
 

  N.º  347  –  09-08-2015                19.º Dom. Tempo Comum  –   Ano B                                                                                         Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular, das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

Porque a Palavra de Deus é sempre 
mais forte (Is 55, 8-11)… Na verdade, é esta 
confiança inabalável o segredo da força dos 
profetas. “Prestai atenção ao que diz o 
Senhor Deus, o Maior de Israel: a vossa 
salvação está na conversão, e em terdes 
calma; a vossa força está na confiança, e 
em permanecerdes tranquilos. 

Mas há sempre muitos que não 
querem!” (Is 30, 15) “Uns confiam nos seus 
carros, outros nos cavalos; nós, porém, 
confiamos no Senhor, nosso Deus. Eles 
fraquejam e são vencidos; nós, porém, 
levantamo-nos e ficamos de pé!” (Sl 20, 8-
9).  
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Procura cultivar a verdade, em relação 
aos outros, e também em relação a ti 
mesmo. Só a verdade te fará chegar à 
perfeição, porque ela te faz conhecer o que 
verdadeiramente és. E só chegarás a ser 
perfeito quando te conheceres. Então 
poder-te-ás corrigir e lançar-te à conquista 
das virtudes que te faltam. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Responsabilidade) 
 

Deixemos de esconder as dores das 
nossas perdas e aceitemos a responsabi-
lidade pelos nossos crimes, pela nossa 
apatia e pelas nossas mentiras, porque só a 
reconciliação reparadora nos ressuscitará e 
nos fará perder o medo de nós mesmos. 

 

(Homilia do Sr. Arcebispo  
no Te Deum, 25/03/2003) 

______________________________________________________________ 
 

A felicidade tem uma grande 
vantagem sobre o dinheiro:  ninguém a 
pede emprestada. 
____________________________________________ 

Moisés  com chifres 

 
Por que razão Moisés é apresentado 

com chifres? 
Ao contrário do que geralmente se 

pensa, não se trata de um símbolo de 
poder. É simplesmente fruto de um erro de 
tradução. 

Em hebraico, a palavra “quaran” 
significa “resplandecer”, “irradiar”, e a 

palavra “queren” quer dizer “chifres”. O 
texto bíblico diz que o rosto de Moisés, 
descendo do Monte Horeb-Sinai, era 
resplandescente (“quaran”), depois de ter 
falado com Deus. 

A tradução latina leu “queren”. 
Realmente, quando São Jerónimo (342-
420), em Belém da Judeia, fez a tradução 
da Bíblia do hebraico para o latim – a 
Vulgata – as vogais do hebraico não se 
escreviam. Traduziu-se, então, que Moisés 
tinha chifres. Por isso, encontra-se nas 
pinturas e nas esculturas Moisés represen-
tado com as Tábuas da Lei e com chifres. 

Miguel Ângelo, cerca do ano 1505, 
esculpiu em mármore a estátua de Moisés, 
com chifres, estátua que se encontra na 
Igreja de San Pietro in Vincoli. 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 

(de Artes e Profissões) 
 

–  Artilheiros:  St.ª Bárbara (porque proteje 

da trovoada que se assemelha ao ruído e fogo de 
canhão)             

–  Cambistas:  S. Mateus, o Públicano 
(cobra-dor de impostos, que seriam pagos em diversas 
moedas).             

–  Douradores:  St.º Elói (ourives); S. 
Miguel (devido à sua armadura dourada); St.ª 
Clara.             

–  Engenheiros de minas:  St.ª Bárbara 
(por causa dos explosivos). 
____________________________________________ 
 
 

de Parabéns... 
 

Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, apenas dois 
leitores, curiosamente ambos da Paróquia 
de São Pedro de Sanfins de Ferreira.  

Trata-se da leitora Daniela Ribeiro, 
amanhã, Segunda-feira, dia 10, e do leitor 
Pedro Leal, na quarta-feira, dia 12. 

À Daniela e ao Pedro, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Faz-te rodear de explendor... e 
proclama: este é o meu dia especial e 
também eu sou especial. Depois acalenta 
em ti esse sentimento, essa aura, todos os 
dias. 

E tem um feliz aniversário 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

A Manuela está em frente de um 
espelho, com os olhos fechados. 

– Qua estás a fazer, Manuela? 
– Estou a ver a cara com que fico, 

quando estou a dormir! 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Não te precipites a responder antes de 
ouvires o fim da pergunta. 
____________________________________________  

Visita-nos:   www.paroquiascesf.com 

_______________________________________

Despedida 

Boa leitura e até para a semana 

Tempo Comum 
 

A Missa é o memorial do Senhor 
naquela tríplice dimensão do memorial 
bíblico. Transporta-nos ao grande aconte-
cimento da última Ceia. Torna presente esta 
realidade actualizando a presença da 
pessoa de Cristo e do seu sacrifício.           
É também o memorial do tempo futuro que 
aponta para a vinda do Senhor: em cada 
Eucaristia proclamamos a morte do Senhor 
até que Ele venha (1 Cor 11, 26). A Missa, 
sacramento da Páscoa de Cristo, é o 
Senhor que passa para nos arrastar na 
torrente do seu amor. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

De um filho de carpinteiro o Pão do 
Céu? 

No Alcorão, os Hebreus e Cristãos são 
chamados “Gente do Livro”, 54 vezes, e a 
palavra “livro”, no sentido de texto que 
contém a revelação de Alá, aparece 230 
vezes. Todavia, é um termo ambíguo, já que 
algumas vezes indica o livro de Moisés, 
outras vezes indica os livros onde se fala de 
Abraão e da sua descendência, de João 
filho de Zacarias, de Jesus e de sua mãe 
Maria; outras vezes ainda o termo “livro” 
indica simplesmente o Alcorão, como se 
pode ver logo a partir da apresentação: «Eis 
o livro! O livro guia seguro – não há dúvida 
– para aqueles que temem Deus.» 

Segundo uma interpretação difusa entre 
os Muçulmanos, Deus fez descer à terra, 
sob forma de texto ditado aos seus profetas, 
diversos livros que contêm a sua história: a 
Torá, o Evangelho, os Salmos e o Alcorão. 
Por este motivo não deveria causar 
surpresa ouvir um muçulmano dizer: 
«Também eu acredito na Bíblia.» 

Para além das múltiplas convergências 
entre cristãos e muçulmanos, não deve ser 
esquecida uma diferença substancial. Para 
os muçulmanos a revelação de Deus 
encarnou-se no Alcorão; a palavra de Alá 
tornou-se livro, em Meca.  Para os Cristãos, 

 
 
 

 
 
 

a palavra de Deus não se fez livro, mas 
carne, em Nazaré. 

Um dia o Senhor ordenou a Ezequiel: 
«Filho de homem, come este manuscrito e 
vai falar à casa de Israel» (Ez 3, 1). Era um 
convite a assimilar a mensagem contida 
num livro. A mesma imagem foi utilizada por 
Jeremias: «Eu devoro as tuas palavras, 
onde as encontro; a tua palavra é a minha 
alegria» (Jr 15, 16). 
      Como os profetas e como os Muçulma-
nos, também o Cristão tem fome da 
sabedoria de Deus. Encontra-a num livro, 
sem dúvida, mas não é um livro, é uma 
pessoa, é Jesus de Nazaré, o pão da vida. 
      - Felizes aqueles que têm fome e sede 
da Palavra do Senhor feita carne. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (1 Rs 19, 4-8) 
 

Monição:  
 

Como Elias também nós nos sentimos tantas 
vezes atingidos pelo desânimo e pessimismo. É então 
que precisamos de tomar consciência de que Deus 
está connosco para nos ajudar a vencer. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, 4Elias entrou no deserto e andou o 
dia inteiro. Depois sentou-se debaixo de um junípero e, 
desejando a morte, exclamou: «Já basta, Senhor. Tirai-
me a vida, porque não sou melhor que meus pais». 
5Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do 
junípero. Nisto, um Anjo do Senhor tocou-lhe e disse: 
«Levanta-te e come». 6Ele olhou e viu à sua cabeceira 
um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de 
água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. 7O Anjo do 
Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: «Levanta-       
-te e come, porque ainda tens um longo caminho a 
percorrer». 8Elias levantou-se, comeu e bebeu. Depois, 
fortalecido com aquele alimento, caminhou durante 
quarenta dias e quarenta noites até ao monte de Deus, 
Horeb. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitores: 
 

A leitura é bastante óbvia e fácil. Predomina 
o tom narrativo, interpolado com a prece de Elias 
e as ordenações do Anjo do Senhor. Portanto, se 
respeitares a pontuação que a leitura apresenta; 
se respeitares as três vozes (Narrador, Elias e 
Anjo); Se respeitares a cadência que pede a 
leitura  (ler devagar),  tens  concluído o teu traba- 

 

lho, com sucesso. 
Toma cuidado numa ou noutra palavra a pro-

nunciar, entre elas “junípero”.  
 
Comentário: 
 

A arqueologia confirma que o reino de 
Acab (874-853 a.C.) foi um dos mais 
prósperos de Israel. Acab foi um soberano 
hábil e prudente, fortificou as cidades de 
Meguido e de Hasor dotando-as de portas 
monumentais, muralhas poderosas, amplos 
armazéns e impressionantes sistemas para 
o aprovisionamento de água que permane-
ceram até aos nossos dias. Favoreceu o 
comércio, estipulou alianças com os povos 
vizinhos, construiu palácios luxuosos, 
decorados com marfim esculpido segundo o 
estilo artístico egípcio.  E, no entanto, a 
Bíblia dá dele um juízo severo: «Nunca 
houve ninguém como Acab que se 
prestasse  à  perfídia  para  fazer  o mal aos 
Olhos do Senhor. E a sua esposa Jezabel 
incitava-o ainda mais. Ele cometeu graves 
abominações seguindo os ídolos» (1 Rs 21, 
25-26). 

Jezabel era a jovem, tão fascinante 
quanto pérfida, filha do rei de Tiro. Tinha 
chegado à Samaria acompanhada por um 
bando de profetas de Baal e Astarté, e com 
lisonjas e enganos tinha levado o marido a 
erigir um templo a estas divindades, adora-
das na Fenícia e consideradas dispensado-
ras de fecundidade para os campos e 
animais. Foi o início da corrupção religiosa 
em Israel, da depravação moral, das 
injustiças sociais que culminaram em crimes 
como o assassínio de Nabot (1 Rs 21), e em 
práticas horrendas tais como os sacrifícios 
humanos (1 Rs 16, 34). 

Inesperadamente, eis que aparece em 
cena um homem corajoso e resoluto que 
ousa desafiar Jezabel, a rainha que está no 
apogeu do seu poder e pode dispor como 
quer do selo real. É Elias, o profeta vindo de 
Tisbe, uma cidade situada a oriente do 
Jordão. As suas palavras são demolidoras, 
as suas denúncias queimam como fogo 
(Eclo 48, 1); ameaça, invoca castigos do 
céu, realiza prodígios e, durante três anos, 
ordena à chuva que não banhe a terra; 
desafia   os   profetas   de  Baal  no  monte  
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Carmelo e vence-os (1 Rs 18) mas, no final, 
deve render-se; Jezabel é demasiado forte 
e procura-o por todo o lado para o eliminar. 
Sente-se só, abandonado por todos, está 
convencido de que todo o povo traiu o 
Senhor e seguiu Baal e Astarté. 

Não tem por onde escolher, deve resi-
gnar-se à derrota. Primeiro esconde-se, 
depois foge para o Sul; quer chegar ao 
monte de Deus, ao Horeb, onde Moisés, 
quatrocentos anos antes, tinha encontrado o 
Senhor. Para não ceder às lisonjas de Acab 
e às ameaças de Jezabel, ele precisa de 
uma fé sólida e, para a robustecer, decide 
percorrer o caminho de Moisés. 

Parte, mas a travessia do deserto é 
difícil e as dificuldades quase invencíveis; 
resiste enquanto pode, mas depois, desa-
lentado, tem que se render. Ora é aqui que 
começa a nossa leitura. 
      Elias senta-se sob uma árvore e invoca 
a morte. Senhor – implora ele – agora 
chega! É melhor para mim morrer, eu não 
sou melhor que os meus pais; se eles 
falharam, não  posso  iludir-me  de  conse-
guir eu, as minhas palavras nunca terão um 
impacto significativo na realidade social e 
política e nas escolhas religiosas do meu 
povo (v. 4). 

Elias precisa de força, e o vigor  vem-lhe 
do alimento, o pão, que o Senhor lhe dá. 
Note-se bem: Deus não subtrai à provação 
o seu profeta, não o livra do cansaço, não o 
dispensa da dura viagem fazendo-o trans-
portar, milagrosamente, por um anjo. O de-
serto tem que ser atravessado e as 
dificuldades enfrentadas. Oferece-lhe o 
alimento necessário e isso basta. 
      O trecho conclui: «Fortalecido com 
aquele alimento, Elias caminhou durante 
quarenta dias e quarenta noites até ao 
monte de Deus, o Horeb» (v. 8). 

Neste contexto, o número quarenta 
evoca os quarenta anos passados por Israel 
no deserto e é o símbolo da vida inteira. 

A história de Elias é a nossa história. Há 
momentos em que nos sentimos, como o 
profeta, intimamente desiludidos e não en-
contramos conforto nem mesmo em Deus, 
na fé, nos irmãos da comunidade. Conflitos, 
incoerências, coscuvilhice, inveja, mes-
quinhez, tudo isto é motivo de abatimento, 
desassossego e, por vezes, até mesmo de 
desespero. 

Deus não se esquece de nós, está 
sempre a nosso lado, acompanha-nos como 
fez com Elias. Não nos isenta do trabalho, 
não se substitui a nós; quando estamos 
cansados não carrega connosco às costas, 
mas indica-nos o caminho a percorrer e não 
deixa que nos falte o pão que dá vigor. 

Não pensemos já no pão eucarístico, de 
que  falaremos  no  próximo domingo. O ali- 
 

mento que, em qualquer circunstância da 
vida, dá força e infunde coragem é a palavra 
de Deus. Quando estamos em dificuldade, 
desmoralizados ou amargurados pelo que 
acontece no mundo e na Igreja, é provável 
que desabafemos com um amigo ou que 
vamos chorar no ombro de alguém, com a 
certeza de aí encontrarmos ajuda e 
conforto. Esquecemos, porém, que é o pão 
da Palavra que dá luz, consolação e 
esperança, aquele pão que tu, leitor, 
distribuis à assembleia sempre que sobes 
ao ambão na Eucaristia e proclamas a 
Palavra do Senhor. Na verdade, é duma 
nobreza e duma dignidade elevada, este 
serviço de leitor litúrgico. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 9a) 

 

Monição:  
 

O cristão deve estar sempre disposto para 
bendizer o Senhor e proclamar a Sua grandeza. 
 

Refrão:  
 

SABOREAI E VEDE COMO O SENHOR É BOM!
  

Bendigo o Senhor a cada momento; 
o Seu louvor está sempre na minha boca. 
Deus é a minha glória. 
Que os humildes O escutem e se alegrem. 
  
Comigo proclamai a grandeza do Senhor, 
juntos exaltemos o Seu nome. 
Busquei a Deus, e Ele ouviu-me, 
livrou-me da minha ansiedade. 
  
Contemplai-O e ficareis radiantes; 
o vosso rosto não ficará confundido. 
Um pobre gritou e foi atendido, 
foi salvo de todas as angústias. 
  
O anjo do Senhor está velando 
sobre todos os Seus fiéis para os salvar. 
Provai e vede como o Senhor é bom, 
ditoso o que n'Ele se refugia. 

____________________________________________ 

   2ª Leitura (Ef 4, 30, 5-2) 

 
Monição:  
 

Nas dificuldades da vida não nos deixemos 
arrastar pela cólera, o insulto nem qualquer palavra 
menos correcta. Sejamos bondosos e compassivos uns 
para com os outros. 
 

Leitura:  
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Efésios. 
 

Irmãos: 30Não contristeis o Espírito Santo de Deus, 
que vos assinalou para o dia da redenção. 31Seja 
eliminado do meio de vós tudo o que é azedume, 
irritação, cólera, insulto, maledicência e toda a espécie 
de maldade. 32Sede bondosos e compassivos uns para 
com os outros e perdoai-vos mutuamente, como Deus 
também vos perdoou em Cristo. 1Sede imitadores de 
Deus, como filhos muito amados. 2Caminhai na 
caridade,  a  exemplo  de  Cristo,  que  nos  amou e Se  
 

 
 

 

entregou por nós, oferecendo-Se como vítima 
agradável a Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos leitires: 
 

Tal como a primeira, também esta 2.ª Leitura 
é fácil. Deve ser preparada a enumeração. 
Atenção a algumas palavras, como "contristeis", 
"eliminado", "maledicência". Deve haver ainda o 
esforço por dizer todas as sílabas, mesmo as 
finais, sobretudo nas palavras esdrúxulas. 

 

Comentário: 
 

Para evitar que pudessem fugir, os 
escravos eram marcados a fogo com um 
sinal indelével, sinal da sua pertença 
definitiva a um dono. 
      Paulo recorre a esta imagem para definir 
a condição do cristão. No Baptismo, o 
discípulo recebeu, do fogo do Espírito santo, 
uma marca que mostra pertencer a Deus     
(v. 30). 

Desta sua nova realidade derivam 
consequências morais, formuladas pelo 
autor da Carta aos Efésios, de forma 
negativa num primeiro momento e de forma 
positiva em seguida: há vícios que devem 
ser evitados (v. 31) e virtudes que devem 
ser praticadas (v. 32). 

Os vícios indicados são seis e, convém 
não o esquecer, dizem todos respeito à falta 
de controlo da língua. No versículo que pre-
cede a nossa leitura, foi recomendado: 
«Nenhuma palavra desagradável saia da 
vossa boca, mas apenas a que for boa»       
(v. 28). 

Vale a pena repassar esta lista de vícios 
já que, muitas vezes, na comunidade cristã, 
criam-se tensões e verificam-se escândalos 
porque não nos damos conta da gravidade 
destes pecados. 

O “azedume” refere-se às palavras 
ofensivas de quem se considera superior 
aos outros e acaba por fazer recair sobre os 
mais fracos que lhe estão próximos o 
próprio nervosismo, as próprias desilusões 
e insatisfações. É um vício que se manifesta 
com frequência nas relações familiares e 
também profissionais. 

A “irritação” é a reacção agressiva de 
quem se sente ofendido ou privado de algo 
que tem a ver consigo. Se vê que são 
lesados os próprios direitos, então não só 
deixa de medir as palavras, mas passa até 
às vias de facto, descontrolando-se. 

A “cólera” manifesta-se nas expres-     
sões ofensivas de quem cultiva no seu 
coração rancores e desejos de vingança, e 
é incapaz de dominar os próprios impulsos 
primitivos e violentos. 

O “insulto” entende-se os gritos das 
rixas, dos litígios, das discussões furiosas e 
do tipo de palavras pronunciadas. 
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A “maledicência” indica a coscuvilhice, 
o prazer doentio de divulgar o mal, os erros, 
as fraquezas dos outros, ou inventar casos 
contra eles. 

A “maldade” estão incluídos todos os 
outros vícios que seria agora longo elencar, 
mas que todos conhecemos. 

A “parte positiva” esclarece qual deve 
ser o comportamento do cristão: benévolo, 
manso e, sobretudo, inspirado em sentimen-
tos de misericórdia, que é a primeira das 
características de Deus (Ex 34, 6). 

Finalmente o autor conclui as suas 
recomendações, convidando o cristão a 
imitar a Deus, seu Pai, e a praticar o amor 
recíproco, seguindo o exemplo de Cristo 
que se deu a si mesmo por nós (5, 1-2). Em 
Jesus o amor do Pai tornou-se visível e 
constitui, para cada filho, um convite a 
seguir os seus passos. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 6, 51) 

 

Monição:  
 

Avivando a fé na Divindade de Cristo e aderindo à 
Sua Palavra de salvação cantemos: 

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

Eu sou o pão vivo que desceu do Céu, diz o Senhor; 
Quem comer deste pão viverá eternamente. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Jo 6, 41, 51) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 41os judeus murmuravam de 
Jesus, por Ele ter dito: «Eu sou o pão que desceu do 
Céu». 42E diziam: «Não é Ele Jesus, o filho de José? 
Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que 
Ele diz agora: 'Eu desci do Céu'?» 43Jesus respondeu-
lhes: «Não murmureis entre vós. 44Ninguém pode vir a 
Mim, se o Pai, que Me enviou, não o trouxer; e Eu 
ressuscitá-lo-ei no último dia. 45Está escrito no livro dos 
Profetas: 'Serão todos instruídos por Deus'. Todo 
aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a 
Mim. 46Não porque alguém tenha visto o Pai; só Aquele 
que vem de junto de Deus viu o Pai. 47Em verdade, em 
verdade vos digo: Quem acredita tem a vida eterna. 
48Eu sou o pão da vida. 49No deserto, os vossos pais 
comeram o maná e morreram. 50Mas este pão é o que 
desce do Céu para que não morra quem dele comer. 
51Eu sou o pão vivo que desceu do Céu. 52Quem comer 
deste pão viverá eternamente. E o pão que Eu hei-de 
dar é a minha carne, que Eu darei pela vida do 
mundo». 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Paradoxo 

 

Quanto mais se olha para trás, 
mais se vê para a frente.  

____________________________________________ 

 
 

famíilia e os credos. É por estas coisas que 
elas combatem, estando, até, dispostas a 
dar a sua vida por elas” (1997, pág. 79). 
Este autor critica a política externa norte-           
-americana, por nunca ter dado o devido 
peso ao fator religioso, considerado algo do 
passado e já ultrapassado.  Ledo engano! É 
o substracto dos mais graves conflitos que 
vivemos actualmente. 

                                      (Continua no número seguinte) 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

– Livros dos Profetas – 
 

24 –  Instrumento da Palavra 
 

(...Continuação do número anterior) 
 

Profeta, é aquele que não teme o risco 
de assumir na vida o tripé que firma a acção 
profética: anunciar, denunciar, renunciar. 

Anunciar que a vontade de Deus a 
respeito do Seu povo não coincide com o 
que este vai construindo; que Deus é fiel e 
não desiste daqueles que ama, mas 
também não Se impõe e espera da parte do 
povo uma renovada atitude de escuta e 
acolhimento. 

Denunciar aqueles que alimentam a 
infidelidade do povo e os poderes que se 
alimentam daqueles que subjugam, muitas 
vezes em nome de Deus e de leis 
desenhadas à medida dos seus vícios e 
injustiças. 

Renunciar a pertencer ao grupo dos 
que cruzam os braços diante do mal ou 
juntar-se ao lado dos que se limitam a 
chorar a tristeza da “ausência da bondade 
de Deus junto do Seu povo”, nada fazendo 
para que essa bondade se sinta presente 
através daqueles que têm o coração 
disponível a ser sua mediação! 

O profeta é aquele que radicalmente 
Renuncia ao que Denuncia e Testemunha o 
que Anuncia. E, acima de tudo, é um 
homem de fé inabalável.               

É pela fé que o profeta se torna vidente 
(1 Sam 9, 9): à luz da fé, vê a realidade e a 
história com horizontes mais largos e 
profundos. Não é um adivinho nem um 
mago que prediz o futuro. O profeta é um 
“homem de olhar penetrante” (Num 24, 15-
16). Pela fé, vê e lê os acontecimentos 
iluminados à luz da fidelidade de Deus e da 
Sua vitória sobre o mal que em determinado 
momento da história leva a melhor. A partir 
daqui, firmado na fidelidade e força de 
Deus, denuncia as causas do mal e anuncia 
a acção libertadora de Deus, ainda que num 
futuro que não conhece. Não conhece, mas 
espera, porque confia! 
 

Oração Universal 

 

 1 – Pelo Papa Francisco, Bispo de Roma,  

sucessor de Pedro, 
para que receba da Eucaristia, 
o pão que vem de Deus, 
a força para dirigir a santa Igreja, 
oremos, irmãos. 
 

2 –  Por aqueles que em cada país e na nossa Pátria 
se dedicam a trabalhar pelo bem comum, 
para que Deus lhes revele a sua bondade, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos cristãos que entristecem o Espírito 

que os marcou com o dom da caridade, 
para que saibem perdoar-se mútuamente, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Pelos homens que murmuram contra tudo, 
para que recebam de Jesus o grande dom 
de se deixarem instruír pela verdade, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos membros desta comunidade paroquial 

que estão cansados de caminhar, como Elias, 
para que a Palavra e o Pão de Deus os reanimem, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 10 – S. Lourenço (Diácono e Mártir); 
Dia 11 – S. Clara (Virgem); 
Dia 12 – S. Joana Francisca de  
               Chantal (Religiosa); 
Dia 13 – S. Ponciano (Papa) e        
               S. Hipólito (Presbítero e Mártir); 

Dia 14 – S. Maximiliano Maria Kolbe       
               (Presbítero e Mártir). 

Dia 15 – Assunção da Virgem Santa Maria 
_________________________________________ 

As  religiões  e  o 

terrorismo 

 

     Os principais conflitos do final do séc. XX 
e os inícios do novo milénio possuem, todos 
eles, um fundamento religiosos. Tenha-se 
em conta a Irlanda, o Kosovo, a Caxemira, o 
Afeganistão, o Iraque e o recente Estado 
Islâmico, extramamente violento. Isto ficou 
também bem claro em Paris, aquando do 
assassinato dos cartunistas e doutras 
pessoas, por fundamentalistas islâmicos.       
De que modo entra aqui a religião? 

Não foi sem razão que Samuel P. 
Huntington, no seu conhecido livro  Choque 
de Civilizações escreveu o seguinte: “No 
mundo moderno, a religião é uma força 
central, talvez a força central que mais 
motiva e mobiliza as pessoas... O que, em 
última análise, o que conta para as pessoas, 
não é a ideologia política nem o interesse 
económico;  aquilo com que as pessoas se 
identificam  são  as convicções religiosas, a  

 

 N.º  347    –    09-08-2015                                                           19.º Dom. Tempo Comum   –   Ano B                                                                                       Pág. 3 
 


