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Palavra que nos é revelada. O teu diálogo 
com Deus, a tua oração pessoal é 
indispensável à tua vida de fé; orar tem de 
ser, para ti, uma necessidade vital, diária, tal 
como a respiração. A primeira e maravilho-
sa exigência da tua fé, é esta, sem dúvida: 
ser, em toda a tua vida, com o Povo dos 
crentes, na intimidade da tua consciência, o 
interlocutor vivo do Deus Vivo. 

 

O que diz a Palavra 
 

“No Evangelho revela-se a justiça de 
Deus, que tem origem na fé e conduz à fé; 
conforme está escrito: «O justo viverá pela 
fé»” (Rm 1, 17). A fé é a condição única 
para que a justiça de Deus se revele em 
nós. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

– Livros dos Profetas – 
 

21 –  Os Profetas possuídos pela Palavra 

 
(continuação do número anterior) 

 
No seguimento de Jesus, também o 

cristianismo não pode nunca perder o seu 
rosto profético. Nas primeiras comunidades, 
a profecia era um ministério de grande 
importância (Act 13, 1) como carisma moti-
vado e animado pelo Espírito Santo no 
coração dos crentes: “Há diversidade de 
dons, mas o Espírito é o mesmo. A cada um 
é dada a manifestação do Espírito para 
proveito comum. (…) Aqueles que Deus 
estabeleceu na Igreja são, em primeiro 
lugar, apóstolos; em segundo, profetas…”  
(1 Cor 12, 4-6. 28). 

Mas, então… o que é ser Profeta? 
As duas línguas originais da bíblia são o 

hebraico e o grego. A partir da palavra 
“profeta”, tal como aparece na Bíblia nestas 
duas línguas, iremos perceber muito bem a  

 
 

profundidade da vida profética. Com efeito, 
as duas palavras, não só se traduzem uma 
à outra, mas dão-se mutuamente uma nova 
significação, completando-se como as duas 
faces de uma moeda. Assim, “profeta” em 
hebraico diz-se Nabi; em grego, diz-se 
Profetês.  
____________________________________________  

Gotas de Orvalho 
 

Tem a certeza de que nenhum mal te 
pode acontecer, porque a Força Divina de 
Deus é a tua protecção permanente. O mal 
que dizes ter-te acontecido, é apenas uma 
experiência, pela qual estás a passar, 
porque «tudo coopera para o bem daqueles 
que amam a Deus», mesmo as dores e 
sofrimentos, as doenças e perseguições. 

Nenhum mal pode atingir-te, a não ser 
aquele que tu mesmo praticas. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

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

Intenções gerais (Universal): 
 

– Política e caridade. Para que a responsa-
bilidade política seja vivida a todos os níveis 
como uma forma elevada de caridade. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Os pobres na América Latina. Para que, 
diante das desigualdades sociais, os cris-
tãos da América Latina dêem testemunho 
do amor pelos pobres e contribuam para 
uma sociedade mais fraterna. 
___________________________________________________________ 

H u m o r 
 

O caracol, cansado de esperar pela 
lesma para irem acampar: 

– Não só vens atrasada, como não 
trazes a mochila! 

de Parabéns... 
 

Esta semana estão de parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
leitores: 

– João Miguel (Paróquia de Carvalho-
sa), amanhã segunda-feira, dia 13 de Julho; 

– Assunção Matos (Paróquia de Eiríz), 
Sábado, dia 18 de Julho. 

À Assunção e ao João, o Jornal do Lei-
tor deseja-lhes muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Omissão de Parabéns 

(pedido de desculpa) 
  
Por omissão, o Jornal do Leitor não 

publicou na edição n.º 335, de 17 de Maio, o 
os parabéns pelo aniversário do Leitor Luis 
Torres, da Paróquia de Carvalhosa, que 
ocorreu no dia 18 de Maio. 

Por este esquecimento, o Jornal do Lei-
tor apresenta ao Luis Torres um pedido de 
desculpas e apresenta à sua mãe, D. 
Fernanda Torres, nossa leitora assídua, um 
agradecimento por nos ter alertado para 
esta falha. 

Este tipo de acontecimento não se 
justifica, até porque o Jornal do Leitor é 
jovem, está apenas no 6.º ano da sua 
existência, pelo que promete, de futuro, 
estar mais atento. 

A todos, muito obrigado. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
Cada aniversário é um passo em frente, 

rumo à montanha. Observa a paisagem que 
se torna cada vez mais nítida e mais 
extensa, à medida que sobes, e quew 
contínuamente revela mais e mais a sua 
glória. 

E tem um Feliz aniversário. 

Tempo Comum 
 

Jesus sempre apelou à conversão, não 
entendendo esta como uma questão 
meramente moral, mas sim, como a 
transformação de nossa maneira de 
entender e viver a vida. Converter-se não é 
tanto trocar algumas coisas que fazemos 
mas deixar de viver a vida sem esperança, 
sem confiança na realidade da presença do 
Reino já entre nós. Como entendo eu a 
conversão a que me chama Jesus? De que 
tenho de converter-me? 

Ao celebrarmos o XV Domingo do 
Tempo Comum, possa o Senhor converter o 
nosso coração e transformar-nos em 
profetas do Reino de Deus, um Reino paz, 
justiça e alegria. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Despidos de tudo, para serem livres e 
credíveis.  
      Fixando o olhar no paralítico que pedia 
esmola, junto à porta do templo chamada 
«Formosa», Pedro disse: «Olha para nós.» 
Ele virou-se, esperando receber alguma 
coisa. Mas Pedro disse-lhe: «Não tenho 
ouro nem prata, mas o que tenho, isto te 
dou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, 
levanta-te e anda!»  (Act 3, 1-10). 
      O coxo esperava tudo menos isto. A sua 
sorte foi ter encontrado dois discípulos que, 
fiéis às indicações do Mestre, não levavam 
nada consigo. Caso tivessem dinheiro, ter-
lhe-iam dado uma esmola e continuado o 
caminho, deixando-o na condição em que 
se encontrava (de coxo). O prodígio aconte-
ce porque Pedro e João estavam 
conscientes de serem depositários de um 
poder divino, de uma palavra capaz de 
erguer quem está por terra e que, incapaz 
de gerir a própria vida, depende da 
compaixão das outras pessoas. 
      É de louvar que, em muitos ambientes 
onde ninguém age, a Igreja desenvolva uma 
obra de suplencia em âmbitos  que não de 
sua específica competência,  mas não pode  

  

 

 

aceitar ser identificada com as instituições 
humanitárias. Mantém-se vigilante, isso sim, 
para não se deixar ingenuamente envolver 
em  iniciativas  espectaculares  e  lucrativas, 
para não entrar em concorrência com as es-
truturas civis que – através do empenha-
mento dos leigos cristãos – é chamada a 
animar. 
      Possui uma palavra divina e é nesta 
palavra que confia, resistindo à tentação de 
recorrer a meios que o mundo considera 
mais eficazes. Quando os utiliza, pode até 
estar a fazer o bem, mas limita-se à esmola, 
põe um tecido novo num vestido velho, 
enquanto que a sua função é criar pessoas 
novas, uma sociedade nova, um mundo 
completamente novo.  
      – A palavra de Deus é eficaz se for 
anunciada a pessoas livres por pessoas 
livres. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Am 7, 12-15) 
 
Monição:  
 

A leitura do profeta Amós vem recordar-nos que a 
liberdade da fé deve ser defendida perante qualquer 
poder político, para que, sem compromissos, possa 
anunciar na íntegra o Evangelho. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Amós 
 

Naqueles dias, 12Amasias, sacerdote de Betel, 
disse a Amós: «Vai-te daqui, vidente. Foge para a terra 
de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias. 
13Mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o 
santuário real, o templo do reino». 14Amós respondeu a 
Amasias: «Eu não era profeta, nem filho de profeta. Era 
pastor de gado e cultivava sicómoros. 15Foi o Senhor 
que me tirou da guarda do rebanho e me disse: ‘Vai 
profetizar ao meu povo de Israel’». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Leitor, esta Leitura é um breve diálogo.        
Temos aqui três vozes para trabalhar. 

Portanto, deve reconhecer-se a voz do narrador, 
a de Amasias e a de Amós. Assim, ao tom 
vigoroso de Amasias (trata-se de uma inter-
dição), responde o tom firme mas humilde de 
Amós.  
 

Isto requer trabalho e muita preparação. Não 
começar a leitura antes de toda a assembleia 
estar acomodada e em silêncio, até para que 
todos percebam a importância dela.  

Leitor, quando vamos deixar de ser os 
“parentes pobres” da liturgia? Somos os únicos 
que terminámos com a aclamação “Palavra do 
Senhor”. Nem o salmista, nem o cantor, nem o 
acólito, nem o sacristão, nem o monitor o faz, 
mas apenas o leitor. Sabes, por exemplo, 
quantas vezes um salmista ensaia, antes de 
subir ao ambão? E não termina com a 
aclamação “Palavra do Senhor”! E, no entanto, 
ensaia muitas vezes. E o leitor, porque não há-de 
preparar–se também? 

 
Comentário: 
 

      Seria preciso remontar à época de 
Salomão para encontrar um período da 
história de Israel tão próspero como o do 
tempo do rei Jeroboão II  (século VIII a.C). 
      Os inimigos foram vencidos e as terras 
para além do Jordão reconquistadas; as 
fronteiras estendem-se «desde a entrada 
para Hamat até ao mar da planície» (2 Rs 
14, 25) e, para aumentar a sensação de 
segurança e tranquilidade, em cada cidade 
foram construídas fortalezas que guardam 
os tesouros fruto do intenso comércio com a 
Fenícia, a Arábia e os territórios da rota do 
Mar Vermelho. Foram introduzidas novas 
técnicas agrícolas que aumentaram a 
produção; as indústrias têxteis e de 
tingimento florescem, as minas de cobre da 
Arábia funcionam a pleno ritmo; surgem, um 
pouco por todo o lado, edifícios esplêndidos 
e luxuosos, e regista-se uma autêntica 
explosão demográfica. 
      É preciso reconhecer que o país está no 
apogeu da sua potência, e o mérito deve ser 
atribuído às capacidades do soberano (rei 
Jeroboão II). 
      Pois é, até aqui tudo bem. Mas…e a 
religião? A religião nunca foi tão praticada e 
encorajada como agora. Os santuários 
estão cheios de peregrinos que vêm para 
fazer sacrifícios, cumprir promessas e 
participar nas festas. 
      A seu modo, Jeroboão II é uma pessoa 
profundamente religiosa (mas a seu modo):  
atribui um ordenado aos sacerdotes e 
suporta as despesas dos templos, que quer  
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  12 de Julho   –   XV Dom. Tempo Comum 
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adornados (ornamentados) com todas as 
magnificências (grandiosidades), ou seja, 
um verdadeiro luxo! 
      É verdade que, em muitos santuários, o 
culto degenera em práticas pagãs, como o 
culto da fertilidade e a prostituição sagrada, 
mas, no seu conjunto, é preciso louvar o 
Senhor e agradecer ao rei pela prospe-
ridade de que goza o país. E assim fazem, 
de facto. 
      Mas um dia chega a Betel – local onde 
se encontra o mais importante destes 
templos – um homem rude. Tem o rosto 
queimado pelo Sol porque passa a vida ao 
ar livre, a pastorear o rebanho e a cultivar 
os campos. É Amós, o pastor de Técua, 
uma cidade de Judá situada nos limites do 
deserto, cerca de dez quilómetros a sul de 
Belém. 

Ali chegado, em vez de se alegrar – 
como os demais – pela prosperidade e pela 
paz que reinam por todo o lado, ele começa 
a invectivar (atacar por palavras) o rei; ataca 
a prática religiosa, as classes dirigentes, os 
proprietários das terras e os comerciantes. 
O bem-estar – diz ele – ficou limitado a 
alguns privilegiados, e é pago a caro preço 
pelos pobres do país. Os ricos ostentam o 
luxo mais descarado, possuem «residência 
de Inverno e residência de Verão», 
«palácios de marfim», grandes casas (Am 3, 
9-15), fazem banquetes, passam de festa 
em festa (6, 1-7). Diríamos, como mais ou 
menos, vemos acontecer hoje à nossa volta, 
em pleno séc. XXI (Ano 2015). 
      De onde provém a riqueza que 
esbanjam em farras? É muito fácil de saber: 
é fruto da opressão e da exploração de 
assalariados e camponeses indefesos. 
Oprimem e maltratam (4,1), recorrem a 
fraudes legalizadas, falsificam as balanças, 
estabelecem a seu bel-prazer os preços dos 
produtos  (8, 5)  e  compram o pobre por um 
par de sandálias (8, 6), tal e qual como  
vemos acontecer nos dias de hoje! 
      Ora, esta gente, não escapa à crítica do 
profeta, nem sequer as mulheres, as 
«grandes senhoras» que se abandonam à 
devassidão (libertinagem e depravação) 
(Am 4, 1-4), nem tão-pouco os juízes que 
«convertem o direito em absinto (dissabor) e 
deitam por terra a justiça» e esmagam o 
indigente, obrigando-o a pagar impostos in-
justos sobre a colheita do trigo (Am 5, 7.10-
12), tal qual vemos acontecer nos dias de 
hoje. 

E que dizer da prática religiosa fervo-
rosa que se vivia? É uma mentira, é apenas 
aparência, exterioridade, um faz-de-conta – 
tal como vemos acontecer hoje à nossa 
volta. A Deus repugnam as orações, o culto, 
o incenso e os holocaustos, se não se 
acaba com as desigualdades escandalosas,  
 

 

os roubos e as violências (5, 21-24). 
Ora, é neste contexto social e político 

que deve ser entendido o trecho da leitura 
de hoje, que vamos ler. 
      Perante as denúncias de Amós, o chefe 
dos sacerdotes do templo de Betel, 
Amasias, fica melindrado e preocupado; ele 
teme a reacção de Jeroboão II, a quem 
alguém irá certamente referir esta situação. 
      Então para calar o pastor de Técua, 
Amasias começa por denunciá-lo ao rei (v. 
10) e depois enfrenta-o directamente: Vê 
como falas! – diz-lhe ele – estás no 
santuário do soberano, este é o templo do 
reino. Volta para a tua terra se queres evitar 
riscos! (v. 12). 
      Ofendido, Amós rebate: Eu não sou um 
profeta de profissão, não pertenço à 
categoria daqueles «capelães da corte» 
que, como tu, são pagos pelo soberano, 
para falaras o que lhe agrada. Não defendo 
interesses pessoais e, para ganhar a vida, 
não preciso de agradar a alguém. Sou 
pastor e cultivo sicómoros, e sei ganhar o 
que preciso para viver (v. 14-15). Quanto ao 
rei, o principal responsável por esta 
sociedade corrupta, terá a seguinte sorte: 
«Morrerá pela espada e Israel será 
deportado para longe da sua terra» (v. 11). 
      E assim aconteceu de facto: passaram 
alguns anos e Samaria, a capital, caiu sob 
os golpes do exército assírio. Assim 
terminou, como preverá Amós, «esse bando 
de voluptuosos» (Am 6, 7). 
      Então que mensagem esta leitura nos 
transmite hoje, a nós, povo do séc. XXI?              
      Desde logo que o profeta é o 
intermediário de que Deus se serve para 
comunicar a sua palavra (Ex 7, 1;   4, 10-16; 
Jr 1, 9). Para desempenhar bem a sua mis--
são, o profeta deve viver em íntima união 
com o Senhor e assimilar os seus pensa-
mentos e a sua vontade. Por este motivo lhe 
é pedido que se desapegue de tudo aquilo 
que pode prejudicar ou perturbar esta 
sintonia espiritual, tais como: os interesses 
pessoais, as convicções religiosas e morais 
que foi adquirindo e que derivam do modo 
de pensar da sociedade em que vive. Pede-
-lhe para renunciar a tudo aquilo que pode 
comprometer a sua liberdade de palavra: as 
amizades, os presentes, a dependência 
económica, os pactos com os poderosos 
deste mundo que, mesmo quando – como 
Jeroboão II – parecem favorecer a causa da 
fé, de facto prejudicam sempre a 
credibilidade da mensagem. 
      Por isso é que, uma das razões pela 
qual a Igreja defende o celibato dos 
sacerdotes, é esta: sendo livres, anunciem 
com liberdade o Evangelho de Jesus Cristo. 
Exactamente para que não fiquem presos a 
pessoas ou a interesses. 
 
 

  Salmo Responsorial 
Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 

 

Monição:  
 

O salmo fala da salvação e da paz para aqueles 
que se convertem ao Senhor. Só Ele pode trazer a paz 
ao coração dos homens. 
  

Refrão:  
 
MOSTRAI-NOS, SENHOR, O VOSSO AMOR 
E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. 
  

Ou:  
 
MOSTRAI-NOS, SENHOR, A VOSSA MISERICÓRDIA. 
  
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis 
e a quantos de coração a Ele se convertem. 
A sua salvação está perto dos que O temem 
e a sua glória habitará na nossa terra. 
  
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, 
abraçaram-se a paz e a justiça. 
A fidelidade vai germinar da terra 
e a justiça descerá do Céu. 
  
O Senhor dará ainda o que é bom, 
e a nossa terra produzirá os seus frutos. 
A justiça caminhará à sua frente 
e a paz seguirá os seus passos. 
____________________________________________ 

2ª Leitura (Ef 1, 3-14) 

 

Monição:  
 

É uma página muito bela esta da Carta aos 
Efésios. Fala do plano maravilhoso de Deus para cada 
um de nós. Ouçamos com atenção. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Efésios 
 

3Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que do alto dos Céus nos abençoou com toda a 
espécie de bênçãos espirituais em Cristo. 4N’Ele nos 
escolheu, antes da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua 
presença. 5Ele nos predestinou, de sua livre vontade, 
para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo, 
6para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a 
qual nos favoreceu em seu amado Filho. 7N’Ele, pelo 
seu sangue, temos a redenção, a remissão dos 
pecados. Segundo a riqueza da sua graça, 8que Ele 
nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e 
inteligência, 9deu-nos a conhecer o mistério da sua 
vontade: segundo o beneplácito que n’Ele de antemão 
estabelecera, 10para se realizar na plenitude dos 
tempos: instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que 
há nos Céus e na terra.11Em Cristo fomos constituídos 
herdeiros, por termos sido predestinados, segundo os 
desígnios d’Aquele que tudo realiza conforme a 
decisão da sua vontade, 12para servir à celebração da 
sua glória, nós que desde o começo esperámos em 
Cristo. 13Foi n’Ele que vós também, depois de ouvirdes 
a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, 
abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo 
prometido, 14que é o penhor da nossa herança, para a 
redenção do povo que Deus adquiriu para louvor da 
sua glória. 
 

Palavra do Senhor. 
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Recomendação aos leitores: 
 

Esta Leitura torna-se um texto difícil devido 
aos conceitos, frases longas e algumas palavras 
mais complexas de pronunciar. Exige-se por isso 
uma boa compreensão do texto e uma técnica 
respiratória razoável. Nada que já não saibas, 
leitor. Trata-se de um poema e não de uma 
exposição didáctica. Importa, portanto, encontrar 
o tom de voz certo. Preparação, ensaio, exercício 
e tudo conseguirás. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Ef 1, 17-18) 

 
Monição:  
 

Jesus envia os apóstolos a pregar o arrepen-
dimento. É através deles que continua a falar-nos. 
Vamos aclamar o Senhor, com desejo de ouvirmos 
com atenção o que nos diz.  
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,  
ilumine os olhos do nosso coração, 
para sabermos a que esperança fomos chamados. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 6, 7-13) 
 

.Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 7Jesus chamou os doze Apóstolos 
e começou a enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder 
sobre os espíritos impuros 8e ordenou-lhes que nada 
levassem para o caminho, a não ser o bastão: nem 
pão, nem alforge, nem dinheiro; 9que fossem calçados 
com sandálias, e não levassem duas túnicas. 10Disse-         
-lhes também: «Quando entrardes em alguma casa, 
ficai nela até partirdes dali. 11E se não fordes recebidos 
em alguma localidade, se os habitantes não vos 
ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés 
como testemunho contra eles». 12Os Apóstolos 
partiram e pregaram o arrependimento, 13expulsaram 
muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e 
curaram-nos. 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
 
 1 – Pelo Papa Francisco, 

e por todos os bispos presbíteros e diáconos, 
para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo 
com alegria e fervor sempre renovados, 
oremos ao Senhor. 
 

2 –  Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, 
para que, sem alforge nem dinheiro, 
anunciem o arrependimento e a paz, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Pelos que têm fome e pelos doentes 
pelos rejeitados e por todos os que sofrem, 
para que encontrem alívio junto de Deus  
e dos homens, 
oremos ao Senhor. 

Islão, pelo contrário, continua a prevalecer 
uma abordagem “mecanicista”, que leva a 
praticar uma espécie de “copia e cola”, 
razão pela qual certos versículos do livro 
sagrado dos muçulmanos, escritos no 
século VII, são repropostos como se fossem 
receitas para responder às perguntas 
postas pela actualidade. E, assim, o recurso 
à violência, que nos tempos de Maomé era 
amplamente praticado – como demonstra a 
história da expansão islâmica nas primeiras 
décadas depois da sua pregação – é 
legitimado e até exaltado. Mas isso 
corresponde à mentalidade da época! 
 

(continua nas próximas edições do Jornal, com as 
seguintes perguntas desta entrevista: 

 

– Mas há quem no mundo islâmico se oponha 
a essa abordagem... 

– Como se explica a forte capacidade de 
atracção que estão a exercer as tendências 
fundamentalistas também entre muçulmanos que 
vivem há muito tempo na Europa? 

– Com os tempos em que vivemos, o diálogo 
parece ser uma utopia ou algo que pertença mais 
aos círculos intelectuais do que à realidade 
quotidiana. No entanto, há uma compenetração 
cada vez mais estreita entre Islão e Ocidente, que 
são obrigados à coexistência. O que é possível para 
construír uma verdadeira convivência?) 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 13 – S. Henrique   
Dia 14 – S. Camilo de Lelis (Presbítero)  

Dia 15 – S. Boaventura (Bispo e Dr. da Igreja). 

Dia 16 – Nossa Senhora do Carmo 
Dia 17 – BB. Inácio de Azevedo (Presbítero)         

                  e Companheiros (Mártires) 

Dia 18 – B.Bártolomeu dos Mártires (Bispo). 

____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Liderança) 
 

Todo o líder, para ser um verdadeiro 
dirigente, tem de ser acima de tudo uma 
testemunha. 

(Conferência do Sr. Arcebispo na XIII Jornada 
Arquidiocesana da Pastoral Social, em 16/10/2010). 

____________________________________________ 

Fé 
 

És crente, tens fé. Mas talvez seja ainda 
mais importante que reflictas sobre as 
exigências da tua fé. Se és crente, és uma 
pessoa que diz “sim” a Deus. A fé exige-te 
que vivas esse “sim” plenamente, com todas 
as consequências, pessoais e comunitárias. 
Para dizer que “sim” a Deus, precisas de 
dialogar com Ele para Lhe dares a tua 
resposta, já que a fé é precisamente isso: a 
resposta  que  o  homem  dá a Deus, à Sua  

 

 
 
 
 

4 –  Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu  
pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, 
para que sejam santos e irrepreensíveis  
na sua presença, 
oremos ao Senhor. 
 

5 – Por todos nós aqui reunidos no Senhor, 
para que Deus nos conceda o perdão 

       dos pecados 
e a vontade de cumprir os mandamentos, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

O  Islão  

ainda espera a sua 

Revolução Cultural 
 

A cultura do encontro proposta pelo 
Papa Francisco na Evangelii gaudium é a 
chave para uma relação fecunda entre o 
Islão e o Ocidente. Mas o mundo muçul-
mano é chamado a fazer uma revolução 
cultural para se reconciliar com a moderni-
dade e rejeitar com clareza as sereias do 
fundamentalismo e da violência.  

(Palavra de Samir Khalil Samir, egípcio, 
também jesuíta, islamólogo de renome interna-
cional, professor do Pontifício Instituto Oriental 
de Roma, desde sempre empenhado num 
diálogo autêntico). 

 

Entrevista com Samir Khalil Samir: 
 

O terrorismo de matriz islâmica está a 
usar com grande eficácia a Rede como 
instrumento de recrutamento de novos 
adeptos. Alguns observam que a internet está 
a substituir as mesquitas... 

 

No mundo muçulmano, as mesquitas 
continuam a desempenhar um papel funda-
mental na formação das consciências. A 
grande maioria considera decisivo o que é 
dito durante a Khutba, a pregação da sexta-
-feira que – aliás – geralmente pesa muito 
mais do que as homilías proferidas pelos 
párocos nas igrejas. E, infelizmente muitos 
imãs propõem uma leitura fundamentalista 
do Alcorão, que chega a justificar o recurso 
à violência em nome de Deus. Tudo isso é 
filho de uma abordagem radical que é 
proposta na maioria das universidades 
islâmicas, onde, há décadas, se difundiu 
como um vírus o pensamento wahhabita 
nascido na Arábia Saudita e depois 
propagado – também graças a enormes 
financiamentos – a outros países islâmicos 
e também ao Ocidente. 

 

Por que fala em “vírus”? 
 

Porque o grande problema do mundo 
muçulmano está na incapacidade de 
conjugar a fé e a modernidade. Quando se 
lê o Alcorão, é preciso usar a razão e, 
portanto, dar espaço à interpretação, para a 
exegese, para o espírito crítico, como a 
Igreja soube fazer ao longo dos séculos. No 
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