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XXXII Domingo Comum 
 
Uma mulher do povo professa corajosamente a fé na 

Ressurreição. Ela resiste até ao sacrifício do seu próprio 

corpo, diante daqueles que lhe querem roubar a sua 

alma de “mulher, de mãe e de crente”. E, não contente, 

ela desafia os sete filhos, um a um, a dispor, de bom 

grado, desta vida humana, na esperança daquela vida 

que não tem fim. Não é ainda a ideia cristã da 

ressurreição, como “vida radicalmente nova e plena”; 

mas é já a fé certa e confiante de que “o amor eterno e 

poderoso de Deus, não permitirá que nos precipitemos 

no abismo”.  

Vamos celebrar a Eucaristia e, por ela, o mistério da 

morte e da Ressurreição do Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salmo 87, 3 
 

Chegue até Vós, Senhor, a minha oração,  

inclinai o ouvido ao meu clamor. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

As pessoas de todos os tempos tiveram que se 

confrontar com o enigma angustiante da morte e 

tentaram de todas as formas superá-lo ou, pelo menos, 

exorcizá-lo. 

Os Egípcios recorreram à mumificação para 

preservar o corpo da decomposição, celebraram ritos, 

cerimónias, práticas funerárias complicadas e 

minuciosas para garantir ao defunto uma vida no mundo 

dos mortos. 

Os povos da Mesopotâmia falaram da morte como 

de uma descida para «o País sem regresso» e, 

resignados, tiveram que admitir: «Quando os deuses 

formaram a humanidade, atribuíram a morte aos 

homens e ficaram com a vida nas suas mãos.» 

Outros pensaram na possibilidade de um regresso à 

vida neste mundo através de um suceder-se de 

inumeráveis reencarnações. 

Quantas coisas acontecem na nossa vida: 

nascemos, crescemos, enamoramo-nos, formamos uma 

família, educamos os filhos; experimentamos alegrias e 

dores, cultivamos sonhos e esperanças... Depois, um 

dia, parece concluir-se no nada da morte. 

Tudo acaba, tudo desaparece. 

Interrompem-se os diálogos de amor, os afetos, os  
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relacionamentos com as pessoas queridas. E como é: 

voltamos ao nada de onde nos tinha tirado um gesto de 

amor dos nossos pais? É possível que Deus tenha 

criado o homem para um destino tão cruel? 

O que ficou de Abraão, de Isaac, de Jacob? Apenas 

os seus nomes? 

A estas interrogações Deus deu uma resposta. «A 

esperança cristã – afirmava Tertuliano, o famoso Padre 

da Igreja do século II – é a ressurreição dos mortos; 

tudo aquilo que nós somos, somo-lo na medida em que 

acreditamos na ressurreição.» 

Então vivemos entre medos e ilusões, numa só 

esperança. 
 

– Ao Despertar, Senhor, saciar-me-ei contem-

plando o teu rosto. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
2 Mac 7, 1-2.9-14 

 

  

MONIÇÃO: 
 

A primeira Leitura mostra-nos que aquilo que motivou os 

sete irmãos mártires, que lhes deu força para enfrentar a 

tortura e a morte foi, precisamente, a certeza de que Deus 

reserva a vida eterna àqueles que, neste mundo, percorrem, 

com fidelidade, os seus caminhos. 

  

LEITURA: 

 
 

 

 

 

 

Leitura do Segundo Livro dos Macabeus 
 

1Naqueles dias, foram presos sete irmãos, 

juntamente com a mãe, e o rei da Síria quis 

obrigá-los, à força de golpes de azorrague e de 

nervos de boi, a comer carne de porco proibida 

pela Lei judaica. 2Um deles tomou a palavra em 

nome de todos e falou assim ao rei: «Que 

pretendes perguntar e saber de nós? Estamos 

prontos para morrer, antes que violar a lei de 

nossos pais». 9Prestes a soltar o último 

suspiro, o segundo irmão disse: «Tu, malvado, 

pretendes arrancar-nos a vida presente, mas o 

Rei do universo ressuscitar-nos-á para a vida 

eterna, se morrermos fiéis às suas leis».  
10Depois deste começaram a torturar o terceiro. 

Intimado a pôr fora a língua, apresentou-a sem 

demora e estendeu as mãos resolutamente, 

11dizendo com nobre coragem: «Do Céu recebi 

estes membros e é por causa das suas leis que 

os desprezo, pois do Céu espero recebê-los de 

novo». 12O próprio rei e quantos o 

acompanhavam estavam admirados com a 

força de ânimo do jovem, que não fazia 

nenhum caso das torturas. 13Depois de 

executado este último, sujeitaram o quarto ao 

mesmo suplício. 14Quando estava para morrer, 

falou assim: «Vale a pena morrermos às mãos 

dos homens, quando temos a esperança em 

Deus de que Ele nos ressuscitará; mas tu, ó 

rei, não ressuscitarás para a vida». 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 

 

 
 
 

 

Aqui o narrador vai introduzindo os testemunhos dos 

irmãos, pelo que o tom de voz do narrador deve 

diferenciar-se do tom de voz da dos testemunhadores. 

Uma pausa mais longa deve preceder e suceder cada 

testemunho.  

Toma cuidado com as frases mais longas (faz exercício 

de respiração) e também com as frases interrogativas (a 

interrogação começa a fazer-se logo no início). 

Portanto, só consegues fazer um bom trabalho, 

preparando-te bem e exercitando muitas vezes. 

Atenção às palavras: Azorrague (pronuncía 

“azorrágue”) / ressuscitar-nos-á / resolutamente / desprezo 

(lê “desprézo” e não “desprêzo”) / sujeitaram / suplício / ou 

outras.  
 

 

 

 

 

  
 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

A Leitura introduz-nos num tema bem apropriado 

para o fim do ano litúrgico, que nos leva a refletir sobre 

os novíssimos – as últimas realidades – do homem: é o 

tema da ressurreição presente na 1.ª Leitura e no 

Evangelho. O texto de Macabeus aparece expurgado 

daqueles pormenores mais chocantes de crueldade 

selvagem, mas valia a pena ler todo o capítulo VII, num 

estilo patético, comovedor e empolgante. Os 7 Irmãos 

Macabeus são venerados como mártires na Igreja 

Católica, bem como o velo Eliázer. No texto só há 

referência ao 2.º, 3.º e 4.º irmãos. 
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V. 2 – «Estamos prontos para morrer» 

É certo que a lei que proibia comer a carne de 

porco era uma lei positiva, que não obrigava com um 

grave incómodo. Mas a verdade é que, neste caso, 

estava em jogo uma lei superior, a de não abjurar (não 

renegar) a fé, lei que obriga com o sacrifício da própria 

vida. A imposição do rei visava a destruição da religião 

verdadeira. Que belo exemplo para os cristãos se 

saberem comportar com a audácia e firmeza 

inquebrantável perante as muitas ameaças, também 

hoje bem planeadas, para destruir os padrões de vida 

cristãos, pela introdução de novas formas de paganismo 

na nova sociedade do futuro, mas que não tem futuro, 

se pretendem que seja sem Deus e fechada aos valores 

do espírito.  

V. 14 – «Tu, ó rei, não hás de ressuscitar  

para a vida» 

«Tu, ó rei, não hás de ressuscitar para a vida», 

mas sim «para a vergonha do castigo eterno» (cf. Dan 

12, 1; Mt 25, 31-46). 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 16 (17), 1.5-6.8b.15 (R. cf. 15b) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Glorifiquemos o bom Deus porque é o nosso refúgio, cuida 

do seu povo e prepara uma casa para o pobre. 

  

REFRÃO: 

 
SENHOR, FICAREI SACIADO, 

QUANDO SURGIR A VOSSA GLÓRIA. 

 

SALMO: 

 

Ouvi, Senhor, uma causa justa, 

atendei a minha súplica. 

Escutai a minha oração, 

feita com sinceridade. 
  

Firmai os meus passos nas vossas veredas, 

para que não vacilem os meus pés. 

Eu Vos invoco, ó Deus, respondei-me, 

ouvi e escutai as minhas palavras. 
  

Protegei-me à sombra das vossas asas, 

longe dos ímpios que me fazem violência. 

Senhor, mereça eu contemplar a vossa face 

e ao despertar saciar-me com a vossa imagem. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
2 Ts 2, 16 – 3, 5 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Na segunda Leitura temos um convite a manter o diálogo 

e a comunhão com Deus, enquanto esperamos que chegue a 

segunda vinda de Cristo e a vida nova que Deus nos reserva. 

Só com a oração será possível mantermo-nos fiéis ao 

Evangelho e ter a coragem de anunciar a todos os homens a 

Boa Nova da salvação. 

  

 

LEITURA: 

 
 

 

 

 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Tessalonicenses 
 

Irmãos: 15Jesus Cristo, nosso Senhor, e 

Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu, pela 

sua graça, eterna consolação e feliz esperança, 

confortem os vossos corações e os tornem 

firmes em toda a espécie de boas obras e 

palavras. 1Entretanto, irmãos, orai por nós, 

para que a palavra do Senhor se propague 

rapidamente e seja glorificada, como acontece 

no meio de vós. 2Orai também, para que 

sejamos livres dos homens perversos e maus, 

pois nem todos têm fé. 3Mas o Senhor é fiel: 

Ele vos dará firmeza e vos guardará do 

Maligno. 4Quanto a vós, confiamos inteira-

mente no Senhor que cumpris e cumprireis o 

que vos mandamos. 5O Senhor dirija os vossos 

corações, para que amem a Deus e aguardem a 

Cristo com perseverança. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 
 

Mas o Senhor é fiel: Ele vos dará firmeza  

e vos guardará do Maligno.  

Quanto a vós, confiamos inteiramente  

no Senhor que cumpris e cumprireis o que vos 

mandamos. O Senhor dirija os vossos corações, 

para que amem a Deus e aguardem a  

Cristo com perseverança. 
 

(2 Ts 2, 3-5) 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 
 
 

 

Este texto, aparentemente fácil, exige, no entanto, 

acurada preparação, sobretudo nas pausas e na 

articulação das diversas frases. Tomemos, como exemplo, 

a 1.ª frase: «Jesus Cristo, nosso Senhor, / e Deus, nosso 

Pai / que nos amou / e nos deu, pela sua graça, eterna 

consolação e feliz esperança, // confortem os vossos 

corações / e os tornem firmes em toda a espécie de boas 

obras e palavras». Conheces a regra e estes sinais (uma, 

duas ou até três barras): / = a uma cesura (uma cesura = a 

um corte, uma pausa); // = a duas cesuras, e assim 

sucessivamente. 

Atenção também às palavras: Tessalonicenses / 

consolação / propague (não é “porpague”) / glorificada / 

perversos (não é “preversos”) / cumpris / perseverança 

(não é “perzeverança”) / ou outras. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Na parte final desta pequena carta (consta apenas 

de 3 capítulos), são feitas diversas exortações morais, 

introduzidas com pedidos de oração. 

V. 3, 1 – «A Palavra do Senhor se propague 

rapidamente» 

«Orai por nós para que a Palavra do Senhor se 

propague rapidamente». É mais uma passagem onde se 

pode ver a necessidade da oração para a eficácia do 

apostolado. Notar como o próprio São Paulo está a 

pedir oração a cristãos, certamente menos santos do 

que ele. Com efeito, embora sejamos indignos e 

miseráveis, somos filhos de Deus, e Deus, como Pai 

que é, não deixa de se comover com os gemidos dum 

filho pequeno em apuros. É certo que Ele não precisa 

das nossas orações, mas nós precisamos de nos pôr 

em condições de receber a graça que tem para nos dar. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Ap 1, 5a.6b 
 

 

MONIÇÃO: 

 
No Evangelho, Jesus garante que a ressurreição é a 

realidade que nos espera. No entanto, não vale a pena estar a  

 
julgar e a imaginar essa realidade à luz das categorias que 

marcam a nossa existência finita e limitada neste mundo; a 

nossa existência de ressuscitados será uma existência plena, 

total, nova. A forma como isso acontecerá é um mistério; mas a 

ressurreição é uma certeza no horizonte do crente. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIUA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Jesus Cristo é o Primogénito dos mortos. 

A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 20, 27-38 

 
 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 27aproximaram-se de Jesus 

alguns saduceus — que negam a ressurreição 

— e fizeram-lhe a seguinte pergunta: 28«Mestre, 

Moisés deixou-nos escrito: ‘Se morrer a 

alguém um irmão, que deixe mulher, mas sem 

filhos, esse homem deve casar com a viúva, 

para dar descendência a seu irmão’. 29Ora 

havia sete irmãos. O primeiro casou-se e 

morreu sem filhos. 30O segundo e depois o 

terceiro desposaram a viúva; 31e o mesmo 

sucedeu aos sete, que morreram e não 

deixaram filhos. 32Por fim, morreu também a 

mulher. 33De qual destes será ela esposa na 

ressurreição, uma vez que os sete a tiveram 

por mulher?» 34Disse-lhes Jesus: Os filhos 

deste mundo casam-se e dão-se em 

casamento. 35Mas aqueles que forem dignos de 

tomar parte na vida futura e na ressurreição 

dos mortos, nem se casam nem se dão em 

casamento. 36Na verdade, já não podem morrer, 

pois são como os Anjos, e, porque nasceram 

da ressurreição, são filhos de Deus. 37E que os 

mortos ressuscitam, até Moisés o deu a 

entender no episódio da sarça ardente, quando 

chama ao Senhor 'o Deus de Abraão, o Deus 

de Isaac e o Deus de Jacob'. 38Não é um Deus 



de mortos, mas de vivos, porque para Ele 

todos estão vivos». 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

O episódio insere-se na estratégia dos inimigos de 

Jesus para encontrarem um pretexto a fim de «O 

surpreender em alguma palavra, para O entregarem ao 

poder e à jurisdição do governador» (Lc 20, 20); desta 

vez a armadilha não era de carácter politico, como a do 

tributo a César, mas de tipo religioso, uma questão que 

dividia os dois grupos judaicos mais influentes, o 

problema de saber qual era a sorte final dos que 

morriam; os fariseus admitiam a ressurreição, ao 

contrário dos saduceus, que a negavam. 

V. 28 – «Moisés deixou-nos escrito...» 

«Moisés deixou-nos escrito...» É a lei do levirato 

(levir, em latim significa cunhado), segundo a qual a 

viúva devia casar com o cunhado ou o parente mais 

próximo, caso tivesse ficado viúva sem ter filhos (cf. Dt 

25, 5 ss). O caso proposto, absolutamente inverosímil, é 

só para tornar mais flagrante o ridículo duma mulher 

com sete maridos e reforçar o embaraço em que Jesus 

é metido, já que a poliandria era então absolutamente 

inaceitável. 

V. 35 – «Não se casam». 

«Não se casam». O celibato apostólico não é 

uma instituição meramente funcional (estar plenamente 

disponível para o trabalho do Reino); com efeito, além 

de exprimir a total doação de Cristo à Igreja, sua 

Esposa, ele antecipa, como testemunho fortemente 

expressivo, a realidade perene da vida futura para além 

da morte. Eis o comentário do Papa João Paulo II: «A 

verificação – ‘quando ressuscitarem dentre os mortos..., 

não tomarão mulher nem marido’ – indica que há uma 

condição de vida, isenta de matrimónio, em que o 

homem, varão e mulher, encontra ao mesmo tempo a 

plenitude da doação pessoal e da intersubjetiva 

comunhão de pessoas, graças à glorificação de todo o 

seu ser psicossomático, na união perene com Deus. 

Quando a chamada à continência ‘para o Reino dos 

Céus’ encontra eco na alma humana, nas condições de 

temporalidade, isto é, nas condições em que as pessoas 

ordinariamente ‘tomam mulher e marido’ (v. 24), não é 

difícil captar nisso uma particular sensibilidade do 

espírito humano, que já nas condições da 

temporalidade parece antecipar aquilo de que o homem 

se tornará participante na ressurreição futura» 

(Audiência geral de 10/3/82). 

V. 36 – «Já não podem morrer, pois são  

como Anjos». 

«Já não podem morrer, pois são como 

Anjos». Neste mundo, o casamento tem por fim objetivo 

perpetuar a espécie, por isso, se na outra vida já não se 

morre, também a gente já não se casa, como os Anjos, 

que são imortais.  

V. 38 – «Para Jesus todos estão vivos». 

«Para Ele todos estão vivos». Jesus Cristo tira 

partido da expressão «o Deus de Abraão, o Deus de 

Isaac e o Deus de Jacob» para ensinar que, embora 

estes Patriarcas tenham morrido, permanece uma 

relação pessoal entre Deus e eles, pois vivem em Deus. 

Podemos concluir com verdade que as suas almas são 

imortais e que eles hão de ressuscitar com o seu corpo. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

 
 
 

 

1   
 

Pela nossa Diocese do Porto e suas comunidades, 

pelos fiéis que creem na ressurreição 

e pelos que têm plena confiança no Senhor, 

oremos, irmãos. 
 

2 
 

pelos que trabalham pela concórdia entre as nações, 

pelos que sofrem por amor da lei de Deus 

e pelos que não têm liberdade religiosa, 

oremos, irmãos. 
 

3 
 

pelas vítimas da violência e da guerra, 

pelos que sentem a solidão e a tristeza 

e pelos que creem na fidelidade do Senhor, 

oremos, irmãos. 
 

4 
 

pelos esposos que se amam um ao outro, 

pelos que deixaram morrer o seu amor 

e pelos jovens que escolheram o celibato 

por amor do Reino dos Céus, 

oremos, irmãos. 
 

5  
 

Pelos que entre nós sabem aceitar os outros, 

pelos que cumprem os mandamentos do Senhor 

e pelos que amam a Cristo nos mais pobres, 

oremos, irmãos. 
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Antífona da comunhão 
 

Salmo 22, 1-2 
 

O Senhor é meu pastor: nada me falta.  

Leva-me a descansar em verdes prados,  

conduz-me às águas refrescantes  

e reconforta a minha alma. 

 

      OU: 
 

Lc 24, 35 

Os discípulos reconheceram  

o Senhor Jesus ao partir o pão. 
  

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

O dom da vida é a suprema forma do amor. Na 

comunhão, preparamo-nos para entrar na dinâmica do 

dom de Cristo ao Pai e à humanidade. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

E foi a celebração da Ressurreição neste 

antepenúltimo domingo do ano litúrgico. A quantos 

viram reforçada sua esperança, deixamos os votos de 

um santo domingo. E fica uma semana para a Oração 

pelos Seminários Diocesanos. 
  

 

 
 

 

 

Tudo tem um fim… mas Deus 

permanece! 
 

1. – O que ressalta de imediato da Liturgia da 

Palavra, ora acabada de proclamar, é o tema do fim das 

coisas, ou seja, o tema escatológico. É o modo disposto 

pela Igreja para liturgicamente nos indicar (também) que 

estamos a chegar ao fim de mais um ano. 
  

2. – Sabemos, pela experiência e pela fé, que tudo o 

que é humano tem um fim. No início da era cristã, os 

cristãos acreditavam que a Parusia estava iminente: 

alguns cristãos afirmavam que este mundo estava a 

chegar ao fim e que Jesus estava para voltar e dar início 

a um mundo novo e a uma humanidade nova. Alguns 

estavam convencidos disto que sentiam que não valia a 

pena continuar a trabalhar. Perdiam tempo em 

coscuvilhices e viviam à custa dos outros, lançando no 

descrédito e no ridículo todos os crentes. 

A situação tomava-se cada vez mais preocupante e 

escandalosa. E Paulo foi obrigado a intervir. 

Na última parte da sua segunda Carta, avisa 

decididamente os Tessalonicenses. Recorda-lhes, em 

primeiro lugar, o exemplo da sua vida: “eu nunca fui um 

preguiçoso; nunca fui um peso para ninguém; anunciei o 

Evangelho gratuitamente e não aceitei esmolas. «Vós 

sabeis... que trabalhámos dia e noite, com esforço e 

fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós». 

Depois de ter apresentado o exemplo da própria 

vida, Paulo cita aos Tessalonicenses um provérbio 

popular: «Quem não trabalhar, também não deve 

comer» e, mais uma vez, lembra aos cristãos “que 

trabalhem tranquilamente para ganharem o pão que 

comem”. 

É, pois, na medida em que os cristãos assumem e 

se empenham nas realidades deste mundo, na medida 

em que realizam com qualidade o seu trabalho e 

cumprem na perfeição os seus deveres neste mundo, é 

que podemos edificar o “mundo novo” que Jesus veio 

inaugurar. 

Por isso, quem não trabalha, quem não põe à 

disposição dos irmãos todas as suas capacidades, não 

colabora na construção do reino de Deus. 
   

3. – É claro que este empenho pelas causas dos 

homens e mulheres do nosso mundo e do nosso tempo 

é, por vezes, uma tarefa ingrata. O próprio Jesus 

lembra-nos no Evangelho: «deitar-vos-ão as mãos e hão 

de perseguir-vos, entregando-vos às prisões. Causarão 

a morte a alguns e todos vos odiarão por causa do meu 

nome...» 

É, sem dúvida, uma caminhada de dificuldades, de 

lutas, onde o bem e o mal se confrontarão sem cessar; 

mas é um percurso onde o mundo novo irá surgindo e 

onde a semente do “Reino” irá germinando. 

Aos crentes pede-se que reconheçam os “sinais” do 

“Reino”, que se alegrem porque o “Reino” está presente 

e que se esforcem, todos os dias, por tornar possível 

essa nova realidade. A nossa vida não pode ser um ficar 

de braços cruzados a olhar para o céu, mas um 

compromisso sério e empenhado, de forma a que 

floresça o mundo novo da justiça, do amor e da paz. 

Jesus afirma que o importante é a perseverança na 

fé: «Assim tereis ocasião de dar testemunho»; «pela 

vossa perseverança salvareis as vossas almas». 
  

Concluindo, podemos hoje perceber uma coisa: para 

Cristo o que importa não é o fim do mundo nem o modo 

como acontecerá. Importa, isso sim, que até ao fim 

devemos colaborar na salvação que o Senhor nos 

oferece, testemunhando a nossa fé e perseverando na 

nossa esperança de que o que importa mesmo é Deus. 

É que tudo acaba, tudo passa... só Deus permanece! 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Fala o Santo Padre 

  
«Acreditar na ressurreição é essencial, para 

que cada um dos nossos atos de amor cristão 

não seja efémero nem um fim em si mesmo, 

mas se torne uma semente destinada a 

desabrochar no jardim de Deus.» 

  
[…] A Liturgia deste domingo convida-nos ainda a 

refletir sobre o mistério da ressurreição dos mortos. O 

Evangelho de Lucas (cf. 20, 27-38) apresenta-nos Jesus 

que se confronta com alguns saduceus, os quais não 

acreditavam na ressurreição e concebiam a relação com 

Deus só na dimensão da vida terrena. E, por 

conseguinte, para ridicularizar a ressurreição e pôr 

Jesus em dificuldade, submeteram-lhe um caso 

paradoxal e absurdo: uma mulher que tivera sete 

maridos, todos irmãos, os quais morreram um depois do 

outro. Eis então a pergunta maliciosa dirigida a Jesus: 

aquela mulher, na ressurreição, de quem será esposa? 

(v. 33)? 

Jesus não cai na cilada e reafirma a verdade da 

ressurreição, explicando que a existência depois da 

morte será diversa da terrena. Ele faz compreender aos 

seus interlocutores que não é possível aplicar as 

categorias deste mundo às realidades que vão além e 

são maiores daquilo que vemos nesta vida. Com efeito 

diz: «Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em 

casamento, mas as pessoas que merecem alcançar a 

ressurreição e a vida futura nem hão de casar, nem ser 

dados em casamento» (v. 34-35). Com estas palavras, 

Jesus pretende explicar que neste mundo vivemos de 

realidades provisórias, que acabam; ao contrário no 

além, depois da ressurreição, já não teremos a morte 

como horizonte e viveremos tudo, também os vínculos 

humanos, na dimensão de Deus, de modo transfi-

gurado. Inclusive o matrimónio, sinal e instrumento do 

amor de Deus neste mundo, resplandecerá transfor-

mado em plena luz na comunhão gloriosa dos santos no 

Paraíso. 

Os «filhos do céu e da ressurreição» não são 

poucos privilegiados, mas são todos os homens e todas 

as mulheres, porque a salvação que Jesus trouxe é para 

cada um de nós. E a vida dos ressuscitados será 

semelhante à dos anjos (cf. v. 36), ou seja, toda imersa 

na luz de Deus, toda dedicada ao seu louvor, numa 

eternidade cheia de júbilo e de paz. Mas atenção! A 

ressurreição não é só o facto de ressuscitar depois da 

morte, mas é um novo género de vida que já 

experimentamos no hoje; é a vitória sobre o nada que já 

podemos antegozar. A ressurreição é o fundamento da 

fé e da esperança cristã! Se não houvesse a referência 

ao Paraíso e à vida eterna, o cristianismo reduzir-se-ia a 

uma ética, a uma filosofia de vida. Ao contrário, a 

mensagem da fé cristã vem do céu, é revelada por Deus 

e vai além deste mundo. Acreditar na ressurreição é 

essencial, para que cada um dos nossos atos de amor 

cristão não seja efémero nem um fim em si mesmo, mas 

se torne uma semente destinada a desabrochar no 

jardim de Deus, e produzir frutos de vida eterna. 

A Virgem Maria, rainha do céu e da terra, nos 

confirme na esperança da ressurreição e nos ajude a 

fazer frutificar em obras boas a palavra do seu Filho 

semeada nos nossos corações. 
 

Papa Francisco, Angelus,  

Praça São Pedro, novembro de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 09 – Dedicação da Basílica de Latrão. 

Dia 10 – S. Leão Magno (Papa e Doutor da Igreja). 

Dia 11 – S. Martinho de Tours (Bispo). 

Dia 12 – S. Josafat (Bispo e Mártir). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

 Comércio no deserto 
 

Jericó, denominada também a cidade das palmeiras, 

era a porta do deserto e estava levantada junto a um 

oásis ao qual dão vida vários mananciais. Obtinha as 

suas riquezas cobrando impostos às caravanas que 

chegavam do Oriente trazendo: incenso, especiarias, 

tecidos, sésamo…  

Existiam cidades no deserto cuja missão era 

sustentar o comércio (Avdat, Arad, Mampsit). 

Dispunham de zonas francas chamadas «khan» para 

armazenar produtos. Jericó era uma cidade de 

contrastes. Nela enriquecia Zaqueu cobrando impostos 

e mendigava Bartimeu, o cego. A ambos Jesus ofereceu 

a salvação. 
 

 

 
 

 

 

Recomeça – (10) 
 

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”   . 
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Nada muda se nós não mudarmos primeiro. 

(…continuação) 
 

Acredito, pela minha experiência de vida e pelo que 

aprendi, que o maior medo que temos de Recomeçar é 

o medo que temos de ser bem-sucedidos. 

Já vos consigo ouvir: «Ó Sofia, isso não faz sentido 

nenhum! Alguma vez as pessoas têm medo de ser bem-

sucedidas? As pessoas têm medo é de falhar!» 

É. 

As pessoas têm medo de falhar porque as pessoas 

não acreditam que são capazes. E não acreditam que 

são capazes porque ao longo do caminho vão-se 

convencendo (e deixando convencer) de um conjunto de 

crenças que as limitam: medo de não serem 

suficientemente boas. 
 

(continua…) 

 
(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, ajuda-nos a passar por esta Terra 

cuidando e defendendo a vida. 
 

Livra-nos da contaminação que polui o ar, o corpo 

e o coração.  
 

Dá-nos forças para construir um mundo onde seja 

possível viver.  
 

Dá-nos capacidade para nos admirarmos diante 

das coisas simples.  
 

Dá-nos um coração amplo para acolher a todos.  
 

Senhor, ajuda-nos a passar por esta Terra 

cuidando e defendendo a vida. 
 

 

 
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de novembro, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 
 

– Pelas crianças que sofrem. 
 

Rezemos para que as crianças que sofrem – as que 

vivem na rua, as vítimas das guerras, os órfãos – 

possam ter acesso à educação e possam redescobrir o 

afeto de uma família. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

 

.   1   .       
 

No dia de S. Pedro (29.6), vai ver o olivedo.  
Se vires um bago, conta um cento. 

 

.   2   .       
 

 Por S. Pedro (29.6),  

fecha o rego. 
 

.   3   .       
 

 Por Santa Marinha (18.7),  

vai ver a tua vinha. 
 

.   4   .       
 

 Por Santa Ana (26.7),  
limpa a pragana. 

 

.   5   .       
 

 Por S. Gens (25.8),  

vareja as nozes se as tens. 
 

.   6   .       
 

 Chuva por Santo Agostinho (26.8),  

é como se chovesse vinho. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana, nenhuma das três paróquias 

(Carvalhosa, Eiriz e Figueiró), registam aniversários dos 

seus Leitores.  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Neto quer saber 
 

– Avozinha – pergunta o neto – estava na arca de 

Noé quando se deu o dilúvio? 

– Não, meu filho – respondeu a velhinha. 

– Então que fez para se safar? 
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No Céu 
 

Entre amigos: 

– Quando algum de nós morrer, o primeiro que 

morrer volta e conta para o outro se tem futebol no céu? 

Ficou o compromisso entre ambos. Um dia, num 

grave acidente um deles morreu e, como combinado, 

ele veio do céu e falou para o amigo. 

– Olha meu amigo, eu tenho duas notícias para te 

dar! 

E o amigo ansioso perguntou: 

– Qual é a primeira notícia? 

– A primeira é que tem futebol no céu. 

– E a segunda? 

– A segunda é que tu estás escalado para o jogo de 

domingo. 

 

No manicómio 
 

Um maluco não parava de gritar: 

– Sou um rinoceronte, sou um rinoceronte! 

O médico já farto de ouvir o maluco gritar, foi junto 

dele, agarrou-lhe pelas orelhas e perguntou: 

 – Por que raio estás tu a dizer que és um 

rinoceronte? 

– Porque tenho um corno à minha frente!!! 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
06-11-2022 

 XXXII Domingo do Tempo Comum 

 

C A R V A L H O S A   
 

   LEITORES      
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

AVISOS João Miguel Paula Carvalho 

1.ª LEITURA Céu Fernandes José Meireles 

2.ª LEITURA Armanda Nunes Natália Silva 

ORAÇÃO UNIV. João Miguel Paula Carvalho 
 

 
 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 
 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Glória Martins José M.ª Matos 

LOCAL - 2   Manuel Santos José Meireles 

LOCAL - 3 Rosa Matos Alzira Nunes 

LOCAL - 4 Manuel Leão Maria José 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

M. E. C. 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Jorge David Assunção Matos 

2.ª Leitura Carla Paula Meireles 

Oraç. Univ. Inês Pacheco Mónica Gonçalves 
 

 

 

E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Olga José Pedro 

2.º MEC Conceição Paula 

3.º MEC Maria José Antero 
 

 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 

Há três coisas que nunca voltam atrás:  

a palavra proferida, a bala atirada e  

a oportunidade perdida.  
 

(Provérbio de China) 
 

 

 

Este jornal foi concluído em 28 de outubro 

JORNAL DO LEITOR 
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