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XXIX Domingo Comum 
 
A mensagem do Santo Padre – “Batizados e 

enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo” –

conduz-nos ao mistério do nosso ser cristão, 

mergulhado na beleza da comunhão Trinitária, 

experienciado no amor oblativo de Deus, e feito doação 

no serviço de todos os homens e mulheres. 

O batismo conduz-nos à Eucaristia, a Eucaristia 

renova e celebra sempre esta comunhão e nos impele à 

missão constante e permanente, no dinamismo do 

Espírito que nos potencia para ver, sair e dinamizar. 

A comunhão Trinitária torna-se em nós um 

permanente oceano de vida que nos impele a sair, a 

repartir vida, a partilhar o Evangelho da Alegria e da 

paz. Faz-nos perceber que o nosso ser e missão de 

cristãos é um constante dinamismo de vida nova e 

renovada que necessariamente deve fluir em todos os 

espaços e para todos. 

Celebrar bem traduz-se no impacto positivo que 

Deus tem na vida concreta e na visibilidade de entrega 

amorosa. Ser batizado implica responder com a vida à 

proposta de santidade, que leva em si a coerência da 

vida, capaz de atrair, de tocar e persuadir. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 16, 6.8.9 
 

Respondei-me, Senhor, quando Vos invoco,  

ouvi a minha voz, escutai as minhas palavras.  

Guardai-me dos meus inimigos, Senhor.  

Protegei-me à sombra das vossas asas. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

ÀS VEZES É DIFÍCIL NÃO PERDER A FÉ! 
 

Um sapiente do Antigo Testamento resume assim a 

experiência acumulada durante a vida: «Fui jovem e 

agora sou velho, mas nunca vi o justo abandonado, nem 

os seus filhos a mendigar pão... o Senhor ama a retidão 

e não abandona os seus fiéis. Os ímpios serão 

dizimados e a sua descendência será destruída» (SI 37, 

25.28). 

Lindas palavras, mas seriamos capazes de as 

subscrever (de as assumir) sem reservas? Quem não 

conhece exemplos que as contradizem?  

Há dois domingos ouvimos Habacuc lamentar-se a  
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Deus. No País – dizia ele – dominam os malfeitores e 

cometem-se todo o tipo de injustiças, e Tu, Senhor, não 

intervéns. 

Na Bíblia encontram-se estupendas invocações a 

Deus, pedindo a sua intervenção quando a vida na terra 

se torna intolerável. 

O salmista implora: «Tu, Senhor, também viste! Não 

fiques calado! Senhor, não te afastes de mim! Desperta 

e levanta-te para me defenderes, meu Deus e meu 

Senhor! Defende a minha causa» (SI 35, 22-23). 

No Apocalipse, os mártires elevam ao Senhor o seu 

grito: «Tu, que és Poderoso, o Santo, o Verdadeiro! Até 

quando esperarás para julgar e tirar vingança do nosso 

sangue sobre os habitantes da terra?» (Ap 6, 10). 

Ora, por que é que Deus não responde sempre e 

imediatamente a estas súplicas? 

Se Ele, que o poderia fazer, não põe fim à injustiça, 

poderá então ser considerado inocente?  

Como justifica o seu silêncio? 

Pois é… às vezes é difícil é não perder a fé! 
 

– Mas mesmo que nem sempre me dê conta, Tu, 

Senhor, proteges-me à sombra das tuas asas. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Êx 17, 8-13 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Deus conta com cada um de nós. Chama e convida a sair. 

Sair de si, sair para se doar. Diz-nos que o segredo se encontra 

na comunhão permanente com Ele. 

 

LEITURA: 

 
 

 

 

 

 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

8Naqueles dias, Amalec veio a Refidim 

atacar Israel. 9Moisés disse a Josué: «Escolhe 

alguns homens e amanhã sai a combater 

Amalec. Eu irei colocar-me no cimo da colina, 

com a vara de Deus na mão». 10Josué fez o que 

Moisés lhe ordenara e atacou Amalec, 

enquanto Moisés, Aarão e Hur subiram ao cimo 

da colina. 11Quando Moisés tinha as mãos 

levantadas, Israel ganhava vantagem; 12mas 

quando as deixava cair, tinha vantagem 

Amalec. Como as mãos de Moisés se iam 

tornando pesadas, trouxeram uma pedra e 

colocaram-na por debaixo para que ele se 

sentasse, enquanto Aarão e Hur, um de cada 

lado, lhe seguravam as mãos. Assim se 

mantiveram firmes as suas mãos até ao pôr do 

sol 13e Josué desbaratou Amalec e o seu povo 

ao fio da espada. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 
 

Nesta Leitura, está atento, porque ela tem duas vozes 

que são a do narrador e a de Moisés. Tem mais texto de 

narrador do que de Moisés. Importa, portanto, diferenciá-    

-las, mas sem exagero, sem teatro.  

A chamada de atenção feita a seguir não significa que 

tu, Leitor, não saibas ler as palavras referenciadas (“muito 

mal iriam as coisas”), mas porque as podes pronunciar 

mal, ou não te exprimir corretamente, ou não sendo 

suficientemente expressivo, para que sejas perfeitamente 

compreensível pelas pessoas que escutam.  

A leitura até é fácil de proclamar, mas, no entanto, tem 

então em atenção a estas palavras: Êxodo (lê “êzudo” e 

não “eizudo”) / Amalec (lê “amaleque” pronunciando o ‘c’ 

final) / Refidim / Josué (lê “jusué” e não “jósué”, nem 

“José”) / Aarão (lê “aarão” e não “arão”) / Hur / vantagem / 

colocaram-na / desbaratou / ou outras.  

Lembra-te que os ouvintes não estão a ler o texto 

(apenas escutam o que tu lês, bem ou mal). Portanto, 

prepara bem e treina muitas vezes a leitura.  
 

 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

O livro do Êxodo não cessa de exaltar a Providência 

divina em favor do povo que, liberto da opressão do 

Egipto, é guiado a caminho da terra prometida; não só o 

alimenta e lhe mata a sede, como também o livra das 

mãos dos inimigos. 

V 8 – «Amalec» 

«Amalec», isto é, os amalecitas, um tradicional 

inimigo de Israel, espalhado pelo norte do Sinai e a sul 

do Négueb, até aos tempos de Ezequias, em que 

foi completamente apagada a sua memória (cf. v. 14). 

Aqui aparecem como um grupo inimigo, que disputaria 

os escassos oásis do deserto com as suas fontes e 

pastagens. «Refidim», lugar incerto a SW da península 

do Sinal, um lugar de passagem dos israelitas a 

caminho do monte Horeb (Sinai). 
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V. 9 – «Com a vara de Deus na mão...» 

Alguns pensam, e com razão, que Moisés, no cimo 

do monte, não se limitou a rezar de braços abertos, mas 

que, com a vara, ia fazendo sinais para a planície, a fim 

de Josué conduzir bem o combate. De qualquer modo, 

ao lermos o Êxodo, é contraproducente fixarmo-nos no 

rigor histórico dos relatos, embora estes tenham atrás 

de si tradições de valor.  

Chama-se a atenção para o perene valor 

paradigmático do gesto de Moisés. Ele torna-se uma 

imagem de Cristo mediador e do valor da oração de 

intercessão. Os Padres veem na vara de Moisés uma 

figura da Cruz, que vence os inimigos do homem: 

demónio, o pecado e a morte. Por outro lado, também 

se pode ver, nas figuras de Aarão e Hur, o poder 

religioso, e, em Josué, o poder político-militar, ambos os 

poderes concentrados em Moisés, que haveriam de vir a 

diversificar-se. 
 

 

 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 120 (121), 1-8 (R. cf. 2) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Que maravilha é confiar n’Aquele que auxilia, que não 

dorme, que guarda, que está ao nosso lado, que nos abriga! 
 

REFRÃO: 
 

O NOSSO AUXÍLIO VEM DO SENHOR, 

QUE FEZ O CÉU E A TERRA. 
 

SALMO: 
 

Levanto os meus olhos para os montes: 

donde me virá o auxílio? 

O meu auxílio vem do Senhor, 

que fez o céu e a terra. 
  

Não permitirá que vacilem os teus passos, 

não dormirá Aquele que te guarda. 

Não há de dormir nem adormecer 

Aquele que guarda Israel. 
  

O Senhor é quem te guarda, 

o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. 

O sol não te fará mal durante o dia, 

nem a lua durante a noite. 
  

O Senhor te defende de todo o mal, 

o Senhor vela pela tua vida. 

Ele te protege quando vais e quando vens, 

agora e para sempre. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
2 Tm 3, 14 – 4, 2 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Que bela é uma vida que aprende na fonte da Palavra, na 

oração intensa, que se torna discurso visível em dimensão 

profética: anunciando e denunciando. 

 

LEITURA: 

 

 
 
 
 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 

São Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 14Permanece firme no que 

aprendeste e aceitaste como certo, sabendo de 

quem o aprendeste. 15Desde a infância 

conheces as Sagradas Escrituras; elas podem 

dar-te a sabedoria que leva à salvação, pela fé 

em Cristo Jesus. 16Toda a Escritura, inspirada 

por Deus, é útil para ensinar, persuadir, corrigir 

e formar segundo a justiça. 17Assim o homem 

de Deus será perfeito, bem preparado para 

todas as boas obras. 4,1Conjuro-te diante de 

Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os 

vivos e os mortos, pela sua manifestação e 

pelo seu reino: 2Proclama a palavra, insiste a 

propósito e fora de propósito, argumenta, 

ameaça e exorta, com toda a paciência e 

doutrina. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 
 
 

 

Esta leitura é marcada pelo tom exortativo do discurso 

de Paulo a Timóteo pelo que esta natureza do texto deve 

ser tida em conta na proclamação para transmitir toda a 

força literária da mensagem vinculada. As formas verbais 

no imperativo, proclamadas com expressividade, ajudarão 

a uma maior eficácia da leitura. 

A leitura não tem qualquer dificuldade, mas deve ser 

lida respeitando os tempos de pausa. (O sinal / a vermelho 

significa que deves dar uma pausa de 1 segundo). Por 

exemplo: «Toda a Escritura, / inspirada por Deus, / é útil 

para ensinar, / persuadir, / corrigir e formar segundo a 

justiça».  



Não julgues que o tempo de um segundo de pausa é 

exagerado, porque não é. Lembra-te que os ouvintes não 

estão a ler. E entre o ouvido e o entendimento há uma 

distância não despicienda (a não desprezar). 

Atenção a algumas palavras: Timóteo / permanece / 

aprendeste / aceitaste / persuadir / Conjuro-te / argumenta / 

exorta (x=z) / ou outras. 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

A leitura contém o texto clássico da inspiração da 

Sagrada Escritura (v. 16) e um apelo formal e solene à 

pregação do Evangelho, com o recurso a uma fórmula 

jurídica semelhante à dos testamentos greco-romanos, 

de modo a que o herdeiro fique obrigado a cumprir a 

vontade do testador (4,1: «conjuro-te» – diamartyromai). 

V. 16 – «Toda a Escritura, inspirada por Deus, 

 é útil…» 

«Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil…» 

(outra tradução possível: «toda a Escritura é inspirada 

por Deus e também é útil…). A Igreja sempre entendeu 

e ensinou que: «Todos os livros, tanto do Antigo como 

do Novo Testamento, com todas as suas partes, foram 

escritos sob a inspiração do Espírito Santo e, por isso, 

têm a Deus como autor e, como tais, foram confiados à 

Igreja» (Vaticano II, DV 11). Na tradução litúrgica, 

aparece a inspiração da S. E., – uma interação divino-     

-humana, um verdadeiro mistério pertencente à ordem 

sobrenatural – como uma afirmação indireta, pois o 

acento é posto na sua utilidade sobrenatural: dar a 

sabedoria que leva à salvação (v. 15), «ensinar, 

persuadir, corrigir e formar segundo a justiça» (v. 16), e 

levar à santidade de vida de um homem de Deus 

perfeito (v. 17). 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Hb 4, 12 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O amor vê mais longe. O amor não se cansa nem cansa. A 

oração é o amor constante, permanente e perseverante que faz 

abrir portas e corações. 

  

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 
 

A palavra de Deus é viva e eficaz, 

pode discernir os pensamentos e intenções  

do coração. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 18, 1-8 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

1Naquele tempo, Jesus disse aos seus 

discípulos uma parábola sobre a necessidade 

de orar sempre sem desanimar: 2«Em certa 

cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem 

respeitava os homens. 3Havia naquela cidade 

uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: 

‘Faz-me justiça contra o meu adversário’.  
4Durante muito tempo ele não quis atendê-la. 

Mas depois disse consigo: ‘É certo que eu não 

temo a Deus nem respeito os homens; 5mas, 

porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe 

justiça, para que não venha incomodar-me 

indefinidamente’». 6E o Senhor acrescentou: 

«Escutai o que diz o juiz iníquo!... 7E Deus não 

havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por 

Ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar 

muito tempo? 8Eu vos digo que lhes fará 

justiça bem depressa. Mas quando voltar o 

Filho do homem, encontrará fé sobre a terra?» 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

O tema central deste e do próximo domingo é o da 

oração. A parábola do juiz iníquo, exclusiva de Lucas, o 

evangelista da oração, é muito expressiva para mostrar 

a eficácia da oração e a necessidade que temos de 

insistir. Esta insistência não é para convertermos Deus, 

mas para nós nos convertermos a Ele, para nos 

abrirmos aos dons que Ele tem para nos dar, para nos 

colocarmos no nosso lugar de criaturas necessitadas de 

Deus. Compreende-se assim que Ele não nos dispense 

de clamar dia e noite e de «orar sempre sem 

desanimar» (v. 1). 
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V. 7 – «E Deus não havia de fazer justiça aos 

seus eleitos que por Ele clamam dia e noite?»  

 

O contraste estabelecido pelo Senhor é flagrante. 

Como é que Deus não há de escutar os nossos pedidos, 

sendo Ele um Pai amorosíssimo e infinitamente bom? A 

verdade é que não nos dispensa de clamar dia e noite e 

de «orar sempre sem desanimar» (v. 1). 

V. 8 – «O Filho do homem encontrará  
fé sobre a terra? 

 Para rezar e ser atendido é preciso fé, dessa «fé 

que transporta montanhas» (cf. Mt 17, 20). A falta de fé 

prevista para o fim dos tempos (cf. Mt 24, 10-12; 2 Tes 

2, 3-5; 1 Tim 4, 1-3; 2 Tim 3, 1-9) não se revela só na 

negação das verdades reveladas por Deus, mas na 

perda do sentido da fé a nortear a vida. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 

 
 

 

1          .   
 

Pelas Igrejas há pouco implantadas, 

pelo Papa Francisco que as confirma na fé 

e por aqueles que lhes anunciam a Palavra, 

oremos ao Senhor. 
 

2 
 

Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho, 

pelos que falam de Cristo com a vida 

e pelos fiéis que não esquecem a oração, 

oremos ao Senhor. 
 

3 
 

Pelos juízes a quem compete fazer justiça, 

pelos que prestam atenção aos mais pequenos 

e pelas viúvas e pessoas sem defesa, 

oremos ao Senhor. 
 

4 
 

Pelos monges que oram dia e noite, 

pelas Ordens de vida ativa e contemplativa 

e pelos pais que rezam com os filhos, 

oremos ao Senhor. 
 

5 
 

Por todos os países de missão, 

pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova 

e pelos cristãos que oram sem desânimo, 

oremos ao Senhor. 
 

6 
 

Pela nossa assembleia aqui reunida, 

pelos fiéis que permanecem firmes na esperança. 

e pelos que praticam com alegria a caridade, 

Oremos ao Senhor. 

 
 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 32, 18-19 

O Senhor vela sobre os seus fiéis,  

sobre aqueles que esperam na sua bondade,  

para libertar da morte as suas almas,  

para os alimentar no tempo da fome. 

 

      OU: 

Mc 10, 45 

 

O Filho do homem veio ao mundo  

para dar a vida pela redenção dos homens. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Senhor Jesus Cristo faz com que a tua presença em 

nossa vida nos encha de alegria e entusiasmo para dar 

seguimento ao teu pedido: “Ide por todo o mundo e 

anunciai a boa-nova”. Faz-nos compreender a vida 

como um dom maravilhoso a ser partilhado. 

Queremos que o compromisso do nosso batismo se 

torne fecundo, pela nossa maturidade cristã, pela nossa 

responsabilidade no serviço da Igreja e dos irmãos. Faz- 

-nos compreender que a nossa vida é uma missão 

importante. 

Que nunca nos cansemos de crer, esperar e amar. 

Que nossos pés se tornem ágeis para ir ao encontro de 

todos. Que nossas mãos se estendam para orar, curar e 

partilhar em serviço simples, discreto e humilde. 

Nossa Senhora vele por nós com aquele formoso 

Coração de Mãe Missionária e Evangelizadora. 
  

 

 
 

 

 

Monição final 
 
Que a Palavra de Deus se concretize na nossa 

missão. Que estejamos sempre em saída, que 

levantemos as mãos para orar, para ajudar, para amar. 
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Que confiemos que o Todo-poderoso está connosco, 

está ao nosso lado, nos guarda, nos defende, não 

dorme nem adormece. 

Que permaneçamos fiéis e firmes, ancorados na 

Palavra de Deus e na oração. Que vivamos os verbos 

ensinar, persuadir, corrigir, proclamar, exortar, amar e 

servir. 

Que não nos assustemos da nossa pobreza, 

fragilidade. Antes nos sirvam para sermos persistentes, 

constantes, assíduos e confiantes na força da oração e 

no amor incondicional de Deus. 

Que escutemos Maria: “Fazei tudo o que Ele vos 

disser”. 
 

 

 
 

 

 

Batizados e enviados 
 

Batizados e enviados: 

a Igreja de Cristo em missão no mundo 
 

Com este título já envia o santo Padre a mensagem 

para o Dia Mundial das Missões que se celebra no 

próximo Domingo, dia 23 (XXX Dom. Comum). A 

consciência de que o nosso ser e missão, batizado no 

mistério de Deus, na sua comunhão trinitária, está 

vinculado à “fisionomia” de Cristo Jesus, o Verbo feito 

Carne, feito Homem. E assim, perceber mais facilmente 

até onde chega esse dinamismo que marca a nossa 

personalidade e a nossa missão. Um vínculo profundo 

com Deus e com os irmãos. 

Ser batizado leva em si a exigência de responder 

com a vida toda e toda a vida à pergunta essencial que 

o batismo exige: queres ser santo? Santidade que 

corresponde ao dinamismo da misericórdia e da graça 

que brota generosa e indiscutivelmente para todos, mas 

que supõe a docilidade preciosa e bela da nossa 

liberdade, na adesão, na aceitação e no caminho 

constante para se adquirir aquela maturidade humana e 

cristã que este desafio supõe. Uma maturidade que nos 

leva a amar e servir todas as pessoas para além das 

simpatias, dos nossos gostos e interesses pessoais, 

para além dos caminhos árduos, dos obstáculos e das 

lutas. Uma santidade que respira vida em oração 

constante e permanente. Uma santidade contagiante! 

Aos seus discípulos, a todos nós, confiou Cristo esta 

missão: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. 

Ide por todo o mundo e levai o olhar, o sentir e o amar 

de Deus. Ide e levai o Evangelho que supõe ser vivido 

na conversão e dinamismo de uma transformação 

radical, na vida pessoal e comunitária. Tornai visíveis os 

sinais que a presença de Cristo revela: acolhimento do 

evangelho, conversão, santidade, justiça, dignidade 

humana. A vossa vida seja anúncio da Palavra de Deus 

e do Seu Evangelho, sempre útil para ensinar, persuadir 

e corrigir. Vida doada no quotidiano discreto e cheio de 

maturidade, ou doada na sua forma mais eloquente: 

evangelho escrito nas lágrimas, no suor e no sangue. 
 

 

 
 

 

 

Permanecer Firme e Dinâmico 
 

Urgente: Permanecer Firme e Dinâmico 
 

É sempre urgente o ser e a missão do Cristão. Cada 

vez mais importante descobrir a nossa essência de 

cristãos, o dinamismo existencial de cada pessoa que 

se ilumina de forma tão rica, coerente e bela, numa 

antropologia iluminada pelo projeto da Criação, e 

sobretudo pela Encarnação de Deus. A nossa missão 

não resultará se o nosso ser cristão não estiver bem 

iluminado por esta profundidade antropológica. E hoje 

diante de tantas ideologias, sem verdadeira 

fundamentação científica, com veladas traições ao ser 

humano e a um humanismo autêntico e integral! Porque 

atraiçoar esta coerência antropológica significa atraiçoar 

o belíssimo projeto da criação, significa atraiçoar o ser 

humano, a natureza, a criação. Significa poluir, gerar 

caos e destruir. 

O discípulo de Cristo percebe que é enviado, 

convidado a sair para “lutar”. Temos sobretudo de nos 

saber defender e defender a riqueza da revelação e da 

autêntica tradição cristã. A liturgia da Palavra deste 

Domingo faz-nos apelo a uma oração e a um combate 

persistente. Significativo da 1.ª Leitura: Sair e combater. 

O Processo das mãos e da oração: Mãos levantadas, 

mãos caídas, mãos pesadas, mãos seguradas e mãos 

firmes. Uma oração exigida numa realidade concreta. 

Levantadas é avanço; caídas é retrocesso. Mãos 

apoiadas e seguradas, mãos que se unem, o pessoal e 

o comunitário. Mãos firmes, na unidade, trazem vitória. 

A frescura da parábola de Jesus, na persistência de 

uma pobre viúva, aparentemente ineficaz e indefesa, 

diante de um juiz de coração sem Deus e sem 

humanidade, mas que cede depois de tanta insistência, 

persistência e paciência. Ou a 2.ª Leitura: permanecer 

firme na fidelidade, no conhecimento e conteúdo da fé, 

na revelação e na autêntica tradição, beber e saciar-se 

da Palavra de Deus, e daí perceber que “é útil para 

ensinar, corrigir, persuadir, formar segundo a justiça”, de 

forma constante e permanente:” insiste a propósito e 

fora de propósito, argumenta, ameaça, e exorta, com 

toda a paciência e doutrina”. 
 

 

 
 

 

 

Orar sempre sem desanimar 
 

A necessidade de orar sempre sem desanimar 
 

Diz-nos o Papa Bento XVI: “A oração atravessa toda  

a vida de Jesus (…) e hoje gostaria de começar a olhar  
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para Jesus, para a sua oração, que atravessa toda a 

sua vida, como um canal secreto que irriga a existência, 

as relações e os gestos, e que O guia, com firmeza 

progressiva, rumo ao dom total de Si mesmo, segundo o 

desígnio de amor de Deus Pai” (Bento XVI, audiência de 

30/11/2011). 

Oração centrada na Palavra de Deus, na leitura 

orante da sagrada Escritura. Ela é um dom a ser 

acolhido com compromisso, constância, persistência e 

permanência contínua. “Hoje, os cristãos são chamados 

a tornar-se testemunhas de oração, precisamente 

porque o nosso mundo se encontra muitas vezes 

fechado ao horizonte divino e à esperança que contém o 

encontro com Deus. Na amizade profunda com Jesus e 

vivendo nele e com Ele a relação filial com o Pai, 

através da nossa oração fiel e constante, podemos abrir 

janelas para o Céu de Deus. Aliás, ao percorrer o 

caminho da oração, sem uma consideração humana, 

podemos ajudar outros a percorrê-lo: também para a 

oração cristã é verdade que, caminhando, se abrem 

veredas (…), eduquemo-nos para uma relação intensa 

com Deus, para uma prece que não seja esporádica, 

mas constante, cheia de confiança, capaz de iluminar a 

nossa vida, como nos ensina Jesus. E peçamos-lhe que 

possamos comunicar às pessoas que estão próximas de 

nós, àqueles que encontramos ao longo do nosso 

caminho, a alegria do encontro com o Senhor, Luz para 

a nossa existência” (Bento XVI, audiência de 

30/11/2011). 

Oração que nos leva à Fonte Trinitária do nosso 

batismo e que nos configura sempre a nossa identidade 

e missão. Oração que tem um itinerário eucarístico, que 

nos leva a percorrer todos os espaços da vida, a 

iluminar e curar todas as dimensões, que é geradora do 

testemunho de coerência e de amorosa convicção, que 

é anunciadora entusiasmante da presença viva do 

Ressuscitado. 

Uma oração vivenciada nas dimensões da fé, da 

esperança e da caridade, elementos fundamentais da 

proposta cristã, apoiadas pelas virtudes humanas, 

diálogo promissor na relação com as pessoas e com as 

estruturas sociais e eclesiais. Oração que nos faz 

descobrir os nossos dons e talentos e as prioridades e 

oportunidades. Oração geradora de fortaleza na relação 

das nossas capacidades e engenhos com a ação da 

graça de Deus. 

Maria, missionária de excelência, destinada por Seu 

Filho para ensinar no magistério da sua maternidade, 

tem um apelo constante ao segredo da missão: oração, 

conversão e santidade. Disse-nos que a oração e a 

nossa entrega pessoal tem a capacidade de transformar 

radicalmente o mundo. 
 

 

 

Quem vive de recordações faz-se velho;  

quem vive de projetos permanece jovem.  
 

(Aguiluchos) 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
 

MENSAGEM DE SUA SANTIDADE 

O PAPA FRANCISCO 

PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2019 
  

Batizados e enviados: 

a Igreja de Cristo em missão no mundo 

  

Queridos irmãos e irmãs! 

Pedi a toda a Igreja que vivesse um tempo 

extraordinário de missionariedade no mês de outubro de 

2019, para comemorar o centenário da promulgação da 

Carta apostólica Maximum illud, do Papa Bento XV (30 

de novembro de 1919 – séc. XX). A clarividência 

profética da sua proposta apostólica confirmou-me como 

é importante, ainda hoje, renovar o compromisso 

missionário da Igreja, potenciar evangelicamente a sua 

missão de anunciar e levar ao mundo a salvação de 

Jesus Cristo, morto e ressuscitado. 

O título desta mensagem – «batizados e enviados: a 

Igreja de Cristo em missão no mundo» – é o mesmo do 

outubro Missionário. A celebração deste mês ajudar-       

-nos-á, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido 

missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo, fé 

recebida como dom gratuito no Batismo. O ato, pelo 

qual somos feitos filhos de Deus, sempre é eclesial, 

nunca individual: da comunhão com Deus, Pai e Filho e 

Espírito Santo, nasce uma vida nova partilhada com 

muitos outros irmãos e irmãs. E esta vida divina não é 

um produto para vender – não fazemos proselitismo 

(partidarismo) –, mas uma riqueza para dar, comunicar, 

anunciar: eis o sentido da missão. Recebemos 

gratuitamente este dom, e gratuitamente o partilhamos 

(cf. Mt 10, 8), sem excluir ninguém. Deus quer que todos 

os homens sejam salvos, chegando ao conhecimento da 

verdade e à experiência da sua misericórdia por meio da 

Igreja, sacramento universal da salvação (cf. 1 Tm 2, 4; 

3, 15; Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen 

gentium, 48). 

A Igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus 

Cristo dá-nos a justa dimensão de todas as coisas, 

fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o coração de 

Deus; a esperança abre-nos aos horizontes eternos da 

vida divina, de que verdadeiramente participamos; a 

caridade, que antegozamos nos sacramentos e no amor 

fraterno, impele-nos até aos confins da terra (cf. Miq 5, 

3; Mt 28, 19; At 1, 8; Rm 10, 18). Uma Igreja em saída 

até aos extremos confins requer constante e 

permanente conversão missionária. Quantos santos, 

quantas mulheres e homens de fé nos dão testemunho, 

mostrando como é possível e praticável esta abertura 

ilimitada, esta saída misericordiosa ditada pelo impulso 

urgente do amor e da sua lógica intrínseca de dom, 

sacrifício e gratuidade (cf. 2 Cor 5, 14-21)! 

Sê homem de Deus, que anuncia Deus (cf. Carta  
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ap. Maximum illud): este mandato toca-nos de perto. Eu 

sou sempre uma missão; tu és sempre uma missão; 

cada batizada e batizado é uma missão. Quem ama, 

põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si 

mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece relações 

que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é inútil 

nem insignificante. Cada um de nós é uma missão no 

mundo, porque fruto do amor de Deus. Ainda que, por 

hipótese, meu pai e minha mãe traíssem o amor com a 

mentira, o ódio e a infidelidade, Deus nunca Se subtrai 

ao dom da vida e, desde sempre, deu como destino a 

cada um dos seus filhos a própria vida divina e eterna 

(cf. Ef 1, 3-6). 

Esta vida é-nos comunicada no Batismo, que nos dá 

a fé em Jesus Cristo, vencedor do pecado e da morte, 

regenera à imagem e semelhança de Deus e insere no 

Corpo de Cristo, que é a Igreja. Por conseguinte, neste 

sentido, o Batismo é verdadeiramente necessário para a 

salvação, pois garante-nos que somos filhos e filhas, 

sempre e em toda a parte: jamais seremos órfãos, 

estrangeiros ou escravos na casa do Pai. Aquilo que, no 

cristão, é realidade sacramental – com a sua plenitude 

na Eucaristia –, permanece vocação e destino para todo 

o homem e mulher à espera de conversão e salvação. 

Com efeito, o Batismo é promessa realizada do dom 

divino, que torna o ser humano filho no Filho. Somos 

filhos dos nossos pais naturais, mas, no Batismo, é-nos 

dada a paternidade primordial e a verdadeira 

maternidade: não pode ter Deus como Pai quem não 

tem a Igreja como mãe (cf. São Cipriano, A unidade da 

Igreja, 4). 

Assim, a nossa missão radica-se na paternidade de 

Deus e na maternidade da Igreja, porque é inerente ao 

Batismo o envio expresso por Jesus no mandato pascal: 

como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós, 

cheios de Espírito Santo para a reconciliação do mundo 

(cf. Jo 20, 19-23; Mt 28, 16-20). Este envio incumbe ao 

cristão, para que a ninguém falte o anúncio da sua 

vocação a filho adotivo, a certeza da sua dignidade 

pessoal e do valor intrínseco de cada vida humana 

desde a conceção até à sua morte natural. O 

secularismo difuso, quando se torna rejeição positiva e 

cultural da paternidade ativa de Deus na nossa história, 

impede toda e qualquer fraternidade universal autêntica, 

que se manifesta no respeito mútuo pela vida de cada 

um. Sem o Deus de Jesus Cristo, toda a diferença fica 

reduzida a ameaça infernal, tornando impossível 

qualquer aceitação fraterna e unidade fecunda do 

género humano. 

O destino universal da salvação, oferecida por Deus 

em Jesus Cristo, levou Bento XV a exigir a superação 

de todo o fechamento nacionalista e etnocêntrico, de 

toda a mistura do anúncio do Evangelho com os 

interesses económicos e militares das potências 

coloniais. Na sua Carta apostólica Maximum illud, o 

Papa lembrava que a universalidade divina da missão 

da Igreja exige o abandono duma pertença exclusivista 

à própria pátria e à própria etnia. A abertura da cultura e 

da comunidade à novidade salvífica de Jesus Cristo 

requer a superação de toda a indevida introversão 

étnica e eclesial. Também hoje, a Igreja continua a 

necessitar de homens e mulheres que, em virtude do 

seu Batismo, respondam generosamente à chamada 

para sair da sua própria casa, da sua família, da sua 

pátria, da sua própria língua, da sua Igreja local. São 

enviados aos gentios, ao mundo ainda não transfigurado 

pelos sacramentos de Jesus Cristo e da sua Igreja 

santa. Anunciando a Palavra de Deus, testemunhando o 

Evangelho e celebrando a vida do Espírito, chamam à 

conversão, batizam e oferecem a salvação cristã no 

respeito pela liberdade pessoal de cada um, em diálogo 

com as culturas e as religiões dos povos a quem são 

enviados. Assim a missio ad gentes, sempre necessária 

na Igreja, contribui de maneira fundamental para o 

processo permanente de conversão de todos os 

cristãos. A fé na Páscoa de Jesus, o envio eclesial 

batismal, a saída geográfica e cultural de si mesmo e da 

sua própria casa, a necessidade de salvação do pecado 

e a libertação do mal pessoal e social exigem a missão 

até aos últimos confins da terra. 

A coincidência providencial do Mês Missionário 

Extraordinário com a celebração do Sínodo Especial 

sobre as Igrejas na Amazónia leva-me a assinalar como 

a missão, que nos foi confiada por Jesus com o dom do 

seu Espírito, ainda seja atual e necessária também para 

aquelas terras e seus habitantes. Um renovado 

Pentecostes abra de par em par as portas da Igreja, a 

fim de que nenhuma cultura permaneça fechada em si 

mesma e nenhum povo fique isolado, mas se abra à 

comunhão universal da fé. Que ninguém fique fechado 

em si mesmo, na autorreferencialidade da sua própria 

pertença étnica e religiosa. A Páscoa de Jesus rompe 

os limites estreitos de mundos, religiões e culturas, 

chamando-os a crescer no respeito pela dignidade do 

homem e da mulher, rumo a uma conversão cada vez 

mais plena à Verdade do Senhor Ressuscitado, que dá 

a verdadeira vida a todos. 

A este respeito, recordo as palavras do Papa Bento 

XVI no início do nosso encontro de Bispos Latino-

Americanos na Aparecida, Brasil, em 2007, palavras 

que desejo transcrever aqui e subscrevê-las: «O que 

significou a aceitação da fé cristã para os povos da 

América Latina e do Caribe? Para eles, significou 

conhecer e acolher Cristo, o Deus desconhecido que os 

seus antepassados, sem o saber, buscavam nas suas 

ricas tradições religiosas. Cristo era o Salvador que 

esperavam silenciosamente. Significou também ter 

recebido, com as águas do Batismo, a vida divina que 

fez deles filhos de Deus por adoção; ter recebido, 

outrossim, o Espírito Santo que veio fecundar as suas 

culturas, purificando-as e desenvolvendo os numerosos 

germes e sementes que o Verbo encarnado tinha 

lançado nelas, orientando-as assim pelos caminhos do 

Evangelho. (...) O Verbo de Deus, fazendo-Se carne em 

Jesus Cristo, fez-Se também história e cultura. A utopia 

de voltar a dar vida às religiões pré-colombianas, 

separando-as de Cristo e da Igreja universal, não seria 

um progresso, mas uma regressão. Na realidade, seria  
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uma involução para um momento histórico ancorado no 

passado» [Discurso na Sessão Inaugural (13 de maio de 

2007), 1: Insegnamenti III/1 (2007), 855-856]. 

A Maria, nossa Mãe, confiamos a missão da Igreja. 

Unida ao seu Filho, desde a encarnação, a Virgem 

colocou-se em movimento, deixando-se envolver-se 

totalmente pela missão de Jesus; missão que, ao pé da 

cruz, havia de se tornar também a sua missão: 

colaborar como Mãe da Igreja para gerar, no Espírito e 

na fé, novos filhos e filhas de Deus. 

Gostaria de concluir com uma breve palavra sobre 

as Pontifícias Obras Missionárias, que a Carta 

apostólica Maximum illud já apresentava como 

instrumentos missionários. De facto, como uma rede 

global que apoia o Papa no seu compromisso 

missionário, prestam o seu serviço à universalidade 

eclesial mediante a oração, alma da missão, e a 

caridade dos cristãos espalhados pelo mundo inteiro. A 

oferta deles ajuda o Papa na evangelização das Igrejas 

particulares (Obra da Propagação da Fé), na formação 

do clero local (Obra de São Pedro Apóstolo), na 

educação duma consciência missionária das crianças 

de todo o mundo (Obra da Santa Infância) e na 

formação missionária da fé dos cristãos (Pontifícia 

União Missionária). Ao renovar o meu apoio a estas 

Obras, espero que o Mês Missionário Extraordinário de 

outubro de 2019 contribua para a renovação do seu 

serviço missionário ao meu ministério. 

Aos missionários e às missionárias e a todos 

aqueles que de algum modo participam, em virtude do 

seu Batismo, na missão da Igreja, de coração envio a 

minha bênção. 

Vaticano, 9 de junho  

– Solenidade de Pentecostes de 2019. 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 

Dia 17 – S. Inácio de Antioquia (Bispo e mártir). 

Dia 18 – S. Lucas (Evangelista). 

Dia 19 – SS. João de Brébeuf e Isac Jogues 

(Presbíteros). 

– S. Paulo da Cruz (Presbítero). 

Dia 22 – S. João Paulo II (Papa). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Os juízes no tempo de Jesus 
 

A justiça local era administrada por pequenos 

conselhos judiciais que tinham substituído os 

tradicionais conselhos de anciãos. Reuniam-se na 

sinagoga e eram formados por 23 membros. Muitos 

desses juízes locais não estavam preparados para o 

cargo, e não executavam a justiça com equidade. Jesus 

fala de um destes juízes medíocres. Em contraste com 

ele ressalta a constância e a valentia de uma viúva. 

As viúvas eram imagem de abandono e pobreza. 

Como não tinham marido, ninguém as defendia nem 

advogava por elas. 
 

 

 
 

 

 

Rezar com frequência 
 

O texto foi redigido para animar os cristãos da 

primeira hora. Passou o tempo e as primeiras 

comunidades começam a sentir a tentação do desânimo 

e do cansaço. O evangelista conta a parábola da viúva 

insistente, para animá-los na sua fé e compromisso. 

A parábola dirige-se especialmente aos que atiraram 

a toalha ao chão ou que estão a ponto de o fazer. E 

recorda-nos uma grande verdade, ainda que nos 

sintamos no meio do afã da vida: Deus está connosco. 

Se o juiz acaba por fazer justiça só para se livrar da 

viúva, irá Deus esquecer-Se dos seus eleitos? 

Mas a parábola tem um alcance ainda maior e deve 

despertar as nossas consciências. Podemos fazer das 

nossas orações somente um encontro privado com 

Jesus para apresentar-Lhe as nossas necessidades e 

encontrar n´Ele a paz interior e serenidade? Esta atitude 

leva-nos a colocar Deus ao serviço dos nossos 

interesses. Rezar pode consistir em esquecer-nos um 

pouco de nós mesmos e fazer causa comum com 

aqueles que sofrem. 
 

 

 
 

 

 

Recomeça – (07) 
 

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):  
 

O que vem a seguir, o que escrevi com o meu 

coração inteiro para ti, prepara-te para o que acredito 

que precisas de saber sobre o verbo Recomeçar. Todas 

as etapas. Todos os riscos. Todas as pessoas a manter 

e a afastar. Todos os medos, todos os «ses», todos os  
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«mas». Todas as estratégias. Todas as causas. Tudo o 

que move e tudo o que demove. Precisas de estar 

preparado. Do lado de dentro. Precisas de querer 

arriscar. Mesmo que tenhas medo. Eu também tenho. 

Lembras-te? Remove essas camadas do medo. Uma a 

uma. Devagar. No teu tempo. Não te compares com o 

tempo dos outros. É a tua vida, não é a dos outros. Pára 

o tempo que precisares. Respira fundo. Começa de 

novo. Dá passos pequeninos. Passos que te deixem 

orgulhoso de ti. E se caíres? Qual é o problema? É sinal 

que deste um salto! Que tentaste! Não tenhas vergonha. 

Não te agarres ao que não te leva para a frente. 

Levanta-te. Vá lá. Precisas de ajuda? Pede. Fraqueza é 

não pedir ajuda. Aprende. Erraste? Corrige. Vais 

sempre a tempo. Não desistas do que queres, aconteça 

o que acontecer. Assume este compromisso contigo 

mesmo. Faz o que for preciso fazer alinhado com a tua 

verdade. Vai onde for preciso ir. Constrói o que for 

preciso construir. Faz bonito. Mesmo que mais ninguém 

repare. Faz por ti. Faz sempre por ti. Sai do modo 

opcional. Tu és a tua prioridade. Hoje e sempre. Não 

existe? Cria. Quer muito. Mas muito é mesmo muito. 

Quer com aquela força de quem se apaixona e não 

pensa em mais nada. Estás a ver essa força? Não é 

mais ou menos. Não é assim-assim. É muito! Diz a 

verdade. Primeiro. Sempre! Dizer o teu EU sem 

retoques. Arrisca ser maior. Não tenhas medo do que os 

outros vão a dizer. Só tem de fazer sentido a ti. A ti! 

Larga os porquês e substitui por «o que posso aprender 

com isto?» Pela primeira vez na tua vida põe-te em 

primeiro lugar. E repete comigo: 
 

– Na vida, vou perder muito mais por ter 

medo do que por tentar.  
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 
Senhor,  

Tu conheces os meus cansaços. 

Tu sabes o tempo que perco, os caprichos e 

comodidades que me prendem e a minha falta  

de entrega. 

Dá-me força suficiente para seguir-Te de perto 

esforçando-me cada dia. 
 

Senhor, 

Tu conheces os meus cansaços. 

Tu sabes que às vezes os meus pés renunciam a 

seguir as tuas pegadas. 

Dá-me a coragem necessária para ser responsável 

no meu trabalho e não me cansar nunca de fazer  

o bem. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.   1   .  

 

No dia de Santa Luzia, 

cresce a noite e mingua o dia.  
 

.   2   .  

 

Dos Santos ao Natal, 

é Inverno geral. 
 

.   3   .  

 

Galinha do campo, 

não quer capoeira. 
 

.   4   .  

 

Grão a grão, 

enche a galinha o papo. 
 

.   5   .  

 

Mais vale cair em graça, 

do que ser engraçado. 
 

.   6   .  

 

Não é com vinagre, 

que se apanham moscas. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, as Leitoras das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– GLÓRIA MARTINS, no próximo sábado, dia 22 de 

outubro. (LITURGIA: – São João Paulo II, papa). 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– MARISA FREITAS, na próxima quinta-feira, dia 20 

de outubro. (LITURGIA: – para este dia, não há registo).   

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– FILIPA PEREIRA, amanhã, segunda-feira, dia 17 de 

outubro.  (LITURGIA: – Santo Inácio de Antioquia, bispo 

e mártir). 
 

O Jornal do Leitor deseja à Filipa, à Glória e à 

Marisa, muitas felicidades neste aniversário. 

Parabéns às três Leitoras! 
 

 

 
 

Domingo, dia 23, é o Dia Mundial das Missões 
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H u m o r 
 

Férias de cão 
 

Um cão vai de férias para o Algarve. Quando lá 

chega encontra um gato e, dirigindo-se a ele, diz-lhe: 

–  Au, Au!... 

E o Gato: 

– Au, au!... 

Pergunta o cão:  

– Au au?!... Mas tu não devias fazer “Miau?! 

Responde o gato: 

– Sabes?! Aqui no Algarve, quem não sabe mais do 

que uma língua, está tramado!... 

 

Malvadez 
 

Diz a mãe ao Luizinho: 

– Luizinho viste o teu irmão? 

– Vi mãe, está no frigorífico! 

A mãe aflita: 

– Ai Céus, ele vai morrer de frio!!! 

O Luizinho descontraído responde: 

– Não mãe! Eu fechei a porta! 

 

Devota 
 

Uma velhinha devota, ouvindo falar a aflição de 

Nossa Senhora e de São José, à procura do Menino 

Jesus, que se tinha perdido, lamentou: 

– E porque não se lembraram de rezar a Santo 

António! Ele faz sempre encontrar as coisas perdidas! 
 

(A velhinha não sabia que Santo António nasceu em 

Lisboa, 1195 anos depois do Menino Jesus. 12 séculos 

mais tarde…) 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
16-10-2022 

 XXIX Domingo do Tempo Comum 

 

 

A ESCALA CONTINUA  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

NA COLUNA AO LADO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES      
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AVISOS Ermelinda Pinh.º Natália Silva 

1.ª LEITURA Armanda Nunes José M.ª Matos 

2.ª LEITURA Alexandra Brito Glória Martins 

ORAÇ. UNIV. Ermelinda Pinh.º Natália Silva 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Filipe Freitas Alzira Nunes 

LOCAL - 2   Maria José Rosa Matos 

LOCAL - 3 Alexandra Brito Glória Martins 

LOCAL - 4 Manuel Leão Toni Moreira 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Marta Pinheiro Paula Meireles 

2.ª Leitura Marlene Leal Mónica Gonçalves 

Oraç. Univ. Rafaela Assunção Matos 
 

 

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 
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Carta de amor 
 

Uma noite qualquer, num hospital da cidade, Célia 

aguardava, ansiosa, notícias do seu filho Joel. Pulou da 

cadeira quando viu o cirurgião aproximar-se e 

perguntou:  

– Como correu? Como está o meu filho? Ele vai ficar 

bom? 

O cirurgião respondeu: 

– Sinto muito, minha senhora, fizemos tudo o que 

estava ao nosso alcance, mas nada pudemos fazer. 

Célia, a soluçar, disse:  

– Porque é que as crianças têm cancro? Será que 

Deus não se preocupa com elas? Onde é que estava 

Deus quando o meu filho mais precisou Dele? 

O cirurgião continuou: 

– A enfermeira acompanhá-la-á para ver durante uns 

instantes o corpo do seu filho antes de o levarem para a 

universidade. 

Célia acompanhada pela enfermeira foi despedir-se 

do seu filho querido. No quarto, acariciou-lhe a cabeça 

fria. 

A enfermeira perguntou-lhe se quereria guardar 

alguns fios do cabelo de seu filho. Célia aceitou. A 

enfermeira cortou uma mecha e colocou-a numa 

bolsinha de plástico e entregou-a à mãe.  

Então, Célia diz à enfermeira: 

– Foi ideia do Joel doar o seu corpo à universidade 

para ser estudado. Disse que poderia ser útil a alguém. 

Era o que ele queria. A princípio neguei, mas ele insistiu 

dizendo: "mãe, eu não precisarei mais dele depois de 

morrer, e talvez possa ajudar uma criança a desfrutar de 

um dia mais ao lado de sua mãe". O meu Joel tinha um 

coração de ouro, pensava sempre nos outros, queria 

ajudá-los sempre que podia. 

Terminada a visita ao corpo sem vida e frio do seu 

filho, Célia deixa o hospital pediátrico pela última vez 

depois de lá ter permanecido os últimos seis meses. 

Entra no seu carro e coloca os pertences do Joel no 

banco junto de si. Foi difícil conduzir o seu carro de volta 

a casa, e mais difícil ainda entrar na sua casa vazia. 

Levou a bolsa ao quarto do Joel e arrumou os carrinhos 

em miniatura e todas as outras coisas como ele sempre 

gostara. 

Sentou-se na cama do seu filho e chorou, até que, 

cansada, adormeceu, abraçada ao pequeno travesseiro 

dele. 

Acordou por volta da meia-noite. Junto dela havia 

uma pequena folha de papel dobrada. Célia abriu-a. Era 

uma carta que dizia: 

"Querida mãe: Sei que sente muito a minha falta, 

mas não pense que a esqueci ou deixei de a amar, só 

porque não estou aí para lhe dizer «amo-a muito minha 

mãe». Penso em ti todos os momentos, mãe, e a cada 

momento a amo mais. Qualquer dia estaremos 

novamente juntos. 

Mãe, se quiseres adotar um menino para não ficares 

tão só, ele poderá ficar no meu quarto e brincar com 

todas as minhas coisas. Se quiseres uma menina, é 

provável que não goste das mesmas coisas que os 

meninos gostam. Nesse caso poderias dar as minhas 

coisas a outro menino. 

Não fiques triste a pensar em mim. Estou num lugar 

belo e grandioso! 

Os meus avós vieram receber-me quando cheguei. 

Mostraram-me um pouco deste maravilhoso lugar, mas 

levarei muito tempo para ver tudo. 

Os anjos são muito meus amigos e fico encantado 

ao vê-los voar. Jesus não se parece nada com as 

imagens que Dele vira, mas soube que era Ele, logo que 

o vi.  

Jesus levou-me a ver Deus!!! 

Acredite mãe... sentei-me no colo D´ele e falei com 

Ele como se fosse alguém muito importante. 

Eu pedi a Deus para lhe escrever uma carta, para 

me despedir e acalmá-la, apesar de saber que não era 

permitido. 

Deus deu-me um papel e a sua caneta pessoal para 

que eu pudesse escrever esta carta. Acho que se 

chama Gabriel o anjo que a deixará cair para si. 

Deus disse-me ainda para responder à pergunta que 

a mãe lhe fez: "Onde estava Ele quando mais precisava 

D´ele?" 

Deus Disse: "Estava no mesmo lugar que estava, 

quando Jesus morria na Cruz. Estava mesmo aí, como 

Deus está sempre junto dos seus filhos". 

Esta noite estarei sentado à mesa com Jesus para 

jantar. Sei que a comida será deliciosa, vou comer 

muito, não te preocupes. 

Há! Quase me esquecia de dizer... Já não sinto 

qualquer dor, o cancro foi-se embora. Estou muito feliz 

porque já não conseguia suportar tanta dor e, como 

Deus não podia ver-me sofrer daquela maneira, enviou 

o anjo da misericórdia para me levar. O Anjo disse-me 

que era uma entrega especial.  

Foi assim que aqui cheguei. 

Assinado com amor. 
 

Deus e Eu. 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

Má pessoa  

é aquela que sabe receber um benefício  

e não sabe devolvê-lo.  
 

(Plauto) 
 

 

 

Jornal concluído em 3 de outubro. 

JORNAL DO LEITOR 
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