
 

 
 

 

JORNAL 
do Leitor litúrgico 

Jornal Inter-Paroquial: 

Carvalhosa – Eiriz – Figueiró – Sanfins 

 

E-MAIL:     

jornal.leitor@portugalmail.pt 

SAIT:    

www.paroquiascesf.com 

PERIODICIDADE:     

Semanal 

DISTRIBUIÇÃO:     

Gratuita 

JORNAL:     

N.º 773 – de 09 / 10 / 2022 
___________________________ 

Ano XIII 
  

TEMPO LITÚRGICO: 

XXVIII Domingo do Tempo Comum 

ANO “C” 
 

 
 

 

 

Sumário 
 

 
 

  PÁGINA – 01 –   
 

– Sumário. 
– XXVIII Domingo Comum. 
– Antífona de Entrada. 
– Introdução. 

 

  PÁGINA – 02 –   
 

– 1.ª Leitura (2 Reis). 
 

  PÁGINA – 03 –   
 

– Salmo Responsorial.  
– 2.ª Leitura (2 Timóteo). 

 

  PÁGINA – 04 –   
 

– Aclamação ao Evangelho 
– Evangelho (Lucas). 
– Oração Universal. 

 

  PÁGINA – 05 –   
 

– Antífona da Comunhão. 
– Monição da Comunhão. 
– Monição Final. 
– Jesus, tem compaixão  
   de nós. 
– Ide mostrar-vos aos  

sacerdotes. 
 

                                                                                                  

 
 

  PÁGINA – 06 –   
 

– Onde estão os outros  
nove? 

– Fala o Santo Padre. 
 

  PÁGINA – 07 –   
 

– Agradecidos. 
– Agenda Santoral. 
– Sabias que… 
– Mulheres: elas    
   alimentam o mundo. 
 

  PÁGINA – 08 –   

– Recomeça (6). 
– Oração. 

  – Seis Adágios populares. 
– Curiosidade.   

 

  PÁGINA – 09 –   
 

– Aniversário de Leitores. 
– Humor. 
– Escala Leitores e MEC 

(Carvalhosa e Eiriz). 
 

  PÁGINA – 10 –   

– Espaço em branco. 
– A Fechar. 

____________________ 

XXVIII DOM. COMUM – 09-10-2022 
 

 

 
 

 

 

XXVIII Domingo Comum 
 

Jesus está aqui connosco na Eucaristia. Quer que 

sejamos uma nova criatura, parecidos com Ele. Para 

isso ensina-nos com a Sua doutrina e enche-nos da Sua 

graça pelos sacramentos, em especial a Penitência e a 

Eucaristia. 

 Reconheçamos a nossa pouca correspondência e 

peçamos perdão. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 129, 3-4 

Se tiverdes em conta as nossas faltas,  

Senhor, quem poderá salvar-se?  

Mas em Vós está o perdão, Senhor Deus de Israel. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

DA CURA Á FÉ 
 

Podemos correr o risco de reduzir a mensagem do 

Evangelho de hoje a uma lição de boas maneiras: é 

preciso lembrar que devemos dizer obrigado a quem 

nos fez bem. 

O leproso samaritano é indicado, às vezes, como 

modelo de agradecimento e nada mais. Interpretada 

deste modo, a cena com que termina o relato – um 

grupo de pessoas inexplicavelmente mal-educadas e 

um Jesus com uma expressão toldada – mais do que 

alegria, comunica tristeza. E de cada página do 

Evangelho nós esperamos apenas alegria. Ora, o tema 

não é o agradecimento. 

Jesus fica surpreendido: um samaritano – herético, 

descrente – teve uma intuição teológica que nove 

judeus, filhos do seu povo, educados na fé e 

conhecedores das Escrituras, não tiveram.  

Ao longo do caminho, todos eles se deram conta de 

que Jesus curava. A grande notícia devia ser 

comunicada imediatamente aos guias espirituais de 

Israel: Deus visitou o seu povo, enviou um profeta 

semelhante a Eliseu. Até aqui os dez tinham chegado. 

Apenas na mente e no coração do samaritano 

brilhou uma luz nova: entendeu que Jesus era mais do 

que alguém que cura. No seu gesto de salvação, 

percebeu a mensagem de Deus. Ele, o herético (o 

herege) que não acreditava nos profetas, intuiu 

(percebeu) surpreendentemente, antes de todos os 

outros, que Deus enviara aquele que os profetas tinham  
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anunciado, aquele que abre os olhos aos cegos e os 

ouvidos aos surdos, que faz caminhar os inválidos, 

ressuscita os mortos e cura os leprosos (Lc 7, 22). 

Foi o primeiro a intuir (a perceber) que não é 

verdade que Deus está longe dos leprosos, que foge 

deles, que os rejeita. 

Intuiu o que devia dizer àqueles que 

institucionalizam, em nome de Deus, a marginalização 

dos leprosos: acabem com a religião que exclui, que 

julga, que condena as pessoas impuras! Em Jesus, o 

Senhor apareceu no meio delas, toca-as e cura-as. 

A mensagem de alegria é esta: os impuros, os 

heréticos, os marginalizados não só não são afastados 

por Deus, mas chegam a Ele e a Cristo antes e mais 

autenticamente do que os outros. 
 

– Faz, Senhor, com que a comunidade cristã não 

marginalize os leprosos, mas que os toque e os 

cure. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
2 Rs 5, 14-17 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Naaman era general do rei da Síria e tinha vindo a Israel 

para ser curado da lepra. Quer agradecer ao profeta Eliseu 

esta graça que recebera. 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 

Leitura do Segunda Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, 14o general sírio Naamã 

desceu ao Jordão e aí mergulhou sete vezes, 

como lhe mandara Eliseu, o homem de Deus. A 

sua carne tornou-se tenra como a de uma 

criança e ficou purificado da lepra. 15Naamã foi 

ter novamente com o homem de Deus, 

acompanhado de toda a sua comitiva. Ao 

chegar diante dele, exclamou: «Agora 

reconheço que em toda a terra não há outro 

Deus senão o de Israel. Peço-te que aceites um 

presente deste teu servo». 16Eliseu respondeu-   

-lhe: «Pela vida do Senhor que eu sirvo, nada 

aceitarei». E apesar das insistências, ele 

recusou. 17Disse então Naamã: «Se não 

aceitas, permite ao menos que se dê a este teu 

servo uma porção de terra para um altar, tanto 

quanto possa carregar uma parelha de mulas, 

porque o teu servo nunca mais há de oferecer 

holocausto ou sacrifício a quaisquer outros 

deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de 

Israel». 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

Ano “C” 

XXVIII DOMINGO COMUM 

1.ª Leitura (2 Rs 5, 14-17) 

 

 
 
 

 

Evita, Leitor, a leitura monocórdica, isto é, monótona, 

aborrecida, enfadonha, inexpressiva e geradora de sono. 

Faz uma leitura musicada, colorida, temperada, e não uma 

leitura cinzenta ou insossa. 

Dá uma voz distinta ao Narrador, ao personagem 

general Naamã e ao personagem profeta Eliseu. 

Lê devagar, articula bem as palavras e pronuncia-as 

bem. Exercita estas: sírio / Naamã / mergulhou / tenra / 

comitiva / insistências / porção / parelha / holocausto / ou 

outras. 
 

 
 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
O episódio cheio de beleza e vivacidade é tirado do 

chamado ciclo de Eiseu (2 Re 2, 13 – 13, 30), tem um 

paralelo semelhante nos Evangelhos, não tanto nas 

curas dos leprosos dos Evangelhos, como se lê no 

Evangelho de hoje, mas antes na cura do cego de Jo 9, 

que se banha na piscina de Siloé. 

V.17 – Uma porção de terra 

Uma porção de terra, isto é, de terra santa, terra que 

pertence ao verdadeiro e único Deus, Yahwéh, o único 

capaz de fazer milagres. Esta terra levada como relíquia 

vai continuar no futuro costume da piedade cristã de os 

peregrinos da Terra Santa trazerem consigo um 

punhado de terra. 
 

 

 

«Agora reconheço que em toda a terra não há 

outro Deus senão o de Israel».  
 

(2 Rs 5, 15b) 
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Salmo Responsorial 
Sl 97 (98), 1-4 (R. cf. 2b) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Este salmo canta a salvação que Deus oferece a todos os 

povos e não apenas a Israel. 

 

REFRÃO: 

 

O SENHOR MANIFESTOU A SALVAÇÃO A TODOS 

OS POVOS. 
  

     OU: 
     

DIANTE DOS POVOS  

MANIFESTOU DEUS A SALVAÇÃO. 

 

SALMO: 

 

Cantai ao Senhor um cântico novo 

pelas maravilhas que Ele operou. 

A sua mão e o seu santo braço 

Lhe deram a vitória. 
  

O Senhor deu a conhecer a salvação, 

revelou aos olhos das nações a sua justiça. 

Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 

em favor da casa de Israel. 
  

Os confins da terra puderam ver 

a salvação do nosso Deus. 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

exultai de alegria e cantai. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
2 Tm 2, 8-13 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Nesta leitura São Paulo lembra que se morremos com 

Cristo também com Ele viveremos. 

 

LEITURA: 

 

 
 
 

 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 

São Paulo a Timóteo 

 

Caríssimo: 8Lembra-te de que Jesus 

Cristo, descendente de David, ressuscitou dos 

mortos, segundo o meu Evangelho, 9pelo qual 

eu sofro, até ao ponto de estar preso a estas 

cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de 

Deus não está encadeada. 10Por isso, tudo 

suporto por causa dos eleitos, para que 

obtenham a salvação que está em Cristo 

Jesus, com a glória eterna. 11É digna de fé esta 

palavra: Se morremos com Cristo, também 

com Ele viveremos; 12se sofremos com Cristo, 

também com Ele reinaremos; 13se O negarmos, 

também Ele nos negará; se Lhe formos infiéis, 

Ele permanece fiel, porque não pode negar-Se 

a Si mesmo. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 
 

 

 

Esta 2.ª Leitura não é difícil. Ela está marcada por um 

tom exortativo de Paulo a Timóteo e que deve estar 

presente na proclamação deste texto. Isto compete-te a ti, 

Leitor, exercitar, até conseguires fazê-lo. Chama-se 

também a atenção para o paralelismo morrer-viver, sofrer-

reinar, negar-negar. Infiéis-fiel, que deve ser ressaltado. 

Exercita. 

Finalmente, pede-se especial cuidado na proclamação 

das últimas frases (a partir de “É digna de fé esta 

palavra:”), para que se aproveite toda a riqueza do texto. 

Atenção também a algumas palavras, tais como: 

descendente de David / cadeias como um malfeitor / não 

está encadeada / obtenham a salvação / ou outras. 
 
 

 

 

 
 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
Este belo trecho da Leitura é uma boa lição de 

otimismo, baseado na fé, para as horas de provação e 

de perseguição, bem como um magnífico hino de apelo 

à fidelidade a toda a prova (vv. 11-13). 

V. 8 – «Segundo o meu Evangelho». 

Não parece que se trata do Evangelho de Lucas, 

discípulo de Paulo, mas do Evangelho que Paulo prega, 

a boa nova da salvação em Cristo, exposto com os 

acentos próprios do Apóstolo das Gentes. No Novo  
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Testamento o termo Evangelho não se refere ao 

Evangelho escrito. 

V. 9 – «Cadeias como um malfeitor». 

Segundo a opinião corrente, São Paulo está no 2.º 

cativeiro romano, pelo ano 67, no fim da sua vida, em 

plena perseguição de Nero contra os cristãos, 

considerado pelo historiador pagão, Suetónio (Vida dos 

12 imperadores, Nero, 16), como pertencentes a uma 

«superstição nova e maléfica». 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 cf.1 Tes 5, 18 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus ensina-nos que devemos ser agradecidos por tantas 

maravilhas que Deus nos deu e nos dá todos os dias. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Em todo o tempo e lugar dai graças a Deus, 

porque esta é a sua vontade a vosso respeito em 

Cristo Jesus. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 17, 11-19 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 11indo Jesus a caminho de 

Jerusalém, passava entre a Samaria e a 

Galileia. 12Ao entrar numa povoação, vieram ao 

seu encontro dez leprosos. 13Conservando-se a 

distância, disseram em alta voz: «Jesus, 

Mestre, tem compaixão de nós». 14Ao vê-los, 

Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos 

sacerdotes». E sucedeu que no caminho 

ficaram limpos da lepra. 15Um deles, ao ver-se 

curado, voltou atrás, glorificando a Deus em 

alta voz, 16e prostrou-se de rosto por terra aos 

pés de Jesus para Lhe agradecer. Era um 

samaritano. 17Jesus, tomando a palavra, disse: 

«Não foram dez que ficaram curados? Onde 

estão os outros nove? 18Não se encontrou 

quem voltasse para dar glória a Deus senão 

este estrangeiro?» 19E disse ao homem: 

«Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te 

salvou». 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

Os Sinópticos referem a cura de leprosos, mas só 

Lucas relata o episódio da cura dos dez leprosos, que 

condiz bem com a sua visão universalista da salvação, 

ao registar que o curado agradecido era um samaritano. 

V. 12 – «Conservando-se a distância». 

A própria Lei prescrevia, a fim de evitar o contágio, o 

isolamento do doente (cf. Lv 13, 45-46) e também um 

certificado de cura passado pelos sacerdotes (cf. Lv 14, 

2 ss), a fim de poder vir a ser reintegrado no convívio 

social. 

V. 17 – «Onde estão os outros nove?» 

O relato deixa ver que Jesus não os curou logo e 

manda-os ir pedir o certificado da cura ainda antes de 

curados. Assim é posto em evidência o seu exemplo 

de fé, mas a verdade é que só um – e o mais 

desprezível, pois era samaritano – é quem deu exemplo 

de gratidão. Lucas, ao pôr em relevo a gratidão dum 

estrangeiro, também deixa ver a finíssima sensibilidade 

do Coração de Cristo, que fica contente com o 

agradecimento deste, e dorido com a ingratidão dos 

outros nove, que não estiveram para ter a maçada de 

voltar atrás para agradecer a cura. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 
 
 

 

1 
 

Para que o nosso Bispo Manuel os presbíteros e os 

diáconos 

acolham sem distinções nem preconceitos 

os mais rejeitados que deles se aproximam, 

oremos ao Senhor. 
 



2  
 

Para que os médicos, capelães e enfermeiros, 

que assistem aos doentes que perderam toda a     

esperança, 

recebam como prémio a vida eterna, 

oremos ao Senhor. 
 

3 
 

 Para que os leprosos e doentes incuráveis 

 encontrem em cada homem que os serve 

 um irmão, uma irmã e a própria mãe, 

 oremos ao Senhor. 
 

4  
 

Para que Jesus, que sofre nos doentes, 

os pacifique com a graça da sua presença 

e lhes dê a fidelidade até ao fim, 

oremos ao Senhor. 
 

5  
 

Para que cada um de nós, quando estiver doente, 

saiba mostrar-se reconhecido para com quem os trata, 

e dar graças a Deus que é a fonte de todos os bens, 

oremos ao Senhor. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 33, 11 

Os ricos empobrecem e passam fome;  

mas nada falta aos que procuram o Senhor. 

 

     OU: 
 

cf. 1 Jo 3,2 

Quando o Senhor se manifestar,  

seremos semelhantes a Ele,  

porque O veremos na sua glória. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Peçamos à Virgem nos ensine a tratar bem a Jesus 

que agora vamos receber em nós. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Guiados pela Luz e pela Graça de Jesus, vamos 

daqui com o desejo de renovar o mundo à nossa volta.  
 

 

 
 

 

 

Jesus, tem compaixão de nós 
 

A lepra era uma doença terrível que não tinha cura e 

ia deformando o corpo, tornando-o numa chaga viva. 

Obrigava quem a tinha a viver separado de toda a gente 

para não contaminar os outros. Só há pouco tempo se 

encontrou o remédio para ela. 

Ela é com que um símbolo do pecado, que desfeia a 

alma e lhe dá a morte. Se pudéssemos ver uma alma 

em pecado mortal ficaríamos horrorizados. O Senhor 

deu-nos pelo batismo a vida da graça, que nos torna 

semelhantes a Deus, participantes da Sua natureza 

divina como nos ensina São Pedro (2 Pet 1, 4). Não 

devemos esquecer este tesouro que trazemos 

escondido. Um dia poderemos contemplá-lo quando 

virmos a Deus como Ele é. 

Se temos a desgraça de cometer um pecado mortal 

devemos quanto antes ir ter com Jesus e dizer-lhe como 

os leprosos: Jesus, tem compaixão de nós. Ou como 

outro leproso do Evangelho, que se aproximou de Jesus 

dizendo: Senhor, se quiseres podes curar-me (Mt 8, 2). 

Jesus tem todo o poder e quer limpar-nos da lepra 

do pecado. Vai à procura da ovelha perdida para a 

reconduzir ao rebanho. É como o pai que acolhe o filho 

pródigo e manda trazer uma túnica nova para o vestir e 

fazer uma festa com a alegria do filho que voltou. 

Temos de avivar a nossa fé no sacramento da 

penitência e acudir a ele muitas vezes. É a maneira de 

agradecer ao Senhor esta dádiva que entregou à Sua 

Igreja em Domingo de Páscoa. 
 

 

 

  
 

 

 

Ide mostrar-vos aos 

sacerdotes 
 

Jesus diz aos leprosos: ide mostrar-vos aos 

sacerdotes – Era a eles que estava confiado o poder de 

comprovar a existência da lepra e a verificação da sua 

cura. É uma lei cheia de simbolismo. 

Mais tarde Jesus iria confiar aos sacerdotes da Nova 

Aliança o encargo de sarar a lepra da alma. No 

Domingo de Páscoa, ao aparecer aos Apóstolos no 

Cenáculo, o Senhor diz-lhes:  Recebei o Espírito Santo. 

Àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão 

perdoados. Àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão 

retidos (Jo 20,23). 

Jesus não exclui nenhum pecado. Mesmo que 

alguém tivesse cometido os maiores crimes do mundo o 

Senhor quer perdoar se a pessoa está arrependida e se 

acusa com sinceridade. 

Por outro lado, Jesus ensina que só através dos 

sacerdotes se pode receber o perdão de Deus. Jesus  
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faz deles juízes para avaliar das disposições do 

penitente. É muito bom poder abrir o coração para 

mostrar as chagas e poder receber o tratamento. E 

sairemos da confissão libertos dum peso e cheios da 

alegria de quem começa uma vida nova. 

O Senhor perdoa através de homens como nós 

sujeitos às mesmas tentações. Conta-se de um 

penitente que foi confessar-se de muitos pecados 

graves que tinha cometido. Ia olhando para a cara que 

fazia o sacerdote. No final acrescentou: senhor padre, 

tenho ainda outro pecado que cometi agora. Ao ver que 

sorria pensei que também havia cometido esses 

pecados. 

– Sorria ao ver a coragem com que os acusava –

respondeu o sacerdote. Pela graça de Deus não os 

cometi. Mas sinto que podia ter também caído neles se 

Deus não me tivesse ajudado. 

Animemos os nossos amigos a irem à confissão e a 

aproveitar a alegria e paz que nos dá este sacramento. 

Na história de Naaman, referido na primeira Leitura, a 

Bíblia conta que ele reagiu mal ao que o profeta Eliseu 

lhe mandou fazer para se curar: lavar-se sete vezes no 

rio Jordão. E foram os criados que o chamaram à razão: 

se vos tivesse mandado fazer uma coisa muito difícil 

ainda vá que a não fizésseis. Mas é tão fácil o que vos 

mandou para vos curar. Naaman acabou por atender à 

sugestão dos criados e alcançou o milagre da cura. O 

mesmo temos de dizer aos nossos amigos. 
 

 

 
 

 

 

Onde estão os outros nove? 
 

Jesus louva o leproso que regressa para agradecer 

e estranha que os outros nove não tenham feito o 

mesmo. A gratidão é uma virtude muito agradável a 

Deus. Devemos permanecer continuamente em ação de 

graças – lembra o Apóstolo São Paulo (1 Tess 2,13) 

O general Naaman queria agradecer a Eliseu a cura 

milagrosa. Em vez duma oferta material que o profeta 

não quis aceitar, ele promete começar uma vida nova, 

prestando culto ao Deus de Israel, reconhecendo-O 

como único Deus verdadeiro. 

A melhor forma de agradecer o perdão de Deus no 

confessionário é viver o propósito de emenda e lutando 

a sério por ser santos. 

Saibamos reconhecer e agradecer tantas maravilhas 

que Deus nos concede. Louvemo-Lo pelos prodígios 

dos sacramentos e de modo particular pelos dois que 

podemos receber mais vezes: a Penitência e a 

Eucaristia. 

Ambos estão interligados. Para receber bem a 

Eucaristia é preciso lavar a nossa alma. A melhor 

maneira de nos dispormos para receber o Senhor é a 

confissão frequente. Quando vamos para um banquete 

procuramos ir com roupa nova e bem asseados. Assim 

também para participar no banquete que Jesus prepara 

para nós, em que nos dá o Pão da vida eterna, o Seu 

Corpo e o Seu Sangue. 

São Paulo prevenia os cristãos na Carta aos 

Coríntios: 

“Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do 

Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do 

Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo e, 

assim, coma desse pão e beba desse cálice, porque 

aquele que o come e bebe não distinguindo o corpo do 

Senhor, come e bebe a sua própria condenação” (1 

Cor 11,27-28). 

Ajudemos os nossos amigos a receber bem a Jesus. 

E peçamos a Nossa Senhora que nos ensine a 

comungar e a tratar bem a Jesus vivo na hóstia 

consagrada. Peçamos nos ensine e a agradecer bem a 

comunhão, fazendo companhia a Jesus e falando com 

Ele depois de comungar. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«É fácil ir ter com o Senhor  

para Lhe pedir qualquer coisa,  

mas voltar para Lhe agradecer...» 

  

O Evangelho deste domingo convida-nos a 

reconhecer, com maravilha e gratidão, os dons de Deus. 

Ao longo da estrada que O leva à morte e à 

ressurreição, Jesus encontra dez leprosos, que vêm ao 

seu encontro, param à distância e gritam o seu 

infortúnio àquele homem em quem a fé deles intuiu um 

possível salvador: «Jesus, Mestre, tem misericórdia de 

nós!» (Lc 17, 13). Estão doentes, e procuram alguém 

que os cure. Em resposta, Jesus disse-lhes que fossem 

apresentar-se aos sacerdotes, que, segundo a Lei, 

estavam encarregados de constatar uma eventual cura. 

Desta forma, não Se limita a fazer uma promessa, mas 

põe à prova a sua fé. Pois, naquele momento, os dez 

ainda não estão curados; recuperam a saúde enquanto 

vão a caminho, depois de ter obedecido à palavra de 

Jesus. Então todos, cheios de alegria, se apresentam 

aos sacerdotes e seguem depois pela sua estrada, mas 

esquecendo o Doador, ou seja, o Pai que os curou por 

meio de Jesus, seu Filho feito homem. 

Apenas uma exceção: um samaritano, um 

estrangeiro que vive marginalizado do povo eleito, 

quase um pagão. Este homem não se contenta com ter 

obtido a cura através da sua própria fé, mas faz com 

que uma tal cura atinja a sua plenitude voltando atrás 

para expressar a sua gratidão pelo dom recebido, 

reconhecendo em Jesus o verdadeiro Sacerdote que, 

depois de o ter erguido e salvado, pode fazê-lo 

caminhar acolhendo-o entre os seus discípulos. 

Como é importante saber agradecer, saber louvar 

por tudo aquilo que o Senhor faz por nós! Assim 

podemos perguntar-nos: somos capazes de dizer  
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obrigado? Quantas vezes dizemos obrigado em família, 

na comunidade, na Igreja? Quantas vezes dizemos 

obrigado a quem nos ajuda, a quem está ao nosso lado, 

a quem nos acompanha na vida? Muitas vezes 

consideramos tudo como se nos fosse devido! E isto 

acontece também com Deus. É fácil ir ter com o Senhor 

para Lhe pedir qualquer coisa, mas voltar para Lhe 

agradecer... Por isso Jesus sublinha fortemente a falta 

dos nove leprosos ingratos: «Não foram dez os que 

ficaram purificados? Onde estão os outros nove? Não 

houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este 

estrangeiro?» (Lc 17, 17-18). […] 

Para saber agradecer, é preciso também a 

humildade. Na primeira Leitura, ouvimos o caso singular 

de Naaman, comandante do exército do rei da Síria 

(cf. 2 Re 5, 14-17). Está leproso; para se curar, aceita a 

sugestão duma pobre escrava e confia-se aos cuidados 

do profeta Eliseu, que para ele é um inimigo. Naaman, 

porém, está disposto a humilhar-se. E, dele, Eliseu não 

pretende nada; manda-o apenas mergulhar na água do 

rio Jordão. Esta exigência deixa Naaman perplexo, até 

mesmo contrariado: poderá porventura ser 

verdadeiramente um Deus, Aquele que pede coisas tão 

banais? E estava para voltar a casa, mas depois aceita 

mergulhar no Jordão e, imediatamente, fica curado. […] 

É significativo que Naaman e o samaritano sejam 

dois estrangeiros. Quantos estrangeiros, incluindo 

pessoas doutras religiões, nos dão exemplo de valores 

que nós, às vezes, esquecemos ou negligenciamos! É 

verdade; quem vive a nosso lado, talvez desprezado e 

marginalizado porque estrangeiro, pode-nos ensinar 

como trilhar o caminho que o Senhor quer. Também a 

Mãe de Deus, juntamente com o esposo José, 

experimentou a separação da sua terra. Por muito 

tempo, também Ela foi estrangeira no Egito, vivendo 

longe de parentes e amigos. Mas a sua fé soube vencer 

as dificuldades. Conservemos intimamente esta fé 

simples da Santíssima Mãe de Deus; peçamos-Lhe a 

graça de saber voltar sempre a Jesus e dizer-Lhe o 

nosso obrigado pelos inúmeros benefícios da sua 

misericórdia. 

Papa Francisco, Homilia,  

Praça São Pedro, outubro de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agradecidos 
 

 

Os leprosos de Israel eram excluídos seja a nível 

religioso seja a nível social. Deviam viver fora das 

povoações. Cobertos de farrapos, anunciavam, com o 

toque de uma campainha, a sua presença para que 

todos os evitassem. Jesus aproximou-Se deles Envia-os 

aos sacerdotes para que certifiquem a cura e possam 

integrar-se socialmente… Cura-os. Mas o único que 

regressa a dar graças é um samaritano. Os samaritanos 

eram estrangeiros considerados pelos judeus como 

vilões, desprezíveis e hereges. 

Talvez algumas pessoas simples, ou alheias à 

Igreja, nos ganhem em elegância espiritual, diante de 

Deus e dos outros. Não saberão muito de religião, mas 

talvez sejam mais humildes, solidárias e agradecidas. O 

agradecimento costuma exercitar-se duplamente: em 

relação a Deus e em relação àqueles que convivem 

connosco. 

Sabemos rezar dando graças? Só sabemos pedir ou 

também admirar e agradecer? Sabemos ser 

agradecidos para com os outros? 

Pensemos, meditando nisto.   
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 

Dia 11 – S. João XXIII (Papa). 

Dia 14 – S. Calisto I (Papa e mártir). 

Dia 15 – S. Teresa de Jesus (Virgem e Doutora 

da Igreja). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 Gafanhotos 

A praga dos gafanhotos era um dos maiores flagelos 

de Israel e países limítrofes. 

Esta praga estava tão presente nas suas vidas, e 

era tão temida que os judeus criaram nove palavras 

diferentes para descrevê-la. 

O gafanhoto viajante ou migratório era o mais 

temido. Em hebraico é chamado: “arbeh; hâsil”. 

Formando nuvens de milhões de insetos, avançam a 

uns 15 Km. por hora. 

As nuvens são enormes, chegando a medir 30 Km. 

de comprimento por 10 km. de largura. 

Cada gafanhoto chega a comer num dia 15 vezes o 

seu peso. 
 

 

 
 

 

 

Mulheres: elas alimentam  

                o mundo 
 

Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e a Alimentação), mais de metade 

dos alimentos cultivados no mundo são produzidos 

pelas mulheres. Na África subsariana e na América 

Latina, elas produzem até 80% dos alimentos básicos e 

na Ásia representam de 50% a 90% da mão-de-obra  
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empregada no cultivo do arroz. Nas zonas rurais do 

Terceiro Mundo, as mulheres são as responsáveis pela 

alimentação dos seus filhos. 
 

 

 
 

 

 

Recomeça – (06) 
 

 

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):  
 

Neste caminho que trilho, estou profundamente 

agradecida às minhas duas avós pela infância que tive e 

que fez de mim a pessoa forte e segura que sou. E aos 

meus pais pela adolescência que tive, que fez de mim a 

pessoa focada, determinada e independente que sou. E 

à minha irmã, que fez de mim a pessoa-mãe, a pessoa- 

-abraço, a pessoa-amor, a pessoa-coração, a pessoa-   

-luz, a pessoa-abrigo, a pessoa-farol que sou. Devo-lhe, 

para sempre, uma parte indizível da pessoa equilibrada 

e serena que sou. Aos meus professores das orais 

todas (pareceram infinitas!) do Curso de Direito da 

Universidade Lusíada de Lisboa, aos que me passaram, 

mas sobretudo aos que me chumbaram, pela força que 

me deram para persistir sempre. Às pessoas-anjos que 

na vida estiveram sempre lá para mim: gratidão eterna. 

Aos que me disseram «nunca irás conseguir»: amor e 

luz. Às pessoas que sem me conhecer desejam-me o 

melhor: o dobro do Amor na vossa vida. Às pessoas que 

sem me conhecer desejam-me o pior: O Bem na vossa 

vida. Aos meus colegas dos trabalhos todos que tive 

que foram sempre os Recomeços que precisei de fazer 

para ter a força certa para seguir em frente, fosse numa 

caixa de supermercado, num prédio a lavar escadas, 

num hotel a arrumar quartos, num café a servir à mesa, 

numa loja a dobrar roupa, numa empresa a atender 

telefones, num escritório a preencher impressos, num 

banco a introduzir dados, num atendimento a recuperar 

crédito, numa linha telefónica a vender cartões ou  

vender seguros, retirei sempre, sempre, sempre as 

melhores lições e trouxe sempre comigo o melhor de 

tudo: as pessoas que conheci e o conhecimento que 

aprendi. Por cada Recomeço que me permitiu seguir em 

frente e alcançar os meus objetivos: Obrigada, Vida, 

obrigada a todos!  – (Continua…). 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor, Tu passaste por esta vida com olhar 

atento para descobrir o sofrimento e a exclusão. 
 

Senhor, Tu que curaste os leprosos, abriste os 

olhos aos cegos, levantaste os caídos… Ajuda-me 

a ser como Tu. 
 

Dá-me um olhar como o teu, capaz de ver com 

profundidade os rostos marcados a fogo pelo 

abandono e a dor. 
 

Faz-me capaz de ajudar a quem necessita de uma 

mão amiga, que oferece tudo sem esperar nada 

em troca.  
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.   1   .  

 

 

Quem se veste de ruim pano,  

veste-se duas vezes no ano. 

 

.   2   .  

 

Não deixes para amanhã,  

o que podes fazer hoje. 
 

.   3   .  

 

Deitar cedo e cedo erguer,  

dá saúde e faz crescer. 
 

.   4   .  

 

Guarda que comer,  

e não guardes que fazer 
 

.   5   .  

 

Quem compra galinha por pouco dinheiro,  

ou estava doente ou morreu no poleiro. 
 

.   6   .  

 

Fui pedir ao meu vizinho envergonhei-me,  

voltei para casa remediei-me. 
 
 

 
 

 

 

Curiosidade 
 

A maior escada do mundo fica na China, no monte 

Omi. Tem 20 mil degraus. 

 (Dados de 1985. De há 37 anos). 
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Aniversários de Leitores 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora que pertence à Paróquia 

de Carvalhosa.  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JUSTINA LEÃO, hoje, Domingo, dia 9 de outubro. 

(LITURGIA:  – XXVIII Dom. Comum. Na Diocese do 

Funchal, Nossa Senhora do Monte, Padroeira principal 

da cidade do Funchal e secundária da Diocese.). 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Justina, muitas 

felicidades e muitos parabéns pelo seu aniversário. 
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Também há ir e ficar… 
 

Uma velhinha de 90 anos, na praça dos táxis, abeira-se 

do taxista e diz-lhe: 

– Pode levar-me ao cemitério?... 

– Mas devo trazê-la outra vez ou é para lá ficar? 

 

Este vírus atingiu-os a todos… 
 

Pergunta um amigo: 

– No teu ponto de vista, qual destas profissões é mais 

cómoda: a de magistrado, a de médico ou de político? 

Responde-lhe o amigo: 

– É a de político! Promete, mas não pratica. 

 

“São crianças, Senhor…” 
 

O Joaquim observa a irmã que está à janela com um 

regador. 

– Que estás a fazer, Mariana? 

– És tolo ou quê?! Não vês que estou a regar as 

plantas? 

– Mas são de plástico! 

– Eu sei, por isso é que não pus água! 
 

 

 

A personalidade é para o homem  

o que o perfume é para a flor.  
 

(Scwab) 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
09-10-2022 

 XXVIII 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 Joaquim Mendes Martinho Matos 

1.ª LEITURA Rosa Matos Rita Mendes 

2.ª LEITURA Rosa Menezes Jacinta Carneiro 

ORAÇ.UNIV. Joaquim Mendes Martinho Matos 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Toni Moreira Alexandra Nunes 

LOCAL - 2   Rosa Matos Filipe Freitas 

LOCAL - 3 Inês Sousa Glória Martins 

LOCAL - 4 Manuel Santos Martinho Matos 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

M. E. C. 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Carla  Ana Isabel 

2.ª Leitura Inês Pacheco Joana Gomes 

Oraç. Univ. Jorge David Lurdes Neto 
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E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

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 
 

 

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 
 
 

Quando encontrares um homem bom, imita-o.  

Quando vires um homem mau,  

examina-te a ti mesmo.  
 

(Cícero). 
 

 

 
 

Jornal concluído em 30 de setembro. 
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