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 Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

20 –  Pista de leitura para os Livros 
do Pentateuco 

 

(Continuação do número anterior) 
 

--- 7.  Jacob gerou doze filhos, os Doze 
Patriarcas do futuro povo de Israel, 
constituído pelas suas doze tribos… Gn 35, 
16-29; 

--- 8. José é vendido pelos seus próprios 
irmãos, e levado para Egipto… Gn 37 Gn 
39-41; 

--- 9. Em tempo de fome, os filhos de 
Israel-Jacob dirigem-se ao Egipto para 
comprar comida, sem imaginar que é o seu 
irmão José o governador do Reino… Gn 42-
45 10; 

--- 10. Jacob-Israel e os seus filhos  mu-
dam-se para o Egipto… Gn 46-48; 

--- 11. Os descendentes de Israel eram 
cada vez mais, e começaram a ser 
oprimidos pelos Faraós do Egipto… Ex 1; 

--- 12. Outra das maiores figuras da 
História de Eleição surge aqui: Moisés, o 
instrumento da força libertadora de Deus 
para com o Seu povo…   

Nascimento: Ex 2, 1-10; Fuga do Egipto: 
Ex 2, 11-25; Encontro com Deus, vocação e 
missão: Ex 3-4; Em “luta de prodígios” com 
o Faraó: Ex 5-12, 32; Saída do povo do 
Egipto: Ex 12, 33-51; Sentido e ritual da 
Páscoa judaica: Ex 12, 1-28; Travessia do 
mar e Hino da Vitória: Ex 14-15; Aliança no 
Monte Sinai (Dez Mandamentos): Ex 19-20; 
Renovação da Aliança e Infidelidade: Ex 32-
34; O primeiro “Credo” de Israel e o dever 
da Gratidão memorial: Dt 6; Hino de 
despedida de Moisés: Dt 32-34; Morte de 
Moisés: Dt 34. 
___________________________________________________________ 
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Provérbio Chinês 
 

Se dois homens vêm andando por uma 
estrada, cada um carregando um pão, e, ao 
se encontrarem, eles trocam os pães, cada 
homem vai embora com um; Porém, se dois 
homens vêm andando por uma estrada, 
cada um carregando uma idéia, e, ao se 
encontrarem, eles trocam as idéias, cada 
homem vai embora com duas”. 
____________________________________________ 

Ford “T” (automóvel) 

 
O automóvel da Ford, modelo T, foi o 

carro mais vendido do mundo. De 1908 a 
1927 foram vendidos mais de 15 milhões de 
automóveis. Muito, para a época. 

Este modelo foi vendido exclusivamente 
em côr preto porque o verniz esmaltado 
preto era a única pintura que secava com a 
rapidez necessária para acompanhar a 
velocidade da linha de montagem. 
____________________________________________ 

Humildade cristã 
 

Não vivais em palacetes, poprque o  
luxo, a ostentação, a riqueza, a opulência, é 
o maior anti-testemunho da nossa vida 
cristã.  
       A humildade faz-nos subir à árvore 
como Zaqueu subiu para ver Jesus. 
Seduziste-me Senhor, e eu deixei-me 
seduzir. 

Precioso silêncio 
 

O silêncio é a oração dos sábios. Sem a 
oração do silêncio é impossível pensar 
antes de reagir. 

Sem pensar antes de reagir é 
impossível não cometer erros crassos. 

de Parabéns... 
 

Esta semana está de parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, o leitor da 
Paróquia de Carvalhosa, Luis Carlos, no 
próximo sábado, dia 27 de Junho e a quem 
o Jornal do Leitor deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 
És uma pessoa diferente do que eras 

há um ano, ou até mesmo há instantes 
atrás. Abre-te à novidade, à compreensão e 
aventura de cada momento. Concede 
continuamente a ti mesmo, o dom do renas-
cimento. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Verão 
 

Hoje, dia 21, termina a Estação da 
Primavera para dar início à Estação do 
Verão. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 
Num hospital de loucos, um deles diz a 

outro: 
– Cuidado com esse bloco de cimento! 
– Por quê? 
– Então não vês que está armado?! 

____________________________________________ 

A Fechar 
Os dias prósperos não vêem por acaso. 
Nascem de muita fadiga e persistência. 

____________________________________________ 
 

Votos de boa leitura 
e até para a semana se Deus quiser. 

Tempo Comum 

Quem é este homem em nome do qual 
a Igreja se reúne todos os domingos há dois 
mil anos?  

A interrogação sobre a identidade de 
Jesus atravessa a história da humanidade 
desde o dia da sua primeira manifestação 
ao mundo. O Pai do céu proclama-o seu 
filho muito amado. Os seus contempo-
râneos dividem-se em considerações: uns 
dizem que é Elias, outros um grande 
profeta… Os apóstolos ficam perplexos e 
sem resposta. «E vós, quem dizeis que eu 
sou?».  

É na Eucaristia que Jesus revela a sua 
identidade mais íntima e profunda. 
____________________________________________ 

 Introdução 
 
Quando pensamos nos acontecimentos 

deste mundo, dos países, das famílias, por 
vezes ficamos com a sensação de nos 
encontrarmos perante uma desordem 
generalizada, um caos enorme. 

Os opressores e os astutos parecem 
predominar sobre os que se comportam 
bem. Diante desta realidade viramo-nos 
para Deus e às vezes acusámo-l’O de estar 
ausente da nossa história. 

A liturgia deste domingo mostra-nos que 
em Jesus reside a força de Deus e os 
pormenores do Evangelho vão-nos revelar a 
aplicação concreta à nossa vida quotidiana.       

A convicção de que Cristo está sempre 
no meio de nós é razão para o optimismo 
que deve presidir à fé de cada cristão. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Job 38, 1.8-11) 
 
Monição:  

 
O Senhor do céu e da terra é o mestre do mundo 

e tudo está sob o seu poder. As forças da natureza, 
divinizadas pelos povos antigos, estão também sob o 
domínio do Deus que tudo criou a partir do nada. 

  

 

 
 

 
 

 

Leitura: 
 
Leitura do Livro de Job 
 

O Senhor respondeu a Job do meio da 
tempestade, dizendo: 8«Quem encerrou o mar entre 
dois batentes, quando ele irrompeu do seio do abismo, 
9quando Eu o revesti de neblina e o envolvi com uma 

nuvem sombria, 10quando lhe fixei limites e lhe tranquei 
portas e ferrolhos? 11E disse-lhe: ‘Chegarás até aqui e 
não irás mais além, aqui se quebrará a altivez das tuas 
vagas’». 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 

 
Pede-se, leitor, capacidade para fazeres três 

interrogações: em “abismo”, “sombria” e 
“ferrolhos”, sendo que as duas primeiras são 
“leves” e a terceira e última “mais acentuada”, 
por estar sinalizada com ponto de interrogação. 
Na última frase deve sentir-se um imperativo, 
(autoridade absoluta). 

 
Comentário: 
 

A leitura é um pequenino extracto da 
parte final do livro de Job, em que Deus é 
apresentado, não a desvendar o mistério do 
sofrimento do inocente, mas apelando a que 
o sofredor inocente eleve o seu espírito para 
Deus, contemple as maravilhas da natureza 
e reconheça humildemente a soberania 
absoluta de Deus e a sua admirável 
sabedoria: Deus sabe mais e os seus 
desígnios, que são sempre justos, 
ultrapassam a nossa pobre compreensão e 
os nossos acanhados pontos de vista.  

A leitura foi escolhida em função do 
Evangelho de hoje, em que Jesus é 
apresentado como Deus, pois, como nesta 
passagem do livro de Job, Ele é o Senhor 
do mar, dominando o seu assombroso 
poder, «a altivez das suas vagas» (v. 11).       

Já S. Gregório Magno, nos Comentários 
Morais ao livro de Job, relacionava este 
texto com o do Evangelho em que Jesus 
acalma a tempestade. 
___________________________________  
 

“Na grandeza de Deus, deposito a 
minha vida e junto a Ele, saio pelo 
campo de batalha da vida na certeza 
de ganhar a guerra todos os dias!” 
 
 

Salmo Responsorial 
Sl 106 (107), 23-24.25-26.28-29.30-31 (R. 1b) 

 
 

Monição:  

 

O poder imenso do mar que tanto atemoriza o 
homem não é nada diante do poder absoluto de Deus 
que transforma o temporal em brisa suave. 
  

Refrão:   

 
DAI GRAÇAS AO SENHOR, 
PORQUE É ETERNA A SUA MISERICÓRDIA. 

  

Ou: 
 

CANTAI AO SENHOR, 
PORQUE É ETERNO O SEU AMOR. 

  
Os que se fizeram ao mar em seus navios, 
a fim de labutar na imensidão das águas, 
esses viram os prodígios do Senhor 

e as suas maravilhas no alto mar. 
  
À sua palavra, soprou um vento de tempestade, 
que fez encapelar as ondas: 

subiam até aos céus, desciam até ao abismo, 
lutavam entre a vida e a morte. 
  
Na sua angústia invocaram o Senhor 

e Ele salvou-os da aflição. 
Transformou o temporal em brisa suave 
e as ondas do mar amainaram. 
  

Alegraram-se ao vê-las acalmadas, 
e Ele conduziu-os ao porto desejado. 
Graças ao Senhor pela sua misericórdia, 
pelos seus prodígios em favor dos homens. 

____________________________________________ 

2ª Leitura (2 Cor 5, 14-17) 
 

Monição:  
 

Cristo morreu por todos para que todos tenham a 
vida e sejam criaturas renovadas pelo poder do 

Espírito. 
 

Leitura: 
 
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios 
 
Irmãos: 14O amor de Cristo nos impele, ao 

pensarmos que um só morreu por todos e que todos, 

portanto, morreram. 15Cristo morreu por todos, para 
que os vivos deixem de viver para si próprios, mas 
vivam para Aquele que morreu e ressuscitou por eles.

 

16Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém 
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segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a 
Cristo segundo a carne, agora já não O conhecemos 
assim. 17Se alguém está em Cristo, é uma nova 

criatura. As coisas antigas passaram: tudo foi 
renovado. 
 

Palavra do Senhor. 

 

Comentário: 
 

Estes poucos versículos aparecem num 
contexto em que S. Paulo, face aos seus 
detractores, trata de justificar o seu 
comportamento honrado e coerente para 
com os fiéis de Corinto (v. 11-13). A leitura é 
mais uma das impressionantes sínteses 
paulinas da essência da vida cristã. «O 
amor de Cristo», quer se entenda como o 
que Ele nos tem ou como o que nós Lhe 
devemos, é o que impele o Apóstolo no seu 
actuar. A morte de Cristo por nós não pode 
deixar ninguém indiferente. 

V. 14 –  «Todos, portanto, morreram». 
Pela nossa união a Cristo, pelo Baptismo 
(cf. Rom 6), também nós participarmos 
misticamente da Morte de Cristo, 
associando-nos a ela, como membros que 
somos de Cristo; daqui deriva S. Paulo a 
necessidade de morrer para o pecado, já 
que Cristo, morreu pelo pecado.  

V.16 – «Já O não conhecemos 
assim»: S. Paulo, que outrora conheceu a 
Cristo «segundo a carne», isto é, segundo 
os preconceitos da gente da sua raça sem 
fé, agora já tem dele um novo e perfeito 
conhecimento, a partir da graça da fé.  

V.17 – «É uma nova criatura». O 
Baptismo operou no cristão mudança tão 
radical que se pode falar duma nova 
criação, um novo ser a partir do nada e de 
menos que nada, do pecado. «As coisas 
antigas passaram», isto é, o pecado, o erro, 
os preconceitos, as ideias puramente 
humanas, etc. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Lc 7, 16) 
 

Monição:  
 

Jesus vai connosco na barca da nossa vida. Pode 
parecer ir a dormir mas está atento às nossas necessi-
dades e angústias. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA!  

 
Apareceu entre nós um grande profeta: 
Deus visitou o seu povo. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 4, 35-41) 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segun-

do São Marcos 
 

Naquele  dia,  ao  caír  da  tarde, Jesus  disse aos  
 

 

 

seus discípulos: «Passemos à outra margem do lago». 
36Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na 
barca em que estava sentado. Iam com Ele outras 

embarcações. 37Levantou-se então uma grande 
tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a 
barca de água. 38Jesus, à popa, dormia com a cabeça 
numa almofada. 39Eles acordaram-no e disseram: 

«Mestre, não Te importas que pereçamos?» Jesus 
levantou-Se, falou ao vento imperiosamente e disse ao 
mar: «Cala-te e está quieto». O vento cessou e fez-se 
grande bonança. 40Depois disse aos discípulos: 

«Porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?» 
41Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os 
outros: «Quem é este homem, que até o vento e o mar 
Lhe obedecem?» 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 

 

Continuamos com o Evangelista do ano, 
numa secção do seu Evangelho que conta 
uma série de milagres e a actividade de 
Jesus na Galileia. Para começar, temos o 
milagre da tempestade acalmada, que tem 
servido para aplicações pertinentes à vida 
da Igreja e também à vida de cada fiel. Na 
barca agitada pela fúria das ondas vê-se 
uma imagem da Igreja avançando por meio 
de grandes perigos, que ameaçam afogá-la: 
as perseguições, as heresias, os escânda-
los dos seus filhos... Jesus adormecido 
aparece como o silêncio de Deus, que não 
parece prestar atenção aos seus filhos em 
perigo. No grito dos Apóstolos, que na barca 
despertam a Jesus, está uma imagem da 
oração dos fiéis, mais expressiva em 
Mateus, que não emprega o apelativo usado 
pelos Apóstolos – «Mestre» (v. 39) – mas o 
título de «Senhor»: «Senhor, salva-nos que 
perecemos! » (Mt 8, 25); esta era a forma 
como os cristãos já então invocavam a 
Jesus. Mas o Senhor vela sempre pela sua 
Igreja, por isso tem actualidade a sua suave 
advertência: «Porque estais tão assusta-
dos? Ainda não tendes fé?» (v. 40). 

V.38 – «Com a cabeça numa 
almofada». Este episódio evangélico é o 
único em que os três Sinópticos nos 
apresentam Jesus a dormir, algo tão 
humano e tão natural, mas só Marcos fala 
da almofada; este é um pormenor, que, 
como tantos outros, empresta ao Evangelho 
de S. Marcos aquele colorido tão típico; 
atrás de detalhes como este adivinha-se 
uma testemunha ocular, o próprio Apóstolo 
Pedro, de quem Marcos foi discípulo e 
colaborador directo.  

V.41 – «Quem é este homem?» A 
pergunta dos discípulos é a interrogação 
que o Evangelista quer que façam os seus 
leitores e as pessoas de todos os tempos. 
Não é possível que alguém se depare com 
a pessoa de Jesus sem se interrogar sobre 
quem é Ele. Perante Ele não se pode ficar 
na indiferença. E o Evangelho fornece a 
chave do mistério da sua pessoa. 
 

  Oração Universal 
 
1 –   Pela santa Igreja, barca dos Apóstolos 

sacudida pelos ventos, 
para que o Senhor desperte a sua fé 

e dissipe todos os seus temores, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelo mundo afligido por males sem conta, 

para que descubra em Jesus, Filho de Deus, 
o profeta que renova a vida dos homens, 
oremos, irmãos 

 

3 –  Pelos navegantes e pescadores em perigo, 
para que a presença  invisível de Jesus 
acalme as tempestades e tormentas, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos que estão ao serviço do próximo, 

para que nem o fracasso nem a incompreensão  
os façam desistir de seus propósitos, 

oremos, irmãos. 
 
5 –  Pelos membros da nossa assembleia aqui reunida, 
    para que a Palavra e o Pão do Céu que Deus nos dá 

nos tornem novas criaturas. 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 22 – S. Paulino de Nola  (Bispo);  
                  S. João Fisher (Bispo) S. Tomás       
´             More (Mártires); 

Dia 24 – Nascimento de S. João Baptista; 
Dia 27 – S. Cirilo de Alexandria (Bispo e        

                  Doutor da Igreja). 
____________________________________________ 

O Papa Francisco 

(Dúvidas) 
 

Os grandes líderes do povo de Deus 
foram aqueles que deixaram espaço para a 
dúvida. 
                                (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Evita o álcool. Se pode ser remédio, 
quando usado em pequenas doses, traz 
malefícios incalculáveis, se te leva ao abuso  

Pára enquanto é tempo. Constrói na tua 
mente a tua própria imagem livre de beber, 
e repete muitas vezes ao dia, continua-
damente: “nada me vencerá! Sou forte e 
vencerei todos os meus vícios!” 

Não digas: “Não quero mais beber!” Diz 
antes: “Não gosto mais de bebida!” 

Verás o resultado. 
____________________________________________ 

Lembra-te: 

O impossível é apenas uma das 

especialidades de Deus! 
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2.ª Guerra Mundial 

Carta inédita             

O holocausto explicado 
a uma menina 

 
Em vez de crueldade, eu acusaria os 

alemães da época, de egoísmo, de 
indiferença e, sobretudo, de ignorância 
voluntária, porque quem queria conhecer a 
verdade podia conhecê-la e dá-la a 
conhecer. 

(Primo Levi. Nasceu em 31-07-1919 em Turim, 

onde faleceu em 11-4-1987). 

A reportagem é de Mónica Perosinho, 
publicada no jornal La Stampa, a 23-01-2015. 

Eu tinha-lhes perguntado: como podiam 
eles ser tão maus? Aos 11 anos, em 1983 
eu tinha acabado de ler “É isto um homem”. 
Eu tinha-o lido durante as férias de Natal e 
reli-o poucos dias depois da Epifania. Mas 
permaneciam perguntas sem resposta: 
existe a maldade? 

“É isto um homem” estava na lista dos 
livros para ler compilada pela professora de 
italiano, Maria Mazza Ghiglieno. Nem ela, 
que também sempre tinha as perguntas e 
as respostas certas, podia resolver o 
dilema.  

Assim, impulsionada pela lógica sem 
curvas de uma criança de 11 anos, pareceu-
-me óbvio ir à fonte. Procurei o endereço de 
Primo Levi na lista telefónica para lhe 
perguntar directamente: porque ninguém fez 
nada para parar o extermínio? Os alemães 
eram maus? 

Nem por um instante eu pensei que 
estava a escrever ao escritor de fama 
mundial. Para mim, era “apenas” Primo Levi, 
e o seu livro também era um pouco meu. 
Pedir-lhe explicações parecia-me ser a 
coisa mais natural do mundo. Ele devia 
saber, por força. Peguei no meu papel de 
carta favorito, cheio de flores e bichos de 
pelúcia, e escrevi uma pequena página de 
letras tortas. E também aproveitei para 
convidá-lo para a minha escola.  

A resposta chegou, datada de 25 de 
Abril, e não captei logo a coincidência até 
ao fim. O conceito de “ignorância voluntária” 
não era a explicação que eu esperava. Eu 
queria saber se o mal existia. Parei de reler 
a carta três anos depois, no dia 11 de Abril 
de 1987, quando encontraram o corpo de 
Primo Levi no vão das escadas. Fiquei sem 
o homem que me podia dar explicações. A 
carta acabou numa gaveta, juntamente com 
outras. Agora, 32 anos depois, volta a 
despertar durante uma mudança, com todas 
as suas respostas. 

  

Liberdade 
 
Será desastroso não compreender bem 

em que consiste a verdadeira liberdade. A 
liberdade é a faculdade que Deus nos deu 
de escolha e de decisão, para que, 
entregues ao bem, nele nos aperfeiçoemos, 
forjando nele a nossa felicidade. Por isso, a 
obediência a Deus é o exercício da 
verdadeira liberdade, pois a nossa liberdade 
não é mais do que uma participação da 
própria liberdade de Deus. A verdadeira 
razão de ser da nossa liberdade é a 
conquista do bem. Sendo assim, a nossa 
liberdade não pode correr por valas de 
loucos caprichos ou de paixões egoístas e 
humilhantes. Uma coisa é a liberdade, outra 
o abuso da liberdade, que gera a 
libertinagem; se a liberdade é muito boa, a 
libertinagem é má e perigosa. Não 
confundamos o remédio com o veneno. 

 

O que diz a Palavra 
 

“Foi para a liberdade que Cristo nos 
libertou. Permanecei, pois, firmes, e não 
torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. 
Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. 
Não tomeis, porém, a liberdade como 
pretexto para servir a carne” (Gál 5, 1-13). 

O Senhor eliminou a escravidão do 
pecado, dando-nos a liberdade da graça. É 
esta a verdadeira libertação, alicerce de 
qualquer outra libertação. Não queiramos 
voltar ao pecado, para não voltarmos a ser 
escravos. 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 

(de Artes e Profissões) 
 
–  Arquitectos:  O apóstolo S. Tomé (devido             
    ao palácio que se propôs fazer no Céu e        
    o esquadro que lhe serve de atributo); o          
    Beato Bennon d’osnabruck;  St.ª Bárbara       
    (por causa da torre onde esteve prisionei-      
    ra e na qual abriu  uma  «terceira  janela»        
    em honra da SS. Trindade). 
–  Caixeiros viajantes, inspectores de Vendas: 
    S. Menas; Arcanjo S. Rafael. 
–  Doces e guloseimas, vendedores e fabri-

cantes:  St.º Honorato;  S. Miguel;  St.º 
Ambrósio (por causa do mel, seu atributo). 

–  Enforcados, condenados a ser: S. Coloma-       
   no de Melk; St.º Eutrópio de Saintes; S.          
   Tiago, o Maior e S.Quintino (que salvaram        
    pessoas de ser enforcadas).  
–  Fiadoras têxteis: St.ª Catarina (devido ao         
    seu atributo, a roda). 
–  Gestores administrativos: S. Caetano. 
–  Redes, Fabricantes de: S. Pedro. 
 

Eis a carta (25-4-1983) 

Cara Mónica, 

A pergunta que tu me fazes, sobre a 
crueldade dos alemães, deu muito pano para as 
mangas dos historiadores. A meu ver, seria 
absurdo acusar todos os alemães da época: e é 
ainda mais absurdo envolver na acusação os 
alemães de hoje. Porém, é certo que uma grande 
maioria do povo alemão aceitou Hitler, votou 
nele, aprovou-o e aplaudiu-o, enquanto ele teve 
sucessos políticos e militares; no entanto, muitos 
alemães, directa ou indirectamente, deviam 
saber o que acontecia, não só nos campos de 
concentração, mas também em todos os 
territórios ocupados, e especialmente na Europa 
Oriental. 

Por isso, em vez de crueldade,  eu acusaria 
os alemães da época, de egoísmo, de 
indiferença e, sobretudo, de ignorância 
voluntária, porque quem a queria verdadei-
ramente conhecer podia conhecê-la e dá-la a 
conhecer, mesmo sem correr riscos excessivos. 
A coisa mais feita vista nos campos de 
concentração, eu acho que foi justamente a 
selecção que eu descrevi no livro que tu 
conheces. 

Agradeço-te por me teres escrito e pelo 
convite para ir à tua escola, mas, neste período, 
estou muito ocupado e ser-me-ia impossível 
aceitar. Saúdo-te com afecto. 

Primo Levi. 

____________________________________________ 

E assim começou o mundo 

(Génesis: 1-2) 
 
 

Há muito, muito tempo, antes de o 
tempo começar, não existiam rios nem 
montanhas, nem riachos ou colinas. Não 
havia nada para ver além das trevas. Mas 
Deus existia e, das trevas, criou a luz.        
E assim, começou o primeiro dia... 
____________________________________________ 

Bom  Português 
 

A nossa língua (acordo ortográfico) 
 

Pelo ou  Pêlo 
O meu cão está a perder pêlo 

 

A palavra pêlo leva ou não acento 
circunflexo? 

 

A forma correta é pelo, sem acento gráfico. 
 

 Com o Acordo Ortográfico, o nome pelo 
deixa de levar acento circunflexo. 

 
                                 
                                    (Bom Dia Portugal – RTP.) 
____________________________________________ 

Pensamento 

O mundo real é muito mais pequeno do 
que o mundo da imaginação. 
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