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XXII Domingo Comum 
 

A humildade é o estilo de Deus. E a gratuidade a 

sua marca. À mesa, e à conversa com os convivas, 

Jesus introduz-nos, de novo, na sabedoria dos humildes 

e dos simples, na escola da humildade e da gratuidade, 

de que Ele próprio é o exemplo mais sublime.  

Na Eucaristia, à mesa da Palavra, acolhamos o seu 

apelo e a sua presença de amor dado, sem troco nem 

preço. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 85, 3.5 

Tende compaixão de mim, Senhor,  

que a Vós clamo o dia inteiro.  

Vós, Senhor, sois bom e indulgente,  

cheio de misericórdia para aqueles que Vos invocam. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

SIM, É POSSÍVEL EXPERIMENTAR A ALEGRIA DE DEUS! 

 

Estamos numa casa de campo da alta burguesia de 

urna grande cidade do terceiro mundo, uma daquelas 

metrópoles onde a miséria é acompanhada pelo 

desperdício mais descarado. 

No final da festa pelo vigésimo aniversário da filha – 

estudante universitária brilhante – os pais ordenam aos 

dois empregados domésticos que arrumem a sala. 

Eis a surpresa: nas mesas está ainda uma enorme 

quantidade de carne, arroz, batatas fritas, tortas, 

bolinhos. 

– Que fazemos com tudo isto? – pergunta 

embaraçado o marido. A esposa, que está a levar para 

a cozinha um tabuleiro cheio de copos para lavar, pára 

um instante, surpreendida, e depois, como quem se dá 

conta com atraso do erro cometido, diz: Convidámos as 

pessoas erradas. Convidámos gente que não tinha 

fome. 

Pois é: temos medo de deixar que se aproxime de 

nós quem tem fome, tememos que nos possa 

empobrecer. E, no entanto, a festa da nossa vida 

poderia concluir-se com uma desilusão: encontrarmo-     

-nos ainda com aqueles bens que o Senhor nos tinha 

dado para que com eles pudéssemos «matar a fome» 

aos seus pobres. 

«Felizes os convidados para o banquete das núpcias  
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do Cordeiro!» – exclama o anjo do Apocalipse (Ap 19, 

9). Mas naquela festa só poderá participar quem se 

privou de tudo para o dar a quem tinha fome. 

Fica no ar uma pergunta: sabemos porque é que o 

pobre bate à nossa porta? 

– O pobre bate à nossa porta para nos oferecer a 

oportunidade de experimentar a alegria de Deus. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Sir (Ben-Sirá) 3, 19-21.30-31  

(gr.17-18.20.28-29) 
 

  

MONIÇÃO: 
 

A primeira leitura aconselha a humildade como caminho 

para ser agradável a Deus e aos homens, para ter êxito e ser 

feliz. É a reiteração da mensagem fundamental que a Palavra 

de Deus hoje nos apresenta. 

 

 

LEITURA: 

 
 

 

 

 

Leitura do Livro de Ben-Sirá  
 

19Filho, em todas as tuas obras procede 

com humildade e serás mais estimado do que 

o homem generoso. 20Quanto mais importante 

fores, mais deves humilhar-te e encontrarás 

graça diante do Senhor. 21Porque é grande o 

poder do Senhor e os humildes cantam a sua 

glória. 30A desgraça do soberbo não tem cura, 

porque a árvore da maldade criou nele 

raízes. 31O coração do sábio compreende as 

máximas do sábio e o ouvido atento alegra-se 

com a sabedoria. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 

Quanto mais importante fores,  

mais deves humilhar-te  

e encontrarás graça diante do Senhor. 
 

 (Ben-Sirá 3, 20)  

 

  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~   

JORNAL DO LEITOR 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 

 

Nesta Leitura, facilmente se percebe que o tema para este 

Domingo é a «Humildade» que cada um de nós deve cultivar. 

Entender isto, é “meia-preparação” para fazer melhor esta 

leitura. Vai uma dica: 

Um sábio (Ben-Sirá) dos inícios do séc. II a.C. aconselha a 

humildade como caminho para ser agradável a Deus e aos 

homens, para ter êxito e ser feliz. 

Agora, introduzido que estás, no tema, é só proclamar a 

Leitura, porque já percebes e já sabes, o que estás, e do que 

estás a ler. Desnecessário será lembrar que, sendo o tema 

«Humildade», não faças a leitura “a olhar de cima para baixo” 

(“isto é, com arrogância”), mas com simplicidade e com 

humildade. Porque estas atitudes comportamentais, quase 

sempre, falam mais que as palavras. 

Entretanto, toma atenção ao enunciado da Leitura. O título 

Ben-Sirá (lê “Béne-sirá” e não leias “Bem-sirá”). O resto do 

texto é de leitura fácil. Só tens é de ler devagar, devagar, e 

respeitar toda a pontuação. 

O sucesso desta leitura está todo na tua mão, desde que 

não descures a preparação.   
 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

A leitura contém versículos respigados do capítulo 3 

do Sirácida, ou. Eclesiástico (na designação cristã), que 

são uma apologia (elogios louváveis) da virtude da 

humildade. O texto litúrgico passa à frente aquelas 

passagens que poderiam ser hoje mal-entendidos, como 

o desejo de querer sempre saber mais, que é 

apresentado isto como um «perigo», e mesmo aquele 

célebre adágio: «quem amam o perigo nele perecerá» 

(v. 25). 

 
 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 67 (68), 4-7ab.10-11 (R. cf. 11b) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Glorifiquemos o bom Deus porque é o nosso refúgio, cuida 

do seu povo e prepara uma casa para o pobre. 

  

 

REFRÃO: 

 

NA VOSSA BONDADE, SENHOR, 

PREPARASTES UMA CASA PARA O POBRE. 
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SALMO: 

 

Os justos alegram-se na presença de Deus, 

exultam e transbordam de alegria. 

Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome; 

o seu nome é Senhor: exultai na sua presença. 
  

Pai dos órfãos e defensor das viúvas, 

é Deus na sua morada santa. 

Aos abandonados Deus prepara uma casa, 

conduz os cativos à liberdade. 
  

Derramastes, ó Deus, uma chuva de bênçãos, 

restaurastes a vossa herança enfraquecida. 

A vossa grei estabeleceu-se numa terra 

que a vossa bondade, ó Deus, preparara ao oprimido. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 12, 18-19.22-24a 

 

 

MONIÇÃO: 
 

A segunda Leitura convida os crentes instalados numa fé 

cómoda e sem grandes exigências, a redescobrir a novidade e 

a exigência do cristianismo; insiste em que o encontro com 

Deus é uma experiência de comunhão, de proximidade, de 

amor, de intimidade, que dá sentido à caminhada do cristão. 

  

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

Irmãos: 18Vós não vos aproximastes de uma 

realidade sensível, como os israelitas no monte 

Sinai: o fogo ardente, a nuvem escura, as 

trevas densas ou a tempestade, 19o som da 

trombeta e aquela voz tão retumbante que os 

ouvintes suplicaram que não lhes falasse 

mais. 22Vós aproximastes-vos do monte Sião, 

da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, 

de muitos milhares de Anjos em reunião 

festiva, 23de uma assembleia de primogénitos 

inscritos no Céu, de Deus, juiz do universo, 

dos espíritos dos justos que atingiram a 

perfeição 24ae de Jesus, mediador da nova 

aliança. 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Podemos dividir esta segunda Leitura em duas partes: uma 

primeira a lembrar-nos, a nós, cristãos, que não podemos viver 

a fé como vivia o Povo do A.T., que viam e sentiam um Deus 

distante, quase inacessível, viviam instalados numa fé cómoda 

e sem grandes exigências; depois, uma segunda parte a 

revelar-nos que, afinal, Deus, está bem pertinho de nós, tomou 

para si um nome humano – Jesus, que significa Libertador, 

para agora redescobrirmos a novidade e a exigência do 

cristianismo.   

É isto, Leitor. Agora, proclama, sobretudo esta segunda 

parte, com firmeza, com convicção. Lê devagar, deixa espaço 

entre as vírgulas, separando cada uma das seis “ideias”. Vai 

uma dica para ajudar:  

Vós aproximastes-vos do monte Sião, da cidade do Deus 

vivo, a Jerusalém celeste, // “Vós aproximastes-vos” de 

muitos milhares de Anjos em reunião festiva, // “Vós 

aproximastes-vos” de uma assembleia de primogénitos 

inscritos no Céu, // “Vós aproximastes-vos” de Deus, juiz do 

universo, // “Vós aproximastes-vos” dos espíritos dos justos 

que atingiram a perfeição e // “Vós aproximastes-vos” de 

Jesus, mediador da nova aliança. 

Obviamente que a repetição “Vós aproximastes-vos” não 

é para ler. Apenas consta aqui, para ajudar a fazer a 

separação.  

Expressa bem as palavras: aproximastes / sensível / 

densas / retumbante / suplicaram / aproximastes-vos / 

primogénitos / ou outras. 
 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Nesta impressionante passagem da epístola, o 

hagiógrafo põe em vivo contraste a Antiga e a Nova 

Aliança, simbolizada nos dois montes em que foram 

seladas: «o Monte Sinai» e o «Monte Sião»; este era o 

monte onde assentava o templo de Jerusalém, monte 

que se tornou o símbolo do novo e definitivo lugar de 

encontro com Deus, ao mesmo tempo firme e glorioso: a 

«Jerusalém celeste», que é a Igreja (cf. Gal 4, 25-

26; Apoc 21, 2), a qual aqui engloba tanto os que já 

triunfam no Céu, como os que ainda militam na terra, 

considerados como um todo, por assim dizer. A Antiga 

Aliança é marcada pelo temor e pela majestade 

esmagadora de Deus (vv. 18-19); a Nova Aliança pela 

proximidade de Deus e intimidade com Ele, com os 

«Anjos» (v. 22), com os Santos do Céu («os justos que 

atingiram a perfeição» - v. 23) e sobretudo com o 

próprio «Jesus, mediador da Nova Aliança», juntamente 

com os restantes cristãos que ainda militam na terra, 

provavelmente aqui designados por «uma assembleia 

de primogénitos inscritos no Céu» (v. 23). Assim poderia 

traduzir-se à letra, «uma Igreja – ekklesía – de 

primogénitos»; a designação de «primogénitos» corres- 

  
 

XXII DOMINGO COMUM – 28-08-2022 – N.º 767     Pág. 3 / 10 –     

 



 

 – Pág. 4 / 10 .   XXII DOMINGO COMUM – 28-08-2022 – N.º 767        

 
pondia à situação privilegiada dos cristãos, pois então 

os primogénitos gozavam de direitos especiais, 

sobretudo relativamente à herança. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Mt 11, 29ab 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho coloca-nos no meio de um banquete em casa 

de um fariseu. É o pretexto para Jesus falar do “banquete do 

Reino”. A todos os que quiserem participar desse “banquete”, 

Ele recomenda a humildade; ao mesmo tempo, denuncia a 

atitude daqueles que conduzem as suas vidas numa lógica de 

ambição, de luta pelo poder e pelo reconhecimento, de 

superioridade em relação aos outros. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA! ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Senhor, 

e aprendei de Mim,  

que sou manso e humilde de coração. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
 Lc 14, 1.7-14 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 1Jesus entrou, a um sábado, 

em casa de um dos principais fariseus para 

tomar uma refeição. 7Todos O observavam. Ao 

notar como os convidados escolhiam os 

primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta 

parábola: 8«Quando fores convidado para um 

banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. 

Pode acontecer que tenha sido convidado 

alguém mais importante do que tu; 9então, 

aquele que vos convidou a ambos, terá que te 

dizer: ‘Dá o lugar a este’; e ficarás depois 

envergonhado, se tiveres de ocupar o último 

lugar. 10Por isso, quando fores convidado, vai 

sentar-te no último lugar; e quando vier aquele 

que te convidou, dirá: ‘Amigo, sobe mais para 

cima’; ficarás então honrado aos olhos dos 

outros convidados. 11Quem se exalta será 

humilhado e quem se humilha será exaltado».  
12Jesus disse ainda a quem O tinha convidado: 

«Quando ofereceres um almoço ou um jantar, 

não convides os teus amigos nem os teus 

irmãos, nem os teus parentes nem os teus 

vizinhos ricos, não seja que eles por sua vez te 

convidem e assim serás retribuído. 13Mas 

quando ofereceres um banquete, convida os 

pobres, os aleijados, os coxos e os cegos; 14e 

serás feliz por eles não terem com que 

retribuir-te: ser-te-á retribuído na ressurreição 

dos justos. 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 

 

 

  

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Com esta parábola, contada por ocasião 

duma refeição, Jesus não se limita a encarecer 

simplesmente uma atitude a ter no momento de 

escolher o lugar à mesa de um banquete, mas, acima 

de tudo, o que pretende com este exemplo é dar uma 

lição de humildade, válida para sempre, pois «quem se 

humilha será exaltado» (v.11), entenda-se, por Deus, de 

acordo com o costume judaico seguido por Jesus, que 

evitava deliberadamente pronunciar o nome de Deus, 

recorrendo a uma forma passiva impessoal, que os 

gramáticos chamam o passivum divinum. 

V. 10 – «Aquele que te convidou dirá» 

 Tradução muito livre do original, com o fim de tornar 

menos chocante a leitura: «para que te diga». De facto, 

se o convidado escolhesse o último lugar com a secreta 

intenção de vir a ser «honrado aos olhos dos outros 

convidados», não estaria a viver a humildade, mas sim 

um refinado orgulho. Ora sucede que aqui a intenção 

expressa no texto não é a do convidado, mas sim a de 

Jesus que dá o conselho. Sendo assim, a tradução 

litúrgica facilita uma correta interpretação. Um belo 

comentário a este ensinamento de Jesus podem ser as 

palavras da Imitação de Cristo: «Deseja que não te 

conheçam e te reputem (avaliem) por nada... Não 

perdes nada, se te consideras inferior a todos, mas 

prejudicas-te muito se te considerares superior a um só 

que seja» (I, 2.7). 

(continua na pág. seguinte…) 
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(…continuação da pág. anterior.) 

 

V. 12-14 – Não andar atrás de compensações 

Jesus não quer dizer que se podem convidar só 

aqueles que não nos possam retribuir. Esta maneira 

taxativa de falar, tão característica de Jesus, à maneira 

semítica, visa produzir impacto e chamar a atenção; o 

Senhor quer ensinar-nos que não devemos andar atrás 

de compensações humanas, mas daquilo que merece a 

aprovação e recompensa de Deus no Céu, aqui 

designado por «ressurreição dos justos» (que os maus 

também ressuscitam consta doutras passagens, 

como Jo 5, 29; Act 24, 15…). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

 

1  
 

Para que a Igreja santa de Deus 

tenha a sabedoria de ensinar os homens que hoje 

como Jesus o fazia em suas parábolas, 

oremos, irmãos. 
 

2  
 

Para que os responsáveis do País, a qualquer nível   

se preocupem com os cidadãos mais esquecidos 

e se coloquem sem descanso ao seu serviço, 

oremos, irmãos. 
 

3  
 

Para que as viúvas, os órfãos e os pobres,  

os humilhados, os prisioneiros e os desterrados, 

sintam que a Boa Nova do Reino é para eles, 

oremos, irmãos. 
 

4  
 

Para que todos os religiosos e religiosas 

sirvam a Deus de coração sincero, 

em total fidelidade aos seus votos, 

oremos, irmãos. 
 

5  
 

Para que os membros da nossa assembleia 

sintam que estão na presença do Deus vivo 

e de Jesus, o Senhor Ressuscitado, 

oremos, irmãos.  
 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 30, 20 

Como é grande, Senhor,  

a vossa bondade para aqueles que Vos servem! 

 

     OU: 

 Mt 5, 9- 1 0 
 

Bem-aventurados os pacíficos,  

porque serão chamados filhos de Deus.  

Bem-aventurados os perseguidos por amor da justiça, 

porque deles é o reino dos 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

O Senhor tem um lugar para todos, na sua morada 

eterna, na mesa da Eucaristia, e no seio da comunidade 

cristã. E nem sequer a humildade nos dá o direito de 

dizer «Eu não sirvo para nada». Na verdade, “a nossa 

imperfeição não deve servir de desculpa; pelo contrário, 

a missão é um estímulo constante, para não nos 

acomodarmos na mediocridade, mas continuarmos a 

crescer” (EG 121), na gratuidade, na humildade, no 

serviço, alimentados por Cristo, o Pão vivo descido do 

céu. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
Não procureis um lugar para vós. Tornai-vos um 

lugar para os outros. Por isso o sacerdote, no fim da 

Eucaristia, nos envia, dizendo: Ide em paz e que o 

Senhor vos acompanhe! 
  

 

 
 

 

 Não basta dizer-se cristão; 

é preciso ser cristão! 
 
Não basta dizer que se é cristão; é preciso ser 

cristão! Temos um ditado popular que nos diz 

«Palavras, leva-as o vento!». E a palavra de Deus, hoje, 

logo desde a primeira Leitura nos fala de humildade. Ser 

cristão, como diz a segunda Leitura, é aproximar-se de 

Deus. E, por isso mesmo, o nosso modo de ser e de 

estar deve ser adequado: quem deve ser exaltado é 

Deus e não nós. Daí que o desafio do Evangelho de 

hoje seja o da humildade! 
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Ser cristão, hoje, não é fácil; mas, em boa verdade, 

o Senhor não nos fez promessas de facilidade. Aliás, foi 

claro e disse-nos que «ninguém é mais que o mestre»; 

por isso, o que nos espera, no nosso caminhar para a 

ressurreição, é mesmo e de verdade a paixão e morte 

por causa do Evangelho. 

Por isso, no Evangelho desta liturgia, Jesus diz-nos 

que, quando quisermos servir banquetes, convidemos 

para comensais não os amigos e vizinhos ricos… mas 

sim os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos – e 

seremos felizes «porque eles não terão com que nos 

retribuir»! Noutra altura, Cristo havia dito algo idêntico, 

ao afirmar: «Se amares os que te amam, que mais fazes 

que os pagãos; não fazem eles o mesmo? Tu, ama os 

teus inimigos»! 

O refrão da aclamação do Evangelho aponta-nos o 

verdadeiro caminho para os dias de hoje e para cada 

um de nós: «Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Senhor, 

e aprendei de Mim, que sou manso e humilde de 

coração». 

De muitos modos e por diversas circunstâncias, 

fomos, ao longo deste mês, exortados pelo Senhor a 

sermos verdadeiramente cristãos. Vivemos alegrias e 

contrariedades. Em breve, para muitos de nós, termina 

o tempo de férias e descanso. Façamos hoje um 

propósito verdadeiro de total fé e esperança no Senhor 

que nos ama como ninguém e nos retribui na 

ressurreição dos justos. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Quando nos colocamos diante de Deus  

nesta dimensão de humildade, 

Deus exalta-nos, debruça-se sobre nós  

para nos elevar a Si.» 

 

O episódio do Evangelho de hoje mostra-nos Jesus 

na casa de um dos chefes dos fariseus, que observava 

com atenção como os convidados para o almoço se 

preocupam em escolher os primeiros lugares. É uma 

cena que vimos muitas vezes: procurar o melhor lugar, 

até «com os cotovelos». Ao ver esta cena, ele narra 

duas breves parábolas com as quais oferece duas 

indicações: uma relativa ao lugar e a outra à 

recompensa. 

A primeira semelhança é ambientada num banquete 

nupcial. Jesus diz: «Quando fores convidado para as 

bodas, não te ponhas no primeiro lugar, pois pode ser 

que seja convidada outra pessoa mais importante do 

que tu, e aquele que te convidou te diga: “Cede o lugar 

a este!” ... Mas, quando fores convidado, ocupa o último 

lugar» (Lc 14, 8-10). Com esta recomendação, Jesus 

não tenciona dar normas de comportamento social, mas 

uma lição sobre o valor da humildade. A história ensina 

que o orgulho, o arrivismo, a vaidade e a ostentação são 

causas de muitos males. E Jesus faz-nos compreender 

a necessidade de escolher o último lugar, ou seja, de 

procurar a pequenez e o escondimento: a humildade. 

Quando nos colocamos diante de Deus nesta dimensão 

de humildade, Deus exalta-nos, debruça-se sobre nós 

para nos elevar a Si; «porque todo aquele que se exaltar 

será humilhado, e todo o que se humilhar será 

exaltado» (v. 11). 

As palavras de Jesus sublinham atitudes 

completamente diferentes e opostas: a atitude daquele 

que escolhe o próprio lugar e a atitude de quem deixa 

que Deus lho atribua e dele espera a recompensa. Não 

o esqueçamos: Deus paga muito mais do que os 

homens! Ele reserva-nos um lugar muito melhor do que 

aquele que nos dão os homens! O lugar que Deus nos 

dá está próximo do seu coração, e a sua recompensa é 

a vida eterna. «Serás feliz... — diz Jesus — receberás a 

tua recompensa na ressurreição dos justos» (v. 14). 

É quanto se descreve na segunda parábola, na qual 

Jesus indica a atitude de abnegação que deve 

caracterizar a hospitalidade; Ele diz assim: «Quando 

ofereceres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os 

coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não podem 

retribuir-te» (vv. 13-14). Trata-se de escolher a 

gratuitidade, em vez do cálculo oportunista que deseja 

alcançar uma recompensa, que busca o interesse e que 

procura enriquecer-se ulteriormente. Com efeito os 

pobres, os simples e aqueles que não contam nunca 

poderão retribuir o convite para uma ceia. Assim Jesus 

demonstra a sua preferência pelos pobres e excluídos, 

que são os privilegiados do Reino de Deus, e lança a 

mensagem fundamental do Evangelho, que consiste em 

servir o próximo por amor a Deus. Hoje Jesus faz-se voz 

de quantos não a têm, dirigindo a cada um de nós um 

apelo urgente a abrir o coração e a fazer nossos os 

sofrimentos e os anseios dos pobres, famintos, 

marginalizados, refugiados, derrotados da vida e 

daqueles que são descartados pela sociedade e pela 

prepotência dos mais fortes. E na realidade estes 

descartados representam a esmagadora maioria da 

população. 

Neste momento, penso com gratidão nos refeitórios 

onde tantos voluntários oferecem o próprio serviço, 

dando de comer a pessoas sozinhas, deserdadas, 

desempregadas ou desabrigadas. Estes refeitórios e 

outras obras de misericórdia — como visitar os doentes, 

os presos... — são escolas de caridade que propagam a 

cultura da gratuitidade, porque aqueles que aí trabalham 

são impelidos pelo amor a Deus e iluminados pela 

sabedoria do Evangelho. Assim o serviço aos irmãos 

torna-se testemunho de amor, que torna crível e visível 

o amor de Cristo. 

Peçamos à Virgem Maria que nos conduza todos os 

dias pelo caminho da humildade, Ela que foi humilde 

durante a sua vida inteira, e que nos torne capazes de 

fazer gestos gratuitos de acolhimento e de solidariedade 

a favor dos marginalizados, para nos tornarmos dignos 

da recompensa divina. 

Papa Francisco, Ângelus,  

Praça de São Pedro, agosto de 2016 
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Agenda Santoral 
 
Dia 29 – Martírio de S. João Batista. 

Dia 03 – S. Gregório Magno (Papa e Doutor da Igreja).  
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 Fariseus 
 

Os fariseus chamavam-se originariamente 

«perushim» (separados). A seita teve a sua origem por 

volta do ano 70 a. C... Pretendiam separar-se da 

ignorância religiosa do povo através de um profundo 

conhecimento da Lei. Ainda que fossem pessoas 

religiosas que cumpriam com honradez as centenas de 

mandamentos que tinham recompilado, tinham um 

defeito: o orgulho. Os fariseus depreciavam os 

chamados «amme-há´ares» (gente da terra), que 

desconheciam em profundidade a Lei de Deus.  

No tempo de Jesus havia uns 6.000 fariseus. Eram 

muito influentes e respeitados. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (145) 

 
AGRADECIMENTO (da Autora) 
 

Agradecer é o verbo-força que conjugo mais vezes. 

Agradeço as coisas mais simples e mais pequeninas (e 

mais valiosas) e todas as outras que vão transformando 

e enriquecendo a minha vida. 

Agradeço as oportunidades e agradeço as perdas – 

sem elas não seria a pessoa que sou hoje, não teria 

aprendido tanto e não teria tantos abraços que fazem da 

minha vida um lugar bonito. 

(…) 

Agradeço às pessoas que estão desse lado e cada 

vez mais perto de mim, dentro de um abraço, de um 

sorriso, de um salto e uma palma, de um amor-e-luz, de 

um vai-dar-certo, de um-eu-mereço, de um descomplica, 

de um recomeça. 

(…) 

Obrigada, eu, pelo bem que me faz poder escrever 

para cada um de vós. 

A Deus, pela luz que me abraça e que me guia todos 

os dias. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 

 

OBS.: 
 

Termina aqui a transcrição do Livro da autora 

«Sofia Castro Fernandes», com o título 

“DESCOMPLICA – 11 verbos que vão 

transformar a tua vida. Foi dividido em 145 partes 

publicadas em igual número de Jornais (do 

Leitor). 

A sua publicação semanal neste Jornal, 

iniciou-se em abril de 2020 e termina hoje, 

agosto de 2022. Esperamos que tivesse sido útil 

para aqueles que a leram. 

~  ~  ~  ~  ~   

Da mesma autora, iremos já na próxima 

edição deste Jornal, iniciar com o mesmo critério 

de publicação do anterior, a transcrição do livro 

“RECOMEÇA – 9 passos que vão mudar a tua 

vida”. 

(Jornal do Leitor) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor,  

ensina-me a tua humildade para que eu aprenda  

a pedir com delicadeza e simplicidade. 
 

Senhor,  

ensina-me as tuas palavras para que eu seja correto  

e amável com todos. 
 

Senhor,  

ensina-me a tua paz para que  

eu transforme a violência em gestos de afeto. 
 

Senhor,  

ensina-me a tua misericórdia  

para que eu aprenda a perdoar. 
 

Senhor,  

ensina-me a olhar para que eu descubra a bondade  

que há nos outros. 
 

 

 
 

 

 

Bons conselhos . . . 
 

Tua porta cerrarás 

Teu vizinho louvarás 
 

Quanto podes não farás 

Quanto sabes não dirás 

Quanto ouves não crerás 

Se queres viver em paz. 
 

Seis coisas sempre vês 

Quando falares te mando: 

De quem falas onde e quê, 

E a quem, e como, e quando. 
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– Quanto mais caso fazemos da opinião dos outros, 

menos caso fazem os outros da nossa opinião. 
 

– A cultura é uma arma  

que só o talento sabe empunhar. 
 

– Nunca se diz metade do que se pensa,  

nem se pensa metade do que se diz. 
 

– A esperança de hoje faz-nos viver;  

a de ontem faz-nos sorrir. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.   1  .       
 

Coisa doce 

 é arroz-doce. 
 

.   2  .       
 

Mastigar marmelada 

 para os tísicos. 
 

.   3   .       
 

Mel novo, 

 vinho velho. 
 

.   4   .       
 

Mel, se o achares, 

 come o que baste. 
 

.   5   .       
 

Se queres o velho menino, 

 em cima do doce, dá-lhe vinho. 
 

.   6   .       
 

Venha o pastel 

 para o meio. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– LUÍS MIGUEL, hoje, Domingo, dia 28 de agosto. 

(LITURGIA: – XXII Dom. Comum).  
 

(Continua na coluna seguinte…) 

 

 
PARÓQUIA DE EIRIZ:  
 

– Para esta semana, não se encontra nenhum registo 

de Leitor aniversariante, nesta paróquia de Eiriz.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– MADALENA BESSA, amanhã, segunda-feira, dia 29 

de agosto. (LITURGIA: – Martírio de S. João Batista, na 

XXII Semana do T. Comum). 

À Madalena e ao Luís Miguel, o Jornal do Leitor 

deseja-lhes muitas felicidades. 

Parabéns a ambos. 
 

 

  
 

 

 

H u m o r 
 

Desobediência 
 

 A mãe: 

– Ricardinho, desobedeceste à mãezinha, andando 

a correr à roda do quarto e a fazer barulho. Agora, de 

castigo, não comes nenhum bolo ao lanche. 

O pai (entrando poucos minutos depois): 

– Por que estás tão quietinho, meu filho? 

Ricardinho: 

– Fui multado por excesso de velocidade! 

 

Eu? …marceneiro? 
 

No hotel: 

– Quanto custa a dormida? 

– Temos para 55 euros e fazem-lhe a cama e para 

35 euros, mas tem o senhor que a fazer. 

– Fico com a de 35 euros. 

E o rececionista passou-lhe as chaves do quarto, 

tábuas, martelo e pregos. 

 

É uma “lotaria” … 
 

Entre o casal. 

Esposa: 

– Está aqui no jornal, que em certas regiões da 

Índia, o homem só conhece a mulher depois do 

casamento. 

Marido: 

– E será só na Índia? 
 

 

 

O homem a quem a dor não educou, 

será sempre uma criança.  
 

(Tomaseo) 

 
O sol queima as costas,  

a fome o ventre.  
 

(Provérbio da Etiópia) 
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JMJ – Jornada Mundial da  

            Juventude – (4) 
 

Em Lisboa,  

entre 1 e 6 de agosto de 2023  

com a presença do Papa Francisco 
 

Apresentação dos Patronos 

da JMJ Lisboa 2023 

 

Padroeira por excelência da próxima Jornada 

Mundial da Juventude é a Virgem Maria, a jovem que 

aceitou ser mãe do Filho de Deus incarnado. Ela que se 

levantou e foi apressadamente para a montanha, ao 

encontro de sua prima Isabel, levando-lhe Jesus que 

concebera. Assim ensina os jovens de todo o tempo e 

lugar a levaram Jesus aos outros que O esperam, agora 

como então! 

Patrono é também São João Paulo II, a quem se 

deve a iniciativa das Jornadas, que têm reunido e 

animado milhões de jovens dos cinco continentes. 

Padroeiros e padroeiras são todos os santos e 

santas que se dedicaram ao serviço da juventude e em 

especial São João Bosco, que São João Paulo II 

declarou “Pai e Mestre da Juventude”. Aos formadores 

propôs o seu “sistema preventivo”, de permanente 

atualidade: «Estai com os jovens, evitai o pecado pela 

razão, religião e amabilidade. Tornai-vos santos, 

educadores de santos. Os nossos jovens sintam que 

são amados». 

Contamos também com a proteção de São Vicente, 

diácono e mártir do século IV, que sendo padroeiro da 

diocese a todos acolherá e reforçará com a 

sua caridade e testemunho evangélico. 
 

 

 
 

 

 

Curiosidades 
 

OS DEZ ANIMAIS MAIS AMEAÇADOS 
 

Estes são algumas das espécies que podem 

desaparecer do planeta nas próximas décadas: 
 

01 – TIGRE DA SIBÉRIA. Só há 200 exemplares em 

liberdade. 

02 – LONTRA GIGANTE. Caçada pela sua pele 

desde os anos 50, já desapareceu no Uruguai. 

03 – CROCODILO DO NILO. Também em risco. 

04 – ÁGUIA IMPERIAL IBÉRICA. Há apenas 150 

casais. 

05 – TARTARUGA MARINHA. Também em risco. 

06 – GORILA–DA–MONTANHA. Destinado a jardins 

zoológicos, colecionadores e institutos de antropologia. 

07 – PAPAGAIO ESCARLATE. Importado em 

grandes quantidades pelos Estados Unidos. 

08 – RINOCERONTE NEGRO AFRICANO. Também 

em risco. 

09 – PANDA GIGANTE. Utilizado para exibição em 

jardins zoológicos. 

10 – LOBO MARSUPIAL. Já pode ter desaparecido, 

pois o último exemplar foi visto há vários anos. 
 

OBS. – São dados de há 20 anos, pelo que 

atualmente (em 2022), algumas destas espécies já 

podem ter desaparecido. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
28-08-2022 

 XXII 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 Olinda Armanda Nunes 

1.ª LEITURA Céu Fernandes Martinho Matos 

2.ª LEITURA Luís Miguel Rosa Matos 

ORAÇ. UNIV. Fernanda Olinda Armanda Nunes 
 

 

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 Glória Martins Filipe Freitas 

LOCAL - 2   Alzira Nunes Manuel Leão 

LOCAL - 3 Toni Moreira Rosa Matos 

LOCAL - 4 Maria Guiomar Inês Sousa 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
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E I R I Z   

 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Fernanda Gomes Salomé Nóbrega 

2.ª Leitura Susana Pacheco Cátia Vanessa 

Oraç. Univ. Nelson Costa Sónia Raquel 
 

 

 
 

E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC Rosa Armanda Assunção 

2.º MEC Marisa Rosa Armanda 

3.º MEC José Pedro Olga 
 

 

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. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

A Fechar 
 

Não digas que Deus está do nosso lado: 

 procuremos estar nós do lado d’Ele.  
 

(A. Lincoln) 
 

 

 
Jornal concluído em 22 de julho. 

JORNAL DO LEITOR 

– Divulga-o. É gratuito. 
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