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XXIII Domingo Comum 
 
Jesus está no meio de nós, manifestando-nos o Seu 

amor. Também nós queremos manifestar-Lhe o nosso 

amor, dispostos a unir-nos à Sua cruz. 

Examinemo-nos e peçamos perdão do nosso 

comodismo e do medo ao sacrifício. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sl 118, 137.124 
 

Vós sois justo, Senhor, e são retos os vossos 

julgamentos.  

Tratai o vosso servo segundo a vossa bondade. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

A CRUZ, UMA IGNOMÍNIA  

QUE SE TORNOU SINAL DE «GLÓRIA» 
 

É famoso o dito de um padre do deserto: «Virá o 

tempo em que os homens enlouquecerão. E ao ver um 

que não é louco, lançar-se-ão contra ele, dizendo: "Tu 

és louco!", devido a não ser semelhante a eles.» 

Paulo passou por esta experiência: «Enquanto os 

judeus pedem sinais e os gregos andam em busca da 

sabedoria, nós pregamos um Messias Crucificado, 

escândalo para os judeus e loucura para os gentios» (1 

Cor 1, 22-23).  

Onde está, então, a verdadeira sabedoria? 

A lógica da cruz não é a do mundo e o homem 

nasce e cresce assimilando a lógica do mundo. Quando 

lhe é anunciada a «loucura da cruz» é normal, e até 

mesmo salutar (saudável) que hesite, que seja tomado 

por dúvidas e perplexidades e que – como explica o 

Evangelho de hoje – se sente a refletir sobre a escolha 

a fazer. 

Nós procuramos a vida, não a morte, queremos 

evitar o que nos faz sofrer e a cruz não evoca (não 

lembra), infelizmente, a ideia de salvação. 

Certas formas de mortificação, de penitência e de 

práticas ascéticas (dos eremitas, ascetas) não 

prestaram um bom serviço à compreensão do convite 

feito por Jesus a “pegar na cruz”. 

O cristão não aspira à dor (nem mesmo Jesus a 

procurou), mas aspira, sim, ao amor. 

Todavia, quando o amor é levado até ao extremo (Jo  

13, 1), chega ao dom da vida. Por isso é que a cruz, de  
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“sinal de morte”, se tornou “símbolo de vida”. 

Até ao fim do III século, os símbolos do cristianismo 

eram a âncora, o pescador e o peixe. Nunca a cruz! 

Será a partir do IV século, com a célebre descoberta do 

instrumento do suplício de Jesus por parte de Santa 

Helena (mãe do Imperador Constantino), que a cruz se 

irá tornar símbolo de vitória, não sobre os inimigos de 

Constantino em Ponte Milvio (junto às Muralhas de 

Roma), mas sobre a morte, e sobre tudo aquilo que faz 

morrer. 

Assim, a Cruz, uma ignomínia (uma desonra 

vergonhosa), tornou-se sinal de Glória! 

– Dá-nos, ó Deus, a sabedoria do coração, para 

perceber isto… 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Sb 9, 13-19 (gr. 13-18b) 

 
  

MONIÇÃO: 
 

A verdadeira sabedoria está em conhecer a Deus e fazer a 

Sua vontade. É um dom muito grande que nos é dado pelo 

Espírito Santo. 

  

LEITURA: 

 
 

 

 

 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

13Qual o homem que pode conhecer os 

desígnios de Deus? Quem pode sondar as 

intenções do Senhor? 14Os pensamentos dos 

mortais são mesquinhos e inseguras as 

nossas reflexões, 15porque o corpo corruptível 

deprime a alma e a morada terrestre oprime o 

espírito que pensa. 16Mal podemos compreen-

der o que está sobre a terra e com dificuldade 

encontramos o que temos ao alcance da mão. 

Quem poderá então descobrir o que há nos 

céus? 17Quem poderá conhecer, Senhor, os 

vossos desígnios, se Vós não lhe dais a 

sabedoria e não lhe enviais o vosso espírito 

santo? 18Deste modo foi corrigido o proce-

dimento dos que estão na terra, os homens 

aprenderam as coisas que Vos agradam e pela 

sabedoria foram salvos. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 

 

Aqui, o Livro da Sabedoria, é um texto de carácter 

sapiencial (isto é, que pretende transmitir a “sabedoria”, para 

bem viver, ter êxito e ser feliz).  

A questão fundamental para o autor do texto é esta: só 

essa sabedoria que é um dom de Deus, permite ao homem 

compreender tudo, fazer o que agrada a Deus e ser salvo. O 

autor parte da constatação da nossa finitude, das nossas 

limitações, das nossas dificuldades típicas de seres humanos, 

para concluir: por nós, não conseguimos compreender o 

alcance das coisas, não conseguimos descobrir o verdadeiro 

sentido da nossa vida.  

Encontras, Leitor, neste texto perguntas e a seguir a elas, 

encontras (implicitamente) respostas. Ao proclamar a Leitura, 

deves fazê-lo por forma a que a assembleia perceba isso. E 

principalmente perceba a sua mensagem (acima resumida). 

Nunca é demais lembrar que as interrogações começam 

logo a fazer-se no início da frase. De resto, respeita toda a 

pontuação do texto. 

Cuida destas palavras para que sejam pronunciadas bem e 

claramente audíveis: desígnios / sondar / mesquinhos / deprime 

/ corrigido o procedimento / ou outras.  
 
 

 

 

 
  

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

A Leitura é o final da 2.ª parte do livro da Sabedoria 

(cap. 6 – 9), em que se põe na boca de Salomão, 

protótipo do homem sábio, o elogio da sabedoria, 

terminando com uma longa oração (todo o cap. 9), de 

que lemos aqui os últimos versículos. A Vulgata latina 

dividiu o último versículo, o 18, em dois (18 e 19). 

V. 13-16 – «Qual o homem  

que pode conhecer…?» 

«Qual o homem que pode conhecer…?» O homem, 

entregue só às forças da sua própria razão, não pode 

descortinar os desígnios inescrutáveis de Deus, pois o 

seu espírito está prisioneiro da matéria, na linguagem da 

antropologia filosófica grega aqui adotada; o corpo é 

concebido como a morada terrestre do espírito (v. 15). 

V. 17-18 – «A sabedoria, o santo espírito» 

«A sabedoria, o santo espírito» é um dom divino 

para se poder pensar e proceder segundo o 

pensamento e a vontade de Deus. A história da 

salvação documenta o bem que é ser guiado pela 

sabedoria divina, a par do mal que é viver privado dela 

(cf. capítulos finais do livro da Sabedoria: 10 – 19). 
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Salmo Responsorial 
Sl 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo convida-nos a buscar a sabedoria do coração, 

examinando-nos sobre a nossa vida. 

  

REFRÃO: 

 

SENHOR, TENDES SIDO O NOSSO REFÚGIO 

ATRAVÉS DAS GERAÇÕES. 

 

SALMO: 

 

Vós reduzis o homem ao pó da terra 

e dizeis: «Voltai, filhos de Adão». 

Mil anos a vossos olhos  

são como o dia de ontem que passou 

e como uma vigília da noite. 
  

Vós os arrebatais como um sonho, 

como a erva que de manhã reverdece; 

de manhã floresce e viceja, 

à tarde ela murcha e seca. 
  

Ensinai-nos a contar os nossos dias, 

para chegarmos à sabedoria do coração. 

Voltai, Senhor! Até quando... 

Tende piedade dos vossos servos. 
  

Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, 

para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. 

Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. 

Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. 
 

 

 

Jornal do Leitor 
 

 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
Flm 9b-10.12-17 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo escreve a Filémon um cristão rico de Colossos 

para receber o escravo Filémon que fugira e fora batizado por 

ele em Roma. É breve, mas é carta magna da dignidade cristã. 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
…  – Divulga-o. É gratuito.   .  

  

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo a 

Filémon 
 

Caríssimo: 9bEu, Paulo, prisioneiro por amor 

de Cristo Jesus, 10rogo-te por este meu filho, 

Onésimo, que eu gerei na prisão. 12Mando-o de 

volta para ti, como se fosse o meu próprio 

coração. 13Quisera conservá-lo junto de mim, 

para que me servisse, em teu lugar, enquanto 

estou preso por causa do Evangelho. 14Mas, 

sem o teu consentimento, nada quis fazer, para 

que a tua boa ação não parecesse forçada, mas 

feita de livre vontade. 15Talvez ele se tenha 

afastado de ti durante algum tempo, a fim de o 

recuperares para sempre, 16não já como 

escravo, mas muito melhor do que escravo: 

como irmão muito querido. É isto que ele é 

para mim e muito mais para ti, não só pela 

natureza, mas também aos olhos do Senhor.  
17Se me consideras teu amigo, recebe-o como 

a mim próprio. 
 

Palavra da Senhor. 
 
 

 

 

  

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

A segunda leitura recorda que o amor é o valor 

fundamental para todos; só ele permite descobrir a igualdade 

de todos os homens, filhos do mesmo Pai e irmãos em Cristo. 

Aceitar viver na lógica do “Reino” é reconhecer em cada 

homem um irmão e agir em consequência. 

Eis a história: 

Onésimo, escravo de Filémon, fugiu de casa do seu 

senhor. Encontrou Paulo, ligou-se a ele e tornou-se cristão. 

Paulo, que nessa altura estava na prisão, fê-lo seu colaborador 

e manteve-o junto de si. No entanto, a situação podia tornar-se 

delicada, pois do ponto de vista legal, ao dar guarida a um 

escravo fugitivo, Paulo era cúmplice de uma grave infração ao 

direito privado. Enfim, Onésimo corria o risco de ser preso, 

devolvido ao seu senhor e severamente castigado (como eram 

tratados os escravos fugitivos). 

Ora, é neste contexto que Paulo resolve enviar Onésimo a 

Filémon (dono deste escravo). Onésimo leva consigo uma 

carta, em que Paulo explica a Filémon a situação e intercede 

pelo escravo fugitivo. Com extrema delicadeza, Paulo insinua a 

Filémon que, sendo possível, lhe devolva (perdoado e livre) 

Onésimo, já que este lhe vem sendo de grande utilidade; no 



entanto, Paulo pede (sugere), mas sem impor nada e deixando 

a decisão nas mãos de Filémon. 

Agora, Leitor, a decisão já não é de Filémon, mas tua, isto 

é, a decisão de transmitir esta mensagem à assembleia, 

pertence-te, pelo cuidado que colocares na leitura deste texto 

belíssimo. 

Repara que, São Paulo, faz um pedido muito cuidadoso a 

Filémon. E quem pede, fá-lo com humildade e nunca com 

arrogância. No ambão, faz o mesmo. Quer no tom de voz, quer 

no semblante com que te apresentas. 

Finalmente, cuida destas palavras: Filémon / prisioneiro / 

Onésimo / consentimento / parecesse / recuperares / ou outras 

que queiras selecionar. 
 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Agora, provavelmente no seu primeiro cativeiro 

romano (60-62), São Paulo escreve ao seu amigo a sua 

mais breve carta (25 versículos), uma peça de grande 

valor literário e que revela a sua fina sensibilidade. A 

leitura respiga apenas 8 versículos dispersos. 

V. 9 – «Eu Paulo…» 

“Eu Paulo…” A tradução portuguesa suprimiu o 

adjetivo «velho», com que Paulo se classifica. Trata-se 

de uma velhice relativa, pois uns 25 anos antes, quando 

do martírio de Estêvão, é chamado «jovem» (Act 7, 58). 

No 1.º cativeiro romano deveria ter entre 50 e 60 anos 

de idade. Bento XVI, ao proclamar o ano paulino, parte 

da suposição de que São Paulo nasceu no ano 7 da era 

cristã, o que condiz com esta idade. Dada a esperança 

de vida de então, uma pessoa com mais de 50 anos já 

se poderia considerar um ancião. 

V. 10 – Onésimo 

“Onésimo”, um escravo fugitivo do cristão abastado 

de Colossas, Filémon, a quem São Paulo batizou em 

Roma durante o cativeiro em regime de «custódia 

líbera», isto é, à solta, mas sempre vigiado por um 

soldado que se revezava trazendo o seu braço direito 

atado ao braço esquerdo dele. É por isso que é 

chamado «este meu filho que gerei na prisão».  

Onésimo em grego significa proveitoso, útil;  São Paulo 

brinca com um trocadilho (no v. 11 que não aparece na 

leitura): «ele outrora foi inútil para ti (porque fugitivo), 

mas agora é útil para ti e para mim». Toda a carta está 

repassada da fina sensibilidade do coração de Paulo, e 

onde não falta até o bom humor. 

V. 17-17 – «A fim de o recuperares para sempre, 
como irmão muito querido». 

“A fim de o recuperares para sempre, não já como 

escravo, mas... como irmão muito querido”. São Paulo 

envia a Filémon o escravo fugitivo, tornado agora um 

irmão, não só pela sua condição de homem – pela 

natureza – mas também pelo Batismo – aos olhos do 

Senhor. Não é para ninguém estranhar que São Paulo 

tenha transigido com a estrutura social da escravatura, 

remetendo um escravo fugitivo ao seu dono, embora 

com um cartão de recomendação. Abolir de chofre esta 

instituição social era impossível; por outro lado, o 

objetivo da missão apostólica não era a revolução 

social, mas pôr no coração de todos os homens a 

doutrina e o amor de Cristo, que, quando vividos, são o 

fermento de renovação da própria sociedade e das suas 

estruturas. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Sl 118 (119), 135 
 

 

MONIÇÃO: 

 

Para seguir a Cristo é preciso ter o coração livre do 

apego à família e à própria vida. Ouçamos o que o 

Senhor nos diz. 

  

REFRÃO: 

 
ALELUIA! ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 

Fazei brilhar sobre mim, Senhor,  

a luz do vosso rosto 

e ensinai-me os vossos mandamentos. 
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Lc 14, 25-33 

 

 

EVANGELHO: 

 

 

 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 25seguia Jesus uma grande 

multidão. Jesus voltou-Se e disse-lhes: 26«Se 

alguém vem ter comigo, sem Me preferir ao pai, 

à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às 

irmãs e até à própria vida, não pode ser meu 

discípulo. 27Quem não toma a sua cruz para Me 

seguir, não pode ser meu discípulo. 28Quem de 

vós, que, desejando construir uma torre, não 

se senta primeiro a calcular a despesa, para 

ver se tem com que terminá-la? 29Não suceda 

que, depois de assentar os alicerces, se mostre 

incapaz de a concluir e todos os que olharem 

comecem a fazer troça, dizendo: 30‘Esse 



homem começou a edificar, mas não foi capaz 

de concluir’. 31E qual é o rei que parte para a 

guerra contra outro rei e não se senta primeiro 

a considerar se é capaz de se opor, com dez 

mil soldados, àquele que vem contra ele com 

vinte mil? 32Aliás, enquanto o outro ainda está 

longe, manda-lhe uma delegação a pedir as 

condições de paz. 33Assim, quem de entre vós 

não renunciar a todos os seus bens, não pode 

ser meu discípulo». 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

São Lucas apresenta «uma grande multidão» da 

Palestina a seguir Jesus, mas quer que, com as 

palavras de Jesus, fique bem claro para os seus leitores 

que há exigências para todos os que O hão de seguir 

«até aos confins do mundo» (cf. Act 1, 8). É que não se 

trata apenas de se sentir atraído por uma doutrina 

superior, mas de seguir Jesus com todas as renúncias 

que isso implica: «Não pode ser meu discípulo…», 

insiste por três vezes (vv. 26.27.33). As exigências de 

Jesus são-nos aqui propostas sem rodeios e em toda a 

sua crueza e vigor. São Lucas é o evangelista que mais 

acentua não só a bondade de Cristo, mas também as 

suas exigências. 

V. 26 – «Sem me preferir ao pai...» 

Esta tradução pretende evitar o chocante idiotismo 

hebraico, «odiar o pai…», que, mais do que uma força 

da expressão, é uma forma expressiva, muito ao estilo 

de Jesus, para chamar a atenção para algo muito 

importante, de modo que o ensino fique bem gravado 

para sempre na memória dos ouvintes. É que seguir a 

Jesus como seu discípulo não admite meias tintas, 

concessões ou contemporizações de qualquer espécie: 

Jesus exige um amor acima de tudo, que só Deus pode 

exigir, situando-se assim no mesmo plano de Deus, 

deixando ver a sua divindade. Sendo assim, «odiar…»  

poderia traduzir-se por «estar disposto a renunciar ao 

amor de…»; Jesus não revoga o 4.º mandamento da Lei 

de Deus, mas situa-o na justa escala de valores, como 

se lê em Mt 10, 37: «quem ama o pai ou a mãe mais do 

que a Mim não é digno de Mim». Numa palavra, para 

seguir a Jesus é preciso estar disposto a sacrificar os 

afetos humanos mais nobres. 

V. 28-32 – Para seguir Cristo, é preciso  

é assentar em alicerces firmes 

Estas duas parábolas – a do homem que constrói 

uma torre e a do rei que vai para a guerra – exclusivas 

de São Lucas, demonstram graficamente que seguir a 

Jesus sem abraçar a sua cruz é afadigar-se a trabalhar 

para um saco roto: é deitar a perder tudo o que uma 

pessoa se propôs com o seguimento de Cristo. 

V. 33 – «Renunciar a todos os seus bens». 

A radicalidade do seguimento de Cristo tem 

consequências também no que diz respeito aos bens 

deste mundo, exige o desprendimento deles, embora 

não necessariamente o prescindir deles; mas os bens 

não passam de simples meios para chegar a Deus. 

Seguir a Jesus é dizer não à mediocridade, a aurea 

mediocrizas dos romanos, exaltada pelo poeta Horácio. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

 

1  
 

Pela santa Igreja católica e por todos os seus filhos, 

pelos que procuram a Cristo noutras comunidades 

e por todos os homens sinceros que ainda  

O não   conhecem, 

oremos, irmãos. 
 

2  
 

Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão, 

pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza  

e castidade 

e pelos que tomam a sua cruz e O seguem, 

oremos, irmãos. 
 

3  
 

Pelos homens preocupados com a justiça, 

pelos que se consagram à investigação da verdade 

e pelos que têm de fazer escolhas decisivas, 

oremos, irmãos. 
 

4  
 

Pelos que vivem sobrecarregados de trabalho, 

pelos que procuram um amigo que os acolha 

e pelos casais cristãos em dificuldade, 

oremos, irmãos. 
 

5  
 

Pelos que, entre nós, estão mais tristes, 

por nós próprios e pelas nossas famílias  

e pelos que mais precisam da nossa oração, 

oremos, irmãos. 
 
 

 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Antífona da comunhão 
 

Sl 41, 2-3 
 

Como suspira o veado pela corrente das águas,  

assim minha alma suspira por Vós, Senhor.  

A minha alma tem sede do Deus vivo. 

 

     OU: 
  

Jo 8, 12 
 

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor;  

quem Me segue não anda nas trevas,  

mas terá a luz da vida. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Pela fé contemplamos a Jesus escondido na 

Eucaristia. Imitemos a Virgem na maneira de comungar. 
  

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Fortalecidos pela Eucaristia vamos lá fora 

trabalhar para que todos conheçam e amem a Jesus. E 

assim será melhor este mundo em que vivemos. 
  

 

 
 

 

 

Se alguém vem ter comigo... 

 
 Na próxima Quinta-feira, dia 8 de setembro a Igreja 

celebra o nascimento da Virgem Maria. É a festa dos 

Seus anos. 

Queremos alegrar-nos com Ela, aprender com Ela a 

amar a Deus com todo o coração. Ela soube consagrar 

a Deus a vida toda, desde muito jovem. Ela ensina-nos 

a amar a Jesus de verdade, a dar-Lhe o coração por 

inteiro. Todos os outros amores hão de estar 

subordinados ao amor que Lhe temos. Temos de cortar 

com decisão todos os fios que nos prendem às pessoas 

cá da terra para podermos correr para Ele. Só assim 

encontraremos a verdadeira liberdade e poderemos dar 

o nosso coração ao Senhor. O passarito pode estar 

preso por um cordão grosso ou por um fio de nylon 

quase invisível. Em qualquer caso não pode voar. 

Havemos de examinar o que nos prende e não nos 

deixa voar para Deus. Podemos ser como aquele miúdo 

a quem tinham oferecido um coelhinho branco. Andava 

tão entusiasmado que até queria tê-lo na cama. E 

quando rezava a Nossa Senhora “Ó Senhora minha... 

“dizia “vos consagro todo o meu ser menos o meu 

coelhinho branco”. 

Nossa Senhora soube desprender-se de tudo para 

dar o seu coração a Deus. Ao casar com José, ambos 

se comprometeram em viver como irmãos para se 

dedicarem de todo o coração ao Senhor. Jesus 

encontrou n’Ela a morada bem preparada para O 

acolher. 

É bom amar o pai e a mãe, a mulher e os filhos. Mas 

temos de os amar no amor com que amamos a Jesus. E 

assim é que os amamos de verdade. Amá-los-emos 

mesmo quando tivéssemos todas as razões para os pôr 

de lado.  
 

 

 
 

 

 

Quem não toma a sua cruz... 

  
 No próximo dia 14 de setembro, a Igreja 

celebra festa da Santa Cruz. É ocasião de agradecer a 

Jesus o amor que nos manifestou morrendo por nós na 

Santa Cruz. Devemos fomentar em nós o amor à Santa 

Cruz, beijando-a com amor, pondo-a em lugar de honra 

em nossas casas, sabendo fazer com piedade o sinal da 

cruz. 

Mas temos de ir mais longe diz Jesus. Temos de 

metê-la em nossa vida, sofrendo com alegria as 

contrariedades e sacrifícios que a vida nos traz, 

sabendo praticar a mortificação no cumprimento do 

nosso dever, nos tempos de oração, na prática de 

caridade para com todos. 

Não podemos levar a cruz de rastos, de má vontade, 

mas antes com valentia, tomando-a em nossas mãos e 

levando-a com garbo e por amor. 

Nossa Senhora esteve junto à Cruz de pé, com a 

vontade de unir-Se à Paixão de Seu Filho e tornou-Se 

corredentora com Ele.  

Depois, no dia seguinte, dia 15 de setembro, 

celebramos Nossa Senhora das Dores lembrando a Sua 

participação na salvação dos homens. Como tinha 

anunciado o santo velho Simeão uma espada de dor 

atravessou o Seu Coração. 
 

 

 
 

 

 

Rogo-te por este meu filho. 

  
 Se amamos a Jesus de todo o coração amaremos 

todos os que nos rodeiam: ricos e pobres, sábios e 

ignorantes, os que nos fazem bem e os que nos fazem 

mal. Na carta a Filémon São Paulo fala do escravo 

Onésimo como seu filho, porque o batizou e o ensinou a 
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 viver como cristão. Escreve a Filémon, que era o dono 

daquele homem, que lhe tinha fugido e estava sujeito à 

condenação à morte, para que o receba como irmão na 

fé. Na primitiva Igreja não havia distinção entre escravos 

e homens livres. Todos se sentiam irmãos mesmo 

mantendo a condição social que tinham ao ser 

batizados. A Igreja não promulgou nenhuma lei anti 

escravatura nem o podia fazer. Criou, no entanto, a 

fraternidade entre todos, que iria levar depois à abolição 

da escravatura. 

No mundo atual temos de lutar contra tantas formas 

de escravatura existentes nos tempos atuais. E temos 

de viver e ensinar os outros a viver o espírito de filhos 

de Deus. Todos temos a mesma dignidade e a 

verdadeira grandeza está em servir os outros.  

Peçamos à Virgem que saibamos amar os outros, 

viver a fraternidade cristã e preocupar-nos com a 

salvação de todos. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 

  
«Onde quer que haja uma mão estendida 

pedindo ajuda para levantar-se, 

ali deve estar a nossa presença e a presença da 

Igreja, que apoia e dá esperança.» 
 

«Qual o homem que conhece os desígnios de 

Deus?» (Sab 9,13). Esta interrogação do Livro da 

Sabedoria, que escutamos na primeira Leitura, 

apresenta-nos a nossa vida como um mistério, cuja 

chave de interpretação não está em nossa posse. Os 

protagonistas da história são sempre dois: Deus de um 

lado e os homens do outro. A nossa missão é perceber 

a chamada de Deus e aceitar a sua vontade. Mas para 

aceitá-la sem hesitar, perguntemo-nos: qual é a vontade 

de Deus na minha vida? 

No mesmo trecho do texto sapiencial encontramos a 

resposta: «Os homens foram instruídos no que é do 

Vosso agrado» (v 18). Para verificar a chamada de 

Deus, devemos perguntar-nos e entender o que Lhe 

agrada. Muitas vezes, os profetas anunciam o que é 

agradável ao Senhor. A sua mensagem encontra uma 

síntese maravilhosa na expressão: «Misericórdia quero, 

e não sacrifício» (Os 6,6; Mt 9,13). Para Deus todas as 

obras de misericórdia são agradáveis, porque no irmão 

que ajudamos, reconhecemos o rosto de Deus que 

ninguém pode ver (cf. Jo 1,18). E todas as vezes em 

que nos inclinamos às necessidades dos irmãos, damos 

de comer e beber a Jesus; vestimos, apoiamos e 

visitamos o Filho de Deus (cf. Mt 25,40). Em definitiva, 

tocamos a carne de Cristo. 

Estamos chamados a pôr em prática o que pedimos 

na oração e professamos na fé. Não existe alternativa 

para a caridade: quem se põe ao serviço dos irmãos, 

embora não o saibamos, são aqueles que amam a Deus 

(cf. 1 Jo3,16-18; Tg 2,14-18). A vida cristã, no entanto, 

não é uma simples ajuda oferecida nos momentos de 

necessidade. Se assim fosse, certamente seria um belo 

sentimento de solidariedade humana, que provoca um 

benefício imediato, mas seria estéril, porque careceria 

de raízes. O compromisso que o Senhor pede, pelo 

contrário, é o de uma vocação para a caridade com que 

cada discípulo de Cristo põe ao seu serviço a própria 

vida, para crescer no amor todos os dias. […] 

Seguir Jesus é um compromisso sério e ao mesmo 

tempo alegre; exige radicalidade e coragem para 

reconhecer o divino Mestre no mais pobre e descartado 

da vida e colocar-se ao seu serviço. Para isso, os 

voluntários que servem os últimos e necessitados por 

amor de Jesus não esperam nenhum agradecimento ou 

gratificação, mas renunciam tudo isso porque 

encontraram o amor verdadeiro. E cada um pode dizer: 

“Como o Senhor veio até mim e se inclinou sobre mim 

na hora da necessidade, assim vou ao seu encontro e 

me inclino sobre aqueles que perderam a fé ou vivem 

como se Deus não existisse, sobre os jovens sem 

valores e ideais, sobre as famílias em crise, sobre os 

enfermos e os prisioneiros, sobre os refugiados e 

imigrantes, sobre os fracos e desamparados no corpo e 

no espírito, sobre os menores abandonados à própria 

sorte, bem como sobre os idosos deixados sozinhos. 

Onde quer que haja uma mão estendida pedindo ajuda 

para levantar-se, ali deve estar a nossa presença e a 

presença da Igreja, que apoia e dá esperança”. E fazê-   

-lo com a memória viva da mão do Senhor estendida 

sobre mim quando eu estava por terra. […] 
 

    Papa Francisco, Homilia,  

Praça de São Pedro, setembro de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 08 – Natividade da Virgem Santa Maria. 

Dia 09 – S. Pedro Claver (Presbítero). 

Dia 10 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Construir uma torre 
 

O povo de Israel desenvolveu o costume de 

construir umas torres ou vigias nas vinhas e campos de 

cultivo. Essas pequenas torres mediam uns 5 metros de 

altura, estavam vazias no seu interior e constituíam um 

refúgio para os camponeses e armazém de ferramentas 

de trabalho. Acedia-se à parte superior por meio de uma 

escada exterior. 
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Estas torres serviam para vigiar as vinhas, olivais, 

rebanhos… e colheitas em geral. Quando chegava a 

época das vindimas, a família inteira transladava-se a 

viver nessa torre. 
 

 

 
 

 

 

Recomeça – (01) 
 

Transforma a tua vida 
 

9 PASSOS QUE VÃO MUDAR A TUA VIDA 
 

– por Sofia Castro Fernandes 
 

 

Primeiro passo: “Uma espécie de mapa: o que 

.vais encontrar neste livro”       . 

 

Ao Martim. Por ser o recomeço mais bonito da minha 

vida. E aquele que me ensina a acreditar que é urgente 

amar mais um bocadinho. Todos os dias. 
 

~   ~   ~   ~   ~ 
 

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. Sim, pode 

não parecer agora, mas é o melhor que te pode 

acontecer. E tu ergueste. 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. 

É tempo de recomeçar. Uma outra vez. Porque vais 

sempre a tempo de respirar fundo e de ser feliz. Mais 

uma vez. 

Recuperei este texto que escrevi em 2009. Faz todo o 

sentido serem estas as letras do começo deste livro. – 

(Continua…) 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor,  

com esforço e trabalho, ajuda-nos a construir uma 

casa compartilhada, onde vivamos como irmãos. 
  

Senhor,  

seguindo as tuas pisadas, abriremos um caminho 

que nos leve a todos em direção a um mundo 

melhor. 
  

Senhor,  

escutando as tuas palavras, aprenderemos a 

proclamar a alegria que nasce no nosso interior para 

ser partilhada com todos. 
 

 

 
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de setembro, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 
 

– Pela abolição da pena de morte. 
 

Rezemos para que a pena de morte, que atenta 

contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, seja 

abolida nas leis de todos os países do mundo. 
 

 

 
 

 

 

Sabedoria popular . . . 
 
– O amor é cego…, mas o casamento devolve a 

vista. 
 

– Nasces sem pedir e morres sem querer. Aproveita 

o intervalo. 
 

– É melhor ficar calado e deixar que pensem que és 

idiota… que abrir a boca e demonstrá-lo. 
 

– Se não tens pressa de morrer… bebe. A bebida 

mata lentamente. 
 

– A preguiça é a mãe de todos os vícios. Como é 

mãe, temos de respeitá-la. 
 

– Um chato nunca perde o seu tempo. Perde o dos 

outros. 
 

– Tudo na vida é passageiro, exceto o motorista. 
 

– Para evitar uma vida sedentária, bebe água. 
 

 

 

Jornal do Leitor 
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Seis Adágios populares 
 

 

.   1   .       
 

Sopa de mel,  

não se fez para a boca do asno. 
 

.   2   .       
 

Com papas e bolos, 

 se enganam os tolos. 
 

.   3   .       
 

Com açúcar e com mel, 

 até as pedras sabem bem. 
 

.   4   .       
 

O que é doce, 

 nunca amargou. 
 

.   5   .       
 

Da má massa, 

 um bolo basta. 
 

.   6  .       
 

A gosto danado, 

 o doce é amargo. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– FERNANDA COSTA, hoje, Domingo, dia 4 de 

setembro.  (LITURGIA: – XXIII Dom. Comum).  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– INÊS PACHECO, amanhã, segunda-feira, dia 5 de 

setembro. (LITURGIA – FERIAL: 2.ª Feira da XXIII 

Semana T. Comum). 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– CRISTINA FERREIRA, na próxima quarta-feira, dia 7 

de setembro.  (LITURGIA – FERIAL: 4.ª Feira da XXIII 

Semana T. Comum).  
 

O Jornal do Leitor deseja à Cristina, à Fernanda e à 

Inês, muitas Felicidades. 

Parabéns às três Leitoras. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Difícil 
 

O Médico: 

– A senhora D. Ester precisa de tomar muito fósforo. 

A paciente: 

– Valha-me Deus! Eu mal posso mastigar o pão e o 

senhor manda-me comer pauzinhos!... 
 

Humor negro 
 

Funerário: 

O armador funerário foi a correr ao Jornal para 

entregar o anúncio do falecimento de um seu cliente. 

Era noite, já tarde. 

No Jornal disseram-lhe que o obituário já estava 

pronto, que não havia espaço para aquilo na edição do 

dia seguinte. Mas como o homem da agência funerária 

insistisse na urgência do anúncio, a pessoa do jornal 

encarregada de receber a publicidade, enviou a notícia 

para a secção respetiva, com a indicação a dizer: “Se 

houver espaço”. 

No dia seguinte, na coluna de Necrologia apareceu 

no jornal a notícia e dizia: “… que Deus tenha piedade 

da sua alma e o tenha no Céu na companhia dos Anjos, 

se houver espaço”. 
 

Entre amigos 
 

Entre amigos: 

– Já sabes? O Alberto está no hospital todo partido. 

– Mas como? Se ainda ontem à noite o vi numa 

discoteca com uma bela morena! 

– Pois… também a mulher dele o viu! 
 

 

 
 

 

 

JMJ – Jornada Mundial da  

            Juventude – (5) 
 

Em Lisboa,  

entre 1 e 6 de agosto de 2023  

com a presença do Papa Francisco 
 

Realizando-se em Lisboa, a Jornada terá o apoio 

celestial de alguns santos lisboetas, que daqui partiram 

para anunciar a Cristo. Como Santo António, nascido 

por volta de 1190, que mais tarde seguiria, já 

franciscano, rumo a Marrocos primeiro e logo de 

seguida para a Itália, o Sul de França e de novo Itália, 

convertendo muita gente ao Evangelho que vivia e 

pregava. Faleceu em Pádua em 1231 e um ano depois 

já tinha sido canonizado, tanta era a certeza da sua 

santidade. O papa Leão XIII chamou-lhe “o santo do 

mundo inteiro”. 
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Também de Lisboa foi, séculos depois, São 

Bartolomeu dos Mártires, dominicano e arcebispo de 

Braga. Partiu para Trento, tomando parte na última fase 

(1562-63) do Concílio que ali quis reformar a Igreja, 

tornando os pastores mais próximos das ovelhas, como 

o Evangelho requer e tanto insiste o Papa Francisco. 

São Bartolomeu, no Concílio e depois, foi determinante 

neste sentido e ainda hoje nos motiva a todos. 

Um século depois, outro jovem lisboeta, São João 

de Brito, jesuíta, partiu para a Índia, para anunciar 

Cristo. Imparável no anúncio e nas viagens difíceis, 

vestindo e falando de modo a chegar a todos os grupos 

e classes, foi martirizado em Oriur, em 1693. 

Acompanham-nos também alguns bem-aventurados 

(beatificados), lisboetas. A primeira, Joana de Portugal, 

filha do rei Afonso V, que podendo ter sido rainha em 

vários reinos da Europa preferiu unir-se a Cristo e à 

paixão de Cristo, partindo para o claustro aos dezanove 

anos. Faleceu em Aveiro, no convento das dominicanas, 

em 1490. Chamamos-lhe Santa Joana Princesa e 

impele-nos a escolhas radicais. 

Em 1570, João Fernandes, jovem jesuíta, foi 

martirizado ao largo das Canárias, quando se dirigia 

para a missão do Brasil. Foi um dos quarenta mártires 

dessa altura, chefiados pelo Beato Inácio de Azevedo. 

Tinham partido em resposta ao seu apelo missionário e 

decerto contribuíram desse modo no Céu para a missão 

que não conseguiram realizar na terra. 

 Mais tarde, Maria Clara do Menino Jesus, jovem 

aristocrata nascida nos arredores da capital. Ficou órfã 

muito cedo, mas decidiu ser “mãe” dos desamparados. 

Numa altura em que tal era oficialmente proibido, 

conseguiu fundar uma congregação religiosa dedicada a 

essa causa (Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada 

Conceição). Até falecer, em 1899, ultrapassou todas as 

oposições, repetindo: «Onde é preciso fazer o bem, que 

se faça!» 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
04-09-2022 

 XXIII Domingo do Tempo Comum 

 

             LEITORES – .  C A R V A L H O S A   .   
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AVISOS Glória Martins Joaquim Mendes 

1.ª LEITURA Graça Coelho João Miguel 

2.ª LEITURA José M.ª Matos Alexandra Brito 

ORAÇ. UNIV. Glória Martins Joaquim Mendes 
 

 

             M. E. C. – .  C A R V A L H O S A   .   
 

 
 

S Í T I O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Manuel Santos Maria Guiomar 

LOCAL - 2   Filipe Freitas Maria José 

LOCAL - 3 José M.ª Matos Alexandra Brito 

LOCAL - 4 Glória Martins Toni Moreira 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

             LEITORES – .  E I R I Z   .   
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Inês Pacheco Lúcia Gomes 

2.ª Leitura Jorge David Rosa Armanda 

Oraç. Univ. Carla Lúcia Gomes 
 

 

 

             M. E. C. – .  E I R I Z   .   
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC Olga José Pedro 

2.º MEC Conceição Paula 

3.º MEC Maria José Antero 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

Os mesmos cães que lutam por causa de um osso, 

quando não o têm, brincam juntos. 
 

(Butler) 
 

…Assim acontece com a humanidade em guerra ou em 

paz, quando há ou não há interesses. 
 

(“Triste semelhança”) 
 

 

 

Jornal concluído em 28 de julho. 
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