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terrar os mortos. 
      Cuidar dos vivos significa que, depois 
de enterrar o passado, temos que cuidar do 
presente. 
      Cuidar do que ficou vivo. Cuidar do que 
sobrou. Cuidar do que realmente existe. 
Fazer o que tiver que ser feito para salvar o 
que restou do terramoto. 

Fechar os portos significa não deixar 
as “portas” abertas para que novos 
problemas possam surgir ou “vir de fora” 
enquanto estamos cuidando e salvando o 
que restou do terramoto da nossa vida. 

Significa concentrar-se na reconstrução, 
do novo. 

É assim que a história nos ensina. 
Por isso a história é a “mestra da vida”. 
Portanto, quando enfrentares um terra-

moto, não te esqueças enterra os mortos, 
cuida dos vivos e fecha os portos. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Salvação) 

 
Não há meio termo: luz ou trevas, 

soberba ou humildade, verdade ou mentira, 
ou abrimos a porta a Jesus que vem salvar-         
-nos, ou fechamo-nos na suficiência e no 
orgulho da autossalvação. 

 
(Homilia na missa na Noite de Natal 

em 25.12.2003) 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

7 –  . - Deus não é um “mágico”.  A Bíblia 
não é um “ditado de Deus”  

 
A Palavra de Deus é Deus-Palavra. 
Escutar a Palavra de Deus é acolher a 

presença transformante de Deus que se faz 
Palavra, isto é, comunicação, revelação, 
encontro comigo em mim. 

´ 
 

      A Bíblia tem um papel importante de 
mediação, na medida em que coloca nas 
nossas mãos partilhas de experiências de 
Deus de homens e mulheres ao longo de 
mais de dez séculos, experiências de 
escuta da Palavra, e também acontecimen-
tos contrários, opções e atitudes motivadas 
não pela escuta da Palavra mas pelos 
impulsos desumanizantes do pecado que 
muitas vezes se aninham no coração das 
pessoas. Por isso, conhecida e interpretada 
como mediação da Palavra, torna-se fonte 
de uma Sabedoria nova que brota em nós 
por acção do Espírito Santo.  

O Espírito da Sabedoria dos sábios da 
Bíblia é o Espírito da Sabedoria que 
continua a apelar os crentes de hoje, os da 
Nova Aliança, a viverem uma Sabedoria 
conforme ao projecto de Deus já revelado e 
saboreado.  

O Espírito Santo não está velho nem 
reformado! Continua a suscitar a Experiên-
cia da Palavra e a deixar em nós um travo 
de Sabedoria que o mundo não pode dar. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

O teu pensamento e a tua palavra têm 
poder curador. O teu corpo é o veiculo 
através do qual se manifesta, no plano 
terrestre, o espírito e a alma, da qual o 
corpo é apenas o reflexo materializado. 

Por isso, espelha aquilo que pensas, na 
saúde e na enfermidade, porque  recebes 
de acordo com os teus pensamentos, e és  
aquilo que pensas. 

Portanto, pensa sempre certo para teres 
perfeira saúde. 
____________________________________________ 

Pensamento 
Não é possível a alguém que crê 

verdadeiramente em Deus, amar outras 
coisas em seu lugar.           (S.Filipe de Neri) 

 
 

De Parabéns 
 

      Esta semana estão de parabéns três 
leitores, todos eles da Paróquia de 
Carvalhosa. São eles: Catarina Campos e 
Paula Carvalho, ambas na quarta-feira, dia 
4 de Fevereiro; Carlos Pacheco, no Sábado 
dia 7 de Fevereiro. 

À Catarina e à Paulinha, carinhosa-
mente assim tratada, por ser também a 
Sacristã da Paróquia de Carvalhosa, não 
esquecendo também, obviamente, o Carlos 
Pacheco, o Jornal do Leitor deseja-lhes a 
todos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Se sentires um vazio dentro de ti, não 
procures enchê-lo com divertimentos força-
dos.  

Fica atento, sobretudo, ao que há de 
mais sagrado na tua alma, deixando que 
Deus te ajude a descobrir os anseios não 
realizados do teu coração. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
Marido e mulher discutem o possível 

casamento da filha. 
– Eu creio que a Laura é muito nova 

para casar. É melhor esperar mais algum 
tempo. 

– Esperar o quê? – pergunta a mulher. 
– Esperar o homem que verdadeira-

mente lhe convenha. 
– Ora! Se eu pensasse assim ainda hoje 

estaria solteira!...  
____________________________________________                                                                   

A Fechar 
A Alegria não está nas coisas, está em nós. 

 

Tempo Comum 
 
     O início da vida pública de Jesus é 
marcado pela profissão pública que o 
demónio faz da identidade do Santo de 
Deus. Mas Jesus quer que essa identidade 
permaneça escondida até ao momento por 
Deus escolhido.  

Também nós começamos as nossas 
celebrações eucarísticas com a certeza de 
que Jesus é o Santo de Deus e que a Boa-     
-Nova não deverá agora permanecer mais 
escondida, mas proclamada e anunciada a 
todos os povos. 
____________________________________________ 

Introdução 
             

O Poder Divino na palavra de um 
homem.  
     Factos e palavras: ao homem moderno 
parecem em contraposição, mas para os 
antigos a palavra era a materialização do 
pensamento. Não era vento, mas cristaliza-
ção dos sentimentos e das emoções. Não 
transmitia apenas ideias e informações, mas 
comunicava a carga criadora ou destruidora 
de quem a pronunciava. Os ídolos não 
podiam causar o bem ou o mal, porque – 
dizia-se – «têm boca, mas não falam» (SI 
115, 4-5), enquanto que o Senhor, com a 
sua palavra, «criou os céus, Ele disse e 
tudo foi feito»  (SI 33, 6.9).  
      A palavra de Deus, que deu forma ao 
universo e conserva a terra e os céus (2 Pd 
3, 5-7), veio ao mundo, «fez-se homem»   
(Jo 1,14) e deu vista aos cegos, fez falar os 
mudos, pôs de pé os coxos, ofereceu pão 
aos famintos, liberdade aos prisioneiros e 
alegria a quem tinha o coração abatido. 
Transformou a pecadora em discípula, o 
cobrador desonesto em apóstolo, o chefe 
dos publicanos em filho de Abraão e até um 
bandido no primeiro dos hóspedes no ban- 
quete do Céu. 

        Muitas vezes, padres, pais e 
educadores cristãos, dizem-se desiludidos, 
e lamentam-se, porque as suas exortações, 
apesar de inspiradas no Evangelho, 
parecem  cair  no  vazio  ou  ter um impacte  
 
 

 
 

  muito fraco. A palavra do Senhor – 
perguntam-se – terá perdido a sua eficácia? 

       Se não muda as mentes e os corações, 
se não faz germinar um mundo novo, então 
não é palavra de Deus, mas de homens. É 
fácil cair no equívoco: pode acontecer estar 
a pregar para si mesmo, a pregar as 
próprias convicções, certos de proclamar o 
Evangelho. As boas exortações, as 
chamadas de atenção ditadas pelo bom 
senso, a própria sabedoria deste mundo 
muitas vezes revelam-se úteis, mas nunca 
realizaram prodígios; porque os milagres só 
acontecem se a palavra que é anunciada é 
a do Mestre. 

- Nós não pregamos nós mesmos. Nós 
pregamos a palavra de Cristo Senhor. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dt 18, 15-20) 

 

Monição:  
 

Se alguém não escutar a Palavra de Deus que 
não seja por culpa do profeta que tem obrigação de a 

proclamar, senão será a este que Deus pedirá contas. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 15«O Senhor teu 

Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, 
um profeta como eu; a ele deveis escutar. 16Foi isto 
mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horeb, no 
dia da assembleia: 'Não ouvirei jamais a voz do Senhor 

meu Deus, nem verei este grande fogo, para não 
morrer'. 17O Senhor disse-me: 'Eles têm razão; 18farei 
surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta 
como tu. Porei as minhas palavras na sua boca e ele 

lhes dirá tudo o que Eu lhe ordenar. 19Se alguém não 
escutar as minhas palavras que esse profeta disser em 
meu nome, Eu próprio lhe pedirei contas. 20Mas se um 
profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que 

não lhe mandei, ou de falar em nome de outros 
deuses, tal profeta morrerá'». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao Leitor 
 

Não é fácil encontrar o tom de voz justo para 
a proclamação desta leitura. O leitor atento 
percebe que a estrutura do texto é complexa. De 
facto no texto há apenas um personagem que é 
Moisés. Portanto, tomar em atenção que criar 
várias vozes (ou tons de voz) leva a falsear o 
texto. E o leitor consciente nunca o faz. 

 

Comentário: 
 

      As pessoas sempre desejaram 
ultrapassar os limites do espaço e do tempo 
para entrar no mundo de Deus, para 
conhecerem os seus mistérios e intenções, 
entender o passado e sobretudo prever os 
acontecimentos futuros. Recorreram à 
adivinhação, entregaram-se aos sonhos 
premonitórios (de avisos prévios), elabora-
ram rituais para obterem oráculos (revela-
ções)  e defenderam-se contra as forças ne- 
gativas de que sentiam a ameaça. Há 
referências a feiticeiros, videntes (visões 
sobrenaturais), magos, bruxos, astrólogos 
(observadores dos astros)  e necromantes 
(pretensos comunicadores com os mortos), 
tudo isto, em todos os povos, desde os 
tempos mais remotos. Nos últimos séculos 
antes de Cristo apareceram também os 
horóscopos (supostamente descobrem o 
destino, pela observação dos astros). 
      Por um lado, este mundo do ocultismo 
tem um aspecto atraente, fascinante e 
consolador até, mas por outro lado, suscita 
incómodo, já que é expressão da angústia 
do ser humano perante aquilo que teme, 
porque escapa ao seu controlo. 
      Entretanto, Israel distingue-se dos 
outros povos pela rejeição incondicional de 
todas estas práticas, e a sua condenação 
transforma-se em sarcasmo (escárnio) feroz 
contra as nações que as toleram e fazem 
delas um ponto forte (Is 47, 12-13). Para 
Israel são um contra-senso porque acredita 
que o Senhor guia a história do seu povo e 
por isso  não suporta que se duvide do seu 
amor e dos seus cuidados: «Ninguém no 
teu meio faça passar pelo fogo o seu filho 
ou a sua filha;  ou se dê a encantamentos, 
aos augúrios (presságios), à adivinhação, à 
magia, ao feiticismo, aos sortilégios 
(bruxarias) ou à evocação dos mortos» 
(Dt.18, 10-11). 

      Ora, mas como é possível então, 
conhecer a vontade de Deus e os seus 
projectos? 

      Na leitura de hoje é indicado o único meio 
válido: é o recurso ao profeta. 
   Moisés descreve as características e as 

funções deste personagem (do profeta)  que  
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nada tem em comum com os magos nem 
com os adivinhos: é uma pessoa absoluta-
mente normal, um irmão que, ao contrário 
do rei que é escolhido pelo povo, é suscita-
do directamente por Deus. O Senhor comu-
nica-lhe os seus pensamentos e os seus 
desígnios, e confia-lhe a tarefa de os revelar 
aos irmãos, sem nada acrescentar e nada 
omitir (v.15.18) – é assim o verdadeiro 
profeta. 
      Aliás, Moisés é um exemplo de 
«profeta»: comportou-se como porta-voz de 
Deus (v. 16). Ora  vejamos: 

        Perante a terrível majestade do Senhor, 
o povo assustara-se e pedira que a palavra 
de Deus não lhe fosse  comunicada  directa- 
mente, mas através de um mediador. 
Moisés subiu então ao monte, encontrou o 
Senhor, ouviu a sua voz; depois desceu e 
referiu ao povo o que tinha escutado.  

         Este é o profeta: é aquele que «sobe ao 
monte», que assiste, de certo modo, ao 
«conselho divino» (Am 3, 7), que vive em 
constante diálogo com Deus, assimila os 
seus pensamentos e sentimentos e tem 
depois a coragem de os transmitir ao povo, 
mesmo que estejam em contradição com o 
bom senso humano. Mesmo que vá de 
encontro às modas ou aos costumes do 
tempo. 

        E qual é a sua autoridade? 
        É assim: Se transmite fielmente aquilo 
que Deus lhe sugeriu, as suas palavras 
possuem a mesma autoridade de Deus; 
mas, se pelo contrário, prega as suas 
próprias convicções, então aquilo que 
ensina não tem um valor superior ao dos 
raciocínios das outras pessoas. Ou seja, 
como profecia, vale “zero”, isto é,  não vale 
nada. 

        Pode também acontecer que alguém se 
apresente a falar em nome do Senhor, mas 
que na realidade defenda a causa dos 
outros deuses, ou seja, dos ídolos. Este que 
assim fizer –  diz a leitura –  deve morrer, ou 
seja, está destinado ao insucesso. Quer 
dizer, as suas palavras não terão algum 
impacte, serão pronunciadas em vão (v. 20). 
      Ora, também hoje as pessoas sentem a 
necessidade de penetrar nos mistérios do 
mundo de Deus e, como no passado, são 
tentadas a recorrer a paliativos, aos 
sucedâneos do profetismo: aos magos, às 
sessões espíritas...etc. 
      Não é assim, não é dessa forma que se 
encontra Deus. No mundo de Deus não se 
entra às escondidas, como fazem os 
ladrões, que entram através de passagens 
secretas. Na verdade, o Senhor deseja 
revelar-se, quer dirigir a sua palavra ao 
homem, mas fá-lo servindo-se dos profetas 
(do nosso tempo). E quem são eles, os 
profetas de hoje? 
 
 
 
 

      Moisés auspiciava que todos os 
membros do seu povo fossem profetas, ou 
seja, pessoas capazes de distinguir a voz 
de Deus, como acontecia com ele (Nm 11, 
29). Os Actos dos Apóstolos garantem-nos 
que, com a efusão do Espírito, no dia de 
Pentecostes, todos os discípulos se 
tornaram «profetas» (Act 2, 17-18). Então 
cada cristão, iluminado pelo Evangelho, é 
capaz de discernir a vontade de Deus e de 
a comunicar aos irmãos.  
      A responsabilidade é de nós todos, os 
baptizados, porque temos a obrigação, 
temos o dever cristão de ser profetas.                 
      Porque o nosso Baptismo a isso nos 
obriga. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. cf. 8) 

  

Monição:  
 

A Palavra é efémera, passa e dura uns segundos, 
por isso a importância que é dada à escuta atenta e 
vigilante. 
  

Refrão:   

 
SE HOJE OUVIRDES A VOZ DO SENHOR, 
NÃO FECHEIS OS VOSSOS CORAÇÕES. 

  
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos a Deus, nosso Salvador. 
Vamos à sua presença e dêmos graças, 

ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 
  
Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou; 

pois Ele é o nosso Deus 
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. 
  
Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 

«Não endureçais os vossos corações, 
como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, 
onde vossos pais Me tentaram e provocaram, 
apesar de terem visto as minhas obras». 

____________________________________________ 

2ª Leitura (1 Cor 7, 32-35): 

 
Monição:  
 

Preocupar-se com as coisas do Senhor é dar-lhe 
atenção e a primeira prova de amor é a escuta da Sua 
palavra. 

 

Leitura: 
  

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 32Não queria que andásseis preocupados. 
Quem não é casado preocupa-se com as coisas do 

Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. 33Mas 
aquele que se casou preocupa-se com as coisas do 
mundo, com a maneira de agradar à esposa, 34e 
encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher 

solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do 
Senhor, para serem santas de corpo e espírito. Mas a 
mulher  casada  preocupa-se com as coisas do mundo,  

 

com a forma de agradar ao marido. 35Digo isto no 
vosso próprio interesse e não para vos armar uma 
cilada. Tenho em vista o que mais convém e vos pode 

unir ao Senhor sem desvios. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao leitor: 

 
Após a primeira frase, segue-se uma 

enumeração; ressalte-se o paralelismo antitético: 
quem não é casado ... aquele que se casou; a 
mulher solteira... a mulher casada; e a 
conclusão. Não é difícil, desde que se respeite 
esta estrutura. Deves preparar-te muito bem, 
leitor. 

 
Comentário: 

 
Em Israel, assim como em todos os 

povos antigos, os homens e as mulheres 
que não casavam ou não tinham filhos não 
eram pessoas estimadas, mas considera-
das anormais ou vítimas de algum malefício; 
eram pessoas desprezadas porque causa-
vam a interrupção da vida recebida dos pais 
e enfraqueciam a família e a tribo. Crescei e 
multiplicai-vos (Gn 1, 28) é o primeiro 
preceito que Deus impôs ao ser humano. 
Com base nisto, os rabis defendiam que o 
dever de procriação era tão fundamental 
que, se um casal não tinha filhos, o marido 
devia divorciar-se da esposa para tentar 
obter descendência doutra mulher. 
      Escrevendo aos Coríntios, Paulo revolu-
ciona esta mentalidade: elogia a vida 
celibatária e fá-lo em termos tão fervorosos 
que dá quase a impressão de desvalorizar a 
instituição matrimonial. Vejamos: 
        Comecemos por uma constatação: é 
verdade – reconhece ele – que o matrimó-
nio é bom e santo, todavia existe o perigo 
de as pessoas casadas se deixarem 
absorver pelas preocupações deste mundo,  
de tal forma que passe para segundo plano 
ou fique até prejudicada a união com o 
Senhor. Quem é casado tem o coração divi-
dido, preocupa-se com as coisas do mundo, 
de como agradar à esposa, enquanto quem 
não está casado é completamente livre para 
se dedicar ao Senhor (v. 32-34). 
      S. Paulo não afirma que o celibatário é 
melhor do que aquele que se casa, nem 
mesmo que o amor conjugal e o exercício 
da sexualidade afastem a pessoa de Deus. 
Diz simplesmente que o estado das 
pessoas virgens não só é tão digno de 
estima como o das pessoas casadas, mas 
coloca quem o vive de forma madura numa 
condição favorável para permanecer unido 
ao Senhor. Quem não tem uma família 
própria  tem  o  coração liberto para dedicar-  
-se  completamente  a  Deus  e  a  todos os 

irmãos. 

      Há ainda o facto de a condição de celi- 
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batário ser um testemunho também para as 
pessoas casadas da comunidade: lembra a 
todos que o matrimónio pertence à 
realidade deste mundo, não é a condição 
final, é transitório, destinado a passar. No 
mundo futuro todos serão como os anjos de 
Deus, nem os homens terão mulheres nem 
as mulheres, maridos. 
      Paulo refere-se à virgindade vivida como 
um dom, como feliz disponibilidade para o 
serviço do reino de Deus e dos irmãos. É 
falsa a «virgindade» que provoca o 
afastamento em relação aos outros e que, 
devido a uma errada relação intimista com 
Deus, leva a pessoa a fechar-se em si 
mesma e gera solidão e tristeza. A 
virgindade não afasta dos irmãos; pelo 
contrário, abrindo de par em par o coração 
da pessoa ao amor sem limites, leva a 
aproximar-se deles. Doutra forma, a 
virgindade ou o celibato, não faria sentido 
nenhum. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mc 4, 16) 
 

Monição:  
 

Jesus começou a ensinar na Sinagoga e todos se 
maravilhavam. Ouvir a proclamação do Evangelho é 

ouvir Jesus, escutemo-lo maravilhados nós também. 

 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; 
para aqueles que habitavam  

     na sombria região da morte  
uma luz se levantou. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 1, 21-28) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

21Jesus chegou a Cafarnaúm e quando, no sábado 
seguinte, entrou na sinagoga e começou a ensinar, 
22todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os 
ensinava com autoridade e não como os escribas. 
23Encontrava-se na sinagoga um homem com um 
espírito impuro, que começou a gritar: 24«Que tens Tu a 

ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos 
perder? Sei quem Tu és: o Santo de Deus». 25Jesus 
repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai desse homem». 
26O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou 

um forte grito e saiu dele. 27Ficaram todos tão 
admirados, que perguntavam uns aos outros: «Que 
vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, 
que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-

-Lhe!» 28E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a 
parte, em toda a região da Galileia. 
 

Palavra da Salvação. 

 

Comentário: 
 

O final do texto da leitura evangélica 

de hoje (v. 27) põe em evidência dois aspe- 

6 –  Para que o juíz dos vivos e dos mortos 
dê o descanso eterno às almas dos fiéis defuntos, 
oremos, irmãos.  

____________________________________________ 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de Fevereiro, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Dignidade dos reclusos. Para que 
os reclusos, especialmente os jovens, 
tenham a possibilidade de reconstruír a sua 
vida com dignidade. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Casais separados. Para que os 
casais que se separaram encontrem acolhi-
mento e apoio na comunidade cristã. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 02 – Apresentação do Senhor  
      Dia 03 – S. Brás(Bispo e Mártir);  

           – S. Anscário (Bispo) 

Dia 04 – S. João de Brito (Presbítero e Mártir); 

Dia 05 – S. Águeda (Virgem e Mártir). 

Dia 06 – SS. Paulo Miki e Companheiros       
               (Mártires); 

Dia 07 – Cinco Chagas do Senhor  
____________________________________________ 

Sepultar os mortos, 

Cuidar dos vivos e 
Fechar os portos 

 
Dizem que, passado o terramoto de 

Lisboa, em 1755, o Rei perguntou ao 
Marquês de Pombal o que se havia de 
fazer. 

Ele respondeu ao Rei: 
«Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e 

fechar os portos» 
Essa resposta simples, franca e directa 

tem muito que nos ensinar. 
Muitas vezes temos na nossa vida 

“terramotos” avassaladores. O que fazer? 
Exactamente o que disse o Marquês de 

Pombal: 
«Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e 

fechar os portos». 
E o que isso quer dizer para a nossa 

vida? 
Sepultar os mortos significa que não 

adianta ficar reclamando e chorando o 
passado. 

É preciso “sepultar” o passado. 
Colocá-lo debaixo da terra. 
Isso significa “esquecer” o passado. En-  

 

 

 
 
 
 

 

ctos notáveis: a autoridade de Jesus e o seu 
poder sobre os demónios. Jesus ensina 
uma «nova doutrina» – é a novidade do 
Evangelho – e «com que autoridade!». Não 
era «como os escribas» (v. 22); de facto, 
estes limitavam-se a repetir as lições que 
procediam da tradição rabínica, a lei oral 
atribuída a Moisés. Jesus não é um 
repetidor, as suas palavras sempre estão 
iluminadas por um espírito novo. Nunca 
apela para os mestres rabínicos e, quando 
apela para Moisés, atreve-se a acrescentar: 
«Eu, porém, digo-vos».  

O outro aspecto é o poder sobre os 
demónios. Que o demónio existe não se 
pode pôr em dúvida. Que as doenças eram 
então atribuídas ao demónio também é 
verdade. Que todas as vezes que Jesus 
cura um endemoninhado, o que faz é 
simplesmente curar algum tipo de doença 
psíquica era o que em 1779 escrevia o 
protestante J. S. Semler e alguns hoje 
repetem, sem que o possam provar. 
Recentemente a Igreja católica publicou o 
ritual dos exorcismos, onde aparecem 
orações que qualquer pessoa pode rezar 
para se livrar do demónio e onde estão os 
exorcismos propriamente ditos que só se 
podem fazer com autorização da autoridade 
diocesana e só depois de esgotados todos 
os recursos humanos de ciência médica.  

V.24-25 «Eu sei quem Tu és: o Santo 
de Deus» Não é uma confissão de fé do 
demónio, mas um expediente para captar o 
favor de Jesus, que o Evangelista regista 
para mostrar quem é Jesus. «Cala-te e sai 
desse homem» é a forma original que Jesus 
emprega para expulsar demónios, ao invés 
dos exorcistas tradicionais, que se serviam 
de várias técnicas complicadas e demora-
das; a palavra de Jesus encerra um poder 
divino, pois para Deus basta dizer, para que 
se faça o que Ele quer (Gen 1). 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Para que os pastores e os fiéis do povo de Deus 

recebam as riquezas da divina bondade, 

oremos, irmãos. 
 
2 –  Para que todos os catecúmenos da Igreja 

recebam o dom da fé e da caridade, 

oremos, irmãos. 
 

3 –  Para que os homens que trabalham a terra, 
tenham a alegria de a ver dar frutos abundantes, 

oremos, irmãos. 
 

4 –  Para que quantos invocam com fé a       
      misericórdia divina, 

recebam a clemência de Cristo Salvador, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que os nossos parentes e amigos 

recebam os bens do corpo e da alma que precisam, 
    oremos, irmãos. 
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