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natura!  
“Eis o que diz o Senhor” é a abertura de 

todo o anúncio profético, pela qual o profeta 
se declara mensageiro de uma Palavra que 
não é sua. Esta fórmula do mensageiro 
representa a maior ousadia do discurso 
profético porque ao atribuir a iniciativa e a 
eficácia da Palavra a Deus, o profeta está a 
colocar-se entre a espada e a parede, ou 
seja, entre a Palavra que anuncia e a 
realidade que denuncia, e a assumir 
plenamente o risco da fidelidade…  

Ao terminar o anúncio, “assina com a 
rubrica de Deus” o que foi dito usando a 
fórmula de Assinatura: “Oráculo do Senhor”. 
Fala, porque Deus lhe falou, e cala-se 
quando Deus Se cala (Ez 3, 26-27). Não 
anuncia as suas próprias ideias nem tenta 
preencher os silêncios de Deus com as 
suas palavras… 

Assim é o Profeta. 
________________________________________     

A melhor receita 

 

Conheces algum livro de receitas 
culinárias? Com certeza que, pelo menos 
nalguma revista, deste uma vista de olhos a 
algumas dessas receitas. Queres uma 
receita original? Escreveu-a um sábio e 
prudente autor: “Toma uma grande quanti-
dade de alegria e deixa-a ferver a fogo 
lento, sem parar. Deita-lhe uma grande 
chávena do leite da bondade e depois 
acrescenta uma medida cheia de 
consideração e de respeito pelos outros. 
Junta a estes ingredientes uma colherada 
de compreensão; mas uma boa colherada, 
não de café, mas de sopa. E se for mesmo 
uma concha, a receita não fica estragada; 
até melhora. Tempera tudo com abundante 
caridade. Espalha tudo muito bem pelo 
conjunto das horas do dia, tempos e 
pessoas. Mistura tudo muito bem e depois, 
com  muito  cuidado,  deita-o  num  coador,  

para eliminar qualquer partícula de 
egoísmo. Serve-se com abundante molho 
de amor. O paladar é requintado e 
saboroso”. 

 

O que diz a Palavra 
 

“Cristo revela-nos que Deus é amor, e 
ensina-nos ao mesmo tempo que a lei 
fundamental da perfeição humana e, 
portanto, da transformação do mundo, é o 
novo mandamento do amor. Dá, assim, aos 
que acreditam no amor de Deus, a certeza 
de que o caminho do amor está aberto para 
todos e que o esforço por estabelecer a 
universal fraternidade não são coisas 
inúteis” (GS, 38). 
____________________________________________ 

Avós de Jesus 
 

Dia 26 de Julho (hoje), a Igreja faz 
Memória dos avós de Jesus. São eles,        
S.Joaquim e St.ª Ana.  

S.Joaquim, da Casa de David, casou 
com St.ª Ana e foram pais da Virgem Maria. 
S.Joaquim era galileu, foi sepultado em 
Nazaré e mais tarde transladado para o vale 
de Josafat. 

St.ª Ana, Mãe de Nossa Senhora, é re-
presentada com aspecto maternal e traz um 
manto verde, símbolo da esperança. 

Este casal são o protótipo dos esposos 
cristãos. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Numa sapataria: 
– Parece que este sapato é menor que 

o meu pé. 
– Esta enganado. O seu pé é que é 

maior que o sapato. 
– Mas vem a ser o mesmo! 
– Engana-se. Eu posso arranjar um 

sapato maior, mas o senhor não pode 
arranjar um pé mais pequeno.    

de Parabéns... 
 

Esta semana, em todas as quatro 
Paróquias, existem leitores de parabéns, 
pelos seus aniversários natalícios. São eles: 

Da Paróquia de Carvalhosa: 
– Dia 30 de Julho (quinta-feira), Diácono 

Dr. António Cardoso; 

Da Paróquia de Eiriz: 
– Dia 31 de Julho (sexta-feira), Marta 

Gisela Pinheiro; 

Da Paróquia de Figueiró: 
– Dia 29 de Julho (quarta-feira), Paulo 

Neto; 

Da Paróquia de São Pedro de Sanfins 
de Ferreira: 

– Dia 29 de Julho (quarta-feira), Manuel 
Martins Pereira; 

– Dia 31 de Julho (sexta-feira), Bárbara 
Virgínia Brito. 

À Bárbara, à Marta, ao Manuel e ao 
Paulo, o Jornal do Leitor deseja-lhes muitas 
felicidades extensivas ao sr. Diácono, Dr. 
António Cardoso, a quem endereçamos 
também um agradecimento pelo belíssimo 
serviço pastoral que tem dedicado às quatro 
Paróquias onde serve com muita humildade. 

____________________________________________  

 Feliz Aniversário 
 

É o teu dia de anos, o dia em que Deus 
te concedeu um lugar e uma finalidade 
únicos no universo. 

Celebra o teu início de «ser» e o teu «ir 
sendo». 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

A Fechar 

Valoriza o “ser” sem desprezar o “ter” 

 

Tempo Comum 
 

Se somos filhos de um mesmo Pai, 
como nos lembra São Paulo na primeira 
leitura, não se entende por que tantos 
homens e mulheres vivem na extrema 
pobreza, enquanto outros vivem na extrema 
riqueza. No mundo de hoje investe-se muito 
dinheiro em guerra, em viagens espaciais, 
em tratamentos para emagrecer. Os que 
detêm o capital criam condições cada vez 
mais injustas e pretendem fazer mais 
dinheiro, explorando os recursos que 
restam, mesmo se com isso destroem tudo 
e acabam com as condições de vida sobre a 
terra. Nenhum ser humano poderia morrer 
de fome, pois a terra tem o suficiente para 
alimentar a todos. Os cristãos não devem 
duvidar da partilha, pois ela é a chave para 
tornar a fraternidade uma realidade e para 
reconhecermos que realmente somos filhos 
do mesmo Pai! Quando se reparte com 
satisfação e alegria o alimento, este se 
multiplica e ainda sobra. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

       O Pão é causa de conflitos, mas é 
também sinal de comunhão...  
      Para infundir coragem nos Israelitas, 
tomados pelo pânico diante dos Cananeus, 
homens de estatura imponente, Josué e 
Caleb exclamaram: «Não temais o povo 
daquela terra, porque ele será o nosso pão» 
(Nm 14, 9). Coincidência curiosa: a raiz 
hebraica da qual deriva o termo pão é 
composta pelas mesmas consoantes do 
verbo combater, como se estivesse a indicar 
que a luta pelo alimento é a causa do 
desencadear das guerras. Os próprios dissí-
dios (divergências) entre Israel e o Senhor 
surgiram devido à escassez de pão: «Na 
terra do Egipto comíamos com fartura» (Ex 
16, 3). 
      Só quando é partilhado é que o pão 
deixa de ser motivo de competição e de 
contendas, e torna-se sinal de amor e de 
fraternidade. 
      Comer o pão com outra pessoa é consi- 
 

 

 

 

derá-la íntima, é um amigo em quem se 
confia, um aliado do qual não se espera 
traição (SI 41, 10). As tensões mais fortes e 
os rancores mais venenosos manifestam-se 
nos silêncios à mesa, e as discussões mais 
embaraçantes são as que se desencadeiam 
entre comensais (que partilham a mesma 
mesa). 
      O banquete é, por natureza própria, 
expressão de paz e reconciliação (Gn 31, 
53-54), por isso Deus o escolheu como sinal 
do seu reino. Ele preparará um banquete 
onde «os pobres comerão e serão 
saciados»  (SI 22, 27). Este é o seu sonho: 
contemplar um dia todos os seus filhos, co-
mo rebentos de oliveira, ao redor da sua 
mesa (SI 128, 3). 

–  Os pobres comerão e serão saciados, 
se eu tiver a coragem de partilhar os meus 
bens. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (2 Rs 4, 42-44) 
 

Monição:  
 

Na primeira leitura o profeta Eliseu, ao partilhar o 
pão que lhe foi oferecido com as pessoas que o 
rodeiam, testemunha a vontade de Deus em saciar a 
«fome» do mundo; e sugere que Deus vem ao 
encontro dos necessitados através dos gestos de 
partilha e de generosidade para com os irmãos que os 
«profetas» são convidados a realizar. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Segundo Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, 42veio um homem da povoação de 
Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão 
feito com os primeiros frutos da colheita. Eram vinte 
pães de cevada e trigo novo no seu alforge. Eliseu 
disse: «Dá-os a comer a essa gente». 43O servo 
respondeu: «Como posso com isto dar de comer a cem 
pessoas?» Eliseu insistiu: «Dá-os a comer a essa 
gente, porque assim fala o Senhor: ‘Comerão e ainda 
há-de sobrar’». 44Deu-lhos e eles comeram, e ainda 
sobrou, segundo a palavra do Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

Esta 1.ª Leitura não é difícil. Faz, leitor, 
ressaltar o diálogo entre o servo e Eliseu. Faz 
também a divisão do texto no versículo 44: “Deu-
-lhos e eles comeram...” 

 

Comentário: 
 

O que sonhavam os «pobres da terra» 
de Israel? Não grandes coisas, mas apenas 
terem pão em abundância e assim poderem 
também eles comer, como os ricos, três 
vezes por dia. A abundância de pão era o 
sinal da bênção de Deus (SI 37, 25) e a sua 
escassez era um castigo pelo pecado (Ez 4, 
16-17). 
      A cena narrada na leitura de hoje 
desenvolve-se durante uma terrível carestia 
(escassês). A situação era tão desesperada 
que, para sobreviverem, as pessoas 
comiam raízes, folhas e ervas, até mesmo 
as venenosas, tal era o desespero da fome 
(2 Rs 4, 38-41). 
      O termo fome aparece 134 vezes no 
Antigo Testamento; são de facto muitas 
vezes, e isto acontecia porque, devido à 
escassez de chuva, as terras do Médio 
Oriente antigo, eram muitas vezes atingidas 
por esta calamidade (e originava a fome). 
      Foi então numa época de carestia que 
um homem de Baal-Salisa se apresentou a 
Eliseu e lhe ofereceu vinte pães de cevada 
(v. 42). A cevada cresce até em terrenos 
pobres e acidentados, e tem um valor 
inferior ao trigo (Ap 6, 6). O seu ciclo de 
maturação (de amadurecimento) é mais 
breve (rápido) em relação ao de outros 
cereais, e por isso é o primeiro a ser 
ceifado: acontece normalmente na 
Primavera, por volta da Páscoa. Os ricos 
preferiam o pão de trigo, as classes mais 
pobres contentavam-se com o pão de 
cevada porque custava menos (+ barato). 
      É, portanto, um agricultor pobre aquele 
que, num gesto de comovente generosida-
de, se priva do precioso alimento para o en-
tregar ao profeta. Não retém (não guarda) 
para si as primícias do seu campo. Bem 
pelo contrário: sente a necessidade de 
partilhar com outros o dom recebido de 
Deus. O pão é um dom do Senhor e deve 
ser imediatamente partilhado com quem não 
tem: «O homem de olhar generoso será 
abençoado, porque dá o seu pão ao pobre» 
(Pr 22, 9). 
      Eliseu, por sua vez, deixa-se envolver 
nesta dinâmica do dom gratuito,  accionada  
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pelo homem de Baal-Salisa. Não mete o 
pão no saco para o levar para sua casa, 
mas convida o seu servo a distribuí-lo às 
cem pessoas famintas que tem à sua volta. 
      A reacção do servo é de cepticismo: 
«Como posso com isto dar de comer a cem 
pessoas?» (v.43). Ou seja: se não aconte-
cer um milagre, não será possível resolver o 
problema da fome de tanta gente com tão 
poucos recursos. Mas o profeta convida-o a 
ter confiança, garantindo-lhe: «Comerão e 
ainda há-de sobrar» (v. 43). 
      O prodígio é possível, e irá acontecer, 
mas apenas se houver a coragem de 
acreditar na promessa do Senhor e confiar 
na disposição, aparentemente absurda e 
insensata, do profeta que diz para distribuir, 
partilhar, pôr em comum. 
       Porque o alimento chegará para todos e 
ainda sobrará, mas ninguém deve açambar-
car, ninguém deve ficar com mais do que 
aquilo que precisa para saciar a própria 
fome. Quem, desconfiando da providência 
do Senhor ou movido pela avidez ou pela 
cobiça, tirar parte aos irmãos para o 
esconder e acumular para si, verá no dia se-
guinte, como aconteceu com o maná, que 
apodreceu e ficou cheio de vermes (Ex 16, 
20). 
      Deus  não  multiplica  o  pão  a partir do 
nada, não o faz chover do céu, (milagrosa-
mente); Deus não se substitui ao homem na 
solução do problema da fome. Deus realiza 
os seus prodígios através daquelas pessoas 
que confiam na sua palavra que colaboram 
com Ele, partilhando, e então sim, Deus 
consegue realizar prodígios. 
      Foi esta a dinâmica que levou ao 
milagre que escutamos nesta 1.ª Leitura: em 
primeiro lugar, houve um gesto generoso de 
um homem de Baal-Salisa que ofereceu o 
fruto do seu trabalho; depois houve a 
decisão de Eliseu de partilhar o dom 
recebido; e, por fim, o prodígio aconteceu: 
«Eles comeram e ainda sobrou, segundo a 
palavra do Senhor.»  
      É certamente verdade que, nos dias de 
hoje, só um milagre pode resolver o 
problema da fome no mundo. E, no entanto, 
é possível obtê-lo: basta ter a coragem de 
confiar, contra todas as lógicas humanas, 
confiar no Evangelho e, como Pedro, 
quando foi convidado a pescar ao meio-dia, 
exclamar: «Porque Tu o dizes...» (Lc 5, 5) e 
agir em consequência. Depois a solução (o 
milagre) aparece. 
____________________________________________ 

 

Jesus disse a Filipe: «Onde havemos de 
comprar pão para lhes dar de comer?» 

6Dizia isto para o experimentar, 
pois Ele bem sabia o que ia fazer. 

 

                                     (Jo 6, 5-6) 

Salmo Responsorial 
Sl 144 (145), 10-11.15-16.17-18 (R. cf. 16) 

 
 

Monição:  
 

O Salmo 144 é uma manifestação da total 
confiança na providência divina. Unamos a nossa voz à 
daqueles que sabem que o Senhor a todos sacia 
generosamente. 
  

Refrão:  ABRIS, SENHOR, AS VOSSAS MÃOS 
 E SACIAIS A NOSSA FOME. 
  

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas 
e bendigam-Vos os vossos fiéis. 
Proclamem a glória do vosso reino 
e anunciem os vossos feitos gloriosos. 
  
Todos têm os olhos postos em Vós, 
e a seu tempo lhes dais o alimento. 
Abris as vossas mãos 
e todos saciais generosamente. 
  
O Senhor é justo em todos os seus caminhos 
e perfeito em todas as suas obras. 
O Senhor está perto de quantos O invocam, 
de quantos O invocam em verdade. 

____________________________________________ 

 2ª Leitura (Ef 4, 1-6) 

 

Monição:  
 

Na segunda leitura, Paulo lembra aos crentes 
algumas exigências da vida cristã. Recomenda-lhes, 
especialmente, a humildade, a mansidão e a paciência: 
são atitudes que não se coadunam com esquemas de 
egoísmo, de orgulho, de auto-suficiência, de precon-
ceito em relação aos irmãos. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Efésios 
 

Irmãos: 1Eu, prisioneiro pela causa do Senhor, 
recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira 
de viver a que fostes chamados: 2procedei com toda a 
humildade, mansidão e paciência; suportai-vos uns aos 
outros com caridade; 3empenhai-vos em manter a 
unidade de espírito pelo vínculo da paz. 4Há um só 
Corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança 
na vida a que fostes chamados. 5Há um só Senhor, 
uma só fé, um só Baptismo. 6Há um só Deus e Pai de 
todos, que está acima de todos, actua em todos e em 
todos Se encontra. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
  

Exercita, leitor, e consegue obter uma boa 
inspiração para dizeres a primeira frase (até aos 
dois pontos). Depois, observa, respeita a 
pontuação de enumeração (até "paz"). 
Finalmente, faz uma pausa suficientemente 
notada, para separar e anunciar a tríplice tríade 
que se segue. 

 

Comentário: 
 

Com este trecho começa a parte da 
Carta aos Efésios  dedicada  às  exortações 

 

 

 

morais, e o primeiro tema que é tratado é o 
da unidade da Igreja. 
      Nos primeiros versículos (v. 1-3), são 
indicadas algumas características da vida 
nova dos baptizados. São introduzidas por 
uma evocação do Apóstolo Paulo, prisionei-
ro pela causa do Senhor (v.1). A autentici-
dade da sua mensagem é comprovada pela 
disponibilidade a dar a vida pelo Evangelho. 
      O primeiro sinal que distingue o 
discípulo é a “humildade” (não humilhação), 
humildade entendida como a escolha do 
último lugar, a disponibilidade para servir, o 
anular-se a si mesmo para elevar quem é 
pobre. Depois vêm a mansidão, a paciência 
e  a  tolerância.  O  cristão  não  é  litigioso 
(sempre a correr para os Tribunais); não é 
irascível (irritadiço, irado) e também não 
pretende ter sempre razão. O cristão sabe 
que as pessoas têm qualidades, mas 
também têm limites; têm virtudes, mas 
também têm defeitos; têm dotes (dons, 
méritos), mas também têm mesquinhices. O 
cristão, seguindo o exemplo do Mestre, 
Jesus Cristo, renuncia a qualquer forma de 
agressividade e violência, e procura, de 
todos os modos, a unidade, a reconciliação 
e a paz entre todos. 
      Depois na segunda parte do trecho       
(v.4-6), o tema é retomado e fundamentado. 
São sete as razões pelas quais, entre os 
cristãos, deve reinar a unidade: «Há um só 
Corpo e um só Espírito, uma só esperança, 
um só Senhor, uma só fé, um só baptismo, 
um só Deus e Pai de todos». É difícil 
explicar por que motivo foi esquecida a 
referência ao único pão eucarístico. 
      Ora, a unidade de uma comunidade não 
é fruto de simpatias ou resultado de 
conveniências egoístas. Como todas as 
outras pessoas, os cristãos teriam mil e uma 
razões para estarem divididos e em 
desacordo. Existem entre eles diferenças de 
raça, língua, cultura, condição económica, 
mentalidade, carácter...etc. A própria 
religião, por vezes, é motivo de dissensões 
(divergências), quer dizer, há muitas 
profissões de fé no mesmo Cristo. No 
entanto, as diversidades não devem gerar 
inveja nem criar competição; as diversida-
des, de facto, constituem uma riqueza e 
estão destinadas a favorecer a ajuda 
recíproca (mútua), a colaboração, a 
complementaridade. É por este motivo que, 
nos versículos seguintes (v. 11-16), a carta 
aos Efésios irá descrever a comunidade 
cristã como um corpo bem harmonizado, no 
qual cada membro tem uma função e 
desempenha uma tarefa própria. 
____________________________________________ 

Visita-nos em: 

www.paroquiascesf.com 
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Aclamação ao Evangelho 

(Lc 7, 16) 

 
Monição:  
 

No Evangelho, Jesus convida os discípulos a 
despirem a lógica do egoísmo e a assumirem uma 
lógica de partilha, concretizada no serviço simples e 
humilde em favor dos irmãos. É esta lógica que permite 
passar da escravidão à liberdade; é esta lógica que 
fará nascer um mundo novo. 

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
 

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

____________________________________________ 

Evangelho  (Jo 6, 1-15) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 1Jesus partiu para o outro lado do 
mar da Galileia, ou de Tiberíades. 2Seguia-O numerosa 
multidão, por ver os milagres que Ele realizava nos 
doentes. 3Jesus subiu a um monte e sentou-Se aí com 
os seus discípulos. 4Estava próxima a Páscoa, a festa 
dos judeus. 5Erguendo os olhos e vendo que uma 
grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a 
Filipe: «Onde havemos de comprar pão para lhes dar 
de comer?» 6Dizia isto para o experimentar, pois Ele 
bem sabia o que ia fazer. 7Respondeu-Lhe Filipe: 
«Duzentos denários de pão não chegam para dar um 
bocadinho a cada um». Disse-Lhe um dos discípulos, 
8André, irmão de Simão Pedro: 9«Está aqui um rapazito 
que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que 
é isso para tanta gente?» 10Jesus respondeu: «Mandai 
sentar essa gente». Havia muita erva naquele lugar e 
os homens sentaram-se em número de uns cinco mil. 
11Então, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-
os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com 
os peixes; e comeram quanto quiseram. 12Quando 
ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: 
«Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se 
perca». 13Recolheram-nos e encheram doze cestos 
com os bocados dos cinco pães de cevada que 
sobraram aos que tinham comido. 14Quando viram o 
milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram 
a dizer: «Este é, na verdade, o Profeta que estava para 
vir ao mundo». 15Mas Jesus, sabendo que viriam 
buscá-l’O para O fazerem rei, retirou-Se novamente, 
sozinho, para o monte.  
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 – Pelo nosso Bispo António, pelos presbíteros e         
    diáconos, 

pelos acólitos, leitores e catequistas 
e pelos fiéis que servem a Igreja, 
Oremos ao Senhor. 

 

2 – Pelos progresso espiritual de todos os povos, 
pelo desenvolvimento material dos cidadãos 
e pela justa distribuição das riquezas, 
Oremos ao Senhor. 

 

3 – Pelos que têm fome de pão e de esperança, 
pelos que repartem os seus bens com os mais pobres 

e por aqueles que dão a mão aos que caíram, 
oremos ao Senhor. 
 

 

uma criança. Facilita-lhe ao máximo a 
estrada que há-de percorrer e semeia de 
flores o caminho que ela irá palmilhar. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Maneira de tratar os jovens) 

 
Ninguém tem o direito de experimentar 

com as crianças e com os jovens. São a 
esperança de um povo e devemos cuidar 
deles com decisão responsável. 

(Homilía do Sr. Arcebispo pronunciada na 
Catedral Metropolitana pelos falecidos da 
discoteca ao cumprir-se o primeiro mês sobre os 
acontecimentos. 30/01/2005). 

______________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

– Livros dos Profetas – 
 

23 –  “PROFETÊS” a Palavra anunciada 
 

 

Profetês: a Palavra anunciada…  
Esta é a segunda dimensão, ou a outra 

face da vida profética. A Palavra que seduz 
e conquista o coração do profeta impele-o a 
ser sua voz: “O leão ruge. Quem não 
temerá? O Senhor Deus fala. Quem não 
profetizará?” (Am 3, 8). No profeta, a 
disponibilidade da escuta gera a inevita-
bilidade do anúncio. Assim, além do 
seduzido pela Palavra que guarda no 
coração, é a voz dessa Palavra (Is 40, 3).  

Profetês é a junção das palavras gregas 
pró+fêmi. Fêmi significa “dizer, falar, 
anunciar”; e a partícula pro não significa 
“antes de” (engano que muitas vezes fez 
compreender os profetas como adivinhos do 
futuro…) nem “a favor de”. É uma partícula 
substitutiva – “em vez de” – o que nos faz 
compreender o profeta na linguagem bíblica 
como aquele que “fala em vez de”, como 
boca de Deus (Jr 15, 19).  

Assim como no discurso profético 
superabunda a fórmula de Acolhimento para 
realçar a dimensão profética de ser 
encontrado e possuído pela Palavra de 
Deus, também para realçar esta dimensão 
do profeta como anunciador em nome de 
Deus o discurso profético forjou o que 
podemos chamar a fórmula do Mensageiro 
(“Eis o que diz o Senhor…”), que abre 
quase todas as proclamações proféticas, e 
a fórmula de Assinatura (“Oráculo do 
Senhor”), com a qual as encerra. Para 
termos uma ideia da abundância destas 
fórmulas vejamos que, só no livro de 
Jeremias, encontramos 61 vezes a fórmula 
de Acolhimento, 135 vezes a fórmula do 
Mensageiro  e 193 vezes a fórmula de assi-  

 

4 – Pelos que estão a sofrer pela sua fé, 
      pelos que se empenham em viver em paz com           
      todos e 
      pelos presos, pelos doentes e pelos defuntos, 
      oremos ao Senhor. 

 
5 –   Por todos nós que escutamos a palavra, 

por aqueles que vão comungar o pão da vida 
e pelos defuntos da nossa comunidade, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

O  Islão 

ainda espera a sua 

Revolução Cultural 

 
(Continuação do número anterior) 
 

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

 

Acho que é justo especificar, acima de 
tudo, que a maioria da comunidade não se 
reconhece nessas tendências. A força de 
atracção exercida pelos extremistas depen-
de principalmente de dois factores: a 
fraqueza da proposta ideal por parte do 
Ocidente, que é visto como uma civilização 
decadente, cada vez mais distante de um 
verdadeiro sentimento religioso, e o fascínio 
exercido por palavras de ordem essenciais, 
que veiculam slogans de efeito, prometendo 
paraísos (inexistentes), veiculam a ilusão de 
uma regeneração pessoal e colectiva. E, 
então, também a violência é aceite a fim de 
alcançar o objectivo. Quando uma promes-
sa barata se insere numa razão enfraque-
cida, o deslize para o fundamentalismo 
torna-se mais fácil. 
                      
                        (Continua na próxima edição do Jornal) 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 29 – S. Marta; 
Dia 30 – S. Pedro Crisólogo 
                  (Bispo e Doutor da Igreja);  

Dia 31 – S. Inácio de Loiola (Presbítero); 

Dia 01 – (de Agosto)  
              S. Afonso Maria de Ligório 
               (Bispo e Doutor da Igreja.). 

________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Onde quer que encontres uma criança, 
dedica-lhe amorosamente todo o carinho, 
estende-lhe a mão a ajuda-a a crescer. Em 
cada criança existe um dia novo, um futuro 
de esperança e de felicidade para o mundo. 
Em casa ou na escola, num jardim ou num 
hospital,  nunca olhes com indiferença para  
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