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 Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

– Livros dos Profetas – 
 

25 –  Pistas de leitura para os Livros dos 
Profetas 

 

Para uma leitura temática destes livros 
 

(continuação do número anterior) 
 

6 – No meio de um povo que 
facilmente se esquecia das promessas de 
Deus, umas das certezas que os profetas 
mais afirmavam era a Esperança do 
Messias descendente de David para levar 
adiante o Seu projecto desde o princípio. A 
fidelidade de Deus e a Sua vitória sobre 
todos os poderes opressores do povo 
brilhariam no seu rosto, rosto de Messias, 
Ungido pelo mesmo Espírito que se tinha 
apoderado de David, para fazer dele o 
definitivo Restaurador de Israel… 

Is 7, 10-16;     Is 9, 1-6;     Is 11, 1-16 
        Jer 23, 1-6;Jer 33, 14-26; Dan 7, 9-14;        
        Miq 5, 1-5;                       Zac 9, 9-10. 
 

7 –  O profeta não é apenas aquele 
que diz o que Deus diz, mas também o que 
diz como Deus diz. E, por muito que nos 
custe a entender, a Palavra de Deus é 
sempre uma “palavra frágil”, porque não 
violenta. É profundamente viva, verdadeira 
e transformante, mas apenas nos corações 
que assim o quiserem… A Palavra de Deus 
“põe em causa”, mas “não impõe a sua 
causa”… Porque é o arauto de uma Palavra 
que põe em causa mas não se impõe, 
muitas vezes o profeta se sente chamado a 
uma Missão do Fracasso, em que a única 
maneira que ele tem de defender e provar a 
verdade que anuncia é estar disposto a dar 
a vida por ela… 

Jer 15, 10-21; Jer 20, 7-18; Is 50, 4-9 
Ez 3, 1-11. 

 
 

8 – Em nome de Deus, o profeta muitas 
vezes coloca A Cabeça na Boca do Lobo, 
carrega com o dedo da Palavra em feridas 
muito perigosas, que são sempre as feridas 
dos poderosos e dos donos das verdades… 
A boca dos profetas abre-se para que Deus 
acuse os falsos profetas das suas mentiras, 
os maus líderes das suas injustiças e os 
iníquos sacerdotes dos seus cultos vazios. 
Mas, na verdade, quem depois fica exposto, 
mais uma vez, é o profeta… 

Ez 13;    Ez 34;    Miq 3;    Is 29, 13-16; 
Is 58, 1-12;         Jer 2, 1-13;        Jer 7; 
Jer 14, 11-22;  Jer 23, 9-32;  Os 4, 1-10 
Am 5, 7-17 

____________________________________________ 

Citação 

 
Os intelectuais orgulhosos são como as 

vespas que fabricam favos como as 
abelhas, mas não sabem produzir mel como 
elas.          

         (S.Boaventura, Bispo e Doutor da Igreja) 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Tem dinamismo na tua vida. Não fiques 
por aí parado, de braços cruzados. Não são 
as idéias bonitas que valem. O que valem, 
são as acções práticas. Olha que os pés 
que não caminham, criam raízes. A vida é 
luta! Não esperes que os necessitados te 
venham procurar: vai visitá-los nos seus 
tugúrios. Leva-lhes uma palavra de conforto, 
um sorriso de compreensão, um gesto de 
ternura. É... entra nesta! 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Morte) 
 

A morte está todos os dias no meu 
pensamento.          (Jorge Bergoglio, S.J. 2010) 

 
 

 

de Parabéns... 
 

Esta semana estão de parabéns, pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: 

Dia 28, Sexta-feira, Luis Miguel, da 
Paróquia de Carvalhosa; 

Dia 29, Sábado, Luis Bessa, da 
Paróquia de Figueiró. 

Ao Luis Bessa e ao Luis Miguel, o Jornal 
do Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Procura recordar tudo o que sabes 
sobre o teu nascimento; procura saber tudo 
o que puderes. E refelecte sobre isso em 
clima de oração. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Na catequese: 
– Diz-me Francisco, porque é que Deus, 

tendo criado o Mundo em seis dias, descan-
sou ao sétimo? 

– Óh catequista, eu não sei!... Só se foi 
para ir à Missa!... 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Se fechas a porta a todos os erros, 
também a verdade ficará de fora. 
____________________________________________ 

Despedida 
Boa leitura e até para a semana  

se Deus quiser. 
____________________________________________ 

 

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 

 

 

Tempo Comum 
 

Todos quiseram servir o Senhor, 
perante o apelo de Josué. Não aconteceu o 
mesmo com os discípulos de Jesus, quando 
lhes falou da Eucaristia. 

Deus, que é Amor, ama-nos com amor 
infinito. Esse Amor é-nos revelado não só 
pelas obras maravilhosas da Criação, 
Incarnação e Redenção mas também ainda 
pela presença real de Jesus na Santíssima 
Eucaristia. Aí poderemos, de uma forma 
concreta, «saborear e ver como Ele é bom». 
Vamos hoje, e mais uma vez, reflectir em 
tão consoladoras realidades. 

 Estamos no final do mês de Agosto, 
tempo de férias e de turismo, de festas 
religiosas e de casamentos. É também 
tempo de preocupações pelos frutos do 
campo que vão amadurecendo, pelo 
emprego e pela vida do país.  

A palavra de Deus convida-nos à 
reflexão sobre tudo isso, fala-nos da pessoa 
de Jesus e da família. 
____________________________________________ 

 Introdução 
 

Por vezes Deus pede mesmo 
demasiado. 
      O resultado de um exame histológico 
(relativo aos tecidos do organismo), ou o 
resultado de uma ecografia (todos 
conhecemos), ou de uma amniocentese 
(punção da cavidade uterina durante a 
gravidez onde se recolhe líquido para 
análise), o resultado de um qualquer destes 
exames – dizia – ou o simples diagnóstico 
de um médico, podem alterar profunda-
mente – e de que maneira – a vida de uma 
pessoa, podem abalar os projectos e os so-
nhos de um casal, podem obrigar a 
escolhas dramáticas, e, perante estas 
situações,  a alternativa é sempre entre a 
sabedoria deste mundo e a Sabedoria de 
Cristo. Ou seja, a nossa opção de escolha, 
passa, por aquilo que o mundo nos oferece, 
e o que Deus nos oferece. 
       Fazer  da  própria  vida um dom, não é  

 

 

 

 

 

fácil nem cómodo; exige sacrifícios, renúnci-
as, ascetismo (austeridade). Por outro lado, 
acolher a vontade de Deus, significa 
disponibilidade para seguir «a Luz verdadei-
ra, que a todo o homem ilumina» (Jo 1, 9), 
mesmo quando tudo levaria a considerar 
esta escolha ilógica e inconclusiva. 
      É difícil dar ouvidos aos impulsos do 
Espírito, elevar-se até Deus e apostar na 
vida que permanece para a eternidade. Sim, 
é muito difícil! Mais fácil – mas sempre 
motivo de desilusão – é entrar pela porta 
larga e escolher a estrada espaçosa (Mt 7, 
13), voltar-se para as perspectivas materiais 
(escolher aquilo que o mundo nos oferece), 
esquecendo que «este mundo de aparência 
está a terminar» (1 Cor 7, 31) e que de nada 
serve ao homem ganhar o mundo inteiro (Mt 
16, 26). De facto, fazer escolhas «segundo 
a carne» parece-nos ser uma opção 
razoável mesmo se, no próprio íntimo, nos 
damos conta que «toda a gente é como a 
erva e toda a sua beleza como a flor dos 
campos» (Is 40, 6), quer dizer, que hoje é 
verde e perfumada, mas amanhã murcha e 
apodrece (e cheira mal). Mesmo sabendo e 
conhecendo isto, somos levados a fazer 
escolhas erradas! 
      E não nos admiremos! Porque até 
mesmo os discípulos que «provaram a boa 
palavra de Deus e as maravilhas do mundo 
futuro» (Hb 6, 5) estão sujeitos à tentação 
de voltarem as costas a Cristo e «preferirem 
o mundo presente» (2 Tm4, 10). 
      Ora, a Eucaristia é uma proposta. Quem 
decide recebê-la, diz “sim” à Luz e rejeita as 
trevas. É esta a escolha que qualifica o 
cristão, como vamos descobrir nas Leituras 
de hoje que iremos proclamar. 
      - Mesmo se todas as razões estiverem 
de um lado, e Cristo do outro, eu escolherei 
Cristo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 
(Js 24, 1-2a.15-17.18b)  

 
Monição:  
 

Antes de tomar posse da Terra Santa, Josué 
desafia as tribos de Israel reunidas em Siquém  a esco- 

 

lherem entre “servir o Senhor” e servir outros deuses. 
Diante do bom exemplo de Josué e da sua família, o 
Povo escolhe claramente “servir o Senhor”. Ele viu, na 
história recente da libertação do Egipto e da caminhada 
pelo deserto, como só Jahwéh pode proporcionar ao 
seu Povo a vida, a liberdade, o bem estar e a paz. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Josué 
 

Naqueles dias, 1Josué reuniu todas as tribos de 
Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os 
chefes, os juízes e os magistrados, que se 
apresentaram diante de Deus. 2aJosué disse então a 
todo o povo: 15«Se não vos agrada servir o Senhor, 
escolhei hoje a quem quereis servir: se os deuses que 
os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os 
deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a 
minha família serviremos o Senhor». 16Mas o povo 
respondeu: «Longe de nós abandonar o Senhor para 
servir outros deuses; 17porque o Senhor é o nosso 
Deus, que nos fez sair, a nós e a nossos pais, da terra 
do Egipto, da casa da escravidão. Foi Ele que, diante 
dos nossos olhos, realizou tão grandes prodígios e nos 
protegeu durante o caminho que percorremos entre os 
povos por onde passámos. 18bTambém nós queremos 
servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus».  
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
      

«Tendo morrido Moisés, servo do 
Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de 
Nun e auxiliar de Moisés: atravessa o 
Jordão e entra na terra que Eu darei aos 
filhos de Israel. Desde o deserto e desde o 
Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a 
terra até ao Mar Grande, a ocidente, tudo 
vos pertence» (Js 1, 1-4). Começa deste 
modo o livro de Josué, um livro algo 
embaraçante, porque nele fala-se de 
guerras realizadas em nome do Senhor, de 
violências, de execuções em massa, de 
dezenas de reis destroçados e de povos 
expulsos da sua terra para darem lugar aos 
Israelitas vindos do Egipto. 
     Este relato da conquista da terra 
prometida foi escrito muitos séculos depois 
de terem acontecido os factos e, mesmo se 
se referem a acontecimentos em parte 
confirmados pela arqueologia, não deve ser 
considerado um texto de história no sentido 
moderno; é uma leitura teológica (de 
catequese) do que aconteceu. Israel, que 
entretanto se tinha tornado sedentário (um 
povo fixo),  reflectindo no modo como  con- 
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seguira apoderar-se de uma terra que não 
era a sua, mesmo sendo o mais pequeno e 
o mais débil (fraco) dos povos, não atribuiu 
este feito à própria força ou habilidade, mas 
à benevolência do seu Deus. 
      O trecho de hoje é tirado da última parte 
deste livro, a parte do discurso de adeus de 
Josué ao seu povo (Js 22-24). Diz o 
seguinte: «Estou velho, de idade avançada 
– declara o grande líder – e vós 
presenciastes tudo o que o Senhor vosso 
Deus fez, tirando todos estes povos à vossa 
frente» (Js 23, 2-3). Ora, não se refere a 
nenhuma das gloriosas batalhas, nem se 
vangloria das vitórias obtidas, recorda 
apenas o que o Senhor fez em favor de 
Israel. 
      Então, antes de considerar concluída a 
sua missão, Josué coloca o povo perante 
uma escolha decisiva que é esta: Pede-lhe 
que declare abertamente e de forma 
resoluta, que género de Deus pretende 
servir; só então, depois, já com a idade de 
110 anos, sereno, poderá fechar os olhos 
em paz, nas montanhas de Efraim (Js 24, 
29-30). Então que fez?  

Reúne as tribos do povo de Israel, em 
Siquém, e expõe a sua proposta, dizendo: 
escolhei o vosso Deus; quereis  voltar  a  
servir os deuses adorados pelos vossos 
pais na Mesopotâmia, antes que Abraão 
deixasse Ur dos Caldeus? Ou então servir 
as divindades da terra dos Amorreus na 
qual agora habitamos? Ou então servir o 
Senhor, que nos libertou da escravidão? E, 
logo em seguida, acrescenta: «Eu e a minha 
família serviremos o Senhor» (v. 15). 
      Ora, é surpreendente esta exigência de 
clarificação! Parece impossível, quase não 
dá para acreditar, que um povo que assistiu 
a tantos prodígios, que atravessou as águas 
do Mar Vermelho, que comeu o maná e 
bebeu a água que brotou da rocha, que viu 
abaterem-se as muralhas de Jericó e que 
recebeu como dom uma terra onde corre 
leite e mel, possa agora abandonar aquele 
Deus que tanto o favoreceu e tanto 
protegeu, e ainda mais, que o fez nascer do 
nada. É…, não dá para entender o compor-
tamento dum povo assim (!)  
      Pois é. No entanto, não há nada de 
estranho nisto. E não há nada se estranho 
porque, afinal, esta é a nossa história, a 
história de todos nós, hoje. Vejamos: 
Também nós, chamados à existência pelo 
amor de Deus, postos num mundo onde 
estamos destinados a viver como pere-
grinos, repletos de dons para os 
partilharmos com os irmãos, podemos 
deixar-nos seduzir pelas criaturas que 
encontramos e começar também a servir os 
deuses desta terra, que são tantos – o 
dinheiro, o poder, o prazer, o sucesso, etc. –  

 
 

esquecendo Aquele que nos criou e que, 
através de Cristo, o novo Moisés, nos 
libertou da escravidão e da morte. É, …nem 
sempre na nossa vida, fazemos a escolha 
acertada. 
      Entretanto, a resposta do Povo de Israel 
foi imediata, sem hesitações. Disseram: 
«Longe de nós abandonar o Senhor para 
servir outros deuses» (v. 16), queremos 
continuar unidos àquele que nos libertou do 
Egipto e protegeu durante o êxodo no 
deserto; temos a certeza que de nenhum 
outro receberemos tantas manifestações de 
amor (v. 17-18). 
      Portanto, a escolha do Deus a adorar – 
e não nos esqueçamos que todos temos 
necessidade de um Deus – não se faz de 
uma vez por todas; é renovada a cada mo-
mento, porque, continuamente, se apresen-
tam outros deuses que pedem para ser 
servidos; são ídolos que seduzem e que 
iludem, mas arruínam quem acredita neles. 
Só o Senhor, Deus de Israel, merece plena 
confiança, e não atraiçoa. 
      Por isso, quem recebeu a missão de 
guiar o povo, é chamado a ser o primeiro a 
proclamar, como fez Josué, a sua adesão 
ao verdadeiro e único Deus.  
      E o cristão tem que dar esse sinal. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 33 (34), 2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 (R. 9a) 

 
 

Monição:  
 

Proclamemos a bondade do Senhor. 
 

Refrão:  
 

SABOREAI E VEDE COMO O SENHOR É BOM. 
 

A toda a hora bendirei o Senhor, 
o seu louvor estará sempre na minha boca. 
A minha alma gloria-se no Senhor: 
escutem e alegrem-se os humildes. 
 
Os olhos do Senhor estão voltados para os justos 
e os ouvidos atentos aos seus rogos. 
A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, 
para apagar da terra a sua memória. 
  
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, 
livrou-os de todas as suas angústias. 
O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado 
e salva os de ânimo abatido. 
  
Muitas são as tribulações do justo, 
mas de todas elas o livra o Senhor. 
Guarda todos os seus ossos, 
nem um só será quebrado. 
  
A maldade leva o ímpio à morte, 
os inimigos do justo serão castigados. 
O Senhor defende a vida dos seus servos, 
não serão castigados os que n’Ele se refugiam. 
____________________________________________

Visita-nos em:   www.paroquiascesf.com 

 

 

2ª Leitura  (Ef 5, 21-32) 
 
Monição:  
 

Os maridos devem amar suas mulheres como 
Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. 
 

 Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 
 

Irmãos: 21Sede submissos uns aos outros no 
temor de Cristo. 22As mulheres submetam-se aos 
maridos como ao Senhor, 23porque o marido é a 
cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja, 
seu Corpo, do qual é o Salvador. 24Ora, como a Igreja 
se submete a Cristo, assim também as mulheres se 
devem submeter em tudo aos maridos. 25Maridos, amai 
as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e Se 
entregou por ela. 26Ele quis santificá-la, purificando-a 
no baptismo da água pela palavra da vida, 27para a 
apresentar a Si mesmo como Igreja cheia de glória, 
sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, 
mas santa e imaculada. 28Assim devem os maridos 
amar as suas mulheres, como os seus corpos. Quem 
ama a sua mulher ama-se a si mesmo. 29Ninguém, de 
facto, odiou jamais o seu corpo, antes o alimenta e lhe 
presta cuidados, como Cristo à Igreja; 30porque nós 
somos membros do seu Corpo. 31Por isso, o homem 
deixará pai e mãe, para se unir à sua mulher, e serão 
dois numa só carne. 32É grande este mistério, digo-o 
em relação a Cristo e à Igreja. 
  

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

A adesão a Cristo implica uma mudança 
radical, também no que diz respeito aos 
relacionamentos dentro da própria família; a 
última parte da Carta aos Efésios dedica um 
amplo espaço a este tema (Ef 5, 21-6, 9). 
     Na verdade, os contrastes, as discórdias, 
as incompreensões familiares, nascem 
sempre do facto de que alguém prevarica 
(abusa ou transgride), isto é, tenta dominar 
ou pretende ser servido pelos outros: o 
marido pela esposa e vice-versa, os filhos 
pelos pais, os donos pelos escravos, etc.  
     Ora, o trecho de hoje introduz um 
princípio inovador ao qual se deve sempre 
fazer referência e pelo qual se devem 
regular os comportamentos recíprocos 
(mútuos). Esse principio inovador, é este: 
«Sede submissos uns aos outros». Sim, 
sede submissos uns aos outros, mas nada 
de domínio do forte sobre o fraco, do rico 
sobre o pobre, de quem está no alto sobre 
quem está em baixo, mas apenas submis-
são, disponibilidade para o serviço, no 
temor de Cristo (v. 21). Porque o temor 
bíblico não significa o medo de um castigo, 
mas a adesão amorosa a uma pessoa em 
quem se confia cegamente. Os que temem 
a Deus, são aqueles que fazem opções de 
acordo com a palavra do Senhor, e nunca 
agem  em  desacordo  com  as  suas indica- 
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ções. Portanto, temor no sentido de respeito 
e não de medo. 
      Recordemos que, a este propósito, 
Cristo propõe a escolha do último lugar, e 
diz: «Quem entre vós quiser fazer-se 
grande, seja o vosso servo; e quem no meio 
de  vós  quiser  ser  o primeiro, seja o vosso 
servo. Também o Filho do Homem não veio 
para ser servido, mas para servir e dar a 
sua vida para resgatar a multidão» (Mt 20, 
26-28). 
      Então, tendo estabelecido este princípio, 
o autor faz algumas considerações que se 
aplicam aos relacionamentos familiares. 
Antes de mais, recomenda: «As mulheres 
submetam-se aos maridos como ao 
Senhor» (v. 22). Esta palavra “submetam-        
-se” é, digamos, um acrescento, não está 
presente no texto original e convém retirá-lo, 
já que o sentido permanece igualmente 
claro, e assim evita-se acentuar uma 
disposição já por si só embaraçante e, para 
as mulheres, até mesmo irritante. 
      É que o trecho deve ser colocado na 
mentalidade do tempo. Com efeito, na carta, 
nota-se imediatamente que a submissão é 
recomendada apenas aos mais débeis, às 
esposas, aos filhos, aos escravos; mesmo 
se as exortações: «Filhos, obedecei a 
vossos pais» (Ef 6, 1) e «Escravos, 
obedecei aos senhores terrenos» (Ef 6, 6) 
são depois contrabalançadas com outras 
advertências: «Vós, pais, não exaspereis os 
vossos filhos» (Ef 6, 4) e «Vós, senhores, 
fazei o mesmo para com os vossos servos, 
deixai-vos de ameaças» (Ef 6, 9). 
      O autor aplica então, antes de mais às 
mulheres, o princípio que acaba de 
formular. Se cada cristão se deve conside-
rar servo dos outros, não deve suscitar 
objecções o facto de as esposas serem 
convidadas a permanecer submissas aos 
maridos. Sem excluir que fere a nossa 
sensibilidade moderna o facto de ser diri-
gida às mulheres, logo em primeiro lugar, 
esta recomendação da qual talvez 
(provavelmente) os maridos precisem mais. 
      Como confirmação, é indicada uma 
razão teológica: também a Igreja se 
submete a Cristo que é o chefe e a fonte da 
vida de todo o corpo (v.22-23). A sua 
autoridade, porém, nada tem a ver com o 
despotismo (autoritarismo e prepotência) 
opressivo, mas é apenas um serviço à vida, 
e a submissão da Igreja a Cristo significa a 
disponibilidade em acolher os seus dons, 
fruto do seu sacrifício, da sua imolação por 
amor. 
      Depois, a conclusão, em vez de 
desenvolver e concretizar este estupendo 
discurso, retoma o tema da submissão da 
mulher ao marido, em tudo (v. 24). Esta 

insistência,  para  nós  excessiva,  é o preço  

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 6, 63c – 68c) 
 

Monição:  
 

Aclamemos a Palavra de Deus que é espírito e vida. 
 

Refrão:    ALELUIA,  ALELUIA! 

 
As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida: 
Vós tendes palavras de vida eterna. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Jo 6, 60-69) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 61muitos discípulos, ao ouvirem 
Jesus, disseram: «Estas palavras são duras. Quem 
pode escutá-las?» 62Jesus, conhecendo interiormente 
que os discípulos murmuravam por causa disso, 
perguntou-lhes: «Isto escandaliza-vos? 63E se virdes o 
Filho do homem subir para onde estava anteriormente? 
64O espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. 
As palavras que Eu vos disse são espírito e vida. 
65Mas, entre vós, há alguns que não acreditam». Na 
verdade, Jesus bem sabia, desde o início, quais eram 
os que não acreditavam e quem era aquele que O 
havia de entregar. 66E acrescentou: «Por isso é que vos 
disse: Ninguém pode vir a Mim, se não lhe for 
concedido por meu Pai». 67A partir de então, muitos 
dos discípulos afastaram-se e já não andavam com 
Ele. 68Jesus disse aos Doze: «Também vós quereis ir 
embora?» Respondeu-Lhe Simão Pedro: «Para quem 
iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. 69Nós 
acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus». 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
 
1 –  Pelo Papa Francisco, sinal da unidade de  

fé da Igreja, 
para que proclame, diante de todos os  
homens, a   Cristo, 
o único que tem palavras de vida eterna, 
oremos, irmãos. 
 

2 –  Pelos governantes de todos os povos e nações, 
para que a sua sabedoria e honestidade 
fortaleçam a justiça e a concórdia na  
sociedade civil, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos que procuram a verdade que os pode salvar, 

para que, em Cristo e no Evangelho, 
possam descobrir a resposta às  
suas inquietações, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Por todos os nossos parentes e amigos, 
para que tenham saúde do corpo e da alma 
e vivam sempre segundo a vontade de Deus, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Por todos os casis da nossa comunidade paroquial, 

para que as esposas sejam o encanto dos  
seus lares 
e os maridos as amem como Cristo amou a Igreja, 
oremos, irmãos. 

que o autor paga à cultura do seu tempo. 
De qualquer modo, o princípio inovador do 
serviço recíproco é estabelecido e consti-
tuirá uma condenação perene (eterna), 
porque divina, de todo o tipo de arbítrio, de 
abuso, e de qualquer forma – mesmo a 
mais consolidada  –  de machismo. 

Depois, na segunda parte do trecho (v. 
25-32), o autor da Carta dirige-se aos 
maridos, desta forma: «Amai as vossas 
mulheres, como Cristo amou a sua Igreja e 
se entregou por ela» (v. 25). 
      Ora, seria de esperar que também aos 
maridos fosse lembrado – como aliás seria 
justo – o dever de se submeterem às 
esposas; mas para eles é utilizado um outro 
verbo, o verbo amar.  Amar indica os 
sentimentos e as acções de quem, 
completamente esquecido de si e do próprio 
interesse, procura de forma activa e 
apaixonada apenas o bem do outro. É a 
característica da vida de Deus, que é amor 
(1 Jo 4, 8). Por isso, para praticar o amor, o 
marido deve manter-se, em todos os 
momentos e situações, ao serviço e 
totalmente submisso à própria esposa. 
      O modelo de amor proposto aos 
maridos é Cristo, que «amou a Igreja e 
entregou-se por ela» (v. 25). Com o seu 
amor, Ele criou uma obra-prima: 
transformou-a em sua esposa, purificando-a 
com a água e com a palavra, e fez dela uma 
mulher esplêndida, «cheia de glória, sem 
mancha e sem ruga, nem coisa semelhante, 
mas santa e imaculada» (v. 26-27). 
      Portanto, é este o objectivo que, no dia 
das núpcias, cada esposo cristão se propõe 
realizar; com efeito, diante de toda a comu-
nidade, declara assumir a responsabilidade 
de testemunhar ao mundo inteiro, o amor 
imenso e inabalável de Cristo, pela sua 
Igreja (v. 28-32). 
      Foi muito difícil para Paulo, pois  por ter 
ordenado às mulheres que se submetessem 
aos maridos, foi acusado de misoginia 
(hurror às mulheres ou às relações sexuais 
normais). Se considerarmos a complexa 
articulação do seu pensamento que, neste 
trecho, nos foi transmitido por um seu 
discípulo, assim como o facto das suas 
recomendações dirigidas aos maridos 
serem quatro vezes mais do que as 
dirigidas às esposas, então podemos 
concluir que certas afirmações estereotipa-
das (fixadas) que se fazem acerca dele, são 
infundadas, não fazem sentido nenhum. 
____________________________________________ 

Desafio do sofrimento 
A dor é inevitável na tua vida. Deus é 

invencível no seu amor. Deixa que a tua 
mente e o teu espírito aceitem estas duas 
verdades. 
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