022 
 

 
 

 

 

XX Domingo Comum 
 

Jesus anima-nos a viver este encontro com Ele para 

nos enchermos do fogo do Seu amor, que veio acender 

na terra. E assim sermos verdadeiramente felizes e 

comunicarmos aos outros essa mesma felicidade. 

O pecado afasta-nos d`Ele e rouba-nos a alegria. 

Por isso, examinemo-nos e peçamos perdão. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 83, 10-11 
 

Senhor Deus, nosso protetor,  

ponde os olhos no rosto do vosso Ungido.  

Um dia em vossos átrios vale mais de mil longe de Vós. 
  

 

 
 

 

 

Introdução 
 

UM SÓ DESTINO 

ACOMUNA (ESTÃO DE ACORDO) OS PROFETAS 
 

Causa admiração a facilidade e a rapidez com que o 

ceticismo, o descrédito ou o escárnio, conseguem 

arrefecer o entusiasmo, apagar as ideias, tornar inócuos 

(tornar inúteis) os ensinamentos mais nobres. 

Certamente que cada um de nós, conhecemos 

jovens que, movidos por uma paixão sincera, se 

empenharam a construir um mundo novo e uma Igreja 

mais evangélica. Porém, passados poucos anos, 

amainaram (baixaram) as bandeiras e renunciaram aos 

sonhos. Ou seja, deitaram “a toalha ao chão”. Porquê?  

– interrogámo-nos. E concluímos: Porque se adaptaram 

à mentalidade dominante, ou seja, aquilo que antes 

consideravam fútil, efémero, banal. E fizeram-no 

porquê? – continuamos a interrogar-nos. Seria por 

comodidade, por oportunismo? Alguns talvez sim, mas 

outros renunciaram com profundo desgosto aos ideais e 

aos projetos juvenis porque… se deixaram tomar antes 

de tudo pelo desencorajamento e depois pela 

resignação. Não tinham contado com a oposição, com 

as resistências, com os conflitos nem com as 

dificuldades e, por isso, não resistiram. 

Já sabemos isto e tu, Leitor, também sabes que, 

quem se em se empenha na comunidade, com 

dedicação, com verdade e com sinceridade e espera a 

aprovação, o louvor, o apoio para com as iniciativas que 

desenvolve, pelo tempo e energias que dedica, acaba 

por descobrir que tudo isto é uma ilusão! Não tardará 

muito até que comecem a criticar maldosas, as invejas,  
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os ciúmes. E estamos ainda no âmbito das 

incompreensões e dos normais dissabores. O contraste 

torna-se mais sério quando entram em jogo escolhas 

eclesiais decisivas, a adesão a novas perspetivas 

abertas pelo Concílio, as propostas evangélicas 

incompatíveis com a lógica deste mundo. Então a 

hostilidade manifesta-se abertamente e assume todas 

as variantes que vão desde o insulto, à calúnia, à 

marginalização, ao “linchamento” moral.  

Ora, quem se sente hostilizado desta maneira, é 

tentado e desencorajar-se e a pôr em discussão as 

escolhas que fez. A tentação de se adequar à 

mentalidade dominante, aos princípios e aos valores 

considerados normais, torna-se quase irresistível. Por 

vezes, o resultado é um virar-costas, é o abandono. 

Jesus avisou os seus discípulos sobre este perigo: 

«Se o mundo vos odeia, reparai que, antes que a vós, 

me odiou a mim. Se viésseis do mundo, o mundo 

amaria o que é seu» (Jo 15, 18-19). – Vale a pena 

continuar a ler até ao versículo 25. 

Tranquilizou os seus ânimos perplexos e vacilantes, 

recordando que um destino dramático acomuna (põe-

nos de acordo), desde sempre, todos os justos: «Era 

precisamente assim que os pais deles (os seus 

antepassados) tratavam os profetas… Ai de vós, 

quando todos disserem bem de vós! Era precisamente 

assim que os pais deles tratavam os falsos profetas» (Lc 

6, 23.26). 

– Seja reconhecida, Senhor, a verdade dos 

teus profetas. 
 

 

  
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Jr 38, 4-6.8-10 

 

  

MONIÇÃO: 
 

O profeta Jeremias foi perseguido por causa da missão que 

tinha recebido de Deus: convidar à conversão e avisar das 

desgraças que iriam cair sobre Jerusalém se não se 

convertesse. Deus permitiu essas perseguições, mas não 

abandonou o profeta. 

  

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 
Leitura do Livro de Jeremias 
 

Naqueles dias, 4os ministros disseram ao rei 

de Judá: «Esse Jeremias deve morrer, porque 

semeia o desânimo entre os combatentes que 

ficaram na cidade e também todo o povo com 

as palavras que diz. Este homem não procura o 

bem do povo, mas a sua perdição». 5O rei 

Sedecias respondeu: «Ele está nas vossas 

mãos; o rei não tem poder para vos 

contrariar». 6Apoderaram-se então de Jeremias 

e, por meio de cordas, fizeram-no descer à 

cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio 

da guarda. Na cisterna não havia água, mas 

apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. 

Entretanto, 8Ebed-Melec, o etíope, saiu do 

palácio e falou ao rei: 9«Ó rei, meu senhor, 

esses homens procederam muito mal tratando 

assim o profeta Jeremias: meteram-no na 

cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não 

há pão na cidade». 10Então o rei ordenou a 

Ebed-Melec, o etíope: «Leva daqui contigo três 

homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, 

antes que ele morra». 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

  

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Nesta leitura, temos “Narrador” (que inicia logo o texto), os 

“Personagens” ministros do “rei de Judá” (que a transbordarem 

de ódio, exigem e propõem ao rei, a morte de Jeremias), o rei 

Sedecias (que aceita e entrega o profeta nas mãos dos 

malfeitores) e Ebed-Melec o etíope (através do qual Deus se 

serve para salvar Jeremias de morrer). 

Já percebes: vais ter de transmitir à assembleia que o 

profeta Jeremias, o homem de Deus, é rejeitado pelos seus 

concidadãos, como inimigo da sua pátria, que tão 

ardentemente amava, e que, por fim, Deus salva-o de morrer 

na cisterna. Para o conseguires, tens de usar os vários tons de 

voz, adequados a cada situação e personagem: acusar com 

“inveja e mentira” (voz brava); pedir clemência ao rei “com 

piedade” (voz meiga e doce); resposta do rei ao pedido do 

etíope (voz de medo) – o rei só espera ir a tempo de salvar 

Jeremias de morrer.  

Atenção aos nomes: rei Sedecias / príncipe Melquias / 

Ebed-Melec, o etíope. E às palavras: desânimo / perdição / 

contrariar / atolou-se / ou outras que queiras selecionar. 
 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

A nossa leitura escolhida em função do Evangelho 

de hoje é extraída de parte final da segunda parte 

(biográfica) do livro de Jeremias (26, 1 – 45, 5), a  
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chamada «paixão de Jeremias» (37, 1 – 44, 30): no 

tempo do rei Sedecias, ele é metido na prisão sujeito a 

maus-tratos e humilhações. Jeremias é considerado 

uma figura de Cristo sofredor, corajoso e paciente, um 

sinal de contradição. 

v. 4 – «Jeremias semeia o desânimo  

entre os combatentes». 

O profeta de Anatot não se cansou de advertir o rei e 

o povo de que a solução, em face da ameaça de 

Nabucodonosor, rei da Babilónia, era negociar a 

rendição. Os altos funcionários, obcecados pela sua 

visão humana, não querem ouvir Jeremias e acusam-no 

de traidor à pátria, pois os seus oráculos são de molde a 

desalentar os combatentes. 

v. 5 – «O rei Sedecias» 

O rei Sedecias, tinha sido posto no trono pelo 

próprio Nabucodonosor, quando entrou vitoriosamente 

em Jerusalém no ano de 598 e levou para a Babilónia o 

rei Joaquim (filho) à frente dos prisioneiros. Sedecias, 

seu tio, era fraco e deixava-se manobrar facilmente 

pelos cortesãos e, ainda que respeitasse o profeta, não 

tinha uma fé suficientemente forte para seguir os seus 

oráculos. A falta de fé do rei havia de custar muito caro 

a todo o povo, pois em 587 foi o incêndio da cidade e do 

templo, o exílio e o fim do reino de Judá; Sedecias é 

preso, são-lhe arrancados os olhos, após terem 

presenciado o massacre dos seus próprios filhos. A 

tremenda catástrofe podia ter sido evitada se o rei 

tivesse dado atenção à voz de Deus, contra os cálculos 

meramente humanos. 

v. 7 – Ébed-Mélec. 

Ébed-Mélec é um negro estrangeiro, um oficial 

cusita, quem desta vez salvou a vida do homem de 

Deus, rejeitado pelos seus concidadãos como inimigo 

da sua pátria, que tão ardentemente amava. 
 

 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 39 (40), 2.3.4.18 (R. 14b) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo é um cântico de confiança em Deus e de súplica 

na aflição. 

 

REFRÃO: 
 

SENHOR, SOCORREI-ME SEM DEMORA. 

 
SALMO: 

 

Esperei no Senhor com toda a confiança  

e Ele atendeu-me. 

Ouviu o meu clamor  

e retirou-me do abismo e do lamaçal, 

assentou os meus pés na rocha 

e firmou os meus passos. 
  

Pôs em meus lábios um cântico novo, 

um hino de louvor ao nosso Deus. 

Vendo isto, muitos hão de temer 

e pôr a sua confiança no Senhor. 
  

Eu sou pobre e infeliz: 

Senhor, cuidai de mim. 

Sois o meu protetor e libertador: 

ó meu Deus, não tardeis. 
 

 

 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
Hb 12, 1-4 

 

 

MONIÇÃO: 
 

A Carta aos Hebreus anima-nos a ser valentes sem medo 

das tribulações, imitando a Jesus que sofreu voluntariamente o 

suplício da cruz por nosso amor. 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 1Estando nós rodeados de tão 

grande número de testemunhas, ponhamos de 

parte todo o fardo e pecado que nos cerca e 

corramos com perseverança para o combate 

que se apresenta diante de nós, 2fixando os 

olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da 

sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha 

ao seu alcance, Ele suportou a cruz, des-

prezando a sua ignomínia, e está sentado à 

direita do trono de Deus. 3Pensai n’Aquele que 

suportou contra Si tão grande hostilidade da 

parte dos pecadores, para não vos deixardes 

abater pelo desânimo. 4Vós ainda não 

resististes até ao sangue, na luta contra o 

pecado. 
 

Palavra do Senhor. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 

 

A leitura pretende transmitir à assembleia deste Domingo, 

uma mensagem muito forte.  

Nós, cristãos, estamos permanentemente a ser 

observados, para sermos alvo de críticas, mais das vezes 

negativas, do que positivas. Seremos outros, “se nos amarmos 

uns aos outros” (Jo 13, 35). Só que… “ferramo-nos”, porque 

não temos amor.  

Esta leitura vem “acordar-nos” para esta realidade e tu, 

foste o Leitor escolhido, para hoje servir de “despertador”. 

Prepara bem a leitura, utilizando as regras e técnicas que 

aprendeste. 

Aproveita para exercitar algumas palavras: rodeados / 

ponhamos (lê “ponhámos” e não “pônhamos”) / perseverança / 

ignomínia / hostilidade / deixardes / resististes / ou outras que 

pretendas selecionar. 
 
 

 

 

 
 
 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Na Leitura do Domingo anterior o autor sagrado 

tinha-nos feito considerar exemplos de fé intrépida 

(corajosa, porque arrojadas) no Antigo Testamento. 

Hoje, no capítulo seguinte, já perto do final da Epístola, 

temos uma empolgante exortação à constância na fé, 

lutando contra o pecado, num apelo a imitar a Jesus 

Cristo, «guia da nossa fé e autor da sua 

perfeição», Este texto, mais do que comentado, deve 

ser meditado, palavra por palavra. 

v. 4 – «Ainda não resististes até ao sangue». 

Os destinatários da epístola, embora estejam a 

passar por duras provações pelo facto de serem 

cristãos, como a prisão e a espoliação dos bens, ainda 

não tinham sido sujeitos ao martírio, como já acontecera 

a outros discípulos do Senhor (lembramos o martírio de 

Estêvão e de Tiago Maior…); a verdade é que têm de 

estar dispostos a dar a vida por Cristo, na luta contra o 

pecado, concretamente o pecado de apostasia (de 

abandono ou, pior, da renegação da fé). Aqui está 

presente a ideia paulina de que a vida cristã é uma luta, 

mas não uma luta qualquer, uma luta sangrenta como 

era a do pugilato sobretudo quando se usavam luvas 

com reforço metálico, a luta dos gladiadores. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Jo 10, 27 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus veio trazer à terra o fogo do amor de Deus e conta 

connosco para o espalhar. Aclamemo-lo com entusiasmo. 

 

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 12, 49-53 

 

 

EVANGELHO: 

 

 
 
 

 

Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: 49«Eu vim trazer o fogo à terra e que 

quero Eu senão que ele se acenda? 50Tenho de 

receber um batismo e estou ansioso até que 

ele se realize. 51Pensais que Eu vim estabelecer 

a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer 

a divisão. 52A partir de agora, estarão cinco 

divididos numa casa: três contra dois e dois 

contra três. 53Estarão divididos o pai contra o 

filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha 

e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a 

nora contra a sogra». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

O nosso texto evangélico de hoje move-se na linha 

do sinal de contradição que é Jesus (cf. Lc 2, 34), 

contradição a que está sujeito quem quer ser seu 

discípulo. 

V. 49 – «Eu vim trazer o fogo à terra». 

A linguagem de Jesus não é, evidentemente a dum  
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incendiário ou dum revolucionário político. Também não 

parece que se trate do fogo da desavença e do ódio a 

que se referem os vv. 51-53, como pensam alguns. O 

sentido deve buscar-se no contexto mais próximo, o v. 

50, onde se fala da Paixão e Morte redentora de Cristo, 

a prova máxima do seu amor, a qual levaria os crentes a 

uma correspondência de amor. É o Filho de Deus feito 

homem quem traz à terra o fogo do amor de Deus, de 

Deus que é fogo devorador (Dt 4, 24). 

V. 49 – «E que quero Eu senão que  

ele se acenda?» 

 A Neo-vulgata preferiu outra interpretação possível 

do original grego (que se escrevia sem pontuação nem 

separação de palavras): «…e qual é o meu desejo? 

Oxalá ele já estivesse ateado!». 

V. 50 – «Um batismo». 

É sem dúvida o «banho de sangue» da sua 

dolorosíssima Paixão (cf. Mc 10, 38). 

V. 51-53 – «Paz... divisão». 

Jesus não veio trazer uma paz mundana baseada 

numa satisfação egoísta das paixões, que é uma paz 

podre. Ele trouxe a paz (cf. Lc 2, 14; Jo 14, 27) baseada 

no amor de Deus acima de todas as coisas, e, por isso 

mesmo, os que não quiserem aceitar esse amor 

entrarão em desavença, mesmo no seio das famílias. 

Jesus não quer isso, mas permite-o ao respeitar a nossa 

liberdade. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 
 
 

 

1 
 

Por todas as Igrejas particulares e suas paróquias, 

pelos que aí dão testemunho da sua fé 

e pelos que sofrem por causa do Evangelho, 

oremos, irmãos. 
 

2   
 

Pelos governantes de todas as nações, 

pelos cidadãos perseguidos e humilhados 

e pelas vítimas da violência dos poderosos 

oremos, irmãos. 
 

3  
 

Pelas famílias divididas e sem paz, 

pelos filhos abandonados por seus pais 

e pelos pais a quem os filhos esqueceram, 

oremos, irmãos. 
 

4 

 

Pelos homens e mulheres de vida contemplativa, 

pelos religiosos, religiosas e lares cristãos 

e por todos os que Deus chama ao seu serviço, 

oremos, irmãos. 
 

5  
 

Por nós próprios que escutámos a Palavra, 

pela nossa conversão à sua mensagem 

e pelos nossos amigos e vizinhos, 

oremos, irmãos. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 129, 7 
 

No Senhor está a misericórdia,  

no Senhor está a plenitude da redenção. 

 

     OU: 
 

 Jo 6, 51-52 
 

Eu sou o pão vivo descido do Céu, diz o Senhor.  

Quem comer deste pão viverá eternamente. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Jesus veio até nós na consagração. Vamos agora 

acolhê-Lo em nosso coração, pedindo que nos abrase 

no fogo do Seu amor. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Queremos guardar a Palavra de Jesus, encher-nos 

do Seu amor e comunicá-lo a todos à nossa volta. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 

Dia 15 – Assunção da Virgem Santa Maria. 

Dia 16 – S. Estevão da Hungria. 

Dia 17 – S. Beatriz da Silva (virgem). 

Dia 19 – S. João Eudes (Presbítero). 

Dia 20 – S. Bernardo (Abade e Doutor da Igreja). 
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Eu vim trazer fogo à terra 
 

Jesus veio trazer à terra o fogo do amor de Deus. É 

um fogo que aquece os corações e os enche de vida. 

Hoje há tantos corações enregelados! Jesus quer 

comunicar-lhes o Seu amor e fazê-los felizes. Nós 

cristãos temos de encher-nos desse fogo e comunicá-lo 

àqueles que nos rodeiam. 

O calor faz crescer plantas e animais. Também o 

calor do amor de Deus faz crescer as almas, enche-as 

de energias para oferecer a Deus as tarefas de cada dia 

e trabalhar para que todos O conheçam e amem. Jesus 

enviou o Espírito Santo, amor incriado que une o Pai e o 

Filho desde toda a eternidade, para ficar em nós, em 

nossa alma, para nos comunicar a caridade, 

participação do amor do próprio Deus. “O amor de Deus 

foi difundido em nossos corações – diz São Paulo – pelo 

Espírito Santo que nos foi dado” (Rom 5, 5) 

É o amor que dá sentido à vida. É o amor que nos 

faz santos. Aqueles que veneramos nos altares não 

eram pessoas sem defeitos. Caíam e levantavam-se, 

uma e outra vez. Procuravam enamorar-se de Deus e 

assim alcançaram a perfeição. 
 

 

 
 

 

 

Fixando os olhos em Jesus 
  

Jesus é para nós o modelo que havemos de copiar 

em nossa vida. Havemos de avivar o desejo de nos 

parecermos com Ele. Temos de fixar os olhos n´Ele, 

como diz a Carta aos Hebreus: “Estando nós rodeados 

de tão grande número de testemunhas ponhamos de 

parte todo fardo e pecado que nos cerca... fixando os 

olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua 

perfeição” (da 2.ª Leitura). Os santos são essas 

testemunhas que nos rodeiam e nos animam, mas o 

modelo a copiar é Jesus. Ele veio viver a nossa vida, 

trabalhou na oficina de Nazaré, sujeitou-se ao 

sofrimento e à morte. Os santos procuraram parecer-se 

com Ele e por isso alcançaram a santidade. D´Ele 

receberam toda a graça; por isso Ele é o autor da sua 

perfeição. 

Sobretudo temos de pôr os olhos em Jesus para 

sofrer as contrariedades da vida, para enfrentar as 

perseguições que atingiram os primeiros cristãos e 

continuam a bater à porta dos cristãos do nosso tempo. 

Os cristãos têm de ser valentes, não ter medo da 

cruz, ser capazes de encontrar a alegria mesmo no 

meio dos sofrimentos. São Lourenço, que a Igreja 

celebrou há poucos dias (10 de agosto), era diácono em 

Roma e tinha ânsias do martírio. Foi preciso que o papa, 

de que era colaborador diligente, o proibisse de se 

expor a ser descoberto. Foi preso e condenado a ser 

queimado vivo numa grelha de ferro. No meio das 

chamas gracejava com o carrasco: – já me podes virar, 

porque já estou assado deste lado. 

Os mártires encontravam força e alegria em Jesus e 

na certeza de irem vê-Lo faca a face. 
 

 

 
 

 

 

Para não vos deixardes abater 

pelo desânimo 
  

Não podemos deixar-nos vencer pelo desânimo. Foi 

Jesus que disse antes de morrer: Não temais, Eu venci 

o mundo (Jo 16,33). Ele vence sempre porque tem todo 

o poder. Com Ele também nós venceremos, se O 

amamos, se lutamos unidos a Ele. 

Vale a pena trabalhar para espalhar no mundo o 

amor de Deus. São Francisco de Assis clamava: “o 

Amor não é amado”. Tantos andam pelo mundo atrás de 

bolas de sabão. Pensam que são felizes atrás das 

vaidades, dos prazeres terrenos, atrás das riquezas que 

lhes fogem das mãos. E esquecem-se do Senhor de 

todos tesouros e de todas as alegrias. 

Temos de lhes gritar: — porque desperdiçais a 

vossa vida em bugigangas que não valem a pena? 

Porque correis atrás de sonhos vãos, de felicidade? Só 

Cristo tem palavras de vida eterna. 

“Não vos dá vontade de gritar à juventude buliçosa 

(agitada e inquieta) que vos rodeia: — Loucos! Deixai 

essas coisas mundanas que amesquinham o coração... 

e muitas vezes o aviltam..., deixai isso e vinde connosco 

atrás do Amor?” (São Josemaria, Caminho 790). 

Temos de encher-nos do ardor de São Francisco 

Xavier e comunicar aos que nos rodeiam, o fogo do 

amor de Jesus. Animemos os nossos migrantes a 

levarem aos outros países em que trabalham, as 

riquezas da fé cristã. 

Lutemos por ser santos e por levar os outros a 

Cristo.Com perseverança que nada faça desanimar. 

“Bendita perseverança a do burrico de nora! —

Sempre ao mesmo passo. Sempre as mesmas voltas. 

— Um dia e outro; todos iguais. Sem isso, não haveria 

maturidade nos frutos, nem louçania na horta, nem o 

jardim teria aromas. Leva este pensamento à tua vida 

interior. 

Qual é o segredo da perseverança? O Amor. – 

Enamora-te. e não «O» deixarás” (Ib. 998-999). 

Peçamos à Virgem nos ajude a encher-nos do amor 

de Seu Filho e a levá-lo aos. Outros, com valentia e sem 

desanimar 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
 

«Se a Igreja não receber este fogo,  

ou se não o deixar entrar em si, tornar-se-á  
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uma Igreja arrefecida, 

ou apenas tíbia, incapaz de dar vida  

porque feita de cristãos frios e mornos.» 

 

O Evangelho deste Domingo (cf. Lc 12, 49-53) faz 

parte dos ensinamentos de Jesus, dirigidos aos 

discípulos ao longo da sua subida rumo a Jerusalém, 

onde o espera a morte na cruz. Para indicar a finalidade 

da sua missão, Ele serve-se de três imagens: o fogo, 

o batismo e a divisão. Hoje falarei da primeira imagem: 

o fogo. 

Jesus exprime-a com as seguintes palavras: «Eu vim 

lançar fogo sobre a terra; e que quero Eu, senão que ele 

já se tenha ateado?» (v. 49). O fogo de que Jesus fala é 

a chama do Espírito Santo, presença viva e concreta em 

nós, a partir do dia do nosso Batismo. Ele — o fogo — é 

uma força criadora que purifica e renova, queima toda a 

miséria humana, todo o egoísmo e todo o pecado, 

transforma-nos a partir de dentro, regenera-nos e torna-    

-nos capazes de amar. Jesus deseja que o Espírito 

Santo se propague como fogo no nosso coração, 

porque só começando a partir do coração o incêndio do 

amor divino poderá difundir-se e fazer progredir o Reino 

de Deus. Não começa na cabeça, mas no coração. E 

por isso, Jesus quer que o fogo entre no nosso coração. 

Se nos abrirmos completamente à ação deste fogo, que 

é o Espírito Santo, Ele infundir-nos-á a audácia e o 

fervor para anunciar a todos, Jesus e a sua consoladora 

mensagem de misericórdia e de salvação, navegando 

em alto mar, sem receio. 

No cumprimento da sua missão no mundo, a Igreja 

— ou seja, todos nós que somos a Igreja — tem 

necessidade da ajuda do Espírito Santo para não se 

deter pelo medo nem pelo cálculo, para não se 

acostumar a caminhar dentro de limites seguros. Estas 

duas atitudes levam a Igreja a ser uma Igreja funcional, 

que nunca corre riscos. Ao contrário, a intrepidez (a 

valentia, a coragem, o arrojo) apostólica que o Espírito 

Santo acende em nós como um fogo ajuda-nos a 

superar os muros e as barreiras, torna-nos criativos e 

estimula-nos a pôr-nos em movimento para percorrer 

inclusive caminhos inexplorados ou desalentadores, 

oferecendo esperança a quantos encontramos. 

Mediante este fogo do Espírito Santo somos chamados 

a tornar-nos cada vez mais comunidades de pessoas 

orientadas e transformadas, cheias de compreensão, 

pessoas com um coração dilatado e com um semblante 

jubiloso. Hoje mais do que nunca há necessidade de 

sacerdotes, de consagrados e de fiéis leigos com o 

olhar atento do apóstolo, para se comover e para se 

deter diante das dificuldades e das pobrezas materiais e 

espirituais, caracterizando assim o caminho da 

evangelização e da missão com o ritmo purificador da 

proximidade. É exatamente o fogo do Espírito Santo que 

nos leva a tornarmo-nos próximos dos outros: das 

pessoas que sofrem, dos necessitados, de tantas 

misérias humanas, de tantos problemas, dos refugiados, 

dos deserdados, daqueles que sofrem. Aquele fogo que 

deriva do coração. O fogo! 

Neste momento, penso também com admiração 

sobretudo nos numerosos sacerdotes, religiosos e fiéis 

leigos que, no mundo inteiro, se dedicam ao anúncio do 

Evangelho com grande amor e fidelidade, não raro até à 

custa da própria vida. O seu testemunho exemplar 

recorda-nos que a Igreja não tem necessidade de 

burocratas, nem de funcionários diligentes, mas de 

missionários apaixonados, devorados pelo ardor de 

anunciar a todos a palavra consoladora de Jesus e a 

sua graça. Este é o fogo do Espírito Santo. Se a Igreja 

não receber este fogo, ou se não o deixar entrar em si, 

tornar-se-á uma Igreja arrefecida, ou apenas tíbia, 

incapaz de dar vida porque feita de cristãos frios e 

mornos. Hoje, far-nos-á bem pensar cinco minutos e 

perguntar-nos: «Mas como está o meu coração? É frio, 

é tíbio? É capaz de receber este fogo?». Pensemos 

cinco minutos nisto. Fará bem a todos nós. 

E peçamos à Virgem Maria que ore connosco e 

interceda por nós junto do Pai celestial, a fim de que Ele 

infunda em todos os fiéis o Espírito Santo, o fogo divino 

que aquece o coração e nos ajuda a ser solidários com 

as alegrias e os sofrimentos dos nossos irmãos. […] 
   

  Papa Francisco, Angelus,  

Praça de São Pedro, agosto de 2016 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Em tempo de guerras 
 

A versão definitiva dos evangelhos conclui-se por 

volta do ano 70. Esta foi uma época de guerras e 

revoltas em Israel que certamente comoveu 

profundamente os evangelistas.  

No ano 79 d.C., as legiões romanas de Tito 

Vespasiano arrasam a cidade de Jerusalém, criando 

grande desconserto naqueles cristãos de raízes 

judaicas: destruída a Cidade Santa, arrasado o Templo, 

derrotada a nação judaica… perde-se toda a referência 

religiosa e cultural. Comovia-se todo o universo religioso 

e social. Esta profunda comoção aflora, em alguns 

textos do Evangelho. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (142) 
 

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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Que a vida te dê ombros mais fortes para todas as 

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

chega sempre. 

Começa com um desconforto. Uma espécie de 

formigueiro. Um grito mudo que te vai despertando para 

sair da roda do hámster. Um beliscão que te pede para 

largar a farda que vestes todos os dias: sempre-lá-para- 

-os-outros. 

Devagarinho, e muito baixinho, vais ouvindo dentro 

de ti: tens de fazer alguma coisa. Ignoras. O primeiro 

impulso é ignorar. O segundo impulso é deixar andar, é 

logo se vê, e depois penso nisto, é não-me-apetece-        

-nada-ver-o-que-se-passa-dentro-de-mim, é aprendi que 

a vida é isto e isto está bom. 

Até que um dia, essa mesma vida te dá um soco. 

Sim, um soco. Um soco forte no estômago. E tu cais. 

Ficas ali no chão. Tudo a doer, o coração confuso, a 

razão sem saber o que fazer. Pensas em tudo o que 

fizeste, em tudo o que não fizeste, em tudo o que 

disseste, em tudo o que não disseste. E sabes – porque 

sabemos sempre – que chegou o dia. Que o mundo 

girou, que a fila andou, que tens mesmo de fazer 

alguma coisa por ti, para ti. 

É o melhor a acontecer quando menos esperas. E tu 

ergues-te. Com mais ou menos força, ergues-te. Voltas 

a ouvir a tal voz: a tua, do lado de dentro. E é desse 

lugar, de pé e sem perder a fé, que repetes para ti 

mesma: respira fundo, acalma o coração, dá um passo 

em frente. Ainda vem muita coisa boa por aí. Para ti. 
 

– Respira fundo, acalma o coração, dá um 

passo em frente.    

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, dá-nos a tua luz para que possamos ver  

o teu amor no meio da escuridão. 
 

Dá-nos esperança para confiar no bem,  

apesar dos equívocos da humanidade. 
 

Dá-nos fé para confiar num futuro melhor,  

apesar da nossa ignorância. 
 

Dá-nos a sabedoria para que possamos rezar-Te 

com um coração humilde. 
 

Mostra-nos o que podemos fazer  

para que um dia chegue a paz. 
 

 

 

«Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra? 

Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão.  

A partir de agora, 

 estarão cinco divididos numa casa». 
 

 (Lc 12, 51-52) 

 
 

 

 

Talvez . . . 
 

– Os que fazem sofrer, talvez não sejam maus. 
 

– Os que não fazem as coisas como tu, talvez não 

sejam incompetentes. 
 

– Os que não partilham as tuas ideias políticas, 

talvez não estejam errados. 
 

 – Os que não pensam como tu, talvez não sejam 

ignorantes. 
 

 – Os que te parecem antipáticos, talvez sejam boas 

pessoas. 
 

– Os que têm mais êxito do que tu, talvez o tenham 

merecido. 
 

– Os que te contradizem, talvez tenham razão. 
 

– Os que são mais velhos do que tu, talvez não 

estejam ultrapassados. 
 

– Os que são mais novos do que tu, talvez não 

sejam inexperientes. 
 

– Os que têm mais dinheiro do que tu, talvez não 

sejam corruptos. 
 

– Os que te fazem um favor, talvez não sejam 

interesseiros. 
 

– Os que te criticam, talvez não sejam invejosos. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

.   1  .       
 

O vinagre e o limão, 

são meio cirurgião. 
 

.   2   .       
 

Das cores, a grã, 
e da fruta, a maçã. 

 

.   3   .       
 

Nozes e trigo, 
merenda de amigo. 

 

.   4   .       
 

Da noz, o figo... 
é bom amigo. 

 

.   5  .       
 

São mais as vozes... 
que as nozes. 

 

.   6   .       
 

Azeitona com pão alvo, 
é comida de fidalgo. 
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Aniversários de Leitores 
 

Esta semana que compreende o período de 14 a 20 

de agosto, não existe registo de aniversários, em 

nenhuma das três paróquias: Carvalhosa, Eiriz e 

Figueiró.  
 

 

 
 

 

 

Senhor, dá-nos a tua paz 
 

Quando Jesus fala de «pegar fogo», não fala do 

fogo que devasta os bosques ou do que fumega depois 

de um atentado, senão do fogo de um amor decidido, de 

uma entrega apaixonada, como a d´Ele. É o fogo do 

Espírito que descerá no Pentecostes em forma de 

línguas de fogo sobre a comunidade cristã e a 

transformará completamente. 

O texto ajuda-nos a refletir sobre a paz. 

Existe uma falsa paz quando não queremos 

enfrentar os desafios da vida. Quando nos conformamos 

com o mínimo. 

A paz é falsa quando aceitamos apenas que não 

haja guerras, discussões, discriminações… e não nos 

empenhamos em fazer crescer a paz positiva que é: 

acolhimento, encontro, participação, oportunidade… 

Jesus prometeu a paz «que o mundo não pode dar». 

Frequentemente essa paz tem de começar a destruir as 

falsas «pazes» às quais tão facilmente nos 

acostumamos. 
 

 

 
 

 

 

O Céu – (1)  
 

– HUGO DE AZEVEDO 
  

Mesmo sem noção clara do que os esperava após a 

morte, nem certeza da ressurreição final, é admirável a 

fé e a obediência à vontade de Deus dos antigos 

patriarcas e «justos» do Antigo Testamento. E quantos 

«justos» ainda hoje, sem conhecimento do Evangelho, 

se prostram em humilde adoração a Deus, procuram 

cumprir a sua Vontade, e se submetem docilmente a 

ela! Benditas almas, que, sem saberem qual o prémio 

que as espera depois, reconhecem que toda a nossa 

existência deve ser uma contínua ação de graças, em 

absoluta submissão ao Criador! Que profunda 

inteligência revela esta consciência de serem criaturas! 

Vão ao essencial, e nele vivem dia após dia, ano após 

ano, a caminho do mistério sublime de um poder 

supremo, de uma sabedoria infinita, de uma realidade 

eterna por que anseiam, sem imaginarem o que Deus 

prepara para aqueles que O amam. 

Manifestação dessa imensa sensatez é a vocação 

«religiosa» ou «contemplativa», que desde sempre, em 

todos os povos, se verifica. E que não podia faltar na 

Igreja, evidentemente. Não há «vocação» mais humana 

do que a contemplativa, e com razão se rodeiam de 

honras aqueles que «morrem para o mundo», 

afastando-se do viver mais comum, para se 

consagrarem exclusivamente (na medida em que é 

possível na terra) à adoração de Deus, antecipando de 

algum modo a condição celestial. E dá-se o paradoxo de 

que a mais escondida e silenciosa das vidas é a que 

mais alto proclama o que vale a pena: a união definitiva 

com Ele. 

Para todos nós, porém, é certo que esta nossa 

verdadeira vida «está escondida, com Cristo, em Deus» 

(Col 3, 3), e que a todos nos corresponde, portanto, a 

vocação «contemplativa»; nem de outro modo 

amaríamos a Deus «com todo o entendimento» (Mt 22, 

37). Se até entre pagãos a inteligência necessariamente 

perscruta o Além, quanto mais este há de ser objeto de 

frequente meditação entre os cristãos! 
 

– Continua no próximo número…) 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

No dentista 
 

– Então?... nada de estar a fazer caretas de dor. Eu 

ainda não lhe toquei no dente! 

– Bem sei, mas o sr. Doutor está a pisar-me um calo! 

 

Dois amigos 
 

– Se fosses fazer uma viagem por mar, que livro 

gostarias de levar, para a hipótese de um naufrágio te 

atirar para uma ilha deserta? 

– Um manual que ensinasse a fazer barcos. 

 

Na tropa 
 

O alferes dizendo uma preleção (um discurso de 

ensino) aos seus soldados.  

– «Se um civil provocar um soldado numa taberna, o 

soldado deve beber o seu vinho e sair sem dar 

importância ao que dizem». 

E dirigindo-se a um dos ouvintes, pergunta: 

– «Soldado 27. Que devia fazer se na taberna fosse 

provocado por um civil? 

– Bebia o vinho dele e saía sem fazer caso do que 

dissessem. 
 

 

 
 

JORNAL DO LEITOR 
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JMJ – Jornada Mundial da  

            Juventude – (1) 
 

Em Lisboa,  

entre 1 e 6 de agosto de 2023  

com a presença do Papa Francisco 
 

Para além dos patronos da JMJ Lisboa 2023, e pela 

primeira vez, cada Comité Organizador Diocesano 

(COD), que dinamiza a preparação da Jornada que vai 

decorrer em Portugal, “escolheu santos ou santas que 

são referências para o contexto de cada realidade 

diocesana e, pelos seu exemplo e proteção, ajudarão a 

caminhar até à JMJ Lisboa 2023”. 

Lisboa é a cidade escolhida pelo Papa Francisco 

para a próxima edição internacional da Jornada Mundial 

da Juventude (JMJ), que vai decorrer entre os dias 1 e 6 

de agosto de 2023. 

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo 

II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em 

Roma, no Ano Internacional da Juventude. 

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e 

depois a JMJ passou pelas seguintes cidades: Buenos 

Aires – (1987 – Argentina); Santiago de Compostela 

(1989 – Espanha); Czestochowa (1991 – Polónia); 

Denver (1993 – Colorado-EUA); Manila (1995 – 

Filipinas); Paris (1997 – França); Roma (2000 – Itália); 

Toronto (2002 – Canadá); Colónia (2005 – Alemanha); 

Sidney (2008 – Austrália); Madrid (2011 – Espanha); 

Rio de Janeiro (2013 – Brasil); Cracóvia (2016 – 

Polónia); e Panamá (2019 – Panamá). E seguir-se-á, 

agora, Lisboa – Portugal, em 2023. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
14-08-2022 

 XX 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 Fernanda Costa Alexandra Brito 

1.ª LEITURA Glória Martins Filipa Moreira 

2.ª LEITURA Manuela Mont.º Paula Carvalho 

ORAÇ. UNIV. Fernanda Costa Alexandra Brito 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

S Í T I O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Rosa Matos Manuel Leão 

LOCAL - 2   Glória Martins Toni Moreira 

LOCAL - 3 Alzira Nunes Maria José 

LOCAL - 4 Filipe Freitas José M.ª Matos 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Rafaela Rosa Armanda 

2.ª Leitura Marta Pinheiro Lúcia Gomes 

Oraç. Univ. Marlene Leal Rosa Armanda 
 

 

 

E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 
 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC Conceição Antero 

2.º MEC Maria José Assunção 

3.º MEC Rosa Armanda Paula 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

Faz uma pequena lista dos teus talentos.  

Ficarás espantado com tudo aquilo que sabes fazer. 
 

(Linda Alilson) 
 

 

 

JORNAL CONCLUÍDO EM 8 DE JULHO. 
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