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Morreste-me 
 

De que nos vale escondermos a morte? 
 

Houve um tempo em que a morte nos era próxima, 

fazia parte da sociedade e da família e, embora não 

fosse uma boa amiga, não lhe desviávamos os olhos à 

passagem. Harmonizava-nos com os ritos da natureza e 

no horizonte tudo parecia presença dessa imensa 

pequena palavra: Deus. Era-nos, então, mais fácil 

encontrar paz na ideia de morrer. Víamo-la como 

natural, embora tão misteriosa quanto a ideia de nascer. 

Hoje escondemos a morte; só nos ecrãs é que a 

expomos sem pudor. Mas este excesso contínuo de 

imagens de morte provoca exatamente o efeito de 

desgaste e a indiferença em relação à morte e em 

relação à vida. Convoca a nossa indiferença face à 

injustiça e à guerra, à pobreza e à aflição de tantos 

seres humanos, que nos rodeiam. 

Diariamente e, aos poucos, vemos a morte à 

distância, com a infantil ilusão de quem vê imagens de 

ficção ou observa um assunto que apenas a outros diz 

respeito. No mais, impomos-lhe o silêncio, escondemo-   

-la, ignoramo-la, afastamo-la, tiramo-la de casa, 

remetemo-la para os hospitais como se fosse 

contagiosa ou simplesmente nos obrigasse a aceitá-la – 

em data próxima ou distante – como no mais radical e 

decisivo dos encontros. Por isso estamos sempre a 

surpreender-nos com aquilo de que, no fundo, 

estávamos à espera. 

Num instante anunciada, ou de surpresa trágica, ela 

aí está naqueles que nos morrem. E, anunciada ou de 

surpresa, chegará a nossa vez. Será privado e íntimo 

esse encontro. Estar “às portas da morte” significa 

aproximar-me do “a-Deus”. Este “a” significa abertura, 

acolhimento, aproximação do amor de Deus. Significa 

também a saudação de despedida àquele que parte. 

Sendo possível, será bom saber que temos os 

nossos por perto, aqueles com quem partilhámos os 

dias, a dizer-nos “estou contigo”, “isto não acaba aqui”, 

a acenar, com saudade, sinalizando um imenso amor no 

cais da nossa partida. 

A morte é sempre vivida por quem permanece vivo, 

como experiência misteriosa que abre as portas do 

infinito, porque quem parte, esse rosto agora 

transformado em máscara, por força de uma ausência 

que dói, de uma partida sem retorno, abre-nos ao 

mistério e à transcendência.  

Esse é o facto mais importante que decorre da 

nossa relação com a morte: pensar a minha vida como 

vida para o outro. Carregar o luto é carregar a 

“santidade do outro” ausente e abrir ainda mais as 

portas ao outro presente, o único caminho 

verdadeiramente humano.  
 

(Secretariado Diocesano de Pastoral da Cultura) 
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Todos os Santos 
 
Estamos quase a terminar o Ano Litúrgico, no qual 

celebramos os principais mistérios da vida de Cristo. Ele 

é também a figura da nossa caminhada da terra ao Céu, 

da fonte do Batismo até à felicidade eterna do Paraíso. 

A Liturgia convida-nos hoje a celebrar a alegria da 

Igreja triunfante, a dos bem-aventurados que, tendo sido 

fiéis ao Deus na vida terrena, estão agora, pela 

misericórdia divina, comungando na glória da 

Santíssima Trindade. 

Alegremo-nos, pois, ao celebrar aqueles que nos 

contemplam – alguns serão os nossos familiares e 

amigos – e decidamo-nos a trabalhar com fidelidade 

para que também nós, um dia, sejamos bem-                  

-aventurados no Céu. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Exultemos de alegria no Senhor,  

celebrando este dia de festa  

em honra de Todos os Santos.  

Nesta solenidade alegram-se os Anjos  

e cantam louvores ao Filho de Deus. 
  

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Não saímos do nada para voltar ao nada. Deus não 

brinca com as suas criaturas. 

Ele tem um projeto de amor sobre cada uma delas. 

As Leituras de hoje revelam-nos o seu projeto para o 

homem: quer levá-lo a participar da sua santidade e, por 

isso, decidiu introduzi-lo no seu mundo santo. 

A primeira Leitura dá-nos uma ampla visão sobre o 

nosso futuro: espera-nos um mundo novo do qual foi 

excluída qualquer forma de morte; 

A segunda Leitura lembra-nos que a vida divina – 

que se manifestará no momento da nossa saída deste 

mundo – está presente em nós desde já. 

Então em que valores apostar, enquanto esperamos 

por encontrar Cristo, por «vê-Lo assim como Ele é»? 

Temos a indicação no trecho evangélico: as bem-      

-aventuranças. 

Agora, decorre o tempo da nossa gestação e é 

insensato apegar o coração aos bens deste mundo, 

como se nos pertencessem de modo definitivo. 

Cristo sugere-nos que os empreguemos para 

construir amor, que os transformemos em dom. 

   Para nossa felicidade, já neste mundo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Ap 7, 2-4.9-14 

 

  

MONIÇÃO: 
 

O texto do Apocalipse proclamado nesta solenidade narra- 

-nos a felicidade dos bem-aventurados no Céu. 

Animemo-nos a ser generosos nesta vida, porque esta 

mesma felicidade está prometida para todos nós. 

 

LEITURA: 
 

 

 

 

 

Leitura do Apocalipse de São João 
 

2Eu, João, vi um Anjo que subia do 

Nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele 

clamou em alta voz aos quatro Anjos a quem 

foi dado o poder de causar dano à terra e ao 

mar: 3«Não causeis dano à terra, nem ao mar, 

nem às árvores, até que tenhamos marcado na 

fronte os servos do nosso Deus». 4E ouvi o 

número dos que foram marcados: cento e 

quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos 

filhos de Israel. 9Depois disto, vi uma multidão 

imensa, que ninguém podia contar, de todas as 

nações, tribos, povos e línguas. Estavam de 

pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, 

vestidos com túnicas brancas e de palmas na 

mão. 10E clamavam em alta voz: «A salvação ao 

nosso Deus, que está sentado no trono, e ao 

Cordeiro». 11Todos os Anjos formavam círculo 

em volta do trono, dos Anciãos e dos quatro 

Seres Vivos. Prostraram-se diante do trono, de 

rosto por terra, e adoraram a Deus, 

dizendo: 12«Amen! A bênção e a glória, a 

sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder 

e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos 

séculos. Amen!». 13Um dos Anciãos tomou a 

palavra e disse-me: «Esses que estão vestidos 

de túnicas brancas, quem são e de onde 

vieram?». 14Eu respondi-lhe: «Meu Senhor, vós 

é que o sabeis». Ele disse-me: «São os que 

vieram da grande tribulação, os que lavaram as 

túnicas e as branquearam no sangue do 

Cordeiro». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

 

 
 
 

 

TODOS-OS-SANTOS – 01-11-2022 – N.º 777 –     Pág. 2 / 13 – .      

 



  

 – Pág. 3 / 13 .  – TODOS-OS-SANTOS – 01-11-2022 – N.º 777        

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

Numa grandiosa visão, o vidente de Patmos deixa 

ver que no meio de tantas desgraças e ainda antes que 

cheguem as piores, as que correspondem à abertura do 

7.º selo (cap.8), os cristãos, que formam uma imensa 

multidão, estão sob a proteção de Deus, mesmo quando 

perseguidos e sujeitos ao martírio.  

V. 2-4 – «O selo (o sinete de marcar)  

do Deus vivo».  

«O selo (o sinete de marcar) do Deus vivo». Alusão 

ao timbre então usado pelos monarcas para imprimir o 

sinal de propriedade ou autenticidade: por vezes os 

escravos e soldados eram marcados na pele com um 

ferro em brasa. O símbolo está tomado destes costumes 

da época e sobretudo da profecia de Ezequiel (Ez 9, 4-

6), por isso alguns Padres viram nesta marca, em forma 

de cruz (pela alusão ao tav de Ezequiel, a última 

consoante hebraica), o carácter batismal. «Cento e 

quarenta e quatro mil» é um número simbólico; com 

efeito, os números do Apocalipse são habitualmente 

simbólicos, o que neste caso é evidente por se tratar de 

um jogo de números: 12 x 12000 (doze mil por cada 

uma das doze tribos de Israel). Estes 144.000, segundo 

uns, «representam toda a Igreja sem restrição» (Santo 

Agostinho), pois esta é o novo Israel de Deus (cf. Gal 6, 

16) e são a mesma «multidão imensa que ninguém 

podia contar» (v. 9). Segundo outros, estes 144.000 são 

os cristãos procedentes do judaísmo, muito 

particularmente os que foram poupados das 

calamidades que assolaram a Palestina, por ocasião da 

destruição da nação judaica no ano 70. 

V. 11 – «Os (24) Anciãos» 

«Os (24) Anciãos». Há grande variedade de opiniões 

para decifrar este símbolo, não se podendo sequer 

estabelecer se se trata de seres angélicos ou humanos. 

Santo Agostinho diz que «são a Igreja universal; os 24 

anciãos são os superiores jerárquicos e o povo: 12 

representam os Apóstolos e os bispos, e os outros 12 

representam o restante da Igreja». «Os 4 Viventes» (à 

letra, «animais»), uma tradução preferível a: «os 4 

animais», uma vez que o terceiro tem rosto humano (cf. 

Apc 4, 7). A quem representam estes seres misteriosos, 

que reúnem características dos querubins de Ez 1 e dos 

serafins de Is 6? Podem muito bem simbolizar os quatro 

pontos cardeais, ou os quatro elementos do mundo 

(terra, fogo, água e ar), isto é, a totalidade do Universo. 

Deste modo, a presente «visão» apresenta-nos, unidos 

numa única adoração e louvor a Deus e a Cristo, os 

Anjos, a Humanidade resgatada e o próprio Universo 

material. A interpretação segundo a qual os Quatro 

Seres simbolizam os Quatro Evangelistas deve-se a 

Santo Ireneu e é uma acomodação espiritual do texto 

inspirado. 

V. 12 – «Amen! Bênção, glória…» 

«Amen! Bênção, glória…»: Aqui, como ao longo de 

todo o Apocalipse, sente-se como a liturgia da Igreja faz 

eco à liturgia celeste, especialmente nas aclamações a 

Deus e ao Cordeiro. 

V. 14 – «A grande tribulação» 

«A grande tribulação». Tanto se pode tratar duma 

perseguição aos cristãos mais violenta no fim dos 

tempos, como das perseguições e das tribulações em 

geral no curso da história da Igreja. Mas é provável que 

o vidente de Patmos tenha presente em primeiro plano, 

as violentas perseguições de Nero e Domiciano, muito 

embora englobando nestas todas as outras. 

«Lavaram as suas túnicas e as branquearam 

no sangue do Cordeiro» 

«Não se designam só os mártires, mas todo o povo 

da Igreja – comenta Santo Agostinho –, pois não disse 

que lavaram as suas túnicas no seu próprio sangue, 

mas no sangue do Cordeiro, isto é, na graça de Deus, 

por Jesus Cristo Nosso Senhor, conforme está escrito: e 

o seu sangue purifica-nos (1 Jo 1, 7)». 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
 Sl 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo responsorial que a Liturgia nos propõe cantar 

proclama as condições de entrada no Templo de Deus, figura 

do Céu. 

Ele anuncia também a bem-aventurança dos corações 

puros. Nós somos este povo imenso que marcha ao encontro 

do Deus santo, desde a fonte batismal até ao Céu. 

 

REFRÃO: 
 

ESTA É A GERAÇÃO DOS QUE PROCURAM O SENHOR. 

“Dos que vestiram túnicas brancas!” 

 

SALMO: 

 

Do Senhor é a terra e o que nela existe, 

o mundo e quantos nele habitam. 

Ele a fundou sobre os mares 

e a consolidou sobre as águas. 
  

Quem poderá subir à montanha do Senhor? 

Quem habitará no seu santuário? 

O que tem as mãos inocentes e o coração puro, 

o que não invocou o seu nome em vão. 
  

Este será abençoado pelo Senhor 

e recompensado por Deus, seu Salvador. 

Esta é a geração dos que O procuram, 

que procuram a face de Deus. 
 

 



 

 – Pág. 4 / 13 .  – TODOS-OS-SANTOS – 01-11-2022 – N.º 777        

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
1 Jo 3, 1-3 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Espera-nos a felicidade indescritível do Céu, depois da vida 

presente vivida na fidelidade a Deus, porque somos Seus 

filhos. 

São João, na sua primeira carta, depois de nos lembrar 

esta maravilha, acrescenta que ainda não se manifestou o que 

havemos de ser. Mas sabemos que, na altura em que se 

manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque O veremos 

tal como Ele é. 

  

LEITURA: 

 
 

 
 
 

 

Leitura da Primeira Epístola de São João 
 

Caríssimos: 1Vede que admirável amor o Pai 

nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. 

E somo-lo de facto. Se o mundo não nos 

conhece, é porque não O conheceu a Ele.  
2Caríssimos, agora somos filhos de Deus e 

ainda não se manifestou o que havemos de 

ser. Mas sabemos que, na altura em que se 

manifestar, seremos semelhantes a Deus, 

porque O veremos tal como Ele é. 3Todo aquele 

que tem n’Ele esta esperança purifica-se a si 

mesmo, para ser puro, como Ele é puro. 
 

Palavra do Senhor 

 
 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

A Leitura é um dos textos clássicos da filiação 

adotiva divina, uma exigência constante de santidade. 

V. 1 – «E somo-lo de facto». 

«E somo-lo de facto». São João não se contenta 

com dizer que somos chamados filhos de Deus, o que 

bastaria para que um semita entendesse, pois, para 

ele ser chamado (por Deus) equivalia a ser.  

São João quer falar para que todos entendamos 

esta realidade sobrenatural que «o mundo», sem fé, não 

pode captar nem apreciar. 

V. 2 – A filiação divina capacita-nos para  

a glória do Céu. 

A filiação divina capacita-nos para a glória do Céu, 

pois não é uma mera adoção legal e extrínseca, como a 

adoção humana de um filho. A adoção divina implica 

uma participação da natureza divina (cf. 2 Pe 1, 4) pela 

graça. «Semelhantes a Deus», desde já; mas só na 

glória celeste se tornará patente o que já «agora 

somos». «O veremos tal como Ele é». Esta é a melhor 

definição da infinda felicidade do Céu, de que gozam 

todos os Santos que hoje festejamos: contemplar a 

Deus tal qual Ele é, não apenas as suas obras, mas a 

Ele próprio, «face a face» (cf. 1 Cor 13, 12). 

V. 3 – «Purifica-se a si mesmo». 

«Purifica-se a si mesmo». A certeza da filiação 

divina conduz-nos à purificação e à imitação de Cristo, o 

Filho de Deus por natureza: «como Ele é 

puro»; efetivamente, os puros de coração hão de ver a 

Deus (cf. Evangelho de hoje: Mt 5, 8). 
 

 

 
 

 
 

 
Aclamação ao Evangelho 

 Mt 11, 28 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Acolhamos, com o coração agradecido, o convite que o 

Senhor nos faz no Evangelho para seguirmos o caminho das 

bem-aventuranças. 

Aclamemos o evangelho que proclama para nós esta 

delicadeza do Senhor para connosco. 

  

REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Vinde a Mim, vós todos os que andais cansados 

e oprimidos  

e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 
 

 

 
Vede que admirável amor o Pai nos consagrou 

em nos chamar filhos de Deus. E somo-lo de 

facto. Se o mundo não nos conhece,  

é porque não O conheceu a Ele.   
 

 (1 Jo 3, 1) 
 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Evangelho 
MT 5, 1-12a 

 
 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, 1ao ver as multidões, Jesus 

subiu ao monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os 

discípulos 2e Ele começou a ensiná-los, 

dizendo: 3«Bem-aventurados os pobres em 

espírito, porque deles é o reino dos 

Céus. 4Bem-aventurados os humildes, porque 

possuirão a terra. 5Bem-aventurados os que 

choram, porque serão consolados. 6Bem-          

-aventurados os que têm fome e sede de 

justiça, porque serão saciados. 7Bem-                

-aventurados os misericordiosos, porque 

alcançarão misericórdia. 8Bem-aventurados os 

puros de coração, porque verão a Deus. 9Bem-   

-aventurados os que promovem a paz, porque 

serão chamados filhos de Deus. 10Bem-               

-aventurados os que sofrem perseguição por 

amor da justiça, porque deles é o reino dos 

Céus. 11Bem-aventurados sereis, quando, por 

minha causa, vos insultarem, vos perseguirem 

e, mentindo, disserem todo o mal contra 

vós. 12aAlegrai-vos e exultai, porque é grande 

nos Céus a vossa recompensa». 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

  

 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

As oito bem-aventuranças, a que se junta uma nona 

(v. 11) a reforçar a oitava, são como o frontispício (como 

o rosto) do Sermão da Montanha (Mt 5 – 7), «a 

expressão mais perfeita da mensagem evangélica, um 

dos mais altos cumes do pensamento humano, talvez o 

mais elevado» (G. Danieli); com razão disse Gandhi: 

«foi o discurso da montanha que me reconciliou com o 

cristianismo». As bem-aventuranças, expressas na 

terceira pessoa do plural, têm em Mateus um carácter 

solene e universal, dirigidas a todas as pessoas e a 

todos os tempos, não apenas aos ouvintes imediatos. 

Elas condensam a grande novidade do Evangelho, em 

contraste flagrante com o próprio pensamento religioso 

judaico então vigente, para já não falarmos do espírito 

mundano e hedonista do paganismo de então e do de 

agora. Elas não são a expressão de qualquer espécie 

de «ressentimento» dos pobres e desafortunados em 

face dos poderosos, dos ricos e satisfeitos, mas são 

antes um grito de protesto e de provocação lançado ao 

conceito de felicidade baseada na posse das riquezas, 

no gozo dos prazeres, na força, no poder e na fama. De 

modo nenhum elas são uma «ética para uso dos 

débeis», mas são um ideal de vida para almas fortes e 

generosas, uma ética que, quando vivida a sério, é 

capaz de renovar as pessoas e a sociedade; como o 

demonstra a vida dos santos. Chamamos a atenção 

para a motivação da felicidade em cada uma das bem-

aventuranças: «porque…»: a felicidade não está na 

pobreza, na aflição, na perseguição, mas no seguimento 

de Jesus, pobre, aflito, manso, faminto e sedento, 

misericordioso, puro, pacificador, perseguido, o que dá 

direito ao gozo das promessas de Cristo. Assim se 

exprime Bento XVI em Jesus de Nazaré: «As bem-          

-aventuranças são a transposição da Cruz e da 

Ressurreição para a existência dos discípulos» (p. 110); 

e ainda: «Quem lê o texto com atenção nota que as 

bem-aventuranças são como que uma biografia interior 

oculta de Jesus, um retrato da sua figura […]. Nas bem-   

-aventuranças aparece o mistério do próprio Cristo, 

chamando-nos à comunhão com Ele» (p. 111). 

V. 3 – «Bem-aventurados». 

«Bem-aventurados». Esta tradução (em vez de 

«felizes») vinca a ideia de que o Senhor promete a 

felicidade na bem-aventurança eterna e, ao mesmo 

tempo, já nesta vida, ao dizê-la do presente: «deles 

é» (não diz «deles será»). Mas não se trata de uma 

felicidade qualquer: é uma felicidade incomparável, 

interior e profunda, embora ainda não possuída de 

modo perfeito e completo na vida terrena. As bem-           

-aventuranças têm uma dimensão escatológica e atual: 

correspondem a um futuro já iniciado. 

«Os pobres em espírito». 

«Os pobres em espírito». Como bom catequista, 

Mateus não deixa de especificar «em espírito», para que 

fique bem claro que não é o caso de uma mera situação 

económico-social, mas de uma atitude interior de 

humildade diante de Deus, de reconhecimento da 

própria carência de méritos e da absoluta necessidade 

da misericórdia de Deus para ser salvo. O 

desprendimento dos bens e a austeridade de vida são 

uma consequência desta atitude de espírito própria de 

quem se apoia não nos bens criados, mas só em Deus. 

Ao dizer «em espírito» (tô pneûmati, um dativo de 

relação), e não, como no v. 8, «de coração» (tê Kárdia;  
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no seu íntimo, diante de Deus, em contraposição com o 

exterior), a expressão conota um sentido dinâmico, de 

ação, e, portanto, uma pobreza que corresponde a uma 

opção, isto é, uma «pobreza voluntária». É de notar que 

a formulação de Mateus é uma expressão religiosa 

coincidente com a dos textos de Qumrã (cf. 1 QM, 14, 

7: ‘anawê rûah). 

V. 4-5 – A ordem destes versículos não é da 

mesma maneira em todos  
os manuscritos. 

A ordem destes versículos não é transmitida da 

mesma maneira em todos os manuscritos, por isso a 

fórmula que aparecia antes nos catecismos tem outra 

ordem que corresponde a uns poucos de manuscritos 

gregos e à Vulgata, diferente da que temos aqui; pensa-

se que a ordem original teria sido alterada, a fim de 

facilitar a memorização e a compreensão, juntando 

frases semelhantes, dado o paralelismo entre 

os pobres e os humildes (os mansos) e entre os que 

choram (os aflitos) e os que têm fome e sede. 

«Os que choram». 

«Os que choram», isto é, os aflitos. A consolação 

dos que estão aflitos é um dos bens messiânicos (Is 61, 

1-3; cf. Lc 4, 1ss) que Jesus garante aos seus discípulos 

(cf. Jo 16, 20-22). A consolação é uma forma 

emotivamente concreta de designar a salvação 

esperada e trazida por Cristo (cf. Lc 2, 25; Act 3, 20; 2 

Tes 2, 16-17). O verbo na passiva «serão consolados» é 

uma forma reverente de se referir a Deus como agente, 

sem ter de o nomear (passivum divinum), equivalente 

a «Deus os consolará». 

«Os mansos». 

«Os mansos», tradução que consideramos preferível 

à adotada e proposta por um bom número de exegetas. 

Com efeito, se bem que a tradução «os 

humildes» corresponda ao hebraico (‘anawîm: pobres) 

da passagem paralela do Salmo 37, 10-11 (mas 

traduzido pelos LXX por praeîs: mansos, e assim 

também pela Vulgata e Nova Vulgata: mansueti), a 

verdade é que a mansidão é uma noção que tem grande 

relevo em Mateus, pois o próprio Jesus se apresenta 

como «manso e humilde» (Mt 11, 29), na linha das 

profecias de Is 42, 1-4 (citada em Mt 12, 18-21) e de Zc 

9, 9 (citada em Mt 21, 5). Por isso não nos parece que 

em Mateus a 1.ª e a 3.ª bem-aventuranças sejam 

simplesmente equivalentes; «mansos» são os humildes, 

mas com um matiz particular: são os que vencem o mal 

com o bem, não com a violência, mas com o perdão e 

com a bondade, como se insiste no mesmo sermão da 

montanha (Mt 5, 21-26.38-42.43-48; 6, 12.14-15). Estes 

são, não apenas os que são afáveis, ou simplesmente 

os não violentos, mas especificamente os que sofrem 

serenamente e sem ira, ódio ou abatimento, as 

perseguições injustas e as contrariedades. «Possuirão a 

terra» (prometida como herança), isto é, «a pátria 

celeste», figurada na terra prometida ao povo eleito (cf. 

Hebr 4, 2, 11; 11, 10.16; 12, 22; 13, 14). 

V. 6 – «Fome e sede de justiça». 

«Fome e sede de justiça», isto é, uma fome mais 

espiritual do que material, pela especificação: de 

justiça. Estamos assim diante duma noção de natureza 

religiosa, central no discurso da montanha (cf. 5, 10.20; 

6, 1.31.33): a submissão à vontade de Deus e aos seus 

desígnios de amor, uma vida justa, inocente, santa e 

perfeita (cf. 5, 48). 

V. 7 – «Os misericordiosos». 

«Os misericordiosos»: o tema da misericórdia é 

central no Evangelho, pois dela o homem é 

extremamente necessitado e também está muito 

presente em Mateus; com efeito, Jesus é cheio de 

misericórdia (cf. 9, 36; 9, 9-13; 12, 1-7) para com os 

necessitados que a Ele clamam (cf. 9, 27; 15, 22; 17, 

15; 20, 30.34); e esta tem de ser a atitude do discípulo 

para obter a misericórdia divina (cf. 6, 14-15; 18, 23-35); 

e é pelas obras de misericórdia que todos hão de ser 

julgados sem apelo (cf. 25, 31-46). 

V. 8 – «Os puros de coração». 

«Os puros de coração», dado o contexto dos 

ensinamentos de Jesus, não se trata de uma simples 

pureza ritual que satisfaz uma série de requisitos 

externos para se estar em condições de realizar atos de 

culto (recordem-se as prescrições de Lv 11 – 16 

relativos a alimentos, nascimento, atividade sexual, 

doença e morte), mas de uma pureza moral, que não 

fica hipocritamente em exterioridades farisaicas (cf. Mt 

23, 25-26), mas vai, na linha da pregação dos profetas 

(cf. Is 1, 15-16; 29, 13; Salm 24, 3-4; 51, 12; Prov 22, 

11), até ao mais profundo do interior da pessoa, onde 

nascem os desejos e as intenções (cf. Mt 15, 1-20; 5, 

28; 12, 34). A pureza do coração é fundamentalmente a 

retidão total dos pensamentos, das palavras e das 

ações, não apenas as boas intenções, segundo o Salmo 

24, 3-4, que parece estar na base desta bem-                   

-aventurança (cf. Tg 4, 8; 1 Tm 1, 5; 2 Tm 2, 22; Hebr 

10, 22). Não se limita à castidade, mas pressupõe-na e 

exige-a de modo particular, para se entrar em 

comunhão com Deus – para «ver a Deus» (cf. Hebr 12, 

14; Apoc 22, 3-4; 1 Jo 3, 3; Catecismo da Igreja 

Católica, nº 2517-2533). 

V. 9 – «Os que promovem a paz». 

«Os que promovem a paz». Alguns exegetas 

preferem a tradução pacíficos, indicando o espírito 

conciliador, sereno, tolerante, indulgente e paciente (cf. 

Tg 3, 3-18), mas a maioria pensa que se trata não só 

dos pacíficos, mas daqueles que se empenham em 

ativamente promover a paz entre os homens (e também 

– podíamos acrescentar – a paz dos homens com Deus, 

fundamento sério de toda a paz no mundo); 

estes «serão chamados…», uma expressão semítica que  
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corresponde a «serão de verdade filhos de Deus» (cf. 

Mt 5, 45).  

V. 10 – «Os que sofrem perseguição  

por amor da justiça». 

«Os que sofrem perseguição por amor da 

justiça» (cf. 1 Pe 3, 14), isto é, ao fim e ao cabo, por 

causa de Jesus (cf. Mt 10, 24-28), por viver piamente 

(cf. 2 Tim 3, 12). Esta «justiça», como na 4.ª bem-            

-aventurança, não é a justiça dos homens, mas 

corresponde à plena adesão à vontade de Deus, numa 

vida reta e santa. 

«Porque deles é o reino dos Céus». 

V. 11-12 – Depois das oito bem-aventuranças 

anteriores que formam um bloco (uma inclusão marcada 

pela fórmula «porque deles é o reino dos Céus»: vv. 

3.10), há aqui uma ampliação e uma aplicação direta 

aos ouvintes da 8.ª e última bem-aventurança. 

Finalmente quero chamar a atenção para a 

observação de Bento XVI na sua já citada obra, ao 

introduzir o tema das bem-aventuranças: «As bem-          

-aventuranças não raramente são apresentadas como a 

alternativa do Novo Testamento a respeito do Decálogo, 

por assim dizer a mais elevada ética dos cristãos ante 

os mandamentos do Antigo Testamento. Com tal 

conceção distorce-se totalmente o sentido das palavras 

de Jesus. Jesus sempre pressupôs como evidente a 

validade do Decálogo (ver, por exemplo, Mc 10, 19; Lc 

16, 17); no Sermão da Montanha são assumidos e 

aprofundados os mandamentos da segunda tábua, mas 

não são abolidos (Mt 5, 21-48) …» (p.109). 
 

 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
 

«As Bem-aventuranças são de algum modo 

o cartão de identidade do cristão, 

que o identifica como seguidor de Jesus.» 
  

Celebramos hoje, com toda a Igreja, a solenidade de 

Todos os Santos. Assim recordamos não só aqueles 

que foram proclamados Santos ao longo da história, 

mas também muitos irmãos nossos que viveram a sua 

vida cristã na plenitude da fé e do amor através duma 

existência simples e reservada. Contam-se certamente, 

entre eles, muitos dos nossos parentes, amigos e 

conhecidos. 

Celebramos, pois, a festa da santidade. Aquela 

santidade que, às vezes, não se manifeste em grandes 

obras nem em sucessos extraordinários, mas que sabe 

viver, fiel e diariamente, as exigências do Batismo. Uma 

santidade feita de amor a Deus e aos irmãos. Amor fiel 

até ao esquecimento de si mesmo e à entrega total aos 

outros, como a vida daquelas mães e pais que se 

sacrificam pelas suas famílias sabendo renunciar de boa 

vontade, embora nem sempre seja fácil, a tantas coisas, 

tantos projetos ou programas pessoais. 

Mas, se alguma coisa há que caraterize os Santos, é 

o facto de serem verdadeiramente felizes. Descobriram 

o segredo da felicidade autêntica, que mora no fundo da 

alma e tem a sua fonte no amor de Deus. Por isso, os 

Santos são chamados bem-aventurados. As Bem-            

-aventuranças são o seu caminho rumo ao seu destino, 

rumo à pátria. As Bem-aventuranças são o caminho de 

vida que o Senhor nos indica, para podermos seguir os 

seus passos. Ouvimos, no Evangelho de hoje, como 

Jesus as proclamou perante uma grande multidão num 

monte junto do lago da Galileia. 

As Bem-aventuranças são o perfil de Cristo e, 

consequentemente, do cristão. Dentre elas, quereria 

destacar uma: «Felizes os mansos» (Mt 5, 5). Jesus diz 

de Si mesmo: «Aprendei de Mim, porque sou manso e 

humilde de coração» (Mt 11, 29). Este é o seu retrato 

espiritual, e desvenda-nos a riqueza do seu amor. A 

mansidão é uma maneira de ser e viver que nos 

assemelha a Jesus e nos faz estar unidos entre nós; faz 

com que deixemos de lado tudo o que nos divide e 

contrapõe, a fim de procurar formas sempre novas para 

avançar no caminho da unidade, como fizeram filhos e 

filhas desta terra, entre os quais se conta Santa Maria 

Elisabeth Hesselblad, recentemente canonizada, e 

Santa Brígida, Brigitta Vadstena, co-padroeira da 

Europa. Elas rezaram e trabalharam para estreitar os 

laços de unidade e comunhão entre os cristãos. Um 

sinal muito eloquente é o facto de ser aqui no seu país, 

caraterizado pela convivência de populações muito 

diferentes, que estamos a comemorar em conjunto o 

quinto centenário da Reforma. Os Santos obtêm 

mudanças graças à mansidão do coração. Com ela, 

compreendemos a grandeza de Deus e adoramo-Lo 

com sinceridade; além disso, é a atitude de quem não 

tem nada a perder, porque a sua única riqueza é Deus. 

As Bem-aventuranças são de algum modo o cartão 

de identidade do cristão, que o identifica como seguidor 

de Jesus. Somos chamados a ser bem-aventurados, 

seguidores de Jesus, enfrentando os sofrimentos e 

angústias do nosso tempo com o espírito e o amor de 

Jesus. Neste sentido, poderíamos assinalar novas 

situações para as vivermos com espírito renovado e 

sempre atual: felizes os que suportam com fé os males 

que outros lhes infligem e perdoam de coração; felizes 

os que olham nos olhos os descartados e 

marginalizados fazendo-se próximo deles; felizes os que 

reconhecem Deus em cada pessoa e lutam para que 

também outros o descubram; felizes os que protegem e 

cuidam da casa comum; felizes os que renunciam ao 

seu próprio bem-estar em benefício dos outros; felizes 

os que rezam e trabalham pela plena comunhão dos 

cristãos... Todos eles são portadores da misericórdia e 

ternura de Deus, e d’Ele receberão sem dúvida a 

merecida recompensa. 

Queridos irmãos e irmãs, a chamada à santidade é 

para todos, e temos que a receber do Senhor com espírito  
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de fé. Os Santos encorajam-nos com a sua vida e a sua 

intercessão diante de Deus, e nós precisamos uns dos 

outros para nos tornar santos. Ajudemo-nos a tornar-nos 

santos! Juntos, peçamos a graça de acolher, com 

alegria, esta chamada e trabalhar unidos para a levar a 

cumprimento. À nossa Mãe do Céu, Rainha de todos os 

Santos, confiamos as nossas intenções e o diálogo em 

busca da plena comunhão de todos os cristãos, para 

que sejamos abençoados nos nossos esforços e 

alcancemos a santidade na unidade. 
 

Papa Francisco, Homilia,  

Swedbank Stadium, Malmoe,  

1 de novembro de 2016 
  

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 
 

 

1           . 
 

Pela santa Igreja de Deus, 

para que, no dia da manifestação de Jesus Cristo, 

apareça resplandecente em todos os seus membros, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

para que venham um dia a contemplar no Céu 

Aquele que na terra os chamou ao seu serviço, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

Pelos que regem os destinos das nações, 

para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, 

da prudência, do desapego e da verdade, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

Pelos que choram e pelos que sofrem perseguição 

por amarem a justiça e a verdade, 

para que se alegrem com todos os Santos no Céu, 

oremos, irmãos. 
 

5 
 

Pelos que andam cansados e oprimidos, 

para que sintam a presença de Cristo 

e n´Ele encontrem descanso, alívio e força, 

oremos, irmãos. 
 

6 
 

Por todos nós que celebramos esta solenidade, 

para que Deus nos junte aos seus eleitos 

e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso, 

oremos, irmãos. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Outra opção 

(Oração Universal) 

 
A Assembleia responde: 
“Rogai por nós”. 

 
 

- Santa Maria, Mãe de Deus, 

- São Miguel, 

- Santos Anjos de Deus, 

- São João Baptista, 

- São José, 

- São Pedro e São Paulo, 

- Todos os Santos Apóstolos, 

- Santa Maria Madalena, 

- Santo Estêvão, 

- Santo Inácio de Antioquia, 

- São Lourenço, 

- Santa Perpétua e Santa Felicidade, 

- Santa Inês, 

- São Gregório, 

- Santo Agostinho, 

- Santo Atanásio, 

- São Basílio, 

- São Martinho, 

- São Bento,  

- São Francisco e São Domingos, 

- Santo António de Lisboa, 

- São João de Deus, 

- São Francisco Xavier, 

- São João Maria Vianey, 

- Santa Isabel de Portugal. 

- Santa Catarina de Sena, 

- Santa Teresa de Jesus, 

- São Tiago, nosso Padroeiro, (…Carvalhosa) 

- São Tiago, nosso Padroeiro, (…Figueiró) 

- São João Evangelista, nosso Padroeiro, (…Eiriz) 

- Todos os Santos e Santas de Deus. 
 

 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Mt 5, 8-10 

Bem-aventurados os puros de coração,  

porque verão a Deus.  

Bem-aventurados os pacíficos,  

porque serão chamados filhos de Deus.  

Bem-aventurados os perseguidos por amor da justiça, 

porque deles é o reino dos Céus. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Monição da comunhão 
 
“Quem comunga o Pão da Vida, chega à terra 

prometida”, gostamos de cantar. 

Aproximemo-nos da Sagrada Comunhão na graça 

de Deus, com fé, amor e devoção e peçamos ao Senhor 

que Se fez nosso Alimento, nos conceda a graça de 

chegarmos todos à verdadeira Terra da Promissão onde 

Ele nos preparou um lugar. 
  

 

  
 

 

 

Monição final 
 
Sonhemos muitas vezes com a felicidade do Céus, 

para nos animarmos a ser generosos para com Deus e 

para com os nossos irmãos. 
  

 

 
 

 

 

«Esses quem são e de  

onde vieram?»  
  
Nesta solenidade de Todos os Santos, o Apocalipse 

leva-nos pela mão a contemplar um vislumbre do Céu. 

Perante a visão gloriosa dos eleitos junto de Deus, 

«Um dos Anciãos tomou a palavra e disse-me: “Esses 

que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de 

onde vieram”?» 

Rezamos no Credo: “E de novo há de vir para julgar 

os vivos e os mortos, e o Seu Reino não terá fim.” 

Estamos quase a terminar o Ano Litúrgico. Ele 

simboliza a nossa caminhada na terra, desde o presépio 

de Belém até à instauração definitiva do Reino de 

Cristo. 

Esta vida é um tempo de prova e terminará com um 

exame no fim do qual nos será atribuído o prémio – a 

felicidade eterna do Céu – ou o castigo no inferno, o que 

Deus não permita. 

Hoje a Liturgia convida-nos a contemplar por 

momentos o prémio que nos está reservado no Céu, a 

felicidade para sempre, na comunhão da Verdade, da 

Alegria e do Amor com a Santíssima Trindade, Nossa 

Senhora, os Anjos e todos os eleitos, para sempre. 

Marcados com o selo do Deus vivo. 

O selo é usado pela autoridade competente para 

garantir a autenticidade, evitando que quem vai usar o 

documento seja enganado. 

O selo do Deus vivo aplicado aos eleitos garante a 

autenticidade das suas vidas e das suas virtudes. 

Muitas pessoas contentam-se com as aparências, com 

o “faz de conta”, com uma vida fingindo que é boa, mas 

ocultando as maldades que têm no coração. O selo do 

Deus vivo quer dizer que estas vidas são 

autenticamente santas, agradáveis a Deus. 

O Senhor lembra-nos que não basta parecer, mas é 

preciso ser, cultivar a autenticidade, a verdade na vida, 

aos olhos de Deus. 

Uma grande multidão de eleitos. 

Um dia perguntaram a Jesus, do meio da multidão, 

se eram muitos os que se salvavam.  Jesus achou que 

esta curiosidade não tinha interesse, porque Deus salva 

as pessoas uma a uma, dentro da comunidade familiar 

que é a Igreja. Ninguém se salva à boleia, pendurado na 

santidade dos outros, mas pelos méritos de Jesus e 

pelas suas obras boas. 

O texto de Apocalipse, ao falar dos eleitos, diz-nos 

que era «uma multidão imensa, que ninguém podia 

contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas.» 

O número 144.000 apresentado no Apocalipse é 

simbólico, obtido quando se multiplicam as doze tribos 

de Israel por 12.000 pessoas. 

Que fazem no Céu? 

Na visão do Apocalipse diz que os eleitos «Estavam 

de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, 

vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. E 

clamavam em alta voz: “A salvação ao nosso Deus, que 

está sentado no trono, e ao Cordeiro”.» 

São Paulo diz que «nem os olhos viram, nem os 

ouvidos ouviram, nem passou já pela cabeça do homem 

o que Deus tem preparado para aqueles que O amam.» 

(1 Cor 2, 9). 

O Apocalipse, depois de nos ter apresentado um 

vislumbre do Céu, conclui: «E Deus limpará de seus 

olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem 

pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras 

coisas são passadas.» (Ap 21, 7). 
 

 

 
 

 

 

Os bem-aventurados 
 
Costumamos referir-nos aos santos designando-os 

por bem-aventurados, o que significa felizes. 

De facto, quando no Sermão da Montanha Jesus 

explicou o caminho da santidade cristã, designou os que 

se esforçam por alcançá-la como bem-aventurados. 

O Papa Francisco, na Exortação Apostólica sobre a 

santidade cristã, Alegrai-vos e Exultai, diz que «não há 

nada de mais esclarecedor do que voltar às palavras de 

Jesus e recolher o seu modo de transmitir a verdade. 

Jesus explicou, com toda a simplicidade, o que é ser 

santo; fê-lo quando nos deixou as bem-aventuranças 

(cf. Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23). Estas são como que o 

bilhete de identidade do cristão. Assim, se um de nós se  
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questionar sobre «como fazer para chegar a ser um 

bom cristão», a resposta é simples: é necessário fazer – 

cada qual a seu modo – aquilo que Jesus disse no 

sermão das bem-aventuranças.» (Cf. Francisco, Homilia 

da Missa na Casa de Santa Marta, 9 de junho de 2014) 

(n.º 63). 

E se as bem-aventuranças são o rosto de Jesus, 

porque nelas nos manifesta o Seu íntimo, o Seu 

Coração, elas são também o bilhete de identidade de 

todo o cristão. 

«A palavra «feliz» ou «bem-aventurado» torna-se 

sinónimo de «santo», porque expressa que a pessoa fiel 

a Deus e que vive a sua Palavra alcança, na doação de 

si mesma, a verdadeira felicidade.» (n.º 64). Assim, 

neste texto do evangelho de São Lucas, o Mestre 

ensina-nos que bem-aventurado, feliz e santo são a 

mesma coisa. 

Jesus contrapõe a mentalidade e o comportamento 

dos que voltaram as costas ao Céu à dos que procuram 

a sério fazer da vida um caminho para o Paraíso, 

animando-nos a não nos deixarmos levar pelo ambiente, 

mas a remar contra a corrente. «Estas palavras de 

Jesus, não obstante possam até parecer poéticas, estão 

decididamente contracorrente ao que é habitual, àquilo 

que se faz na sociedade; e, embora esta mensagem de 

Jesus nos fascine, na realidade o mundo conduz-nos 

para outro estilo de vida. As bem-aventuranças não são, 

absolutamente, um compromisso leve ou superficial; 

pelo contrário, só as podemos viver se o Espírito Santo 

nos permear com toda a sua força e nos libertar da 

fraqueza do egoísmo, da preguiça, do orgulho.» (n.º 65). 

A pobreza em espírito. 

À ambição desmedida dos bens materiais, Jesus 

contrapõe o desprendimento, o viver pessoalmente só 

com o necessário, o indispensável, conservando o 

coração livre. «Felizes os pobres em espírito, porque 

deles é o Reino do Céu.» 

«As riquezas não te dão segurança alguma. Mais 

ainda: quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito 

de si mesmo que não tem espaço para a Palavra de 

Deus, para amar os irmãos, nem para gozar das coisas 

mais importantes da vida. Deste modo priva-se dos 

bens maiores.» (n.º 68). 

A mansidão. 

Enquanto alguns pensam que a melhor arma para 

conquistar o mundo e as pessoas é a força física e 

mesmo a violência sob todas as suas formas, Jesus 

aponta-nos a mansidão. 

Este mundo «é um lugar de inimizade, onde se litiga 

por todo o lado, onde há ódio em toda a parte, onde 

constantemente classificamos os outros pelas suas 

ideias, os seus costumes e até a sua forma de falar ou 

vestir. Em suma, é o reino do orgulho e da vaidade, 

onde cada um se julga no direito de elevar-se acima dos 

outros.» (n.º 71). «Felizes os mansos, porque possuirão 

a terra.» A mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. 

 

Chorar com os que choram. 

O ambiente em que vivemos desafia-nos para 

enchermos a vida com «o entretenimento, o prazer, a 

distração, o divertimento. E diz-nos que isto é que torna 

boa a vida. O mundano ignora, olha para o lado, quando 

há problemas de doença ou aflição na família ou ao seu 

redor. O mundo não quer chorar: prefere ignorar as 

situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Gastam-se 

muitas energias para escapar das situações onde está 

presente o sofrimento, julgando que é possível 

dissimular a realidade, onde nunca, nunca, pode faltar a 

cruz.» (n.º 71). 

Trata-se de um caminho enganoso que Jesus 

denuncia. Ele convida-nos a ter contrição dos nossos 

pecados e a chorar com os que choram, socorrendo os 

que precisam da nossa ajuda solidária para levar a cruz. 

É preciso ser capaz de chorar com os que choram. 

«Esta pessoa é consolada, mas com a consolação 

de Jesus e não com a do mundo. Assim pode ter a 

coragem de compartilhar o sofrimento alheio, e deixa de 

fugir das situações dolorosas. Desta forma, descobre 

que a vida tem sentido socorrendo o outro na sua 

aflição, compreendendo a angústia alheia, aliviando os 

outros. Esta pessoa sente que o outro é carne da sua 

carne, não teme aproximar-se até tocar a sua ferida, 

compadece-se até sentir que as distâncias são 

superadas.» (n.º 76). 

Uma justiça evangélica. 

A justiça que muitas vezes é apresentada nas 

instituições humanas é falsa, com a lei manipulada para 

interesse de algumas pessoas. 

A corrupção é uma praga dos nossos dias, muitas 

vezes habilmente disfarçada por leis que os homens nos 

impõem. «A realidade mostra-nos como é fácil entrar 

nas súcias da corrupção, fazer parte dessa política 

diária do «dou para que me deem», onde tudo é 

negócio. E quantas pessoas sofrem por causa das 

injustiças, quantos ficam assistindo, impotentes, como 

outros se revezam para repartir o bolo da vida. Alguns 

desistem de lutar pela verdadeira justiça, e optam por 

subir para o carro do vencedor. Isto não tem nada a ver 

com a fome e sede de justiça que Jesus louva.» (n.º 78). 

O Santo Padre diz-nos que “Buscar a justiça com 

fome e sede: isto é santidade.” 

O dom da misericórdia. 

«A misericórdia tem dois aspetos: é dar, ajudar, 

servir os outros, mas também perdoar, compreender. 

[...] É preciso pôr em prática o ensinamento evangélico: 

«o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o 

também a eles» (Mt 7, 12).» (n.º 80). 

«Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um 

pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá e perdoa 

superabundantemente. Por esta razão, no Evangelho de 

Lucas, já não encontramos «sede perfeitos» (Mt 5, 48),  
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mas «sede misericordiosos como o vosso Pai é 

misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados; não 

condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis 

perdoados. Dai e ser-vos-á dado» (6, 36-38).» (n.º 81). 

Jesus não proclama felizes os que se vingam, 

odeiam ou guardam ressentimento, mas os que usam 

de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. 

Viver com o coração limpo. 

Vivemos num mundo de erotismo onde, para muitos, 

o único valor é a sensualidade e alguma da nossa 

comunicação social empurra-nos para este caminho de 

imundície moral. 

As pessoas deixam-se cair na escravidão da 

sensualidade onde não encontram aquela felicidade 

com que sonhavam, mas a amargura da vida, depois de 

um prazer passageiro, e reduzidas a uma despótica 

escravidão de maus hábitos. 

Jesus quer evitar este engano e proclama felizes 

aqueles e aquelas que guardam o coração puro, limpo e 

livre da escravidão da carne. 

Construtores da verdadeira paz. 

Ao falar da necessidade da paz, não pensemos 

apenas nas guerras que surgem continuamente em 

diversos pontos do mundo, como os incêndios nos 

nossos montes. 

Pensemos nas guerras que ateamos com as nossas 

murmurações, divulgação cruel dos defeitos e pecados 

dos outros, nas divisões que causamos com a inveja, o 

ódio, a malquerença, a recusa em perdoar os agravos, a 

reação por um orgulho ferido.  

Quantas pessoas – mesmo das que se julgam 

piedosas – são incendiárias de guerras sem darem por 

isso. «O mundo das murmurações, feito por pessoas 

que se dedicam a criticar e destruir, não constrói a paz. 

Pelo contrário, tais pessoas são inimigas da paz e, de 

modo nenhum, bem-aventuradas.» (n.º 87). 

A “difamação e a calúnia são comparáveis a um ato 

terrorista: atira-se a bomba, destrói e o terrorista segue 

o seu caminho feliz e tranquilo. Isto é muito diferente da 

nobreza de quem se aproxima para falar face a face, 

com sinceridade serena, pensando no bem do outro.” 

(Papa Francisco, ibidem). 

Sejamos pacíficos, construtores de pontes que 

unem, e não de muros que separam, e alcançaremos a 

paz. 

Sofrer perseguição por amor de Jesus Cristo. 

«Para viver o Evangelho, não podemos esperar que 

tudo à nossa volta seja favorável, porque muitas vezes 

as ambições de poder e os interesses mundanos jogam 

contra nós. São João Paulo II declarava «alienada a 

sociedade que, nas suas formas de organização social, 

de produção e de consumo, torna mais difícil a 

realização [do] dom [de si mesmo] e a constituição [da] 

solidariedade inter-humana».» (n.º 91). 

Abracemos a cruz da incompreensão, da crítica 

injusta, da aceção de pessoas a que somos submetidos 

por causa da nossa fidelidade a Cristo e seremos bem-       

-aventurados. 

Maria Santíssima, na sua vida terrena, viveu em 

plenitude o espírito das bem-aventuranças e, por isso, 

pode ajudar-nos a vivê-las se lho pedirmos com toda a 

confiança filial. 
 

 

 
 

 

 Chamados a ser «santos» 
 

Conhecemos os santos oficiais que estão nos 

altares, mas a santidade não acaba com eles. Há muitas 

pessoas cheias de bondade de quem dizemos que «são 

uns santos». Hoje celebramos que o mundo está cheio 

de pessoas boas. É que a santidade não é um privilégio 

de uns quantos. Todos e todas estamos chamados a ser 

santos; ou seja, a viver, querendo a todos com o mesmo 

amor com que Deus nos ama. Ser santo não é chegar 

aos altares, mas viver como filhos de Deus e irmãos que 

partilham connosco a existência. 

Hoje celebramos a festa do amor de Deus. 

O Evangelho de hoje forma parte de palavras de 

Jesus que os discípulos certamente não entenderam 

logo à primeira. Como podia dizer que os mais pobres, 

os famintos, os doentes, os abandonados… são bem-      

-aventurados e que o reino de Deus é para eles? Talvez 

não entenderam. Mas guardaram estas palavras na 

memória. E, ao partilhar a vida diária com Jesus, foram 

compreendendo o seu significado carregado de 

esperança e futuro. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
 Amme há’ares 
 

Jesus afirma que serão felizes os «pobres». Naquele 

tempo, a maioria das pessoas eram camponeses que 

arrastavam uma dupla pobreza: económica e cultural.  

Eram denominados como “amme há’ares”, que 

significa «pessoa da terra». É dizer, povo ignorante que 

carece de conhecimento da Lei de Deus. Não a 

conhecendo, não podia cumpri-la e estava despres-

tigiado religiosamente. «Anawim» é uma expressão 

similar. 

Os primeiros cristãos, herdeiros das palavras e 

gestos de Jesus, entenderam que a fé cristã deve ajudar 

a integrar aqueles que sofrem qualquer espécie de 

exclusão. 
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Oração 
 
Senhor, que eu não saia de casa sem levar 

comigo a consciência do respeito mútuo. 
 

Que eu me vista com a sinceridade e a verdade. 
 

Que eu calce os meus pés com a solidariedade 

para correr rápido ao encontro de quem 

necessita. 
 

Que maquilhe os meus olhos com um olhar em 

profundidade para compreender a minha vida e a 

dos outros. 
 

Senhor, que as minhas mãos se adornem com a 

generosidade, para fazer do acolhimento o seu 

melhor adereço. 
 

Senhor, ensina-me a vestir de amor e bondade o 

interior de todas as pessoas. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

 

.   1   .  

 

 Pelo São João (24.6),  

ceifa o pão. 
 

.   2   . 
  

Pelo São João,  

lavra se queres ter pão. 
 

.   3   .  

 

 Lavra pelo São João, 

 terás palha e grão. 
 

.   4   .  

 

 Pelo São João,  

deve o milho cobrir o chão. 
 

.   5   .  

 

 Pelo São João,  

figo na mão. 
 

.   6   .  

 

 Até ao São João, 

é sezão. 
 

 

 

Conversa e brinca com as crianças.  

Elas despertarão a criança brincalhona e 

despreocupada que há em ti. 
 

(Linus Mundy) 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Freira 
 

Uma freira, na hora da sua morte, pediu para 

escreverem no seu túmulo: 

“Nasci virgem. 

Vivi virgem e virgem morri”. 

O coveiro achou que eram muitas palavras e 

resumiu: 

“Devolução sem uso”. 

 

Alentejanos 
 

Entre amigos: 

– Sabes o que é que os Alentejanos chamam aos 

caracóis? 

– Não! 

– Chamam-lhes animais irrequietos. 

 

Inocência evangélica 
 

Um menino de 4 anos tinha um vizinho idoso cuja 

esposa havia falecido recentemente. 

Ao vê-lo chorar, o menino foi para o seu quintal e 

sentou-se no seu colo. 

Quando a mãe lhe perguntou o que tinha dito ao 

velhinho, ele respondeu: 

– Nada, só o ajudei a chorar. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC. 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  

01-11-2022 

Todos-os-Santos  

 
 

C A R V A L H O S A   
 

LEITORES 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 

Não há Missa 

Vespertina 

Glória Martins 

1.ª Leitura Alexandra Brito 

2.ª Leitura Maria Guiomar 

Oração Univ. Glória Martins 
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C A R V A L H O S A   
 

M. E. C 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Local - 1 

Não há Missa 

Vespertina 

Martinho Matos 

Local - 2 Inês Sousa 

Local - 3 Maria Guiomar 

Local - 4 Glória Martins 

Local - 5 Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z    
 

LEITORES 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Susana Pacheco Lurdes Neto 

2.ª Leitura Nelson Costa Ana Isabel 

Oraç. Univ. Fernanda Gomes Joana Gomes 
 

 

E I R I Z    
 

M. E. C. 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º M.E.C. Rosa Armanda Assunção 

2.º M.E.C. Marisa Rosa Armanda 

3.º M.E.C. José Pedro Olga 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Mudança da hora  
(hora de Inverno) 

 

Este fim de semana, de ontem para hoje, Domingo, 

dia 30 de outubro, a hora passou para a hora de 

Inverno. Os relógios atrasaram 60 minutos (uma hora). 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

A Fechar 
 

Vence a dor,  

não te deixes vencer por ela.  
 

(Provérbio Tailandês) 
 

 

 
 

Jornal concluído em 24 de outubro. 

 

JORNAL DO LEITOR 
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