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 Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

– Livros dos Profetas – 
 

21 –  Os Profetas possuídos pela Palavra 

 
(continuação do número anterior) 

 
O Novo Testamento abre também com 

a acção profética do precursor do Messias, 
João Baptista, que rasga o caminho ao 
aparecimento do rosto definitivo da vocação 
profética, que é Jesus de Nazaré. 

Ao tempo de Jesus, a esperança messi-
ânica tinha duas perspectivas fundamentais: 
messianismo político, com base na profecia 
messiânica a David que prometera um 
descendente real que se sentaria no trono e 
reunificaria novamente as doze tribos num 
só reino, expulsando os dominadores 
estrangeiros (2 Sam 7, 12-16); e o messia-
nismo-apocalíptico, pela junção que a 
literatura apocalíptica fizera uns séculos 
anteriores ao nascimento de Jesus entre o 
anúncio do Dia da Ira de Deus e a chegada 
do Messias (Mt 3, 7-12). Jesus, no entanto, 
não seguiu nenhuma destas duas 
perspectivas, mas toda a sua vida pública é 
reflexo da sua opção clara por um 
messianismo-profético. 

Logo no início da sua vida pública, na 
sinagoga de Nazaré, é identificando a sua 
missão com o anúncio do profeta Isaías que 
Jesus “dá o tom” ao que irá ser o resto da 
sua vida: “Entregaram a Jesus o livro do 
profeta Isaías e, desenrolando-o, deparou 
com a passagem em que está escrito: ‘O 
Espírito do Senhor está sobre mim, porque 
me ungiu para anunciar a Boa Nova aos 
pobres; enviou-me a proclamar a libertação 
aos cativos e, aos cegos, a recuperação da 
vista; a mandar em liberdade os oprimidos, 
a proclamar um ano favorável da parte do 
Senhor’. Depois, enrolou o livro, entregou-o  

 

ao responsável e sentou-se. Todos os que 
estavam na sinagoga tinham os olhos fixos 
nele. Começou, então, a dizer-lhes: Cum-
priu-se hoje esta passagem da escritura que 
acabais de ouvir” (Lc 4, 16-21).  

O modo como “purifica o templo” (Lc 19, 
45-48), como convive com pecadores 
públicos (Lc 19,1-11) e louva a fé de pagãos 
(Mt 8, 10), como olha nos olhos os fariseus 
e doutores da Lei e lhes diz “Ai de vós!” (Lc 
11, 37-53), são atitudes em fiel continuidade 
com toda a história da profecia bíblica. 

O próprio Jesus fala de si várias vezes 
como profeta (Lc 4, 24; 13, 33) e o povo 
reconhece-o como “Jesus, o profeta de 
Nazaré” (Mt 21,11). E até quando os 
discípulos falarem de Jesus depois da sua 
morte, na experiência de desilusão, fracas-
so e tristeza em que estavam mergulhados 
antes da experiência pascal, ainda que não 
o reconheçam mais como Messias, não 
deixam de o chamar “Jesus de Nazaré, 
profeta poderoso em obras e palavras” (Lc 
24, 19). 

                         (continua no próximo número) 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Se alguém te mostrar uma semente 
escura e feia, dizendo que dentro dela havia 
bela e perfumada flor, acreditarias, porque 
sabes que da semente nasce a planta que 
produz flor. 

Pois bem, acredita também que dentro 
de ti, por mais imperfeito que possas ser, 
nascerá, pura e bela a alma imortal que 
alcançará a felicidade plena! 

Tem fé e busca a perfeição. 
____________________________________________ 
 

Em cada passo que eu der, 
Cada estrada que eu trilhar, 
Todo o caminho que escolher... 

A Tua mão me guiará. 

de Parabéns... 
 

Esta semana está de parabéns, pelo 
seu aniversário natalílicio, a leitora Vera 
Neto, da Paróquia de Figueiró, na próxima 
sexta-feira, dia 10 de Julho e a quem o 
Jornal do Leitor deseja muitas felicidades. 

Também no mesmo dia 10 de Julho, 
está de parabéns o sr. Pe. Tiago Castro dos 
Santos, pelo seu 10.º aniversário de 
ordenação sacerdotal. 

As quatro Paróquias que serve com 
tanto empenho e com tanto carinho, 
Carvalhosa, Eiriz, Figueiró e São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, desejam-lhe muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Tu és literalmente um presente de Deus 
ao mundo. Agradece a Deus pelo dom que 
és, sendo tu mesmo, em cada momento de 
cada dia. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Locução popular 
 

“À sombra da bananeira”: diz-se de 
quem não faz nada e espera que lhe 
aconteça o melhor. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

– Pai, esta noite tive um sonho 
estranho. Sonhei que me ias comprar um 
telemóvel de última geração. O que é que 
isto significa? 

– Significa, meu filho, que sonhaste! 
____________________________________________ 

 

Votos de boa leitura e até para a semana 
 

Tempo Comum 
 

Pelo baptismo fomos incorporados a 
Cristo Profeta.  A celebração deste domingo 
interpela-nos, a que atentos à Palavra de 
Deus e aos seus sinais no mundo de hoje, 
procuremos de forma consciente e 
responsável, construir o seu reino. 

Num mundo de preconceitos em relação 
a Cristo, à Comunidade dos seus discípulos, 
a Igreja, importa dar as razões da nossa fé 
e abandonarmos as atitudes passivas do 
«deixa andar». É preciso entender o 
seguimento de Cristo como compromisso e 
algo dinâmico.  

É necessário ouvir «eu te envio» ou 
«basta-te a minha graça» para percorrer 
todos os espaços na perspectiva de semear 
Evangelho. 

Mas, no entanto, Deus usa a fraqueza 
dos humildes para manifestar a Sua força. 
Jesus assume a condição dos fracos, dos 
pobres, dos que não contam na sociedade e 
aceita os resultados: ser desprezado e 
humilhado na Sua própria Terra. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

O risco de ficar sem casa. 
      O político hábil gere sempre com 
sagacidade (astúcia / finura) os relaciona-
mentos com a estrutura religiosa (Igreja): 
não a combate, mas bajula-a (mima-a com 
interesse), ou seja, procura que seja sua 
aliada, porque sabe que o súbdito religioso 
(o povo) é de maior confiança – e também 
mais devoto – quando consegue convencê-  
-lo de que defender a ordem pública 
estabelecida (pelos políticos) equivale a 
promover o reino de Deus. 
      Quem detém o poder opõe-se a tudo 
aquilo que subverte (que desorganiza) o 
equilíbrio da sociedade ou da instituição; 
atinge o seu objectivo quando consegue 
fazer passar a ideia errada de que existe 
uma equação (igualdade) entre o que 
normalmente se pensa e a mensagem 
evangélica, entre os princípios ditados pela  
 

  
 

 
 
 
 
 

moral corrente e os valores pregados por 
Cristo, entre as bem-aventuranças do 
mundo e as da montanha. 
      É uma estratégia enganadora, na qual – 
muitas vezes e em boa fé – os cristãos são 
envolvidos, mas que leva a desvirtuar o 
Evangelho. Vemos acomodar-se a ela, por 
vezes, as próprias hierarquias eclesiásticas 
(Igreja), o povo também, mas nunca o 
profeta, não porque deva ser uma pessoa 
irrequieta e insatisfeita,  mas  porque  ele 
acolheu e assimilou os pensamentos do 
Senhor; é por isso que se recusa a pôr o 
selo de Deus naquilo que são os desígnios 
do homem e denuncia as estruturas 
marcadas pelo pecado. As suas palavras 
incomodam, suscitam irritação, e o destino 
que o espera não pode ser senão a 
incompreensão e a rejeição. 
     Aconteceu a Jeremias, que foi ameaçado 
pelos seus concidadãos. Jeremias ouvia 
isto: «Cessa (pára) de proclamar oráculos 
em nome do Senhor, se não queres morrer 
às nossas mãos» (Jr 11, 21). E advertido 
por Deus, Jeremias escutou: «Os teus 
próprios irmãos e a tua família, até esses 
são desleais para contigo» (Jr 12, 6). 
      O mesmo aconteceu a Maomé 
(Islamismo), quando, em Meca, quis 
despertar os seus concidadãos da 
indiferença religiosa, do apego às coisas 
deste mundo e da injustiça social. 

Em Nazaré aconteceu o mesmo a 
Jesus. 
      - Só saindo da casa construída pelos 
homens é que posso encontrar o Senhor. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ez 2, 2-5) 
 

Monição:  
 

O Profeta é convidado e enviado. Ele não se deve 
preocupar tanto com os resultados como com a 
fidelidade à mensagem, disponibilidade e ser 
testemunho vivo entre o povo. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Ezeqiel 
 

Naqueles dias, 2o Espírito entrou em mim e fez-me 
levantar.  Ouvi então Alguém  que  me dizia: 3«Filho do  

 

 

homem, Eu te envio aos filhos de Israel, a um povo 
rebelde que se revoltou contra Mim. Eles e seus pais 
ofenderam-Me até ao dia de hoje. 4É a esses filhos de 
cabeça dura e coração obstinado que te envio, para 
lhes dizeres: ‘Eis o que diz o Senhor’. 5Podem escutar-     
-te ou não – porque são uma casa de rebeldes –, mas 
saberão que há um profeta no meio deles». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Leitor, recorda que, a simples deslocação 
para o ambão, realizada com nobreza e beleza, é 
já um anúncio da Palavra. Com “nobreza e 
beleza,”  não ´significa com “vaidade”, mas com 
simplicidade e humildade. É um serviço que vais 
prestar. Lembrar-te-ás da Profecia de Ezequiel: 
"O Espírito... fez-me levantar". Contudo, esperas 
que termine a oração Colecta e, enquanto que 
toda a assembleia se senta, tu avanças com 
naturalidade para o Ambão e não começas a 
leitura sem se ter estabelecido o silêncio 
necessário à escuta. Quanto ao mais, pede-se 
que te tenhas preparado convenientemente. 

 

Comentário: 
 
 

Ezequiel deveria ter uns trinta anos 
quando, em 597 a.C, foi deportado para a 
Babilónia juntamente com o último rei da 
dinastia de David e com os homens válidos, 
os carpinteiros, os ferreiros e as pessoas 
instruídas. Depois de conquistar Jerusalém, 
Nabucodonosor deixara na terra apenas a 
gente pobre, os doentes e aleijados, 
levando consigo todas as outras pessoas 
válidas  (2 Rs 24). 
    Quatro anos depois, Ezequiel foi enviado. 
Mas depois do chamamento do Senhor – 
conta ele mesmo – «fiquei sete dias no meio 
dos exilados, como que entorpecido (frouxo 
/ adormecido)» (Ex 3, 15). Falava bem, isso 
sim, e as pessoas até acorriam para o ouvir, 
porque a sua palavra era como uma canção 
de amor, como se lê: «És para eles como 
um trovador dotado de bela voz e que toca 
bem a sua cítara» (Ez 33, 32). 
      No entanto, não são os dotes extraordi-
nários que dão ao profeta a autoridade de 
falar em nome de Deus. O que lhe dá 
autoridade, é o facto de ter sido chamado, 
de ter recebido uma vocação. 
      Escolhido então pelo Senhor, Ezequiel é 
encarregado  de  uma  missão.  Não  lhe  é  
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pedido que preveja um futuro distante e 
nubloso, que faça prodígios extraordinários. 
É-lhe apenas pedido que desempenhe um 
serviço, que consiste em transmitir aos 
deportados da Babilónia, a palavra de Deus. 
Apenas isto! 
      Todos os povos conheceram formas e 
técnicas de adivinhação; confiaram nos 
adivinhos (bruxos), nos astrólogos (feiticei-
ros através dos astros, bem diferente de 
“astrónomo” que estuda o movimento dos 
astros) e também nos necromantes (que 
invocam os mortos, supostamente), tudo 
isto para tentarem conhecer os segredos e 
os projectos dos deuses (deuses com letra 
minúscula, porque só há um Deus). Nessa 
altura, as sibilas (bruxas) que pronunciavam 
oráculos (vaticínios) eram comuns em todo 
o Mediterrâneo, e eram associadas geral-
mente a rochas e fontes sagradas. Israel 
repudiou bem estes sucedâneos da profe-
cia, porque compreendeu que o único 
instrumento escolhido por Deus para 
comunicar com os homens é o profeta, 
porque esse sim, é a pessoa capaz de 
compreender os pensamentos e a vontade 
do Senhor e de os transmitir fielmente aos 
seus irmãos. 
      Por isso, com razão os profetas introdu-
zem habitualmente a sua mensagem com a 
fórmula solene: «Eis o que diz o Senhor...» 
(v. 4), porque estão conscientes de que 
aquilo que comunicam não lhes pertence, 
mas é de Deus. (da mesma forma que nós, 
leitores, no fim de cada Leitura dizemos 
“Palavra do Senhor” exactamente para que 
a assembleia perceba e entenda que, a 
Palavra que acabaram de escutar, não é do 
leitor, nem do Sr. Padre, nem do Sr. Bispo,  
mas do Senhor). 

A quem é, então, enviado Ezequiel?      
É enviado à gente do seu povo, a «um povo 
rebelde» (v. 5). Os deportados da Babilónia 
não eram mais pecadores que os outros, 
eles simplesmente deixavam-se seduzir por 
quem lhe alimentava falsas esperanças,  
por quem lhes propunha escolhas fáceis e 
cativantes mas que não conduziam à vida. 
      É assim a sorte de todos os profetas: 
inquietam as consciências das pessoas, 
quer dizer, desacomodam, sugerem esco-
lhas trabalhosas e, por isso, são rejeitados. 
Mas não se devem desencorajar. Lemos na 
Leitura: «Podem escutar-te ou não... mas 
saberão que há um profeta no meio deles» 
(v. 5). Mesmo se, aparentemente, a missão 
deste profeta foi um fracasso, há pelo 
menos um objectivo claramente alcançado: 
revelou o interesse e os cuidados de Deus 
pelo seu povo, mostrou que o Senhor nunca 
o esquece e que nem mesmo o maior dos 
pecados o pode levar a quebrar a aliança 
que estabeleceu com o homem. 

 
  

 
 

Na verdade, qualquer que sejam as 
circunstâncias em que vive o homem, o 
Senhor nunca o abandona, nunca lhe vira 
as costas. Nunca. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

122 (123), 1-2a.2bcd.3-4 (R. 2cd)  
 

Refrão:  
  
OS NOSSOS OLHOS ESTÃO POSTOS NO SENHOR, 
ATÉ QUE SE COMPADEÇA DE NÓS. 
  

Levanto os meus olhos para Vós, 
para Vós que habitais no Céu, 
como os olhos do servo 
se fixam nas mãos do seu senhor. 
  
Como os olhos da serva 
se fixam nas mãos da sua senhora, 
assim os nossos olhos  
se voltam para o Senhor nosso Deus, 
até que tenha piedade de nós. 
  
Piedade, Senhor, tende piedade de nós, 
porque estamos saturados de desprezo. 
A nossa alma está saturada do sarcasmo  
dos arrogantes 
e do desprezo dos soberbos. 

____________________________________________

2ª Leitura (2 Cor 12, 7-10) 

 

Monição:  
 

Conhecemos a existência da soberba que se 
combate com a humildade; perdoar as injúrias, sofrer 
com paciência as fraquezas do nosso próximo são 
misericórdias que nos atraem misericórdia. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 7Para que a grandeza das revelações não 
me ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, 
– um anjo de Satanás que me esbofeteia – para que 
não me orgulhe. 8Por três vezes roguei ao Senhor que 
o apartasse de mim. 9Mas Ele disse-me: «Basta-te a 
minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta 
todo o meu poder». Por isso, de boa vontade me 
gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em 
mim o poder de Cristo. 10Alegro-me nas minhas 
fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas 
perseguições e nas angústias sofridas por amor de 
Cristo, porque, quando sou fraco, então é que sou 
forte. 
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Toma atenção, leitor, à enumeração (fraque-
zas, afrontas, adversidades, perseguições) que 
deve ser marcada por breves cesuras. 

Exercita também as palavras: ensoberbeça / 
esbofeteia / gloriarei / adversidades / persegui-
ções, por serem mais difíceis de pronunciar. 

 

Comentário: 

 
Este trecho é tirado de uma carta polé-

mica,  na  qual Paulo,  para demonstrar que 

não é inferior àqueles que na comunidade 
de Corinto o tentam difamar, enumera os 
sacrifícios suportados pelo Evangelho (2 
Cor 11, 22-29) e as experiências mais ou 
menos extraordinárias que viveu. Afirma ter 
tido, da parte do Senhor, revelações particu-
lares, ter ouvido «palavras inefáveis que 
não é permitido a um homem repetir» (2 Cor 
12, 4). Certamente não se tratou de uma 
visão, mas de um arrebatamento ao mundo 
de Deus, um momento de particular 
intimidade com o Senhor, um êxtase no qual 
compreendeu verdades sublimes. 
      Poderia vangloriar-se, perante os seus 
adversários, destas experiências extraordi-
nárias, mas não o faz. A sua glória é outra, 
são as fraquezas, as adversidades, as 
angústias, porque Deus costuma fazer as 
suas  intervenções  salvadoras  servindo-se 
de instrumentos sem valor. 
      No trecho presente acena a uma 
dificuldade que o faz sofrer e o humilha. 
Trata-se de uma tribulação muito dolorosa, 
comparável a um espinho enterrado na 
carne, a um enviado de Satanás encarre-
gado de o esbofetear, para que não se 
encha de orgulho (v. 7). 
      Foram escritas muitas páginas na 
tentativa de explicar este «espinho na 
carne». A maior parte dos biblistas 
considera que Paulo se refere a uma 
doença, porque, escrevendo aos Gálatas, 
acena a uma grave enfermidade que o 
atingiu e que poderia suscitar repugnância 
em quem se aproximava dele (Gl 4, 14). 
Mas é possível que este «espinho» indique 
outro sofrimento, mais íntimo: a hostilidade 
contra si da parte de alguns membros do 
seu povo, que, na Carta aos Romanos, ele 
chama «irmãos e da sua raça segundo a 
carne» (Rm 9, 3). Estes sempre tinham 
levantado dificuldades à sua pregação, em 
cada cidade aonde ia para anunciar o 
Evangelho. Várias vezes, nos seus escritos, 
ele admitiu a sua dificuldade em suportar 
uma tal oposição e foi tentado a de-
sencorajar-se. 
      Rezou ao Senhor, com insistência, para 
que o livrasse deste espinho, mas Deus não 
lho tirou, não resolveu miraculosamente as 
dificuldades, mas deu-lhe a força para as 
superar (v. 9). Deus não costuma livrar os 
seus profetas das fragilidades ligadas à 
condição humana, das doenças, do 
cansaço, dos defeitos; Ele quer que, 
através da fraqueza dos seus instrumentos, 
se manifeste a sua potência. 
      Então, depois de escutarmos esta 
Epístola, perguntamos, porque dizemos (ou 
pensamos) ”eu não sou capaz” se é através 
da nossa fraqueza e da nossa impotência 
que Deus nos faz fortes? Se quisermos, 
Deus faz connosco grandes maravilhas! 
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Aclamação ao Evangelho 

(Lc 4, 18) 

 
Monição:  
 

Acompanhar Jesus, ouvi-Lo e admirá-Lo é amor e 
acto de fé na Sua palavra. 

 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  
O Espírito do Senhor está sobre mim: 
Ele me enviou a anunciar o Evangelho aos pobres. 
____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 6, 1-6) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

 
Naquele tempo, 1Jesus dirigiu-Se à sua terra e os 

discípulos acompanharam-n’O. 2Quando chegou o 
sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os 
numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: «De 
onde Lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que Lhe 
foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas 
mãos? 3Não é Ele o carpinteiro, Filho de Maria, e irmão 
de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão 
as suas irmãs aqui entre nós?» E ficavam perplexos a 
seu respeito. 4Jesus disse-lhes: «Um profeta só é 
desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em 
sua casa». 5E não podia ali fazer qualquer milagre; 
apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. 
6Estava admirado com a falta de fé daquela gente. E 
percorria as aldeias dos arredores, ensinando. 
 

Palavar da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pela nossa Diocese, suas comunidades  

e movimentos, 
pelos acólitos, leitores e catequistas 
e pelos ministros extraordinários da comunhão,  
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos governantes de todas as nações, 

pelo progresso e bem-estar dos cidadãos 
e pela verdadeira paz e liberdade, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelo povo de Israel e seus vizinhos, 
pelos profetas que Deus envia a este mundo 
e pelos homens que nada esperam do Senhor, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos que sentem a fraqueza na sua carne, 

pelos que lutam por ser puros e não conseguem 
e pelos que sofrem perseguições  
por amor de Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Pelos que na nossa comunidade não têm emprego, 

pelas famílias que podem gozar férias  
e por todas aquelas que as não têm, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 
 

Esperar em Deus não é perder tempo, 
é querer o melhor. 

____________________________________________

Visita-nos em:  www.paroquiascesf.pt 

selecção ao revés: eram escolhidos os mais 
vis, os mais violentos, os piores, e eram-         
-lhes concedidos todo o poder, alimentos, 
vestes, isenção de trabalho, isenção da 
própria morte em gás, contando que 
colaborassem. 

Colaboravam: e eis que o comandante 
Hõss se pode livrar de todo o remorso, pode 
levantar a mão e dizer “está limpa”: não 
somos mais sujos do que vós, os nossos 
próprios escravos trabalharam connosco. 
Leiam a terrível página do diário de Hõss 
em que se fala do Sonderkommando, da 
equipa designada para as câmaras de gás e 
para o crematório, e entenderão o que é o 
contágio do mal. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 06 – S. Maria Goretti  (Virgem e Mártir);  
Dia 09 – SS. Agostinho Zao Rong   (Presbí-            

                   tero) e Companheiros (Mártires) 
Dia 11 – S. Bento (Abade, Padroeiro da Europa). 

________________________________ 

Autoridade(s) 
 

“Submeta-se cada qual às autoridades 
constituídas. Pois não há autoridade que 
não tenha sido constituida por Deus e as 
que existem foram constituidas por Ele. 
Quem resiste, pois, à autoridade, opõe-se à 
ordem estabelecida por Deus, e os que lhe 
resistem atraem sobre si a condenação. Os 
governantes não são de temer quando se 
pratica o bem, mas quando se pratica o mal. 
Queres viver sem medo da autoridade? 
Pratica o bem e terás a sua aprovação, pois 
ela é um instrumento de Deus para o bem”  
(Rom 13, 1-4). “Os reis das nações – diz 
Jesus no Evangelho – imperam sobre elas e 
os que nelas exercem a autoridade são 
chamados benfeitores. Convosco não deve 
ser assim; que o maior entre vós seja como 
o menor, e aquele que mandar como aquele 
que serve” (Lc 22, 25-26). É este o sentido 
de humildade e serviço da autoridade 
verdadeiramente cristã. 

 

O que diz a Palavra 
 

“Apresentaram-Lhe um denário. De 
quem é, perguntou, esta imagem e a 
inscrição? ‘De César’, responderam. Disse-        
-lhes então: Dai, pois, a César o que é de 
César, e a Deus o que é de Deus” (Mt 22, 
19-21), 
____________________________________________ 

 

A cada manhã 
uma nova oportunidade 

de fazer a diferença! 

2.ª Guerra Mundial 

O Contágio do mal 
 
(continuação do número anterior) 
 

Nos próprios campos de concentração, 
eu disse: não devemos recuar diante da 
verdade, não devemos indultar à retórica, se 
realmente nos queremos imunizar. Os 
campos de concentração foram, além de 
lugares de tormento e de morte, lugares de 
perdição. 

Nunca a consciência humana foi 
violentada, ofendida, distorcida como nos 
campos de concentração: em nenhum lugar 
foi mais clamoroso a demonstração a que 
nos referíamos antes, a prova de quão 
ténue é cada consciência, de quão fácil é 
subvertê-la e submergi-la. 

Não admira que um filósofo, Jaspers, e 
um poeta, Thomas Mann, tenham renuncia-
do a explicar o hitlerismo em chave racional 
e tenham falado dele, literalmente, como 
“dãmonische Mãchte”, como potências 
demoníacas. 

Neste plano, adquirem sentido muitos 
detalhes, desconcertantes, da técnica 
concentracionária. Humilhar, degradar, 
reduzir o homem ao nível das suas 
vísceras. Por isso, a viagem nos vagões 
selados, propositadamente promíscuos, 
propositadamente desprovidos de água 
(não se tratava aqui de razões económicas). 
Por isso, a estrela amarela sobre o peito, o 
corte dos cabelos, também nas mulheres. 
Por isso a tatuagem, o uniforme desajeita-
do, os sapatos que fazem tropeçar. Por 
isso, e de outro modo não se entenderia, a 
cerimónia típica, predilecta, quotidiana, da 
marcha em passo militar dos homens-trapos 
diante da orquestra, uma visão grotesca 
mais do que trágica. 

Assistiam-na, além dos chefes, as 
repartições da Hitlerjugend, rapazes de 14-     
-18 anos, e é evidente quais deviam ser as 
suas impressões. São esses, portanto, os 
judeus de que nos falaram, os comunistas, 
os inimigos do nosso país? Mas eles não 
são homens, são marionetas, são feras: 
estão sujos, esfarrapados, não se lavam, 
não se defendem ao serem agredidos, não 
se rebelam; não pensam senão em encher 
a pança. É justo fazê-los trabalhar até à 
morte, é justo matá-los.  É ridiculo compará-
-los a nós, aplicar-lhes as nossas leis. 

Chegava-se ao mesmo escopo de 
aviltamento, de degradação por outro 
caminho. Os funcionários do campo de 
Auschwitz, mesmo os mais altos, eram 
prisioneiros: muitos eram judeus. Não se 
deve acreditar que isso mitigasse as condi- 
ções  do  campo:  pelo  contrário.  Era uma  
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