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XXXIII Domingo Comum 
 
Todos os seres que vemos na terra têm um arco de 

vida, uma duração limitada e, por fim, morrem e 

desaparecem. Acontece assim com os animais e com 

as árvores. Todos os anos, a natureza renova-se. 

E connosco, o que acontece? Assistimos à morte 

das pessoas, de tal modo que a população da freguesia 

se renova continuamente: desaparecem uns e 

aparecem outros. 

Depois disto não acontece mais nada? Somos como 

as árvores e os animais? 

A Liturgia da Palavra deste Penúltimo Domingo do 

Ano Litúrgico levanta o véu do nosso futuro. Acolhamos 

a luz que nos vem da Revelação, pela Palavra de Deus 

que é proclamada neste XXXIII Domingo Comum. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Jer 29, 11.12.14 
 

Os meus pensamentos são de paz  

e não de desgraça, diz o Senhor.  

Invocar-Me-eis e atenderei o vosso clamor,  

e farei regressar os vossos cativos  

de todos os lugares da terra. 
  

 

 
 

 

 

Introdução 
 
Quando se verificam perturbações políticas, quando 

há guerras, fome, pestilencias e a situação de miséria 

se torna intolerável, difundem-se facilmente vozes sobre 

o fim do mundo. Para dar crédito aos seus delírios, os 

adeptos das seitas fundamentalistas evocam alguns 

textos bíblicos. O mais citado é o seguinte: «Fica 

sabendo que, nos últimos dias, surgirão tempos difíceis. 

As pessoas tornar-se-ão egoístas, interesseiras, 

arrogantes, soberbas, blasfemas, desrespeitadoras dos 

pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, 

caluniadoras, descontroladas, desumanas e inimigas do 

bem, traidoras, insolentes, orgulhosas e mais amigas 

dos prazeres do que de Deus» (2 Tm 3,1-4). 

Ora, estas situações de desalento encontram-se em 

todas as épocas, de modo que quem quer fazer 

previsões sobre o fim do mundo não tem dificuldade em 

estabelecer datas. É o exemplo do que fazem (ou 

fizeram) as Testemunhas de Jeová.  

“Os últimos tempos”, para os autores do Novo 

Testamento, não são os que virão daqui a milhões de 
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anos, mas aqueles que estamos a viver, aqueles que 

tiveram início com a Páscoa. 

Não é fácil entender o sentido daquilo que está a 

acontecer nestes “últimos tempos”. Os nossos olhos 

estão, por assim dizer, velados, embaciados. 

Demasiadas realidades permanecem envolvidas em 

mistério: desgraças, absurdos inexplicáveis, 

contradições, sinais de morte. É difícil ver um projeto de 

Deus em tudo isto. 

Utilizando uma linguagem e imagens apocalípticas, 

Jesus quer tirar o véu que nos impede de ver o mundo 

com os olhos de Deus. Quando Ele parece anunciar o 

fim do cosmo, não se refere «ao» fim do mundo, mas 

está a ajudar-nos a entender «o» fim do mundo. 

Apocalipse não significa catástrofe, mas sim 

revelação, desvendamento. 

Precisamos que a palavra de Cristo nos ilumine e, 

entre os sarrabiscos traçados pelos homens, nos 

permita ver os traços da obra-prima que o Senhor está a 

pintar. 

Coragem, levanta a cabeça! 
 

– Senhor, fica perto de mim, em ti eu pus a minha 

confiança. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Ml 3, 19-20a (Vulgata 4, 1-2a) 

 

MONIÇÃO: 

 

O profeta Malaquias dirige-se ao Povo de Deus dominado 

pelo desânimo e anuncia-lhe o Dia do Senhor. 

Cada um de nós deve preparar no dia a dia, por boas 

obras, esse encontro definitivo com Deus que nos há-de 

julgar.                           

  

LEITURA: 

 
 

 

 

 

 

Leitura da Profecia de Malaquias 
 

19Há-de vir o dia do Senhor, ardente como 

uma fornalha; e serão como a palha todos os 

soberbos e malfeitores. O dia que há de vir os 

abrasará – diz o Senhor do Universo – e não 

lhes deixará raiz nem ramos. 20aMas para vós 

que temeis o meu nome, nascerá o sol de 

justiça, trazendo nos seus raios a salvação. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
A Leitura é tirada do final do profeta Malaquias: são 

os dois primeiros versículos do capítulo 4 da Vulgata; na 

bíblia Hebraica e na Neovulgata, o capítulo 3 tem mais 7 

versículos (Mal 3, 19-34) que correspondem a Mal 4, 1- 7. 

O profeta da época persa volta a insistir na doutrina dos 

profetas pré-exílicos acerca do dia de Yahwé, como dia 

de juízo, de castigo e terror para os maus, e de salvação 

para os que temem a Deus. Para estes «nascerá o sol 

de justiça – o Messias – trazendo a salvação nos seus 

raios, (à letra: nas suas asas; as asas do Sol são uma 

bela metáfora para designar os seus raios). 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 97 (98), 5-9 (R. cf. 9) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo que a liturgia nos propõe como resposta à 

interpelação do Espírito Santo, o texto do profeta Malaquias é 

um hino ao Deus Altíssimo, infinitamente bondoso e 

omnipotente. 

Neste final do Ano Litúrgico louvemo-l’O por todas as 

graças que nos tem concedido e peçamos-Lhe a graça de 

correspondermos com fidelidade ao Seu Amor. 

  

REFRÃO: 
 

O SENHOR VIRÁ GOVERNAR COM JUSTIÇA. 
  

     OU: 
 

O SENHOR JULGARÁ O MUNDO COM JUSTIÇA. 
  

SALMO: 

 
Cantai ao Senhor ao som da cítara, 

ao som da cítara e da lira; 

ao som da tuba e da trombeta, 

aclamai o Senhor, nosso Rei. 
  

Ressoe o mar e tudo o que ele encerra, 

a terra inteira e tudo o que nela habita; 

aplaudam os rios 

e as montanhas exultem de alegria. 
  

Diante do Senhor que vem, 

que vem para julgar a terra; 

julgará o mundo com justiça 

e os povos com equidade. 
 

 

 
 

JORNAL DO LEITOR 
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Segunda Leitura 
2 Ts 3, 7-12 

 

 

MONIÇÃO: 

 
Um boato de que estaria para breve o fim do mundo lançou 

alguns cristãos da igreja de Tessalónica na ociosidade. 

São Paulo procura corrigir este erro, lembrando-lhes como 

ele próprio trabalhou intensamente para se sustentar e chega 

mesmo a dizer: Quem não trabalha não tem direito de comer. 

 

LEITURA: 

 
 
 

 

 

 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Tessalonicenses 
 

Irmãos: 7Vós sabeis como deveis imitar-nos, 

pois não vivemos entre vós desordena-

damente, 8nem comemos de graça o pão de 

ninguém. Trabalhámos dia e noite, com esforço 

e fadiga, para não sermos pesados a nenhum 

de vós. 9Não é que não tivéssemos esse 

direito, mas quisemos ser para vós exemplo a 

imitar. 10Quando ainda estávamos convosco, já 

vos dávamos esta ordem: quem não quer 

trabalhar, também não deve comer. 11Ouvimos 

dizer que alguns de vós vivem na ociosidade, 

sem fazerem trabalho algum, mas ocupados 

em futilidades. 12A esses ordenamos e 

recomendamos, em nome do Senhor Jesus 

Cristo, que trabalhem tranquilamente, para 

ganharem o pão que comem. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
São Paulo, em face da falsa ideia da iminência 

da parusia, ou segunda vinda de Cristo, que circulava 

em Tessalónica e que levava alguns à ociosidade e ao 

desinteresse pelo trabalho (cf. 2 Tes 2, 2), vê-se forçado 

a falar com energia acerca da necessidade de trabalhar. 

Recorre mesmo à ironia: «quem não quer trabalhar, 

também não deve comer!» (v. 10). Como se vê, a fé 

pregada pelos Apóstolos nada tinha de alienante, mas 

tudo ao contrário. 

V. 10 – «Quando ainda estávamos 

convosco…». 

«Quando ainda estávamos convosco…». Daqui se 

deduz que a doutrina sobre o trabalho tinha grande 

importância na pregação de São Paulo, pois já a tinha 

pregado durante a rápida evangelização da cidade de 

Tessalónica. 
 

 

 
 

 
 

 
Aclamação ao Evangelho 

Lc 21, 28 
 

 

MONIÇÃO: 

 
O Evangelho enche o nosso coração de esperança e 

alegria, porque nos promete a libertação completa. 

Abramos o coração à Palavra de Deus que está a ser 

proclamada para nós e aclamemos o Evangelho com um 

cântico e alegria. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Erguei-vos e levantai a cabeça, 

porque a vossa libertação está próxima. 
 

 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Lc 21, 5-19 

 

 

EVANGELHO: 

 
 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 5comentavam alguns que o 

templo estava ornado com belas pedras e 

piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: 6«Dias 

virão em que, de tudo o que estais a ver, não 

ficará pedra sobre pedra: tudo será 

destruído». 7Eles perguntaram-Lhe: «Mestre, 

quando sucederá isto? Que sinal haverá de 

que está para acontecer?» 8Jesus respondeu: 

«Tende cuidado; não vos deixeis enganar, pois 

muitos virão em meu nome e dirão: ‘Sou eu’; e 

ainda: ‘O tempo está próximo’. Não os sigais.  
9Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, 

não vos alarmeis: é preciso que estas coisas 



aconteçam primeiro, mas não será logo o 

fim». 10Disse-lhes ainda: «Há de erguer-se povo 

contra povo e reino contra reino. 11Haverá 

grandes terramotos e, em diversos lugares, 

fomes e epidemias. Haverá fenómenos 

espantosos e grandes sinais no céu. 12Mas 

antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão 

de perseguir-vos, entregando-vos às 

sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à 

presença de reis e governadores, por causa do 

meu nome. 13Assim tereis ocasião de dar 

testemunho. 14Tende presente em vossos 

corações que não deveis preparar a vossa 

defesa. 15Eu vos darei língua e sabedoria a que 

nenhum dos vossos adversários poderá 

resistir ou contradizer. 16Sereis entregues até 

pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. 

Causarão a morte a alguns de vós 17e todos 

vos odiarão por causa do meu nome; 18mas 

nenhum cabelo da vossa cabeça se 

perderá. 19Pela vossa perseverança salvareis 

as vossas almas. 
 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Para compreendermos melhor o «discurso 

escatológico» do Senhor nos três Sinópticos temos de 

ter em conta, por um lado, o estilo apocalíptico já usado 

nos Profetas e muito em voga na época, em que se 

recorria sistematicamente a imagens arrojadas, como 

convulsões cósmicas – fenómenos espantosos e 

grandes sinais no céu (v. 11) –, a anunciar a chegada 

do supremo Juiz. Por outro lado, na mentalidade 

judaica, que era a dos discípulos, a destruição do 

Templo era inseparável do fim do mundo e do juízo final 

(2.ª vinda de Cristo). Jesus não pretende esclarecer 

definitivamente esta questão teorética e curiosa, nem o 

autor inspirado que, apesar do seu estofo de historiador, 

não devia estar em condições de fazer uma destrinça 

perfeita do que se refere ao fim de Jerusalém e ao fim 

do mundo. Com efeito, ainda que São Lucas seja mais 

minucioso nos pormenores relativos ao fim do Templo, 

não é certo que tenha escrito o seu Evangelho após 

estes acontecimentos do ano 70 e, em qualquer dos 

casos, é de uma grande fidelidade às fontes. 

Nos Evangelhos os dois acontecimentos não se 

confundem, mas também não se destrinçam 

perfeitamente, o que até pode ser intencional, se 

considerarmos que a destruição do Templo e da cidade 

de Jerusalém são como que uma figura, um símbolo e 

um sinal da catástrofe do fim do mundo. Também, dado 

o género apocalíptico, não podemos concluir que o fim 

do mundo será mesmo uma catástrofe, como por vezes 

se pensa. O fim de Jerusalém não foi catástrofe para os 

cristãos que, avisados por este discurso, tinham 

abandonado a cidade a tempo e se viram mais livres da 

fúria dos judeus. O fim do mundo só pode ser temível 

para os inimigos de Deus, que põem toda a sua única 

esperança num mundo que inexoravelmente se lhe 

escapará; para os que amam a Deus, «todas as coisas 

concorrerão para o bem» (Rom 8, 28) e nenhum 

cabelo… se perderá (v. 18). 

V. 7 – «Quando será tudo isto?» 

«Quando será tudo isto?» Jesus não é um adivinho 

que está à disposição dos seus para lhes satisfazer a 

natural curiosidade acerca do futuro. Jesus é 

o Mestre que sente necessidade de acautelar os seus 

discípulos das graves dificuldades que hão de surgir, a 

fim de que estes, já prevenidos, não venham a 

desanimar: «Não vos deixeis enganar» (v. 8); «não vos 

alarmeis» (v. 9). 

V. 9 – «É preciso que estas coisas aconteçam. 

«É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, 

mas não será logo o fim». Jesus não quer que 

consideremos as catástrofes e perseguições de que fala 

como sinais dum fim do mundo imediato! O Evangelho 

há de estender-se a toda a gente e a todos os lugares, 

não num mar de rosas e num condicionalismo ideal e 

privilegiado, mas precisamente no meio de todas as 

dificuldades, mesmo as proverbialmente tidas como as 

maiores – guerras, grandes terramotos, fomes e 

epidemias (vv. 10-11) – e no meio das perseguições. 

Jesus só exige dos seus uma fé grande: «Não os 

sigais» (v. 8), «não vos alarmeis» (v. 9), e 

«perseverança» (v. 19). 

No texto cruzam-se três planos: a destruição de 

Jerusalém, o tempo intermédio e o fim dos tempos. 

Jesus quer que nos centremos no tempo que nos toca 

viver, o tempo intermédio, que exige uma série de 

atitudes: «não vos deixeis enganar» (v. 8), «não vos 

alarmeis» (v. 9), «tereis ocasião de dar testemunho» (v. 

12-13), «perseverança» (v. 19). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

 

 

 

1         .     
 

Pelos pastores e fiéis da santa Igreja, 

perseguidos por causa do nome de Jesus,  

para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria,  

oremos ao Senhor. 
 

2 
 

Pelos que sofrem as injustiças de outros homens  

e pelas vítimas de flagelos naturais,  

 para que Deus os ampare na provação,    

 oremos ao Senhor. 



 

3 
 

Pelos que trabalham dia e noite com esforço  

e por todos os que estão desempregados, 

para que a ninguém falte o pão de cada dia,  

oremos ao Senhor. 
 

4 
 

Pelos homens angustiados pelo futuro 

ou tentados pelos muito messianismos, 

para que Jesus se lhes revele e lhes dê a paz,  

oremos ao Senhor. 
 

5 
 

Por todos os cristãos desta Paróquia  

e pelos que se reúnem cada Domingo em assembleia,  

para que o Espírito lhes renove os corações,  

oremos ao Senhor. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 72, 28 
 

A minha alegria é estar junto de Deus,  

buscar no Senhor o meu refúgio. 

  

     OU: 
 

Mc 11, 23.24 
 

Tudo o que pedirdes na oração  

ser-vos-á concedido, diz o Senhor. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Transportemo-nos em espírito ao Cenáculo, na noite 

de Quinta Feira Santa. O que vai acontecer agora 

connosco, aconteceu já com os Apóstolos quando foi 

instituída a Santíssima Eucaristia. Também a cada um 

de nós diz O Senhor: O que eu faço, não o podeis 

compreender agora. 

É tão grande o amor de Deus, ao dar-Se-nos em 

Alimento, que só no Céu compreenderemos esta 

maravilha. Recebamos o Senhor do universo com fé, 

amor e devoção. 
 

 

 

Todos vos odiarão por causa do meu nome;  

mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. 

Pela vossa perseverança  

salvareis as vossas almas. 
 

(Lc 21, 17-19) 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Preparemos o nosso encontro com o Senhor, 

quando Ele vier julgar-nos, com as boas obras de cada 

dia. 

Ajudemos os nossos irmãos a esperar com alegria e 

generosidade a vinda do Senhor. 
  

 

 
 

 

 O dia do Senhor 
  

O encontro com Deus. 

«Há de vir o dia do Senhor, ardente como uma 

fornalha; e serão como a palha todos os soberbos e 

malfeitores. O dia que há de vir os abrasará – diz o 

Senhor do Universo – e não lhes deixará raiz nem 

ramos.» 

Depois do cativeiro em Babilónia. o Templo de 

Jerusalém, que tinha sido profanado, pilhado e 

destruído por Nabucodonosor, o entusiasmo pela 

reconstrução, todavia, tinha arrefecido; as pessoas 

estavam desanimadas, porque tinham posto a 

esperança numa restauração na glória da sua nação, e 

isto não estava a acontecer, pelo que muitos se 

convenciam de que Deus não estava a cumprir as 

promessas que fizera. 

Como consequência desta mentalidade errada, o 

Povo havia caído na apatia religiosa e na absoluta falta 

de confiança em Deus… Duvidava do amor de Deus 

para com eles, da sua justiça, do seu interesse pelo 

Povo de Deus. 

Na raiz desta atitude estava uma esperança errada, 

limitada à vida na terra e à espera de bens 

exclusivamente terrenos. 

Uma falsa esperança em Deus – quando não 

queremos nem esperamos o que Deus nos promete e 

nos dá – pode levar a uma crise de fé, como nestes 

tempos do Antigo testamento. 

Malaquias – que significa “mensageiro de Deus” – 

quer ajudar o seu Povo de Judá está a desviar-se da 

vontade de Deus. Coloca cada uma diante das suas 

responsabilidades para com Jahwéh e para com o 

próximo, exige a conversão do Povo e a reforma da vida 

cultual. 

Para o chamar à responsabilidade, fala do Dia do 

Senhor – Dia do Julgamento – em que brilhará a 

santidade de Deus. Anuncia o fogo que purifica e 

renova, mas não o fim do mundo. 

O profeta fala do Dia do Senhor para designar o 

momento da intervenção de Deus na história, o 

momento em que Jahwéh vai oferecer ao seu Povo a 

salvação definitiva… 

Há uma inegável descristianização da Europa que 

levou o Evangelho a outros mundos. Também acontece  
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o mesmo connosco, porque o mundo é “uma aldeia 

global.” Onde estão os portugueses que levaram o 

Evangelho ao Brasil, à Índia e aos povos da África, além 

de outras terras? 

Mais uma vez, o Senhor convida-nos a levantar a 

cabeça para olhar em frente – e não apenas para este 

momento que passa – para acertarmos o caminho. 

A nossa vida na terra chegará ao fim; para uns mais 

cedo, para outros, com mais idade. Mas em qualquer 

dos casos não estaremos por cá muito tempo. 

Com a morte, acaba-se o tempo de escolha, de 

merecer, de preparação de uma eternidade feliz ou 

infeliz. 

O Senhor manda-nos ouvir o GPS: o que nos diz a 

Igreja e a nossa consciência, se ela está bem formada 

doutrinalmente. 

Combatamos a nossa tendência doentia para cuidar 

apenas do exterior, do que se vê, das aparências. 

Sabendo que cada um de nós é, desde o Batismo, 

um Templo da Santíssima Trindade, em que estado se 

encontra? 

É possível que tenha sido assaltado pelo demónio e 

esteja profanado pelo pecado. 

Seremos julgados. 

«Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o 

sol de justiça, trazendo nos seus raios a salvação.» 

É uma verdade de fé que prestaremos contas da 

nossa vida. Será uma avaliação séria, sem fingimento, 

para nos ser atribuído o prémio ou – o que Deus não 

permita – o castigo eterno. 

A doutrina da Igreja ensina-nos que seremos 

julgados duas vezes. A segunda vez não será para 

corrigir a primeira, como acontece, às vezes, nos 

tribunais humanos, mas para tornar pública a sentença 

proferida no primeiro. 

– Juízo particular. Imediatamente depois da 

morte, terminado o tempo de escolha livre e de 

merecimento, seremos julgados. 

Muitas vezes pensamos no juízo final da nossa vida 

à maneira dos julgamentos humanos. Será muito mais 

simples o juízo particular. Num instante, como numa 

iluminação repentina, veremos as graças recebidas e o 

como lhes correspondemos. Veremos então que Deus é 

justo na sentença que profere sobre a nossa vida. 

Muitas pessoas que estiveram no chamado 

“corredor da morte” testemunham esta mesmo 

iluminação interior. 

Há uma referência decisiva nesse momento: morrer 

na graça de Deus. Os que morrem em pecado mortal, 

sem a vida da graça, não podem mais voltar atrás na 

sua escolha. Com imensa pena, Deus tem de Se 

resignar à escolha que fizeram. 

Os que morrem na graça de Deus, com a vida de 

Cristo Ressuscitado vão para o Céu para sempre, 

embora possam precisar de purificação no Purgatório. 

Ele é o estado em que nos purificamos e embelezamos, 

antes de entrarmos no Banquete das núpcias eternas. 

É doutrina e fé que a alma entra logo depois da 

morte na felicidade do Céu – com ou sem purificação no 

Purgatório – ou (o que Deus não permita) no terror sem 

fim do inferno. 

– Juízo universal. No fim do mundo há o juízo 

universal. É um juízo de todos, e em público. O efeito 

mau de muitos pecados – escândalos, livros maus, etc. 

– continua a fazer mal, depois da morte do seu autor. 

Além disso, nesta vida muitas vezes os santos são 

injustiçados e os criminosos e pecadores cobrem-se de 

honras. O juízo final fará brilhar a verdade e a justiça 

diante de todos os olhares. 

Então aparecerá com clareza as graças que 

recebemos e a nossa correspondência. A parábola dos 

talentos ajuda-nos a compreender esta verdade. 

– Preparar o juízo. Devemos preparar 

cuidadosamente este encontro decisivo com Deus, 

destruindo as faturas de dívidas – os pecados por 

pensamentos, desejos, obras e omissões – por 

confissões bem feitas e com atos de contrição. 

Queremos viver de tal modo que o Senhor sorria 

quando olhar a nossa vida para nos julgar. 

A vida, tempo de merecer. 

«Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não 

vivemos entre vós desordenadamente, nem comemos 

de graça o pão de ninguém. [...]. Quando ainda 

estávamos convosco, já vos dávamos esta ordem: quem 

não quer trabalhar, também não deve comer.» 

É doutrina de fé que esta vida é um tempo de 

escolha e de merecimento para a vida eterna. Não 

estamos no mundo por acaso. Deus chamou-nos à vida, 

com amor infinito, para nos tornar herdeiros do Céu. 

Mas quer que esta escolha seja livre, feita pelas 

nossas obras de cada dia, e respeita imensamente a 

nossa liberdade, embora Lhe custe a nossa escolha 

errada. Algo de semelhante acontece com os pais 

quando os filhos dão passos errados na vida. 

As obras que praticamos nesta vida. Com 

conhecimento, vontade e liberdade, podem ser de várias 

espécies: 

– Obras vivas. São as que fazemos em estado de 

graça – mesmo que tenha sido recuperada por um ato 

de contrição perfeita, com o desejo implícito da 

confissão sacramental – e que, portanto, vão 

acumulando uma “conta” de merecimentos no coração 

de Deus. 

– Obras mortas. São aquelas que as pessoas 

realizam em pecado mortal. Não lhes é atribuído 

qualquer merecimento. No entanto, devemos realizá-las, 

para atrair sobre nós a graça da conversão. Quando 

uma pessoa vive em situação de pecado deve realizar o 

maior número possível de obras de caridade, de 

misericórdia. 

– Obras mortificadas. São as obras meritórias 

que a pessoa tinha feito na graça de Deus, mas que, ao 
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cometer um pecado mortal, esses merecimentos ficam 

suspensos, à maneira de uma conta bancária 

congelada. Ela existe e quando for descongelada, a 

pessoa fica na sua posse. 

– Obras redivivas (ressuscitadas, no seu mérito). 

São as obras que tinham sido tiradas da nossa conta de 

merecimentos, por causa de um pecado grave e que 

voltam à nossa posse, depois do arrependimento e de 

uma confissão bem feita.  
 

 

 
 

 

 

A esperança que devemos ter 
 

 

As falsas esperanças. 

«Naquele tempo, comentavam alguns que o templo 

estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. 

Jesus disse-lhes: “Dias virão em que, de tudo o que 

estais a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo será 

destruído”.» 

A esperança não é apenas uma afirmação teórica, 

separada da nossa vida. A esperança, boa ou má, move 

os nossos passos como um íman à limalha de ferro, 

como um motor invisível que nos faz correr em frente. 

Por isso, se queremos avaliar o sentido que leva a 

nossa vida, temos de mergulhar mais fundo dentro de 

nós, para perscrutar os nossos desejos. 

Dentro de nós há uma sequência lógica: as 

carências de que temos consciências, os desejos, logo 

secundados pela esperança. 

– A virtude da esperança. A esperança é uma 

virtude que tem estas duas componentes: desejo de 

alguma coisa que nos falta; e a confiança de que não 

nos faltarão os meios para a alcançar. 

Uma pessoa sem desejos e carências significaria 

que ela está perfeitamente bem e não precisa de mais 

nada; ou então, que vive inconsciente do que lhe falta. 

Esta virtude é constituída por um desejo e a 

confiança de que o vamos realizar. 

Desejar o Céu e ter confiança de que o vamos 

alcançar, mas sem nada fazer para isso, é presunção de 

se salvar sem merecimentos. É um fruto daninho da 

soberba. 

 Deixar-se apanhar pelo desânimo de se salvar até 

ao ponto de se convencer que não se vai conseguir, é 

desesperação de salvação. 

Quando desejamos salvar-nos e nos esforçamos por 

isso, apoiamos a nossa confiança na bondade de Deus. 

– Esperança e formação. Ninguém ama nem 

deseja o que não conhece. A falta de desejos pode vir 

exatamente da falta de formação. Uma pessoa que 

nunca conheceu outra casa. Senão a mísera choupana 

em que vive, nem outra alimentação alem do pobre 

caldo mal feito e sem vitaminas, pode passar a vida sem 

desejar mais nada. 

A Palavra de Deus, a formação doutrinal é 

indispensável para que tenhamos a virtude da 

esperança porque nos ajuda a descobrir a nossa 

indigência e dela se serve o Espírito Santo para 

despertar em nós desejos de melhorar 

– Falsas esperanças. A publicidade destina-se a 

excitar os nossos desejos, mas estes nem sempre são 

bons. 

Às vezes, os desejos empurram-nos mesmo num 

sentido contrário àquele em que devemos caminhar, 

porque procuramos o que é mau para nós. 

Assumimos assim, na vida, falsas esperanças. É um 

pico o drama do burro carregado que estuga o trote para 

chegar à couve que via pendurada à sua frente, mas 

nunca chega a alcançá-la. Além de nos empurrarem 

para o mal, fazem-nos esquecer a verdadeira esperança 

de salvação que devemos ter. 

Toda a esperança que vai contra ou nos distrai desta 

esperança fundamental da nossa salvação, é má e 

causa-nos dano. 

Devemos, portanto, avivar a nossa esperança no 

Céu – meta da nossa caminhada na terra – e fazer o 

que está ao nosso alcance para ir para lá. 

Atenção aos sinais. 

«Eles perguntaram-lhe: “Mestre, quando sucederá 

isso? Que sinal haverá de que está para acontecer?” 

Jesus respondeu: “Tende cuidado; não vos deixeis 

enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: “sou 

eu”; e ainda: “O tempo está próximo”. Não os sigais.”» 

O Senhor desperta a nossa esperança por meio de 

sinais que nos envia continuamente, para não nos 

extraviarmos no caminho do Céu. 

Perder-se no caminho para uma terra de que vamos 

à procura é sempre doloroso e implica, pelo menos, 

voltar a um ponto certo e recomeçar. A isto chamamos, 

na ascética cristã, conversão pessoal. São os grandes 

sinais que nos orientam. 

– Jesus Cristo. Os nossos navegadores da era 

de quinhentos orientavam-se pelo sol, de dia e de noite, 

pelas estrelas. Inventaram até e aperfeiçoaram o 

astrolábio, para uma mais segura orientação. 

O primeiro Grande Sinal que o Pai nos oferece para 

nos guiar da terra ao Céu – meta da nossa esperança – 

é o Seu Filho. 

Deus ama-nos tanto que nos deu o Seu Filho para 

nos reabrir as portas do Céu, pela Sua Paixão, Morte e 

ressurreição e para nos ensinar – pela Sua Palavra – o 

caminho para lá. 

Daí que é imprescindível conhecer a Cristo pela fé. 

Precisamos de ler e meditar O Evangelho com 

frequência. 

É preciso, depois seguir a Cristo, imitando os seus 

passos nos trinta e três anos que viveu mortalmente 

entre nós. 

Um terceiro passo é uma crescente amizade com 

Ele, para caminharmos com fortaleza e alegria. 
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– A voz da Igreja. Nas hesitações encruzilhadas 

doutrinais encontramos sempre a Igreja, assistida pelo 

Espírito Santo, a dissipar dúvidas e a apontar o caminho 

certo. Cristo continua a falar-nos, em matéria de fé e 

costumes, por meio do Santo Padre. 

– O exemplo dos santos. Eles foram os fiéis 

seguidores da vontade de Deus, enquanto estavam na 

terra, como nós. Agora, no Paraíso, iluminam-nos e 

animam-nos com o exemplo da sua vida. 

Entre todos, é figura proeminente Nossa Senhora e, 

no seguimento do seu caminho, São José. 

Firmes na esperança. 

«Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e 

hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e 

às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e 

governadores, por causa do meu nome. Assim tereis 

ocasião de dar testemunho.» 

A oposição do mundo à nossa conduta moral – 

muitas vezes feita por pessoas que até parecem nossas 

amigas – não nos deve desorientar. 

O importante e imprescindível para nós e conhecer a 

vontade de Deus a nosso respeito e procurar segui-la 

sem hesitações nem descontos. 

Desde os primeiros dias da sua existência, a Igreja 

teve sempre mártires. O primeiro foi Jesus Cristo, o Seu 

Fundador. Ela é instrumento universal de salvação em 

Cristo e o discípulo não é mais do que o Mestre. 

Nossa Senhora teve de abandonar a Terra Santa, 

depois de uma violenta perseguição aos cristãos, e 

acompanhou São Evangelista, também no seu desterro 

na ilha de Patmos, perto da cidade de Éfeso. 

– Fortes e alegres. Recebemos o Espírito Santo 

que nos dá a virtude e o dom da fortaleza, para sermos 

firmes na Esperança. 

Este é o segredo de encontrarmos crianças entre os 

que sofreram o martírio que não se deixaram intimidar 

pelas perspetivas de sofrimento. Lembramos Santa 

Inês, Santa Maria Teresa Goreti e os Pastorinhos de 

Fátima. A estes ameaçaram-nos de os lançar numa 

caldeira de azeite a ferver. As crianças tomaram a 

ameaça a sério, mas resistiram heroicamente em 

cumprir a vontade de Deus. 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Permanecer firmes no Senhor, nesta 

certeza de que Ele nunca nos abandona, 

caminhar na esperança,  

trabalhar para construir um mundo melhor, 

não obstante as dificuldades.» 
  

O trecho evangélico de hoje (Lc 21, 5-19) contém a 

primeira parte do sermão de Jesus sobre os últimos 

tempos, na redação de São Lucas. Jesus pronuncia-o 

quando se encontra diante do templo de Jerusalém, 

partindo das expressões de admiração do povo pela 

beleza do santuário e das suas decorações (cf. v. 5). 

Então Jesus diz: «Dias virão em que se não deixará 

pedra sobre pedra que não seja derrubada» (v. 6). 

Podemos imaginar o efeito destas palavras sobre os 

discípulos de Jesus! Contudo, ele não queria ofender o 

templo, mas fazer compreender, a eles e também a nós 

hoje, que as construções humanas, até as mais 

sagradas, são passageiras e não se deve pôr nelas a 

nossa segurança. Quantas certezas presumíveis na 

nossa vida pensávamos que fossem definitivas e depois 

revelaram-se efémeras! Por outro lado, quantos 

problemas nos pareciam sem solução e depois foram 

superados! 

Jesus sabe que há sempre quem especula sobre a 

necessidade humana de certezas. Por isso diz: «Vede 

que não vos enganem» (v. 8), e adverte contra os 

muitos falsos messias que se teriam apresentado (v. 9). 

Também hoje! E acrescenta que não se deixem 

aterrorizar e desorientar por guerras, revoluções e 

calamidades, porque também elas fazem parte da 

realidade deste mundo (cf. vv. 10-11). A história da 

Igreja é rica de exemplos de pessoas que enfrentaram 

tribulações e sofrimentos terríveis com serenidade, 

porque sabiam que estavam firmemente nas mãos de 

Deus. Ele é um Pai fiel, um Pai cuidadoso, que nunca 

abandona os seus filhos. Deus nunca nos abandona! 

Devemos ter esta certeza no coração: Deus nunca nos 

abandona! 

Permanecer firmes no Senhor, nesta certeza que Ele 

nunca nos abandona, caminhar na esperança, trabalhar 

para construir um mundo melhor, não obstante as 

dificuldades e os acontecimentos tristes que marcam a 

existência pessoal e coletiva, é o que deveras conta; é 

quanto a comunidade cristã está chamada a fazer para 

ir ao encontro do «dia do Senhor». […] 

No Evangelho, Jesus exorta-nos a ter muito firme na 

mente e no coração a certeza de que Deus conduz a 

nossa história e conhece o fim último das coisas e dos 

eventos. Sob o olhar misericordioso do Senhor 

desdobra-se a história no seu fluir incerto e no seu 

entrelaçar-se de bem e de mal. Mas tudo o que 

acontece está conservado n’Ele; a nossa vida não se 

pode perder porque está nas suas mãos. Rezemos à 

Virgem Maria, para que nos ajude, através das 

vicissitudes felizes e tristes deste mundo, a manter firme 

a esperança da eternidade e do Reino de Deus. 

Rezemos à Virgem Maria, para que nos ajude a 

compreender profundamente esta verdade: Deus nunca 

abandona os seus filhos! 

Papa Francisco, Angelus,  

Praça São Pedro, novembro de 2016 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Dar testemunho 

da alegria e da esperança 
 
Os primeiros cristãos esperavam o fim do mundo e a 

chegada do Messias. Tão grande era a expectativa a 

este respeito nas primeiras comunidades cristãs, que 

alguns tinham deixado de trabalhar com a desculpa da 

iminente vinda do Senhor. Paulo convida a todos a 

trabalhar e prosseguir a vida de forma ordinária.  

O importante não é adivinhar «a data da 

caducidade» da nossa sociedade, mas manter-nos 

firmes na construção de um mundo mais justo e 

solidário. Nós, os cristãos, não acreditamos em Jesus 

para saber quando acontecerá o fim dos tempos, mas 

para tornar a realidade de um tempo novo onde as 

pessoas possam viver com dignidade.  

Num tempo de mudança e de crise, é imprescindível 

voltar a Jesus e às nossas raízes cristãs. Os cristãos 

não devem perder-se em lamentos, saudades ou 

desânimos. É a hora de anunciar, com alegria e 

esperança, o futuro que nos propõe Jesus.  
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 15 – S. Alberto Magno (Bispo e Dr. da Igreja). 

Dia 16 – S. Margarida da Escócia.  

           – S. Gertrudes (Virgem). 

Dia 17 – S. Isabel da Hungria (Religiosa). 

Dia 18 – Dedicação da Basílica de S. Pedro e  

de S. Paulo. 

Dia 19 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Pombas 
 

A pomba é a ave mais citada na Bíblia. O seu nome 

hebreu é «Jônah» (Jonas). Está presente numas 50 

citações. Abundava nos vales e montanhas de Israel e 

era apreciada entre os israelitas. Teve o privilégio de 

aparecer depois do Dilúvio trazendo um ramo de oliveira 

no seu bico. Assim converteu-se em mensageira de paz 

e sinal da nova criação. Este simbolismo permanece até 

aos nossos dias. 

A sua figura é associada também à serenidade, à 

inocência, ao amor... No Novo Testamento aparece no 

batismo de Jesus como imagem do Espírito Santo. 
 

 

 
 

 

 

Recomeça – (11) 
 

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”. 

 

Nada muda se nós não mudarmos primeiro. 

 

(…continuação) 
 

Boas pessoas, bons profissionais, bons pais, bons 

amigos, bons maridos/boas mulheres, bons seres 

humanos, bons para si mesmos. E isto vai fazendo com 

que a fé em nós mesmos seja uma miragem, uma 

«coisa» que vai ficando em segundo, terceiro, décimo, 

enésimo plano. Assim uma coisa muito pouco 

valorizada, sabemos lá nós o que é isso da fé em nós 

mesmos e que importância é que isso tem. E quando 

aparece alguém a falar de amor-próprio e da 

importância que tem e da revolução que é, e da 

prioridade que somos, este movimento causa alguns 

anticorpos. Porque poucos querem ouvir falar do amor 

por si mesmos. Muito poucos. O amor do outro faz muito 

sentido a muitos. A mim também. Todo. Todos os dias. 

Sou voluntária desde a adolescência. Vou sê-lo a vida 

toda. Mas primeiro tenho que dar e estar bem comigo 

mesma, para poder dar e estar bem com os outros. O 

ciclo é este e não o contrário. 
 

(continua…) 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, ajuda-me a converter cada dia em festa.  
 

Senhor, que o meu coração não conheça o 

aborrecimento nem as contínuas lamentações. 
  

Senhor, que a minha vida seja como uma lâmpada 

para iluminar os meus amigos e a minha família. 
  

Veste de cores o meu coração para que os seus 

batimentos entoem canções de solidariedade.  
 

Senhor, que a minha vida nunca seja como a 

daqueles que têm muitas coisas, mas que 

esquecem o nome dos seus amigos.  
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Seis Adágios populares 

 
.   1   .  

 

Por S. Mateus (21.9),  

pega nos bois e lavra com Deus. 
 

.   2   .  

 

 Por S. Mateus,  

vindimam os sisudos e semeiam os sandeus. 
 

.   3  .  

 

 Por S. Mateus,  

conta as ovelhas, que os cordeiros são teus. 
 

.   4   .  

 

 Nas têmporas de S. Mateus,  

pede bom tempo a Deus. 
 

.   5   .  

 

 Nas têmporas de S. Mateus,  

não peças chuva a Deus. 
 

.   6   .  

 

 Águas verdadeiras  

por S. Mateus as primeiras. 
 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 

Esta semana estão de Parabéns pelo seu 

aniversário natalício, os Leitores das seguintes 

paróquias:  

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.  
 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  
 

– MARIA JOSÉ PINHEIRO, na próxima quinta-feira, dia 

17 de novembro. (LITURGIA: – Santa Isabel da Hungria, 

religiosa).   

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– MANUEL BESSA, no próximo Sábado, dia 19 de 

novembro. (LITURGIA: – XXXIII Domingo Comum – 

‘Missa Vespertina’). 
 

O Jornal do Leitor deseja à Maria José e ao Manuel 

Bessa, um feliz aniversário.  

Parabéns a ambos! 
 

 

 

 
 

 

 

H u m o r 

 
Esperto 
 

Na Escola: 

O Joãozinho chegou muito atrasado à escola e a 

professora perguntou: 

– O que aconteceu? 

– Fui atacado por um crocodilo. 

– Ai, meu Deus. E ficaste muito arranhado? 

– Arranhado não, mas ele comeu o trabalho de 

matemática todinho… 

 
Tal e qual 
 

Entre amigos: 

– Como se chama aquela aplicação para não ter 

erros ortográficos? 

– Na minha terra chama-se escola primária. 

 
Efeitos 
 

– Olá, comadre! Há quanto tempo não te via! Mas 

parece que estás muito mais forte! 

– É mesmo. São efeitos do champô. 

– Do champô? 

– Sim, diz lá assim: fortalece e engrossa… Mas, vou 

deixar de usar. 

– E que vais usar para o banho? 

– Vou usar lava-loiça. 

– Lava-loiça? 

– Sim, porque lá, diz: limpa todas as gorduras. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC.  
13-11-2022 

 XXXIII 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 Rosa Menezes Martinho Matos 

1.ª LEITURA Graça Coelho Joaquim Mendes 

2.ª LEITURA Glória Martins Rosa Matos 

ORAÇÃO UNIV. Rosa Menezes Martinho Matos 
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C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Maria Guiomar Maria José 

LOCAL - 2   Manuel Leão Toni Moreira 

LOCAL - 3 Glória Martins Rosa Matos 

LOCAL - 4 Inês Sousa Martinho Matos 

LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 

E I R I Z   
 

   LEITORES      
  

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

1.ª Leitura Rafaela Salomé Nóbrega 

2.ª Leitura Marta Pinheiro Cátia Vanessa 

Oraç. Univ. Marlene Leal Sónia Raquel 
 

 

 

E I R I Z   
 

  M.E.C. 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Conceição Antero 

2.º MEC Maria José Assunção 

3.º MEC Rosa Armanda Paula 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO DEIXADO EM BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

A Fechar 
 

Deus deu-nos duas asas para voar na sua direção:  

o amor e a razão.  
 

(Platão) 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
 

Jornal concluído em 7 de novembro. 
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