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XXIV Domingo Comum 
 

Na liturgia deste domingo o Senhor dirige-nos 

palavras de confiança, chama-nos à conversão, promete 

o perdão, fala da alegria na casa do Pai, porque o 

pecador se arrependeu e voltou ao convívio familiar. 

Esta mensagem deve despertar em nós o desejo de 

nos pormos em paz connosco próprios, com os outros e 

sobretudo de nos aproximarmos mais de Deus. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Sir 36, 18 
 

Dai a paz, Senhor, aos que em Vós esperam  

e confirmai a verdade dos vossos profetas.  

Escutai a prece dos vossos servos  

e abençoai o vosso povo. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

DEUS NUNCA SAI DERROTADO. 
 

Se Deus quer salvar todos os homens… um homem 

que se perdesse seria a derrota de Deus. E Deus nunca 

sai derrotado.  

«Forte como a morte é o amor; implacável como o 

abismo é a paixão. Nem as águas caudalosas 

conseguiriam apagar o fogo do amor; nem as torrentes 

o podem submergir» (Ct 8, 6-7). Com estas célebres 

imagens é descrita, no Livro do Cântico dos Cânticos, a 

força irresistível do amor. 

Corre sempre um grande risco – como sabemos – 

quem se deixa envolver numa ligação afetiva: o amor 

pressupõe a liberdade e comporta a possibilidade da 

rejeição e do insucesso. Fazem também parte do jogo o 

ciúme, os tormentos, as ansiedades, o medo do 

abandono e todas aquelas emoções que habitualmente 

chamamos “penas de amor”. «Desfaleço de amor» – 

repete a esposa do Cântico dos Cânticos (Ct 2, 5; 5, 8). 

Deus quis correr esse risco: quis “fazer-se fraco” e 

aceitou até a eventualidade da derrota. Imaginamo-lo 

sempre omnipotente, mas no amor esta prerrogativa 

está excluída das regras do jogo. Esta expressão nunca 

é atribuída a Deus na Bíblia, e justamente porque, 

desde que criou o universo com as suas leis e deu vida 

ao homem livre, Ele, por assim dizer, restringiu o seu 

poder. É o que os rabinos chamavam “contração”, 

“ocultação”, “autolimitação” de Deus. 

Deus não pode obrigar, deve conquistar a pessoa 
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amada. Se jogasse com o medo, se ameaçasse com 

castigos, teria perdido a partida, não criaria amor, mas 

sim hipocrisia. 

Em Jesus, Deus fez muitas vezes a experiência do 

fracasso. Jerusalém não correspondeu ao seu amor: 

«Quantas vezes Eu quis juntar os teus filhos, como a 

galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e não 

quiseste» (Lc 13, 34); em Nazaré não pôde operar 

nenhum prodígio (Mc 6, 5-6); o jovem rico opôs-lhe uma 

recusa frontal (Mt 19, 16-22).  

No Apocalipse, Deus não é chamado “omnipotente”, 

mas “panto-krator”, que significa “aquele que tem tudo 

na sua mão”. As pessoas são livres de fazerem o seu 

próprio jogo, mas no desafio do amor, é Ele quem gere 

a partida, com uma habilidade ímpar. É difícil imaginar 

que lhe escape da mão. 

Agora podemos compreender a frase de Jesus: 

«Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se 

converte do que por noventa e nove justos que não 

necessitem de conversão» (Lc 15, 7). A maior alegria 

para o enamorado é a reconquista da amada, é ouvir: 

«Ela perseguirá os seus amantes, mas não os 

alcançará; procurá-los-á, mas não os encontrará. Então, 

ela dirá: "Voltarei ao meu primeiro marido, porque eu 

era outrora mais feliz do que agora!"» (Os 2, 9) .  

– Nós reconhecemos e acreditamos no amor que 

Deus tem por nós? 
 

 

 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Ex 32, 7-11.13-14 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Moisés intercede junto de Deus pelos seus irmãos que se 

desviaram do reto caminho e praticam a idolatria. Se o pecado 

dos judeus é grande, maior é o perdão do Senhor. 

  

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Naqueles dias, 7o Senhor falou a Moisés, 

dizendo: «Desce depressa, porque o teu povo, 

que tiraste da terra do Egipto, corrompeu-          

-se. 8Não tardaram em desviar-se do caminho 

que lhes tracei. Fizeram um bezerro de metal 

fundido, prostraram-se diante dele, oferece-

ram-lhe sacrifícios e disseram: ‘Este é o teu 

Deus, Israel, que te fez sair da terra do 

Egipto’». 9O Senhor disse ainda a Moisés: 

«Tenho observado este povo: é um povo de 

dura cerviz. 10Agora deixa que a minha 

indignação se inflame contra eles e os destrua. 

De ti farei uma grande nação». 11Então Moisés 

procurou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo: 

«Por que razão, Senhor, se há de inflamar a 

vossa indignação contra o vosso povo, que 

libertastes da terra do Egipto com tão grande 

força e mão tão poderosa? 13Lembrai-Vos dos 

vossos servos Abraão, Isaac e Israel, a quem 

jurastes pelo vosso nome, dizendo: ‘Farei a 

vossa descendência tão numerosa como as 

estrelas do céu e dar-lhe-ei para sempre em 

herança toda a terra que vos prometi’». 14Então 

o Senhor desistiu do mal com que tinha 

ameaçado o seu povo. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

  
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 

 

Esta Leitura não apresenta dificuldades de maior, mas, 

no entanto, deves prestar muita atenção às interrogações 

do texto, porque, quando não são bem feitas, tiram todo o 

brilho à leitura. Exercita-as. 

Vamos então, lá dar uma pequena “pincelada” à 

Leitura, porque isso ajuda-nos a conseguir saber 

proclamá-la melhor: 

A liturgia deste domingo, centra a nossa reflexão na 

lógica do amor de Deus. Sugere que Deus ama o homem, 

infinita e incondicionalmente e que nem o pecado nos 

afasta desse amor… 

A Leitura apresenta-nos a atitude misericordiosa de 

Deus face à infidelidade do Povo. Neste episódio – situado 

no Sinai, no espaço geográfico da aliança – Deus assume 

uma atitude que se vai repetir vezes sem conta ao longo da 

história da salvação: deixa que o amor se sobreponha à 

vontade de punir o pecador. 

Começamos a perceber que o tema fundamental que o 

texto nos propõe, gira à volta da resposta de Deus ao 

pecado do Povo. 

Depois, na segunda parte da Leitura (v. 11-14), 

descreve-se a intercessão de Moisés e a misericórdia de 

Deus. O texto começa com a referência a Moisés que 

“deitou água na fervura”, isto é, “acalmou a face de Deus” 

(v. 11a). As palavras de intercessão de Moisés (v. 11b-13) 

não fazem referência aos méritos do Povo, mas à honra de 

Deus e à sua fidelidade às promessas assumidas para com 

o Povo no âmbito da aliança. 

E pronto, Leitor. A partir desta “pincelada” que 

naturalmente te ajudará a perceber melhor a Leitura, agora, 

tudo te fica mais fácil para a ler.  

Recomenda-se atenção às seguintes palavras: Êxodo 

(palavra com 5 letras. Lê as letras que vês: Êxodo e não 

“Eixodo” – não vês nenhum “ei”) / corrompeu-se / bezerro / 



prostraram-se / cerviz / indignação / inflame / aplacar / 

descendência / numerosa / dar-lhe-ei / ou outras. 
 
 

 

 

 
 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

Este impressionante diálogo entre Deus e Moisés 

põe em evidência os elementos fundamentais da 

história da salvação, a saber, a aliança, o pecado, a 

fidelidade divina e a sua misericórdia. O texto foi 

escolhido em função do Evangelho: as parábolas da 

misericórdia. 

V. 11 – «Moisés procurou aplacar o Senhor». 

É uma figura de Cristo Mediador, que também subia 

frequentemente ao monte para orar: Moisés intercede 

muitas vezes em favor do povo pecador: Ex 5, 22-23; 8, 

4; 9, 28; 10, 17; Nm 11, 2; 14, 13-19; 18, 22; 21, 7.  

E Deus aceita esta oração, que faz apelo à 

sua fidelidade à aliança e à sua misericórdia (v. 14). 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo que iremos recitar é utilizado pela Igreja como 

expressão de humildade e arrependimento. Nele se exalta 

também a bondade de Deus que perdoa. 

 

REFRÃO: 

 
VOU PARTIR E VOU TER COM MEU PAI. 
 

SALMO: 

 

Compadecei-Vos de mim, ó Deus,  

pela vossa bondade, 

pela vossa grande misericórdia,  

apagai os meus pecados. 

Lavai-me de toda a iniquidade 

e purificai-me de todas as faltas. 
  

Criai em mim, ó Deus, um coração puro 

e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 

Não queirais repelir-me da vossa presença 

e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. 
  

Abri, Senhor, os meus lábios 

e a minha boca anunciará o vosso louvor. 

Sacrifício agradável a Deus  

é um espírito arrependido: 

não desprezeis, Senhor,  

um espírito humilhado e contrito. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
1 Tm 1, 12-17 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Paulo contrapõe à sua condição de pecador e 

perseguidor dos cristãos, a escolha que Jesus fez dele para 

servir o Evangelho. Este trecho é, ao mesmo tempo, uma 

humilde confissão e um acto de confiança. 

  

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo 

São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 12Dou graças Àquele que me deu 

força, Jesus Cristo, Nosso Senhor, que me 

julgou digno de confiança e me chamou ao seu 

serviço, 13a mim que tinha sido blasfemo, 

perseguidor e violento. Mas alcancei miseri-

córdia, porque agi por ignorância, quando 

ainda era descrente. 14A graça de Nosso 

Senhor superabundou em mim, com a fé e a 

caridade que temos em Cristo Jesus. 15É digna 

de fé esta palavra e merecedora de toda a 

aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para 

salvar os pecadores e eu sou o primeiro 

deles. 16Mas alcancei misericórdia, para que, 

em mim primeiramente, Jesus Cristo 

manifestasse toda a sua magnanimidade, como 

exemplo para os que hão de acreditar n’Ele, 

para a vida eterna. 17Ao Rei dos séculos, Deus 

imortal, invisível e único, honra e glória pelos 

séculos dos séculos. Amen. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

  
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 
 

 

 

A leitura não é fácil de proclamar. Mas vamos, então, 

começar por entendê-la melhor. 

Nesta leitura, Paulo recorda algo que nunca deixou de 

o espantar: o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. 

Esse amor derrama-se incondicionalmente sobre os 

pecadores, transforma-os e torna-os pessoas novas. Paulo 



é um exemplo concreto dessa lógica de Deus; por isso, 

não deixará de testemunhar o amor de Deus e de Lhe 

agradecer. 

No texto que nos é proposto, Paulo recorda, 

agradecido, a sua história de vocação. O apóstolo afirma 

que recebeu de Cristo o seu ministério; e proclama que 

isso se deve, não aos seus méritos, mas à misericórdia de 

Deus. 

Paulo tem consciência do seu passado de perseguidor 

violento da Igreja de Cristo. É verdade que Paulo atuou 

dessa forma por ignorância; no entanto, isso não o exime 

de culpa… Apesar desse passado duvidoso, Deus, na sua 

bondade, cumulou-o da sua graça. 

Paulo reconhece que Cristo “veio ao mundo para 

salvar os pecadores”, entre os quais Paulo se inclui. Pelo 

exemplo de Paulo, fica evidente a misericórdia e a 

magnanimidade de Deus, que se derrama sobre todos os 

homens, sejam quais forem as faltas cometidas. 

A partir deste exemplo, todos os homens são 

convidados a tomar consciência da bondade de Deus e a 

responder-lhe da mesma forma que Paulo: com o dom da 

vida e com o empenho sério no testemunho desse projeto 

de amor que Deus tem para oferecer.  

E agora, Leitor, já sabes o que vais ler e como deves 

ler, já que, agora, percebes o que estás a ler. Ou seja, tens 

tudo facilitado para fazer uma boa proclamação da Leitura. 

Faz exercício de respiração, sobretudo para aguentares 

o primeiro período do texto (até… perseguidor e violento).  

Atenção a algumas palavras mais difíceis de 

pronunciar que requerem boa articulação: blasfemo / 

perseguidor / misericórdia / superabundou / merecedora / 

magnanimidade /    ou outras. 
 
 

 

 

 
  
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Iniciamos hoje a leitura de textos respigados das 

chamadas Cartas Pastorais, escritos paulinos dirigidas a 

pessoas singulares, pastores da Igreja, com normas 

para a organização das comunidades de Éfeso (1 e 

2 Tim) e de Creta (Tit). O texto desta leitura é um 

maravilhoso hino de ação de graças de Paulo pela sua 

vocação de Apóstolo, bem consciente da sua 

indignidade – «blasfemo, perseguidor, violento», embora 

de boa-fé, «por ignorância» (v. 13) – e da grandeza do 

dom de Deus, uma «graça que superabundou» (v. 14). 

Esta ação de graças culmina numa doxologia final, de 

sabor litúrgico (v. 17). 

V. 15 – «É digna de fé…» 

Esta fórmula solene, própria das Cartas Pastorais 

(cf. 1 Tim 3, 1; 4, 9; 2 Tim 2, 11; Tit 3, 8), põe em relevo 

a importância doutrinal do que se diz neste versículo, 

um dos pontos centrais da fé cristã: a obra redentora de 

Cristo, que «por nós homens e pela nossa salvação 

desceu dos Céus…» (Credo de Niceia). A misericórdia 

que Deus mostrou para com Paulo é suficiente para 

inspirar confiança a qualquer pecador que queira 

arrepiar caminho. 
 

 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

2 Cor 5, 19 
 

 

MONIÇÃO: 
 

 A cruz de Jesus anuncia o fim da inimizade com Deus e 

inaugura uma nova era de reconciliação universal, enquanto 

esperamos o dia da ressurreição. 

  

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA! ALELUIA! 

 
ACLAMAÇÃO: 

 

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo 

e confiou-nos a palavra da reconciliação.   
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Forma longa: Lc 15, 1-32; 
Forma breve: Lc 15, 1-10 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 1os publicanos e os 

pecadores aproximavam-se todos de Jesus, 

para O ouvirem. 2Mas os fariseus e os escribas 

murmuravam entre si, dizendo: «Este homem 

acolhe os pecadores e come com eles». 3Jesus 

disse-lhes então a seguinte parábola: 4«Quem 

de vós, que possua cem ovelhas e tenha 

perdido uma delas, não deixa as outras 

noventa e nove no deserto, para ir à procura da 

que anda perdida, até a encontrar? 5Quando a 

encontra, põe-na alegremente aos ombros 6e, 

ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos 

e diz-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, porque 

encontrei a minha ovelha perdida’. Eu vos 

digo: 7Assim haverá mais alegria no Céu por 

um só pecador que se arrependa, do que por 

noventa e nove justos, que não precisam de 

arrependimento. 8Ou então, qual é a mulher 

que, possuindo dez dracmas e tendo perdido 

uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e 

procura cuidadosamente a moeda até a 



encontrar? 9Quando a encontra, chama as 

amigas e vizinhas e diz-lhes: ‘Alegrai-vos 

comigo, porque encontrei a dracma perdida’.  
10Eu vos digo: Assim haverá alegria entre os 

Anjos de Deus por um só pecador que se 

arrependa». 

[Jesus disse-lhes ainda: 11«Um homem tinha 

dois filhos. 12O mais novo disse ao pai: ‘Pai, 

dá-me a parte da herança que me toca’. O pai 

repartiu os bens pelos filhos. 13Alguns dias 

depois, o filho mais novo, juntando todos os 

seus haveres, partiu para um país distante e 

por lá esbanjou quanto possuía, numa vida 

dissoluta. 14Tendo gasto tudo, houve uma 

grande fome naquela região e ele começou a 

passar privações. 15Entrou então ao serviço de 

um dos habitantes daquela terra, que o 

mandou para os seus campos guardar 

porcos. 16Bem desejava ele matar a fome com 

as alfarrobas que os porcos comiam, mas 

ninguém lhas dava. 17Então, caindo em si, 

disse: ‘Quantos trabalhadores de meu pai têm 

pão em abundância, e eu aqui a morrer de 

fome! 18Vou-me embora, vou ter com meu pai e 

dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra 

ti. 19Já não mereço ser chamado teu filho, mas 

trata-me como um dos teus trabalhadores’.  
20Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda 

ele estava longe, quando o pai o viu: encheu-se 

de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao 

pescoço, cobrindo-o de beijos. 21Disse-lhe o 

filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já 

não mereço ser chamado teu filho’. 22Mas o pai 

disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor 

túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e 

sandálias nos pés. 23Trazei o vitelo gordo e 

matai-o. Comamos e festejamos, 24porque este 

meu filho estava morto e voltou à vida, estava 

perdido e foi reencontrado’. E começou a 

festa. 25Ora o filho mais velho estava no 

campo. Quando regressou, ao aproximar-se da 

casa, ouviu a música e as danças. 26Chamou 

um dos servos e perguntou-lhe o que era 

aquilo. 27O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão 

voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, 

porque ele chegou são e salvo’. 28Ele ficou 

ressentido e não queria entrar. Então o pai veio 

cá fora instar com ele. 29Mas ele respondeu ao 

pai: ‘Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca 

transgredir uma ordem tua, e nunca me deste 

um cabrito para fazer uma festa com os meus 

amigos. 30E agora, quando chegou esse teu 

filho, que consumiu os teus bens com 

mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo 

gordo’. 31Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás 

sempre comigo e tudo o que é meu é teu. 32Mas 

tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, 

porque este teu irmão estava morto e voltou à 

vida, estava perdido e foi reencontrado’».] 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

A Leitura de hoje, na sua forma longa, engloba todo 

o cap. 15 de São Lucas, com as três parábolas da 

misericórdia divina; todas as três põem em evidência a 

alegria que Deus sente com o reencontro com o 

pecador, representado na ovelha perdida (vv. 4-7), na 

dracma perdida (8-10) e no filho perdido (11-32). Nas 

duas primeiras Deus é representado à procura do 

pecador; na terceira, no impressionante acolhimento 

que lhe presta. Estas parábolas são exclusivas do 

Evangelho de São Lucas; a parábola da ovelha perdida 

também aparece em Mt 18, 10-14, mas num outro 

sentido: visa o cuidado que os chefes da Igreja devem 

pôr em não deixar que se perca nenhum dos 

pequeninos, isto é, aqueles fiéis que pela sua fragilidade 

correm mais risco de se perderem.   

Alguém considerou a parábola do filho pródigo «o 

evangelho dos evangelhos». É a mais bela e a mais 

longa das parábolas de Jesus, impregnada duma 

finíssima psicologia própria de quem no-la contou, 

Jesus, que conhece a infinita misericórdia do coração de 

Deus, que é o seu próprio coração, e que penetra na 

profundidade da alma humana (cf. Jo 2, 25), onde se 

desenrola o tremendo drama do pecado. «Aquele filho, 

que recebe do pai a parte do património que lhe 

corresponde, e abandona a casa para o desbaratar num 

país longínquo, vivendo uma vida libertina, é, em certo 

sentido, o homem de todos os tempos, começando por 

aquele que em primeiro lugar perdeu a herança da 

graça e da justiça original. A analogia neste ponto é 

muito ampla. A parábola aborda indiretamente todo o 

tipo de ruturas da aliança de amor, todas as perdas da 

graça, todo o pecado» (Encíclica Dives in misericordia, 

nº 5; ver tb. Catecismo da Igreja Católica, nº 1439). 

V. 12 – «Dá-me a parte da herança». 

«Dá-me a parte da herança»: segundo Dt 21, 17 

pertencia-lhe um terço, havendo só dois filhos. O pai 

podia fazer as partilhas em vida (cf. Sir 30, 28ss). 

V. 13 – «Partiu…». 

«Partiu…»: o pecado do filho foi abandonar o 

pai, desperdiçar, esbanjar os seus bens e levar 

uma vida dissoluta. 

V. 14-16 – «Uma grande fome». 

«Uma grande fome: é a imagem do vazio e insastifa- 
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ção que sente o homem quando está longe de Deus, em 

pecado. «Guardar porcos» era uma humilhação 

abominável para um judeu, a quem estava proibido criar 

e comer estes animais impuros. Esta situação para um 

filho duma boa família era absolutamente incrível, o 

cúmulo da baixeza e da servidão. As «alfarrobas»: o 

rapaz já se contentaria com uma tão indigesta e indigna 

comida, mas, na hora de se dar uma ração dessas aos 

porcos, ninguém se lembrava daquele miserável 

guardador! Aqui fica bem retratada a vileza do pecado e 

a escravidão a que se submete o homem pecador 

(cf. Rom 1, 25; 6, 6; Gal 5, 1). O filho pretendia ser livre 

da tutela do pai, mas acaba por perder a liberdade 

própria da sua condição: imagem do pecador que perde 

a liberdade dos filhos de Deus (cf. Rom 8, 21; Gal 4, 31; 

5, 13) e se sujeita à tirania do demónio, das paixões. 

V. 17 – «Então, caindo em si…». 

«Então, caindo em si…» A degradação a que a 

loucura do seu pecado o tinha levado fê-lo refletir (é o 

começo da conversão) e enveredar pela única saída 

digna e válida.   

V. 18-19 – «Vou-me embora». 

«Vou-me embora»: A tradução latina (surgam = 

levantar-me-ei) do particípio gráfico (mas não ocioso) do 

original grego – «levantando-me, vou ter...» – é muito 

mais expressiva do que a tradução litúrgica, pois, duma 

forma viva, indica a atitude de quem começa a erguer-     

-se da sua profunda miséria. 

(V. 21) – «Pequei contra o Céu e contra ti». 

«Pequei contra o Céu e contra ti»: nesta expressão 

retrata-se a dimensão transcendente do pecado; não é 

uma simples ofensa a um homem, é ofender a Deus, 

uma ofensa de algum modo infinita! O filho não busca 

desculpas, reconhece sinceramente a enormidade da 

sua culpa. 

(V. 19) – «Trata-me como um dos teus 

trabalhadores». 

«Trata-me como um dos teus trabalhadores».  É 

maravilhoso considerar como naquele filho arrependido 

começa a brotar o amor ao pai; o que ele ambiciona é ir 

para junto do pai, estar junto a ele é o que o pode fazer 

feliz! Melhorar a sua situação material não é o que mais 

o preocupa, pois, para isso, qualquer proprietário da sua 

pátria o podia admitir como jornaleiro; assim a parábola 

não descreve uma atitude interesseira do filho, mas a 

humildade e a contrição de quem se reconhece 

pecador. Por outro lado, ele não se atreve a pedir ao pai 

que o admita no gozo da sua antiga condição de filho, 

porque reconhece a sua indignidade: «já não mereço 

ser chamado teu filho». 

V. 20 – «Ainda ele estava longe,  

quanto o pai o viu». 

«Ainda ele estava longe, quanto o pai o viu». Este 

pormenor faz pensar que o pai não só desejava 

ansiosamente o regresso do filho, mas também, muitas 

vezes, observava ao longe os caminhos, impaciente de 

ver o filho chegar quanto antes, uma enternecedora 

imagem de como Deus aguarda a conversão do 

pecador. «Encheu-se de compaixão»: o verbo grego é 

muito expressivo e difícil de traduzir com toda a sua 

força, esplankhnístê: «comoveram-se-lhe as entra-

nhas»  (tà splánkhna). «E correu…»: é impressionante o 

contraste entre o pai que corre para o filho e o filho que 

simplesmente caminha para o filho – «a misericórdia 

corre» (comenta Sto. Agostinho); «cobrindo-o de 

beijos», numa boa tradução que tem em conta a forma 

iterativa do verbo grego, é uma belíssima e expressiva 

imagem do amor de Deus para com um pecador 

arrependido! 

V. 21 – «Pai, pequei». 

«Pai, pequei». Apesar de se ver assim recebido pelo 

pai, o filho não se escusa de confessar o seu pecado e 

de manifestar a atitude interior que o move a regressar. 

V. 22 – «A melhor túnica, o anel, o calçado». 

 «A melhor túnica, o anel, o calçado», são uma 

imagem da graça, o traje nupcial (cf. Mt 22, 11-13); 

assim nos espera o Senhor no Sacramento da 

Reconciliação, não para nos ralhar, recriminar, mas para 

nos admitir na sua antiga intimidade, restituindo-nos, 

cheio de misericórdia, a graça perdida. 

V. 23 – «Comamos e festejemos». 

«Comamos e festejemos», a imagem da Sagrada 

Eucaristia, segundo um sentido espiritual corrente. 

V. 25-32 – «O filho mais velho». 

 «O filho mais velho»: esta segunda parte da 

parábola não se pode limitar a uma censura dos fariseus 

e escribas (v. 2), cumpridores, mas insensíveis ao amor 

– o mais velho é que é, no fim de contas, o filho mau –; 

a parábola é também uma lição para todos, a fim de que 

imitem a misericórdia de Deus para com um irmão que 

pecou (cf. Lc 6, 36); ele é sempre «o teu irmão» (v. 33), 

e não há direito de que não se tome a sério a 

misericórdia de Deus, com aquela despeitada ironia: 

«esse teu filho» (v 30). A misericórdia de Deus é tão 

grande, que ultrapassa uma lógica meramente humana; 

esta segunda parte da parábola põe em evidência a 

misericórdia de Deus a partir do contraste com a 

mesquinhez do filho mais velho. 
  

 

 

«Haverá mais alegria no Céu por um só 

pecador que se arrependa, do que por noventa 

e nove justos, que não precisam de 

arrependimento».  
 

(Lc 15, 7) 
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Oração Universal 
 

 
 
 

 

1      . 
 

Pelos batizados da nossa Diocese e suas Paróquias, 

para que não fabriquem para si falsos ídolos, 

nem se desviem dos caminhos de Deus, 

oremos ao Senhor. 
 

2 
 

Pelos responsáveis dos países com maiores      

dificuldades, 

para que não percam a coragem de lutar, 

nem desanimem no esforço de os vencer, 

oremos ao Senhor. 
 

3 
 

Pelos excluídos de todas as sociedades, 

para que encontrem, entre os homens,  

quem os queira reintegrar 

e quem os julgue dignos de confiança, 

oremos ao Senhor. 
 

4 
 

Por todos os filhos pródigos que abandonaram os     

seus lares, 

para que seus pais não percam a esperança 

de os ver regressar a casa sãos e salvos, 

oremos ao Senhor. 
 

5 
 

Por aqueles que, por razões diversas, 

deixaram vago o seu lugar nesta assembleia, 

para que aprendam de novo a louvar e a dar graças, 

oremos ao Senhor. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 35, 8 
 

Como é admirável, Senhor, a vossa bondade!  

Na sombra das vossas asas se refugiam os homens. 
 

     OU: 
 

Sl 35, 8 
 

O cálice de bênção é comunhão no Sangue de Cristo 

e o pão que partimos é comunhão no Corpo do Senhor. 
  

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Na sagrada comunhão, iremos receber o Corpo e o 

Sangue de Jesus, que é para nós penhor de salvação. 

Que a Sua presença em nós seja tão viva, que se 

manifeste em todos os nossos atos. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
A Missa não deve ficar limitada aos momentos da 

celebração a que assistimos, mas deve prolongar-se na 

nossa vida. A mensagem que escutamos deve 

despertar em nós o desejo de nos pormos em paz 

connosco próprios, com os outros e sobretudo de nos 

aproximarmos mais de Deus. 

Procuremos viver unidos pelo amor, na fidelidade e 

renovação da nossa fé, a fim de que possamos levar o 

Evangelho a todos aqueles que connosco contactarem. 
 

 

 
 

 

 

A infidelidade dos israelitas  
 

A infidelidade dos israelitas libertados do Egipto.  

O povo hebreu, depois da sua saída da escravidão 

do faraó no Egipto, percorreu o deserto numa marcha 

lenta e muito penosa. As dificuldades dessa vida errante 

depressa levaram ao esquecimento de todos os 

prodígios que o Senhor havia realizado em seu favor. 

Assim, enquanto Moisés se encontra no monte a 

falar com o Senhor, os israelitas dão a Aarão as suas 

joias e, com o ouro reunido e fundido, fazem um touro e 

adoram-no.  Desviado do reto caminho o povo depressa 

pratica a idolatria. A ideia de um Deus único e indivisível 

é substituído por um ídolo de fabrico humano. Moisés, 

alertado para o facto pela indignação de Deus, ora ao 

Senhor lembrando a Sua grande bondade: quanto fizera 

pelo seu povo e quanto lhe havia prometido.  

Se o pecado dos homens é grande, maior é o 

perdão de Deus. 
 

 

 
 

 

 

O perdão, amor gratuito 

 de Deus… 
 
O comportamento dos israelitas é a imagem do que 

fazemos também nós. Quando escutamos a palavra de 

Deus, sentimo-nos impelidos a segui-la com entusiasmo 
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Mas, passados alguns dias ou até mesmo algumas 

horas, tudo volta a ser com dantes. 

O homem nunca deixa de ser pecador, repete 

sempre os mesmos pecados, não se arrepende. Mas 

não deve desesperar. A única maneira de obter a 

salvação é confiar na infinita bondade de Deus, pois o 

Seu amor nunca será vencido por nenhuma infidelidade, 

por maior que esta seja. 

A oração de Moisés em favor dos seus irmãos 

israelitas leva o Senhor a desistir do castigo com que 

tinha ameaçado o seu povo. 

Assim também nós, não devemos confiar apenas 

nas nossas forças, na nossa capacidade de realizar 

gestos virtuosos, pois teríamos motivos suficientes para 

desesperar. Ponhamos então a nossa confiança no 

amor gratuito de Deus e na sua misericórdia. 
 

 

 
 

 

 

…E da Sua profunda 

misericórdia.  
 

No Evangelho para este domingo, vamos escutar o 

relato de três parábolas denominadas «parábolas da 

misericórdia». Os destinatários destas parábolas são os 

fariseus e os escribas que se consideram “justos” 

perante Deus e são chamados, por Jesus, à conversão. 

Estes não compreendem o facto de Jesus acompanhar 

e comer com aqueles que eles consideram como 

pecadores. 

Os pecadores, para eles, eram essa “gente perdida”, 

as moedas, as ovelhas perdidas, o filho esbanjador e 

dissoluto que regressa a casa. Agora estão todos à volta 

de Jesus. Vivem em casa com Ele, estão a fazer festa, 

comem alegremente. 

Quem agora necessita de um apelo à conversão não 

são eles, mas os “justos”. As noventa e nove ovelhas 

são os “justos”, são os nove dracmas, o filho mais velho, 

que se arriscam a perder a festa. Não compreendendo o 

que está a acontecer, são apanhados de surpresa pela 

nova realidade. 

O que Jesus quer fazer compreender é que 

começou uma festa organizada para gente indigna, que 

causa problemas aos “justos”. O comportamento de 

Jesus, que acolhe os pecadores e come com eles, 

revela o rosto de Deus que os fariseus não podem 

aceitar: é escandaloso. 

O Deus de Jesus é Alguém que salva gratuitamente 

a todos, é Alguém que raciocina com o coração; é 

Alguém que organiza a festa não para quem a julga 

merecer, mas para quem está triste, para quem tem 

fome; é Alguém que «não quer que se perca nenhum 

destes pequenos». 

Quem é que se deve converter? Os pecadores? 

Evidentemente. Mas devem converter-se sobretudo os 

“justos”. Estes, para além de terem de corrigir a sua vida 

(porque todos somos pecadores, sendo difícil definir 

quem é mais ou menos pecador), devem corrigir 

principalmente as suas falsas ideias acerca de Deus, 

pois inventam uma “religião dos méritos”. Deus alegra-     

-Se em sentar-Se à mesa com o pecador. 

As duas primeiras parábolas põem em relevo a 

iniciativa da conversão, que não parte do homem, mas 

de Deus. É Ele que vai à procura do que se perdera. A 

parábola do chamado “filho pródigo”, que Jesus conta 

logo a seguir, põe em relevo o respeito de Deus pela 

liberdade do homem, pelo que deveríamos antes 

chamar-lhe a parábola do “pai misericordioso e 

compreensivo”. Este pai misericordioso não força o filho 

a ficar em casa, mas também não o obriga a voltar: mas 

sabe esperar. 

São Paulo, na segunda Leitura, sublinha que Deus 

usou de misericórdia para com ele que era um 

blasfemador, um perseguidor e um violento. Se alguém 

como ele, inimigo da fé, “o primeiro entre os pecadores” 

como afirma, obteve misericórdia, poderá ainda alguém 

ter medo de que Deus o trate com severidade? 

Saibamos, pois, agradecer este amor que o Senhor 

nos tem, sem merecimento nosso, e consideremos 

seriamente este apelo contínuo à conversão. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Alguma vez pensastes que todas as vezes que 

nos aproximamos do confessionário  

há alegria e festa no céu? 
 

A liturgia de hoje propõe-nos o capítulo 15 do 

Evangelho de Lucas, considerado o capítulo da 

misericórdia, que reúne três parábolas com as quais 

Jesus responde aos murmúrios dos escribas e dos 

fariseus. Eles criticam o seu comportamento e dizem: 

«Este homem recebe e come com pessoas de má vida» 

(v. 2). Com estas três narrações, Jesus deseja fazer 

compreender que Deus Pai é o primeiro a ter uma 

atitude acolhedora e misericordiosa com os pecadores. 

Deus tem esta atitude. Na primeira parábola Deus é 

apresentado como um pastor que deixa as noventa e 

nove ovelhas para ir à procura da tresmalhada. Na 

segunda é comparado com uma mulher que perdeu 

uma moeda e a procura até a encontrar. Na terceira 

parábola Deus é imaginado como um pai que acolhe o 

filho que se tinha afastado; a figura do pai revela o 

coração de Deus, de Deus misericordioso, manifestado 

em Jesus. 

Um elemento comum a estas parábolas é aquele 

expresso pelos verbos que significam alegrar-se juntos, 

fazer festa. O pastor chama amigos e vizinhos e diz-        

-lhes: «Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que 

se havia perdido» (v. 6); a mulher chama as amigas e as 

vizinhas e diz-lhes: «Regozijai-vos comigo, achei a 

dracma que tinha perdido» (v. 9); o pai diz ao outro filho:  
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«Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão 

estava morto, e reviveu; estava perdido, e foi achado» 

(v. 32). Nas duas primeiras parábolas é ressaltada a 

alegria tão grande que era necessário partilhá-la com 

«amigos e vizinhos». Na terceira parábola é realçada a 

festa que parte do coração do pai misericordioso e se 

expande a toda a sua casa. […] 

Com estas três parábolas, Jesus apresenta-nos o 

rosto verdadeiro de Deus: um Pai de braços abertos, 

que trata os pecadores com ternura e compaixão. A 

parábola que mais comove — comove todos — porque 

manifesta o amor infinito de Deus, é a do pai que vai ao 

encontro e abraça o filho reencontrado. E o que admira 

não é tanto a história triste de um jovem que precipita na 

degradação, mas as suas palavras decisivas: 

«Levantar-me-ei e irei a meu pai» (v. 18). O caminho do 

regresso para casa é o da esperança e da vida nova. 

Deus espera sempre que recomecemos a viagem, 

espera por nós com paciência, vê-nos quando ainda 

estamos longe, vem ao nosso encontro, abraça-nos, 

beija-nos, perdoa-nos. Deus é assim! O nosso Pai é 

assim! E o seu perdão cancela o passado e regenera-      

-nos no amor. Esquece o passado: esta é 

a debilidade de Deus. Quando nos abraça e nos perdoa, 

perde a memória, não tem memória! Esquece o 

passado. Quando nós pecadores nos convertemos e 

nos deixamos reencontrar por Deus não nos esperam 

reprovações e insensibilidades, porque Deus salva, 

volta a receber em casa com alegria e faz festa. O 

próprio Jesus, no Evangelho de hoje, diz assim: «Digo-    

-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só 

pecador que fizer penitência do que por noventa e nove 

justos que não necessitam de arrependimento» (Lc 15, 

7). Faço-vos uma pergunta: alguma vez pensastes que 

todas as vezes que nos aproximamos do confessionário 

há alegria e festa no céu? Pensastes nisto? É bom! 

Isto infunde-nos grande esperança porque não há 

pecado em que tenhamos caído do qual, com a graça 

de Deus, não possamos ressurgir; não há uma pessoa 

irrecuperável, ninguém é irrecuperável! Porque Deus 

nunca deixa de querer o nosso bem, até quando 

pecamos!  

E que a Virgem Maria, Refúgio dos pecadores, faça 

brotar nos nossos corações a confiança que se acendeu 

no coração do filho pródigo: «Levantar-me-ei e irei a 

meu pai, e dir-lhe-ei: Meu pai, pequei» (v. 18). Por esta 

vereda, podemos dar alegria a Deus, e a sua alegria 

pode tornar-se a sua e a nossa festa. 
 

    Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

setembro de 2016 
 

 

 

O peixe chora dentro de água  

e nós nunca vemos as suas lágrimas.  
 

(Prov. da República Centro-Africana) 
 

~   ~   ~   ~    ~ 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Deus oferece sempre novas 

oportunidades 
 

A parábola, obra-mestra da narrativa universal, 

descreve com grande simplicidade a imagem de Deus 

que anuncia Jesus: «Assim de bom, de misericordioso e 

cheio de amor de Deus…». Lucas é o único evangelista 

que a relata. Por esta razão foi chamado o «secretário 

da misericórdia de Deus». Durante muito tempo, o Filho 

Pródigo foi considerado como o protagonista. Mas o 

verdadeiro protagonista, é o amor e o perdão do pai. 

Deveria chamar-se a «parábola do amor do pai». Por 

estas conotações sociais e históricas, esta parábola 

deve ter construído um grande escândalo para escribas 

e fariseus, aqueles a quem vai dirigida. 

Deus é como o pai. Não pensa na herança, Vê partir 

o filho com tristeza mas não o esquece. Comove-se 

quando o vê de regresso. Esquece-se da sua dignidade 

de chefe de família e abraça-o. Não dá espaço a 

humilhações. Oferece uma nova oportunidade. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 

Dia 12 – Santo Nome de Maria. 

Dia 13 – S. João Crisóstomo (Bispo e Doutor da    

                                                                              Igreja). 

Dia 14 – Exaltação da Santa Cruz. 

Dia 15 – Virgem Santa Maria das Dores. 

Dia 16 – S. Cornélio (Papa) e  

S. Cipriano (Bispo) – ambos Mártires. 

Dia 17 – Santa Maria no Sábado. 

– S. Roberto Belarmino (Bispo e Doutor da    

                                                                   Igreja). 

– S. Hildegarda de Bingen (Virgem e 

Doutora da Igreja). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Guardar porcos 
 

O filho pródigo chega ao extremo mais humilhante 

no que dizia respeito a um judeu: trabalhar como criado 

de um pagão que possuía uma vara de porcos; guarda-    

-los e disputar com eles o alimento. Os porcos eram 

animais impuros para os judeus. Não podiam comer a 

sua carne e estava proibido criá-los.  

O povo de Israel dividia a realidade em alimentos 

puros e impuros. Aplicavam-se aos alimentos e também 

às pessoas, criando excluídos…  

Cegos, leprosos, paralíticos… eram impuros e 

viviam apartados. 
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Recomeça – (02) 
 

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”     . 

 

 

(… continuação)  
 

Estava grávida do meu filho Martim. Vivia uma das 

fases mais bonitas da minha vida. Adorei estar grávida. 

Ao mesmo tempo, vivi durante nove meses um dos 

recomeços mais difíceis da minha vida. Não tinha um 

trabalho «certo», um ordenado «certo» e as únicas duas 

certezas da minha vida tinham os nomes dos amores da 

minha vida: Pedro e Martim. Agarrei-me a estas 

certezas com toda a força da vida. A elas e à rede de 

apoio que é, no meu peito, o oxigénio que me permite 

respirar fundo todos os dias: a minha família, a minha 

incrível irmã e os meus queridos pais. Eu sei que alguns 

de vocês vão dizer que tudo acabou por correr bem 

porque tive sorte. Porque tenho sorte. E eu confirmo: 

tive sorte. Tenho mesmo muita sorte. Mais à frente, 

neste mesmo livro, vais encontrar muito daquilo que é 

para mim «isto» que todos chamamos de sorte. Afinal, 

«ela» dá tanto trabalho a construir e dá ainda mais 

trabalho a manter. É preciso falar sobre isto «da sorte». 

Lá chegaremos. Dizia-te, então, que vivia uma espécie 

de paradoxo: a felicidade máxima de ser mãe e a 

ansiedade máxima do incerto. Tinha o maior recomeço 

prestes a ter início e a maior das incertezas na minha 

vida profissional bem ali à minha frente. Gosto de 

brincar e dizer que nasci sob o signo do otimismo. 

Acredito que não há nada nesta vida que venha para me 

derrubar. Nada! Levanto-me sempre, por mais vezes 

que vá ao tapete, e já fui muitas, muitas vezes. Sou de 

arriscar apesar de todo o medo que sinto. E eu sinto 

tanto medo quanto tu. Não acreditas? É verdade. É 

mesmo verdade. Talvez a única coisa que nos separe 

(ainda) é que eu treinei muito, mesmo muito, para saber 

«mandar calar» todos os medos que sinto. E lembrar-

me todos os dias de que não vim a esta vida para ficar a 

ver. – (Continua…)  
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Todos os homens que conheço  

são superiores a mim nalgum aspeto.  

Nesse sentido, aprendo com eles. 
 

 (Emerson) 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, um dia regressei a Ti com os meus passos 

titubeantes, com todas as minhas lágrimas… 

Voltarei ao teu amor e perdão porque Tu ás o meu Pai. 
 

Senhor, um dia voltarei a Ti com este coração 

maravilhoso que me deste… Voltarei ao Teu amor e ao 

teu perdão porque Tu és o meu Pai. 
 

Um dia, baterei à porta da casa trazendo no meu rosto o 

sofrimento, os fracassos, os desenganos e as aflições. 
 

Voltarei seguro de receber o teu abraço e perdão… 

porque Tu és meu Pai. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 

 
.   1   . 

 

À míngua de pão...  

boas são as tortas. 
 

.   2   .       
 

Biscoito de freira... 
fanga de trigo. 

 

.   3   .       
 

Mel, se o achaste,  
come o que baste. 

 

.   4   .       
 

Não alimentes burros,  
a pão-de-ló. 

 

.   5  .       
 

Nem sempre o forno, 

 faz rosquilhas. 

 

.   6  .       
 

Papagaio teme maleitas,  
porque não lhe dão amêndoas confeitas. 

 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora e é da paróquia de 

Carvalhosa. 
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PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– ALEXANDRA BRITO, na próxima sexta-feira, dia 16 

de setembro. (LITURGIA: – S. Cornélio e S. Cipriano, na 

6.ª Feira da XXIV Semana do. T. Comum).   

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  
  

Neste aniversário, o Jornal do Leitor deseja à 

Alexandra muitas felicidades. 

Parabéns, Alexandra. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Quinta abandonada 
 

O Geraldo comprou uma quinta abandonada, isto é, 

há muito tempo que não era cultivada.  Ali, só havia 

ervas e mato. 

Depois de alguns meses de muito trabalho 

conseguiu transformar completamente o seu aspeto. As 

pessoas paravam para admirar. O Pároco da freguesia 

foi também visitar o novo proprietário e deu-lhe os 

parabéns pelo trabalho desenvolvido: 

– Senhor Geraldo! É, de facto, maravilhoso ver 

aquilo que Deus e o homem podem fazer, quando 

trabalham em conjunto! 

Resmunga o Geraldo: 

– Ai é? O Senhor Padre havia então de ver como é 

que a quinta se encontrava quando Deus estava 

sozinho a administrá-la! 

 

Esclarecido 
 

O filho para o pai: 

– Papá, um aperto de gente o que é? 

– É quando há muita! 

– E um aperto de dinheiro? 

– É quando há pouco! Ficaste esclarecido? 

– Sim, papá, fiquei ainda mais confuso! 

 

Dois amigos 

 

Criticando as esposas: 

– A minha mulher é terrível: quer ver tudo o que eu 

compro! 

– A minha é muito pior: quer comprar tudo o que 

vê!...  
 

 

 

 
 

 

 

JMJ – Jornada Mundial da  

            Juventude – (6) 
 

Em Lisboa,  

entre 1 e 6 de agosto de 2023  

com a presença do Papa Francisco 

 
A estes jovens lisboetas que “partiram” como a Mãe 

de Jesus, quer na geografia do mundo quer na 

geografia da alma, para levarem Cristo a muitos outros, 

juntam-se padroeiros de outras origens, mas do mesmo 

Reino. Como o bem-aventurado Pedro Jorge Frassati, 

que até falecer em Turim, em 1925, aos vinte e quatro 

anos, a todos tocou com o dinamismo, a alegria e a 

caridade com que vivia o Evangelho, tanto escalando os 

Alpes como servindo os pobres. São João Paulo II 

chamou-lhe “o Homem das Oito Bem-Aventuranças”. 

Com a mesma juventude e generosidade, contamos 

com o bem-aventurado Marcel Callo, nascido em 

Rennes e falecido no campo de concentração de 

Mauthausen em 1945. Foi escuteiro e depois jocista -      

- (Juventude Operária Católica) e, quando aos 22 anos 

foi chamado para o trabalho obrigatório na Alemanha, 

para lá partiu, com a firme intenção de continuar o 

apostolado nessa duríssima condição. Por isso o 

levaram depois para o campo de concentração onde 

viria a morrer. 

Contamos ainda com a proteção de dois jovens 

bem-aventurados que também “partiram”, mesmo 

quando a doença lhes imobilizou o corpo, mas não o 

coração. Como Cristo pregado na cruz, que daí mesmo 

partiu para o Pai e nos salvou a todos com a vida que 

entregou. Foi com Cristo abandonado na cruz que se 

quis identificar a bem-aventurada Chiara Badano, 

jovem focolarina, quando aos 16 anos a doença a 

surpreendeu. Faleceria dois anos depois, em 1990, 

irradiando sempre uma alegria luminosa que confirmou 

o nome de “Luce”, que Chiara Lubich lhe dera. 

No ano seguinte, 1991, nasceu o bem-                        

-aventurado Carlo Acutis, que veio a morrer de 

leucemia em Monza aos quinze anos. A sua curta vida 

foi preenchida com grande devoção mariana e 

eucarística, que a habilidade com o computador lhe 

permitiu difundir, mesmo durante a doença. Assim 

mesmo fez do seu sofrimento uma oferta e partiu feliz. 

No tempo de cada um, 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! 
 

D. Manuel Clemente,  

Cardeal-patriarca de Lisboa 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Vida de padre não é fácil  
 
Se o padre fala mais de dez minutos na homilia é chato. 

Se o padre fala pouco, falta-lhe ciência e cultura. 
 

Se fala ALTO, grita muito. 

Se fala BAIXO, não se ouve nada e a aparelhagem 

sonora não presta. 
 

Se atende a pessoas com calma, esquece-se de quem 

espera ou pior: está paquerando! 

Se é breve, não liga nada pros problemas do seu povo. 
 

Se começa a Missa na hora certa, obriga toda a gente  

a correr. 

Se não começa, nunca tem horário. 
 

Se é jovem não tem nenhuma experiência. 

Se é velho, já se devia ter aposentado. 
 

Se fala de pecado e confissão é um antiquado. 

Se não fala, é um padre sem fé e sem doutrina. 
 

Se exige preparação para os sacramentos, devia ser 

mais compreensivo. 

Se não exige, é um deixa-correr, que não se preocupa 

com a formação. 
 

Se usa batina, ainda está no Concílio de Trento. 

Se não usa, tem medo de aparecer como padre. 
 

Se manda tocar o sino ao domingo, atrapalha o 

descanso de toda a gente. 

Se não manda, acabou com um costume tão bonito… 
 

Se compra coisas para paróquia e faz reformas:  

é dinheirista, luxento e esbanjador. 

Se não compra e nem reforma nada, é um preguiçoso e 

está a deixar tudo a acabar-se. 
 

Se anda com homens deve ser gay… 

Se anda com mulheres é mulherengo… 
 

Se anda com adolescentes é pedófilo. 

Se não lhes dá atenção é amargurado e detesta  

nossos filhos. 

Se anda sozinho é fechado. 
 

Se ri é um palhaço, não tem seriedade nem gravidade. 

Se não ri é carrancudo e está de mal com a vida. 
 

Se é transferido, foi pena! Era um bom trabalhador… 

Se vem um substituto, agora sim, o que se foi  

não fez nada. 
 

Se morre, era o melhor padre do mundo. 

Um mês após o seu falecimento: Que falta nos faz este 

padre! Era um santo homem! 

Vai-se lá entender! 
 

 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
11-09-2022 

 XXIV 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 Gisela Meireles Filipa Moreira 

1.ª LEITURA Paula Carvalho Fernanda Costa 

2.ª LEITURA José Meireles Fernanda Olinda 

ORAÇ. UNIV. Gisela Meireles Filipa Moreira 
 

 

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 Maria José  Inês Sousa 

LOCAL - 2   Manuel Santos Alzira Nunes 

LOCAL - 3 José Meireles Manuel Leão 

LOCAL - 4 Rosa Matos Glória Martins 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Marlene Leal Joana Gomes 

2.ª Leitura Rafaela Lurdes Neto 

Oraç. Univ. Marta Pinheiro Ana Isabel 
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E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.º MEC Conceição Antero 

2.º MEC Maria José Assunção 

3.º MEC Rosa Armanda Paula 
 

 

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 
 

A verdadeira medida da pobreza  

é não estar nem muito longe nem muito perto 

da riqueza. 

(Séneca) 
 

 

 

Jornal concluído em 10 de agosto. 
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