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XXI Domingo Comum 
 

A liturgia do XXI Domingo do Tempo Comum, na 

primeira Leitura e no Evangelho, propõe-nos o tema da 

salvação. Deus vai reunir todas as nações para lhes 

oferecer a glória da salvação.  

Acompanhemos Jesus no seu caminho para 

Jerusalém, onde vai consumar a salvação universal e 

definitiva. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 85, 1-3 

Inclinai o vosso ouvido e atendei-me, Senhor, 

salvai o vosso servo, que em vós confia.  

Tende compaixão de mim, Senhor,  

que a Vós clamo dia inteiro. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

«Alarga o espaço da tua tenda, estende sem medo 

as lonas que te abrigam, estica as tuas cordas, fixa bem 

as tuas estacas, porque vais aumentar por todos os 

lados» (Is 54, 2-3).  É o convite que o profeta dirige a 

Jerusalém, fechada dentro de uma muralha apertada. O 

tempo do nacionalismo mesquinho acabou; abrem-se 

novos horizontes sem fim: a cidade deve preparar-se 

para acolher todos os povos que a ela acorrerão, porque 

todos, não só Israel, mas todos os povos, são herdeiros 

das bênçãos prometidas a Abraão. 

A imagem usada pelo profeta é deliciosa, permite-    

-nos contemplar, quase visivelmente, toda a 

humanidade – e não apenas os Israelitas – que caminha 

em direção ao monte onde está situada Jerusalém. Lá, 

o Senhor preparou «um banquete de carnes gordas, 

saborosas, acompanhadas de vinhos velhos e bem 

tratados» (Is 25, 6). 

Com outra imagem da cidade, o autor do Apocalipse 

descreve, nas últimas páginas do seu livro, a feliz 

conclusão da difícil história da humanidade. Jerusalém 

«tinha uma grande e alta muralha com doze portas. Ao 

Oriente havia três portas, ao Norte três portas, ao   Sul 

três portas e ao Ocidente três portas» (Ap 21, 12-13). A 

imagem é diferente, mas a mensagem é a mesma: de 

onde quer que se chegue, cada pessoa encontrará 

diante de si as portas da cidade abertas de par em par 

para a acolher. 

Mas o caminho para o banquete do reino de Deus 

não é um passeio cómodo. É um caminho difícil, e a  

 
 

XXI DOMINGO COMUM – 21-08-2022 – N.º 766     Pág. 1 / 12 –     

 

mailto:jornal.leitor@portugalmail.pt
http://www.paroquiascesf.com/


 

 – Pág. 2 / 12 .   XXI DOMINGO COMUM – 21-08-2022 – N.º 766        

 
porta – diz Jesus no Evangelho de hoje – é estreita e 

difícil de encontrar. Ora, esta afirmação, não contradiz a 

mensagem otimista e alegre dos profetas que anunciam 

a salvação universal. Mas acautela para a ilusão de se 

estar a percorrer a estrada justa, quando, pelo contrário, 

se vai por caminhos que afastam da meta. 

Portanto, chegaremos todos, sim, mas... não 

convém chegar no final do banquete, porque a porta 

pode já estar fechada… 
 

– Louvar-te-ão, Senhor, todos os povos da terra. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Is 66, 18-21 

 

  

MONIÇÃO: 
 

 «De todas as nações hão de reconduzir os vossos irmãos 

até ao meu santo monte.» 

O profeta Isaías ensina que o desígnio de Deus é que 

todos os homens de “todas as nações” e de “todas as línguas”, 

contemplem a sua glória. 

 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

Eis o que diz o Senhor: 18«Eu virei reunir 

todas as nações e todas as línguas, para que 

venham contemplar a minha glória. 19Eu lhes 

darei um sinal e de entre eles enviarei 

sobreviventes às nações: a Társis, a Fut, a Lud, 

a Mosoc, a Rós, a Tubal e a Javã, às ilhas 

remotas que não ouviram falar de Mim nem 

contemplaram ainda a minha glória, para que 

anunciem a minha glória entre as nações. 20De 

todas as nações, como oferenda ao Senhor, 

eles hão de reconduzir todos os vossos 

irmãos, em cavalos, em carros, em liteiras, em 

mulas e em dromedários, até ao meu santo 

monte, em Jerusalém – diz o Senhor – como os 

filhos de Israel trazem a sua oblação em vaso 

puro ao templo do Senhor. 21Também 

escolherei alguns deles para sacerdotes e 

levitas». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

   
 
 
 

 

Esta Leitura requer atenção, porque, ou é escutada com 

convicção de quem lê (e hoje foste tu, Leitor, o escolhido), ou 

poucos entenderão a mensagem que se pretende passar. Para 

isso, é necessário o leitor compreendê-la primeira, para depois 

saber e poder transmiti-la à assembleia. Então aqui vai uma 

pequenina ajuda: 

Um profeta não identificado propõe-nos a visão da 

comunidade escatológica (do fim do mundo): será uma 

comunidade universal, à qual terão acesso todos os povos da 

terra, sem exceção. Os próprios pagãos serão chamados a 

testemunhar a Boa Nova de Deus e serão convidados para o 

serviço de Deus, sem qualquer discriminação baseada na raça, 

na etnia ou na origem.  

Extraordinário! O Senhor transforma “o rejeitado” em 

“alguém útil” e até colocará alguns deles ao Seu serviço (última 

frase da leitura). 

É isto, Leitor. Não faças a Leitura como quem mostra 

desinteresse nela, porque, quem assim a ouvisse, não a 

escutaria. Prepara-a bem e fá-la com convicção naquilo que 

proclamas e, então sim, todos a escutarão.  

Toma atenção a algumas palavras: contemplaram / liteiras 

(não é “leiteiras”) / dromedários (não é dormedários”) / oblação 

/ ou outras que também queiras selecionar. 
 
 

 

 

 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

A leitura é tirada da parte final do último capítulo de 

Isaías. Aqui se anuncia a conversão dos gentios e a 

universalidade da salvação, uma perspetiva que sem 

dúvida ultrapassa o tempo em que o escrito inspirado 

recebeu a sua forma definitiva. 

V. 19 – «Társis». 

Provavelmente é a colónia fenícia de Tartesus no 

Sul de Espanha, perto da foz do rio Guadalquivir. Aqui 

representa o extremo Ocidente. Os restantes povos são 

do Norte de África, Ásia Menor e Grécia. 

V. 20 – «Em Jerusalém». 

A profecia teve o seu pleno cumprimento na Nova 

Jerusalém que é a Igreja (cf. Gal 4, 25-26; Apoc 21, 2). 
 

 

 
 

Eis o que diz o Senhor: «Eu virei reunir todas as 

nações e todas as línguas, para que venham 

contemplar a minha glória.  

Eu lhes darei um sinal e de entre eles  

enviarei sobreviventes às nações, para que 

anunciem a minha glória entre as nações. 
 

(Is 66, 18-19)  
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Salmo Responsorial 
Sl 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Sabemos que o Senhor nos ama. Se a porta da salvação é 

estreita, a entrada está ao alcance de todos. Escutávamos na 

Primeira Leitura: “Eu virei reunir todas as nações e todas as 

línguas, para que venham contemplar a minha glória.” A Igreja 

escolheu o Salmo 116, que apesar de ser o mais pequenino do 

saltério, simbolicamente é grande e convida todas as nações a 

louvar a bondade infinita de Deus Pai. “Louvai o Senhor todas 

as nações. O Seu amor por nós é firme. A sua fidelidade 

permanece para sempre.” 

 

REFRÃO: 

 

IDE POR TODO O MUNDO, 

ANUNCIAI A BOA NOVA. 

 

SALMO: 

 

Louvai o Senhor, todas as nações, 

aclamai-O, todos os povos. 
  

É firme a sua misericórdia para connosco, 

a fidelidade do Senhor permanece para sempre. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 12, 5-7.11-13 

 

 

MONIÇÃO: 
 

«O Senhor corrige aquele que ama. 

Dirigi os vossos passos por caminhos direitos.» (Hb 12, 5-

7.11-13) 

A palavra que foi dirigida aos nossos antepassados, para 

os encorajar na provação, é sempre atual. Serve para nos 

ensinar a ver com olhos de fé as muitas tribulações por que 

temos de passar. Aceitemos a correção que nos é feita pelo 

Senhor: “Eu repreendo e corrijo aquele que amo, sê zeloso e 

arrepende-te.” (Ap 3,19) 

~   ~   ~   ~   ~ 
 

É para vossa correção que sofreis. Deus trata-vos 

como filhos. Qual é o filho a quem o pai não 

corrige? Nenhuma correção, quando se recebe, é 

considerada como motivo de alegria, mas de 

tristeza. Mais tarde dá àqueles que assim foram 

exercitados, um fruto de paz e de justiça. 
 

 (Hb 12, 7.11) 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 5Já esquecestes a exortação que 

vos é dirigida, como a filhos que sois: «Meu 

filho, não desprezes a correção do Senhor, 

nem desanimes quando 6Ele te repreende; 

porque o Senhor corrige aquele que ama e 

castiga aquele que reconhece como filho». 7É 

para vossa correção que sofreis. Deus trata-

vos como filhos. Qual é o filho a quem o pai 

não corrige? 11Nenhuma correção, quando se 

recebe, é considerada como motivo de alegria, 

mas de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles 

que assim foram exercitados um fruto de paz e 

de justiça. 12Por isso, levantai as vossas mãos 

fatigadas e os vossos joelhos vacilantes 13e 

dirigi os vossos passos por caminhos direitos, 

para que o coxo não se extravie, mas antes 

seja curado. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 

 

Caro Leitor: a regra para a técnica de preparação, é 

sempre igual: entender, perceber a Leitura, para saber 

transmiti-la. Então aqui vai uma ajuda: 

Esta Leitura parece, à primeira vista, apresentar um tema 

um tanto deslocado e marginal, em relação ao que nos é 

proposto pela primeira Leitura e também pelo Evangelho. No 

entanto, as ideias propostas são uma outra forma de abordar a 

questão da “porta estreita”, isto é: o verdadeiro crente enfrenta 

com coragem os sofrimentos e provações, vê neles sinais do 

amor de Deus que, dessa forma, educa, corrige, mostra o sem 

sentido de certas opções e nos prepara para a vida nova do 

“Reino”. 

Pronto. Agora que já entendes um pouco o sentido desta 

leitura, é-te mais fácil transmiti-la à assembleia, até porque ela 

não á tão difícil assim de ler.  

Tem atenção à interrogação no texto para que ela comece 

logo a perceber-se no início da frase: «Qual é o filho a quem o 

pai não corrige?» 

Tens algumas palavras que podes exercitar: exortação / 

correção / repreende (não é “reprende”) / dá àqueles (não é “dá 

aqueles”) / exercitados / fatigadas / extravie (não é “estrevie”) / 

ou outras que queiras selecionar. 
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COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Continuamos com a leitura da Epístola dos Hebreus, 

um verdadeiro «sermão de exortação» como se chama 

em 13, 22; aqui temos em belo apelo à perseverança 

nas tribulações a que os destinatários estavam sujeitos. 

V. 5 – «A exortação que vos é dirigida». 

Trata-se duma citação do Livro dos Provérbios (Pr 3, 

11-12). Esta é uma passagem entre muitas que nos fez 

ver como as palavras da Sagrada Escritura se dirigem 

aos fiéis de todos os tempos e como, através duma 

aplicação delas a cada situação concreta, se faz a 

atualização do texto antigo fazendo-se assim uma 

verdadeira «leitura espiritual», lectio divina (cf. Dei 

Verbum, n.º 25). 

V. 12 – «Mãos fatigadas... joelhos vacilantes». 

Talvez se trate duma imagem tirada do pugilato, com 

que S. Paulo já gostava de comparar a vida cristã 

(1 Cor 9, 26-27). 

V. 13 – «Caminhos direitos». 

“Caminhos direitos” são os do cumprimento integral 

da vontade de Deus. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Jo 14, 6 
 

 

MONIÇÃO: 
 

 “Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor: 

ninguém vai ao Pai senão por Mim.” João 14, 6 

«Hão de vir do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à 

mesa no reino de Deus.» Lc 13, 29 

 Todos somos chamados à salvação, acolhendo o desígnio 

de Deus. Entremos pela “porta estreita” para não ficarmos fora 

da sala do banquete do Reino do Céu. 

  

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA! ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o 

Senhor: 

ninguém vai ao Pai senão por Mim. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 13, 22-30 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 22Jesus dirigia-Se para 

Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias 

por onde passava. 23Alguém Lhe perguntou: 

«Senhor, são poucos os que se salvam?» Ele 

respondeu: 24«Esforçai-vos por entrar pela 

porta estreita, porque Eu vos digo que muitos 

tentarão entrar sem o conseguir. 25Uma vez que 

o dono da casa se levante e feche a porta, vós 

ficareis fora e batereis à porta, dizendo: ‘Abre-

nos, senhor’; mas ele responder-vos-á: ‘Não 

sei donde sois’. 26Então começareis a dizer: 

‘Comemos e bebemos contigo e tu ensinaste 

nas nossas praças’. 27Mas ele responderá: 

‘Repito que não sei donde sois. Afastai-vos de 

mim, todos os que praticais a iniquidade’. 28Aí 

haverá choro e ranger de dentes, quando 

virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacob 

e todos os Profetas, e vós a serdes postos 

fora. 29Hão-de vir do Oriente e do Ocidente, do 

Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino 

de Deus. 30Há últimos que serão dos primeiros 

e primeiros que serão dos últimos». 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

O trecho de São Lucas que hoje temos, começa por 

uma pergunta posta a Jesus: «São poucos os que se 

salvam?» (v. 23) Tratava-se duma questão teórica que 

se punha no judaísmo da época; havia duas tendências 

entre os rabinos: uns diziam que todos se salvariam, até 

o rude povo da terra (‘am ha’árets), desde que fizessem 

parte de Israel; outros, de tendência rigorista, 

asseguravam que a salvação seria privilégio de poucos: 

«o mundo futuro será consolação para poucos, tormento  
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para muitos» (IV Esdras). Jesus deliberadamente não 

quer dirimir uma questão teórica, mas aproveita o 

ensejo para transmitir um ensino verdadeiramente útil e 

prático. Por um lado, declara o princípio 

da universalidade da salvação:  

V. 29 – «Hão de vir do Oriente e do Ocidente,  

do Norte e do Sul» 

«Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do 

Sul». Por outro lado, visando talvez as teorias laxistas, 

esclarece que não é suficiente uma justificação de tipo 

comunitário ou sociológico - «comemos e bebemos 

contigo...» (v. 26), pois não basta o fazer parte do povo, 

é preciso lutar, levar uma vida exigente consigo 

mesmo - «esforçai-vos por entrar pela porta estreita» (v. 

24),  sem ter ilusões quanto às dificuldades que 

esperam aquele que quer salvar-se. 

Apelo urgente á conversão 

Estas palavras de Jesus constituem um apelo 

urgente á conversão (cf. Mt 7, 13-14), como lembra 

o Catecismo da Igreja Católica (nº 1036). Na pregação 

do Evangelho, a par do apelo para o amor infinitamente 

misericordiosos de Deus, sempre pronto a perdoar os 

pecados mais hediondos ao pecador arrependido, não 

se pode deixar de lembrar «as afirmações da Sagrada 

Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do 

Inferno, que são um apelo ao sentido de 

responsabilidade com que o homem deve usar da sua 

liberdade, tendo em vista o seu destino 

eterno» (ibid). «A doutrina da Igreja afirma a existência 

do Inferno e a sua eternidade» (ibid. nº 1035). Iludir ou 

falsear esta verdade de fé seria uma traição ao 

Evangelho, causando um prejuízo incalculável à causa 

da salvação das pessoas, encaminhando-as por uma vã 

presunção de salvação. 

V. 28 – «Aí», – fora do Reino de Deus – 

«haverá choro» 

O pranto da máxima desdita, fruto dum remorso 

desesperado e inútil, «e ranger de dentes» próprio duma 

raiva cheia de ódio e inveja aos que entraram para o 

banquete do Reino dos Céus, quando lhes tinha sido 

acessível alcançar a mesma sorte dos Patriarcas e 

dos Profetas. 
 

 

 

 

«A doutrina da Igreja afirma a existência do 

Inferno e a sua eternidade» (ibid. nº 1035). 

Iludir ou falsear esta verdade de fé  

seria uma traição ao Evangelho,  

causando um prejuízo incalculável  

à causa da salvação das pessoas, 

encaminhando-as por uma vã presunção  

de salvação. 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 
 

 

 

1           . 
 

Pela Igreja santa que vive na nossa Diocese, 

para que nos chame a contemplar a glória de Deus 

e esteja atenta aos sinais de vocação entre  

os mais jovens, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelos responsáveis dos estados e dos governos, 

para que Deus lhes conceda  

o feliz exercício dos seus mandatos, 

e a força de assegurarem aos cidadãos 

o pão do corpo e do espírito, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos fiéis de todas as confissões cristãs, 

para que vivam a verdade da fé em suas obras 

e não se fechem nas suas tradições, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Por aqueles que, nos países dos quatro cantos  

da terra, 

são considerados os últimos, para que sejam  

os primeiros 

a sentar-se à mesa no reino dos Céus, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Por nós aqui presentes, a quem Deus trata  

como filhos, 

e pelos que, entre nós, estão em maior dor ou aflição, 

para que todos respondamos ao apelo da palavra  

de Jesus, 

oremos, irmãos. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 103, 13-15 
 

Encheis a terra, Senhor, com o fruto das vossas obras. 

Da terra fazeis brotar o pão e o vinho que alegra  

o coração do homem. 
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     OU: 
 

Jo 6, 55 
 

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue  

tem a vida eterna, diz o Senhor,  

e Eu o ressuscitarei no último dia. 
  

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 
A comunhão une-nos a Jesus, “o Pão vivo descido 

do Céu para dar a vida ao mundo”, ou seja, para dar a 

vida nova a toda a humanidade. Nesta comunhão 

podemos rezar com a Liturgia das Horas: 

“Deus, nosso Pai, ajudai-nos a colaborar uns com os 

outros. Ajudai-nos a viver de tal modo que nos sintamos 

sempre vossos filhos e irmãos de todos os homens!”   
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
Jesus dirigindo-se a todos, disse: 

«Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si 

mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-Me.” (Lc 9, 

23). 

Oh se se acabasse já de entender que não se pode 

chegar à espessura e sabedoria das riquezas de Deus 

senão entrando na espessura do padecer de muitas 

maneiras, pondo nisso a alma a sua consolação e 

desejo! E como a alma, que deveras deseja a sabedoria 

divina, deseja primeiro padecer, para entrar nela, pela 

espessura da cruz! Por isso admoestava São Paulo aos 

Efésios, que não desfalecessem nas tribulações, que 

fossem bem fortes e arraigados na caridade, para que 

pudessem compreender com todos os santos, qual seja 

a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e 

conhecer também aquele amor de Cristo, que excede 

toda a ciência, para serem cheios de toda a plenitude de 

Deus. Porque para entrar nas riquezas desta sabedoria, 

a porta é a cruz, que é uma porta estreita, e desejar 

entrar por ela é de poucos; mas desejar os deleites a 

que se chega por ela, é de muitos. 
 

(São João da Cruz, Cântico Espiritual,  

Estrofes 36-37) 
 

 

 
 

 

O cristianismo ensina aos homens  

que o amor vale mais que a inteligência.  
 

(Aguiluchos) 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 22 – Virgem Santa Maria, Rainha. 

Dia 23 – S. Rosa de Lima (virgem). 

Dia 24 – S. Bartolomeu (Apóstolo). 

Dia 25 – S. Luís de França.  

– S. José de Calasanz (presbítero).  
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

“Sinagoga de Cafarnaum” 
 

Jesus frequentava a sinagoga de Cafarnaum. Era 

conhecida como «a Branca» por estar construída com 

pedras desta cor. Como o povo judeu proibia a 

representação da imagem de Deus e da pessoa, os 

seus capitéis apresentavam motivos vegetais e 

materiais: 

– Carro levando a Arca da Aliança, símbolo da 

presença de Javé no meio do seu povo; 

–  Estrela de seis pontas; 

– Candelabro de sete braços. A Palavra é a luz para 

o povo; 

– Cacho de uvas. O povo de Israel é a «vinha» do 

Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Virão muitos do Oriente e  

do Ocidente 
 

Os textos litúrgicos recordam-nos o chamamento 

universal de Deus à salvação e o esforço pessoal que 

temos de fazer para aceitar o desígnio divino. 

Na primeira Leitura, o profeta Isaías aponta-nos a 

universalidade da salvação que Deus oferece a todos os 

povos da terra. Os pagãos também são convidados para 

o serviço divino. Isaías, numa visão magnífica, 

contempla a chegada à cidade santa de Jerusalém, de 

homens provenientes de todos os povos, trazendo 

oferendas para Deus. 

O Apóstolo São Paulo escreveu estas palavras ao 

seu discípulo Timóteo: “Exorto que se façam súplicas, 

orações, intercessões, e ações de graças por todos os 

homens, pois isto é bom e agradável diante de Deus 

nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens 

sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da 

verdade. Porque há um só Deus, e um só Mediador 

entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele deu-se a si 

mesmo em resgate por todos.” Com base nesta passa- 
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gem bíblica podemos concluir que “Deus quer que todos 

se salvem.” Entre os muitos caminhos para chegar à 

salvação, o mais seguro é o da fé cristã, porque Jesus é 

o Caminho que nos conduz ao Pai. Jesus é “a salvação 

que Deus colocou ao alcance de todos os povos.” (Lc 2, 

30-31) Jesus é o “Único Mediador entre Deus e os 

homens.” Morreu por todos. Derramou o seu Sangue 

pela Redenção de toda a humanidade: “Bebei todos, 

porque este é o meu sangue, sangue da Aliança que vai 

ser derramado por todos, para remissão dos pecados.” 

(Mt 26, 27-28) 

 Jesus enche-nos de esperança, ao dizer que “virão 

muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e 

sentar-se-ão à mesa do Reino.” (Lc 13, 29) O banquete 

do Reino é para todos. Colocamos em Jesus toda a 

nossa confiança. Ele espera por nós na alegria do 

banquete eterno: “Vós estivestes sempre comigo nas 

minhas tribulações. E Eu preparo para vós um reino, 

como meu Pai o preparou para Mim: comereis e 

bebereis à minha mesa, no meu reino.” Vamos 

semeando a esperança, desejando uma nova primavera 

da nossa Igreja santa, católica, apostólica. Na vida 

terrena já temos a grande alegria que nos vem da 

garantia da Palavra divina. Jesus afirmou: “Esta é a 

vontade de meu Pai, que não se perca nem um só 

daqueles que me deu. Porque a vontade de meu Pai é 

que todo o que olha para o Filho e acredita n’Ele tenha a 

vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.” (Jo 6, 

39-40) E noutra passagem: “Deus amou tanto o mundo, 

que lhe deu o Seu Filho para que todo aquele que 

acredita não pereça, mas tenha a vida eterna.” (Jo 3,16) 

Cheios de gratidão, rezamos com Igreja: “Pai Santo, nós 

Vos louvamos e damos graças por Jesus Cristo. N’Ele 

quisestes restaurar todas as coisas. Pelo Seu sangue 

derramado na cruz destes a paz a todo o universo e 

salvação eterna a todos os que Lhe obedecem.” 

(Prefácio Comum I) 

“O cristão há de mostrar-se sempre disposto a 

conviver com todos, a dar a todos a possibilidade de se 

aproximarem de Jesus. Há de sacrificar-se 

gostosamente por todos sem distinção. Não pode 

separar-se dos outros, porque a sua vida deve “fazer-se 

tudo para todos, para salvar a todos.”  

Com o Santo Padre, o Papa Francisco, sonhamos 

com uma Igreja, que oferece uma grande esperança de 

renovação. “Igreja com as portas abertas”, Igreja sem 

medo, anunciando a Boa Nova, não só com palavras, 

mas sobretudo “com uma vida transfigurada pelo fogo 

do Espírito Santo.”  

O Santo Padre gostaria de nos ver cheios de 

coragem, cheios de alegria, evangelizando com ardor, 

“cheios de amor contagiante.”  

“A dinâmica de justiça e de ternura, de 

contemplação e de caminho para os outros faz da 

Virgem Maria um modelo eclesial para a evangelização. 

Pedimos-lhe que nos ajude, com a sua oração materna, 

para que a Igreja se torne uma casa para muitos, uma 

mãe para todos os povos e torne possível o nascimento 

de um mundo novo.”  

O destino universal da salvação também foi posto 

em evidência pelo Concílio Vaticano II. O chamamento 

universal não admite exclusão de povos nem de línguas, 

nem de épocas, nem de categorias sociais: «Aos que se 

voltam com fé para Cristo, autor da salvação e princípio 

de unidade e de paz, Deus chamou-os e constituiu-os 

em Igreja, a fim de que ela seja para todos e cada um, o 

sacramento visível de salvação.” (LG 9). 
 

 

 
 

 

 

Porta estreita 
 
 “Senhor, são poucos os que salvam?” (Lc 13,22) 

Jesus não responde diretamente, como que a dizer-   

-nos que não nos compete saber a resposta. Se toda a 

humanidade se salvasse, nós poderíamos cair no 

“quietismo” ou na ociosidade, descansando na certeza 

de que já estamos salvos. Se são poucos os que se 

salvam, poderíamos desanimar. Para que fazer tanto 

esforço, se a salvação é para um pequeno número de 

pessoas? É verdade que Jesus nos convida a entrar 

pela “porta estreita,” e diz que “muitos tentarão entrar, 

sem conseguirem,” mas ensina-nos que todos podemos 

alcançar a salvação e diz-nos como devemos fazer: 

“Esforçai-vos por entrar pela porta estreita.”] Ficamos a 

saber que não se entra automaticamente e com 

facilidade. O esforço supõe da nossa parte colaboração, 

humildade e confiança na misericórdia divina. São Paulo 

recorda aos Efésios que a salvação não se conquista 

pelos nossos méritos: “É pela graça que somos salvos, 

por meio da fé. A salvação não vem de nós, é dom de 

Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar.” 

(Ef 2,8-9) O cristão não conhece a palavra desânimo, 

porque Jesus confidencia-nos: “Digo-vos estas coisas 

para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis 

tribulações, mas tende bom ânimo. Eu já venci o 

mundo.” Devemos “levantar o pé”, desejando seguir 

Jesus, que nos garante: “Em verdade vos digo, Eu sou a 

porta. Quem entrar por mim será salvo.” (Jo 10,9) 

Devemos fazer o que está ao nosso alcance, sem 

inquietação, sem angústia, como se tudo dependesse 

de nós. Depois, devemos confiar plenamente em Deus 

porque sabemos que “tudo é graça.” 
  

 

 
 

 

 

O Senhor corrige aquele 

 que ama 
 

 

O Senhor corrige aquele que ama (Hb 12, 5). 

O Evangelho de hoje faz-nos pensar que não há 

lugares reservados no Céu para gente privilegiada. Não 

basta sermos batizados, ir à Missa e dizer: “Senhor, 

comemos e bebemos contigo e Tu ensinaste nas nossas  
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praças.” Jesus responderá: “Não vos conheço. Afastai-

vos de mim, todos os que praticais a iniquidade.” É um 

bom sinal pertencermos a um movimento ou a uma 

comunidade religiosa, mas isso não garante uma 

salvação automática. Temos de ser coerentes. Não 

queremos “praticar a iniquidade.” A nossa fé em Deus 

manifesta-se no Amor ao próximo. É pela prática da 

justiça que se veem os frutos da caridade fraterna, e só 

“quem perseverar até ao fim será salvo.” (Mt 24,13) 

“Assim como um homem corrige o seu filho, assim te 

corrige o Senhor teu Deus.” 

Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e 

andarás com temor em seus caminhos. (Dt 8, 5-6) 

A Bíblia é o livro da pedagogia de Deus e pode ser 

comparada ao amor de um pai para com os seus filhos. 

“Qual é filho a quem o Pai não corrige?” (Hb 12, 7) 

Sabemos que a correção é para nosso bem, uma vez 

que é feita por um pai que nos ama. Jesus fez-nos esta 

confidência no Evangelho de São João: “Filhinhos, o 

próprio Pai vos ama.” (Jo 16, 27) Por isso, embora nos 

custe, pois nenhuma correção, quando se recebe, é 

considerada como motivo de alegria, mas de tristeza, 

aceitemos a correção, porque, mais tarde, produziremos 

frutos de paz. Deus serve-se de muitos meios para 

despertar em nós o desejo profundo da salvação. Um 

desses meios é a penitência que conduz ao 

arrependimento e à conversão. Deus falou muitas vezes 

através dos profetas, convidando o pecador ao 

arrependimento: “Eu não quero a morte do pecador, 

mas quero que se converta e viva.” (Ez 18, 23) 

Aceitemos o convite do autor da Carta aos Hebreus: 

“Meu filho não desprezes a correção do Senhor, porque 

o Senhor corrige aquele que ama.” A voz de Deus que 

nos convida ao arrependimento e à penitência continua 

a fazer-se ouvir através da pregação da Igreja de todos 

os tempos: “Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.” 

(Mc 1, 15) 

 “Sob todos os pontos de vista, a mortificação é de 

uma importância extraordinária. Por razões humanas, 

pois quem não sabe dominar-se a si mesmo jamais 

influirá positivamente nos outros, e o ambiente o 

vencerá, sempre que afague os seus gostos pessoais: 

será um homem sem energia, incapaz de um esforço 

grande, quando for preciso. Por razões divinas: não te 

parece justo que, com estes pequenos atos de 

penitência, demonstremos o nosso amor Àquele que 

deu tudo por nós?” 
  

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«A salvação é porta estreita para restringir o 

nosso orgulho e o nosso medo, mas sempre 

escancarada, porque Deus nos recebe sem 

distinções: não vos esqueçais disto!» 

A página evangélica de hoje exorta-nos a meditar 

sobre o tema da salvação. O evangelista Lucas narra 

que Jesus está em viagem rumo a Jerusalém, e durante 

o percurso aproxima-se uma pessoa que lhe faz a 

seguinte pergunta: «Senhor, são poucos os homens que 

se salvam?» (Lc 13, 23). Jesus não dá uma resposta 

direta, mas desvia o debate para outro plano, com uma 

linguagem sugestiva, que no início os discípulos talvez 

não tenham entendido: «Procurai entrar pela porta 

estreita; porque, digo-vos, muitos procurarão entrar e 

não conseguirão» (v. 24). Mediante a imagem da porta, 

Ele quer levar os seus ouvintes a entender que não se 

trata de uma questão de número — quantos se salvarão 

— não importa saber quantos, mas é importante que 

todos saibam qual é o caminho que leva à salvação. 

Este percurso prevê que atravessemos uma porta. 

Mas onde está a porta? Como é a porta? Quem é a 

porta? O próprio Jesus é a porta, como Ele mesmo diz 

no Evangelho de João: «Eu sou a porta» (Jo 10, 9). Ele 

guia-nos para a comunhão com o Pai, onde 

encontramos amor, compreensão e amparo. Mas 

podemos interrogar-nos por que motivo esta porta é 

estreita? Por que diz Ele que ela é estreita? Trata-se de 

uma porta estreita, não porque é opressiva, mas porque 

exige que limitemos e contenhamos o nosso orgulho e o 

nosso medo, para nos abrirmos a Ele com coração 

humilde e confiante, reconhecendo-nos pecadores, 

necessitados do seu perdão. Por isso é estreita: para 

conter o nosso orgulho, que na incha. A porta da 

misericórdia de Deus é estreita, mas permanece sempre 

escancarada para todos! Deus não tem preferências, 

mas acolhe sempre todos, sem distinções. Uma porta 

estreita para restringir o nosso orgulho e o nosso medo, 

uma porta aberta de par em par, porque Deus nos 

recebe sem distinções. E a salvação que Ele nos 

concede é um fluxo incessante de misericórdia, que 

derruba qualquer barreira e abre surpreendentes 

perspetivas de luz e de paz. Porta estreita, mas sempre 

escancarada: não vos esqueçais disto! 

Hoje Jesus dirige-nos, mais uma vez, um convite 

urgente a ir ao seu encontro, a passar pela porta da vida 

plena, reconciliada e feliz. Ele espera cada um de nós, 

independentemente de qualquer pecado que tenhamos 

cometido, para nos abraçar e para nos conceder o seu 

perdão. Só Ele pode transformar o nosso coração, 

somente Ele pode dar sentido pleno à nossa existência, 

oferecendo-nos a verdadeira alegria. Entrando pela 

porta de Jesus, pela porta da fé e do Evangelho, 

podemos sair das atitudes mundanas, dos maus 

hábitos, dos egoísmos e dos fechamentos. Quando 

existe o contato com o amor e a misericórdia de Deus, 

verifica-se a mudança autêntica. E a nossa vida é 

iluminada pela luz do Espírito Santo: uma luz 

inextinguível! 

Gostaria de vos fazer uma proposta. Pensemos 

agora, em silêncio por um instante, naquilo que temos 

dentro de nós e que nos impede de atravessar a porta: o 

meu orgulho, a minha soberba, os meus pecados. E 

depois pensemos na outra porta, naquela porta aberta  
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de par em par, da misericórdia de Deus, que do outro 

lado nos espera para nos conceder o perdão. 

O Senhor oferece-nos muitas ocasiões para nos 

salvar e nos fazer passar pela porta da salvação. Esta 

porta é uma ocasião que não deve ser desperdiçada: 

não podemos proferir discursos académicos sobre a 

salvação, como aquela pessoa que se dirigiu a Jesus, 

mas devemos aproveitar as ocasiões de salvação. 

Porque num determinado momento «o Senhor entrará e 

fechará a porta» (v. 25), como nos recordou o 

Evangelho. Mas se Deus é bom e nos ama, por que 

razão numa certa altura fechará a porta? Porque a 

nossa vida não é um videojogo, nem uma telenovela; a 

nossa vida é séria, e o objetivo a alcançar é importante: 

a salvação eterna. 

À Virgem Maria, Porta do Céu, peçamos que nos 

ajude a aproveitar as ocasiões que o Senhor nos 

oferece para passar pela porta da fé e assim entrar num 

caminho largo: é a vereda da salvação, capaz de 

acolher todos aqueles que se deixam envolver pelo 

amor. É o amor que nos salva, o amor que já na terra 

constitui a fonte de bem-aventuranças de quantos, na 

mansidão, na paciência e na justiça, se esquecem de si 

mesmos e se oferecem aos outros, especialmente aos 

mais frágeis. 

    Papa Francisco, Ângelus, 

 Praça de São Pedro, agosto de 2016 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (144) 
 

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” 

 
PLANO DE AÇÃO (descomplica): 

 

Achar o norte. Saber que direção tomar. Ter a 

coragem de arriscar. Desenhar um plano, materializar 

um sonho, sentir a motivação e a energia que nascem 

da força de acreditar. Sair da zona de conforto, pensar 

fora da caixa, deixar de lado o «porquê?» e passar a 

pensar em «porque não?», alinhar sonhos, definir 

objetivos. 

Na vida ninguém precisa de certezas estáticas. 

Aquilo de que precisamos é aprender uma nova fórmula. 

Aquela com que nos descomplicamos e nos 

reinventamos. 

Começa por esta ponta do novelo: 
 

Os CINCO PECADOS CONTRA O OTIMISMO 
 

1 – PERFECIONISMO 

 

Procura ser apenas média. 

Comete erros e admite-os. 

Identifica o teu sabotador interior. 
 

2 – AUTO-ESTIMA VICIOSA 
 

Desenvolve a aceitação de ti mesma, o autorrespeito 

(hábitos saudáveis) e a autoconfiança (arrisca um pouco 

para testar as tuas capacidades). 

Ouve atentamente o outro. 

Deixa expressar sentimentos, mesmo os negativos. 

Dá-lhes encorajamento e expressões de afeto.  
 

3 – DEPENDÊNCIAS E OUTRAS INGERÊNCIAS 
 

Avalia a tua relação com as dimensões da tua vida: 

trabalho, lazer, relações interpessoais, e verifica se é 

trabalho dependente, consumo-dependente, negativo-    

-dependente ou critico-dependente.  
 

4 – INAÇÃO E LIMITAÇÕES AUTO-IMPOSTAS 
 

Consolida a tua confiança (vê se te tratas com 

generosidade e bondade; perdoa-te pelos erros do 

passado). 

Desenferruja a coragem (sai da tua zona de 

conforto). 

Estabelece prioridades diárias, usa frases 

«vitaminas». 

Sorri, sorri, sorri! 
 

5 – INTOXICAÇÃO CRÓNICA DE STRESSE 
 

Identifica o que é realmente importante para ti 

(primeira prioridade). 

Define planos, estabelece metas e objetivos. 

Mantém claro aquilo que te motiva e não apenas o 

que é urgente. 

Atenção ao lazer e recreação e ao tempo para os 

outros. 

Substitui hábitos que não consideras saudáveis. 

Sê honesta contigo mesma. 

 
 

Não leves tudo 
demasiado a sério. 

Le-ve-za é a tua 

palavra de ordem. 
 

   
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, dá-me esperança, para que possa animar 

a minha família e os amigos. 
 

Senhor, dá-me amor, para que eu saiba amar a 

quem se sente só. 
 

Senhor dá-me paz, para que eu seja sinal de união 

e aprenda a perdoar. 
 



Senhor dá-me alegria para que a minha vida seja 

um sorriso para alegrar a quem sente tristeza.  
 

 

 
 

 

 

Nunca digas . . .  
 
– Quando se trata dos outros: que se arranjem. 
 

– Quando se trata dos teus pais: não compreendem. 
 

– Quando se trata dos teus defeitos: é o meu 

temperamento. 
 

– Quando se trata de excessos: só se vive uma vez. 
 

– Quando se trata da tua vida espiritual: não tenho 

tempo. 
 

– Quando se trata dos teus erros: não os posso 

evitar. 
 

– Quando se trata do sofrimento dos outros: não 

posso fazer nada. 
 

– Quando se trata do teu sofrimento: sou uma 

vítima. 
 

– Quando se trata de ser solidário: não é comigo. 
 

– Quando se trata de aprender: isto não interessa 

para nada. 
 

– Quando se trata de ti: ninguém me compreende. 
 

 

 
 

 

 

O CÉU – 3  
 

HUGO DE AZEVEDO 
 

Quando o «Titanic» se afundou, Chesterton fez notar 

que, independentemente das responsabilidades, a 

atribuir a quem quer que fosse, pelo naufrágio, o que 

saltava à vista era a desproporção entre os meios 

destinados ao luxo e entretenimento dos passageiros, e 

os meios de salvação de que dispunha o paquete. As 

suas comodidades eram tais que fizeram esquecer a 

passageiros e à tripulação a realidade elementar de que 

era apenas um navio, afrontando os tremendos desafios 

do Oceano. 

A lembrança do Céu, que é a «saudade de Deus», 

não rouba generosidade aos fiéis cristãos, mas, além 

disso, faz com que nunca se esqueçam de que são 

«viatores», passageiros da barca de Pedro, sobre o 

perigoso mar da vida, a caminho da «Pátria». Portanto, 

vivamos já como «cidadãos do céu, donde esperamos o 

Salvador, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Qual 

transformará o nosso corpo miserável, fazendo-o 

semelhante ao seu corpo glorioso» (Fil 3, 20-21), e onde 

nos encontraremos, em Deus, com a nossa Mãe 

Santíssima, e todos os Anjos e santos. 
 

 

 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

.   1  .       
 

Café marca três efes:  

fraco, frio e fedido. 
 

.   2  .       
 

Café requentado e ar condicionado,  

que lhe pegue o Diabo. 
 

.   3  .       
 

Café sem bucha, 
meu bem, não puxa. 

 

.   4  .       
 

A ventre farto, 

 o mel amarga. 
 

.   5  .       
 

Com açúcar e com mel, 

 até as pedras sabem bem. 
  

.   6  .       
 

Quem lida com mel, 

 sempre lambe os dedos. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana que compreende o período de 21 a 27 

de agosto, não se encontrou registado algum Leitor 

aniversariante em nenhuma das três paróquias: 

Carvalhosa, Eiriz e Figueiró. 
 

 

 

Permitir um privilégio, é abrir caminho  

a todos os que vierem depois.  
 

(Mário Castrim) 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Higiene 
 

A mulher pega no casaco do marido e grita: 

– O que significa este cabelo louro na tua roupa, 

João? 

E ele: 

– Significa que esse casaco não é lavado desde o 

tempo em que tu oxigenavas o teu cabelo! 
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Mosca 
 

Num luxuoso restaurante um dos clientes habituais 

chama um dos empregados e pergunta-lhe, indignado: 

– É capaz de me dizer o que faz esta mosca na 

minha sopa? 

O empregado, após demorada observação: 

– Meu caro senhor, parece-me que está a nadar de 

costas… 

 

Habilidosa 
 

Uma jovem alta, elegante, entra numa sapataria, 

escolhe uns lindos sapatos de salto alto, senta-se no 

sofá e começa a calçá-los para os experimentar. 

Depressa o empregado aproxima-se, ajoelha-se para 

ajudar a calçá-los. Então a nossa jovem, diz-lhe: 

 – Sabe, eu não preciso de sapatos… apeteceu-me 

foi ver um homem ajoelhado aos meus pés… 
 

 

 
 

 

 

JMJ – Jornada Mundial da  

            Juventude – (3) 
 

Em Lisboa,  

entre 1 e 6 de agosto de 2023  

com a presença do Papa Francisco  

 
O Comité Organizador Local da Jornada Mundial da 

Juventude Lisboa 2023 escolheu 13 patronos que, para 

D. Manuel Clemente, são santos e santas que 

“demonstraram que a vida de Cristo preenche e salva a 

juventude de sempre”. 

De acordo com um comunicado de imprensa, os 

patronos da JMJ Lisboa 2023 são S. João Paulo II, S. 

João Bosco, S. Vicente, Santo António, S. Bartolomeu 

dos Mártires, S. João de Brito, a beata Joana de 

Portugal, o beato João Fernandes, a beata Maria Clara 

do Menino Jesus, o beato Pedro Jorge Frassati, o beato 

Marcel Callo, a beato Chiara Badano e o beato Carlo 

Acutis. 

“Os Patronos da JMJ Lisboa 2023 demonstraram 

que a vida de Cristo preenche e salva a juventude de 

sempre. Com eles contamos, com eles partimos”, o 

cardeal-patriarca no texto de apresentação dos patronos 

da jornada. 

No comunicado de imprensa, a JMJ Lisboa 2023 

lembra que “a preparação, a realização e o dinamismo 

de cada Jornada Mundial da Juventude, que se 

inaugura com o encontro de jovens de todo o mundo 

com o Papa, são confiados a patronos, santos e santas 

canonizados ou com esse processo em curso, 

referências para a comunidade jovem”. 

O documento indica também que os patronos da 

JMJ Lisboa 2023 são naturais da “cidade que acolhe a 

JMJ” ou, “naturais de outras geografias, são modelos 

para a juventude. 

A biografia dos 13 patronos da JMJ Lisboa 2023 é 

apresentada num livro publicado conjuntamente pelas 

Paulinas e pela Paulus, com ilustrações do padre 

Christopher Sousa, onde se publica também um artigo 

do prefeito do Dicastério Leigos Família e Vida, Cardeal 

Kevin Farrel, “sobre a importância pastoral e espiritual 

dos patronos da Jornada Mundial da Juventude”. 

No texto de apresentação dos patronos assinado 

pelo cardeal-patriarca de Lisboa, indicam-se “as 

principais referências históricas de cada um, assim 

como a sua importância pastoral e espiritual para a 

preparação e realização da próxima Jornada Mundial da 

Juventude”. 

A divulgação dos patronos da JMJ Lisboa 2023 

acontece no dia em que se assinala o aniversário de 

nascimento de São João Paulo II, fundador da Jornada 

Mundial da Juventude. 
 

 

 

O Comité Organizador Local da Jornada 

Mundial da Juventude Lisboa 2023 escolheu 13 

patronos que, para D. Manuel Clemente,  

são santos e santas que “demonstraram que a 

vida de Cristo preenche e salva  

a juventude de sempre”. 

 
 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
21-08-2022 

 XXI 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 Graça Coelho Jacinta Carneiro 

1.ª LEITURA Rita Mendes Carla Sousa 

2.ª LEITURA Filipa Moreira Joaquim Mendes 

ORAÇ. UNIV. Graça Coelho Jacinta Carneiro 
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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 Manuel Santos Rosa Matos 

LOCAL - 2   Manuel Leão Carla Sousa 

LOCAL - 3 José M.ª Matos Toni Moreira 

LOCAL - 4 Maria José Alexandra Brito 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
E I R I Z   

 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Marisa Freitas Assunção Matos 

2.ª Leitura Eduardo Meireles Paula Meireles 

Oraç. Univ. Maria José Mónica Gonçalv. 
 

 

 
E I R I Z   

 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC Marisa Paula 

2.º MEC José Pedro Antero 

3.º MEC Maria José Assunção 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

A Fechar 
 
 

Um bosque a crescer, faz menos ruído 

 que uma árvore a cair.  
 

(Aguiluchos) 
 

 

 

Jornal concluído em 18 de julho. 
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