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 Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

26 –  Livros Históricos 
 

Livros Históricos e Sapienciais 
 

Ao dizermos “livros históricos” e ao 
compará-los com os nossos livros de 
história, não podemos esquecer uma coisa: 
a fé do povo de Israel. A história do povo é 
toda ela narrada em chave de fé no Deus da 
Aliança. 

Livros históricos. 
 

Os livros históricos são para o povo 
judeu exactamente o que são os nossos 
manuais de história de Portugal, embora 
numa perspectiva bem diferente. Narram a 
história do povo, nas suas conquistas, 
vitórias, derrotas, alegrias…  

Os livros de Josué e de Juízes narram 
a chegada e a organização do povo em 
Canaã depois do êxodo;  

A partir dos livros de Samuel começa a 
contar-se a história do povo na linha da 
sucessão dos seus reis, a começar com 
Saul, David e Salomão, história que 

continua depois nos livros dos Reis e das 
Crónicas;  

A sucessão dos reis termina quando o 
povo de Judá é conquistado pela Babilónia 
e é deportado para o exílio;  

Depois do exílio surge a reconstrução 
de Jerusalém, momento da história do povo 
que é narrado nos livros de Esdras e 
Neemias: 

Outro período complicado foi a 
dominação que o povo experimentou pelo 
império selêucida, apenas 170 anos antes 
do nascimento de Jesus, e cujo sofrimento e 

reacção está narrado nos livros dos 
Macabeus.  

Entretanto, outros livros mais pequenos 
servem para realçar o mito de algumas 

personagens individuais  que  num determi-  

nado momento da história do povo tiveram 
uma importância decisiva, como a nossa 
história está cheia de Padeiras de 
Aljubarrota e Marias da Fonte… Vão nesta 

linha os livros de Ester e Judite, por 
exemplo. 
                               (continua no próximo número) 
____________________________________________ 

Vós,  os  Jovens 
 

Felizes sois vós, jovens, que tendes 
conceitos claros de que os homens não são 
coisas nem objectos para usar e abusar. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Família) 
 

Por isso a Igreja tenta mostrar à 
mentalidade moderna que a família fundada 
no matrimónio tem dois valores essenciais 
para todas as sociedades e todas as 
culturas: a estabilidade e a fecundidade. 
Os papeis da paternidade, maternidade, 
filiação e irmandade são a base de todas as 
sociedades e sem eles qualquer sociedade 
vai perdendo consistência e torna-se 
anárquica. 

 
(Intervenção do Sr. Arcebispo no Plenário da 

Pontifícia Comissión para América Latina, 18-01-2007) 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 
– Secretárias e secretários: S.Marcos (secre-

tário de S.Pedro). 
–  Selas e selins, Fabricante de – S. Cláudio; S. 

Crispim e S. Crispsniano; S. Elói; S. Jorge 
(porque se mantinha bem na sua sela). 

–  Serração de madeiras, Trabalhadores de –       
    S. Ciro (porque foi martirizado com uma serra);      
    S. Simão Cananeu. 
– Sopradores de vidro: S. Lourenço. 

 
 

de Parabéns... 
 

Esta semana, na Sexta-feira, dia 4 de 
Setembro, estão de parabéns pelos seus 
aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: Fernanda Costa (da Paróquia de 
Carvalhosa) e Ricardo Brito (da Paróquia de 
Sanfins). 

À Fernanda e ao Ricardo, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Independentemente das circunstâncias 
que acompanharam o teu nascimento ou 
como ele foi acolhido, volta a imaginá-lo 
com os que amas à tua volta, dando-te as 
boas-vindas a este mundo, cheios de 
alegria pela tua chegada e todos contentes 
por tu seres uma menina, ou por seres um 
menino. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Dizia um bêbado: 
– Bebo hoje, porque esta vida são dois 

dias. 
Disse outro bêbado: 
– Olha, e eu, como esta vida são dois 

dias, bebo hoje e amanhã! 
____________________________________________

A Fechar 
Grava isto no teu coração: cada dia é o 

melhor do ano. 
____________________________________________ 

Despedida 
O Jornal do Leitor deseja-te boa leitura 

e despede-se até para a semana, se Deus 
quiser. 
 

 

Tempo Comum 
 

É bom celebrar o encontro com o Deus 
da vida, do amor e da sabedoria. Ele está 
atento a todos os homens e mulheres que 
sofrem no seu corpo ou no seu espírito. Ele 
é o Deus do amor, da beleza e da 
dignidade.  

A palavra de Deus convida-nos a saber 
escutar, a observar, a pôr em prática.  

Cristo convida-nos à beleza interior, ao 
acolhimento sincero e coerente da novidade 
do seu projecto.  

Ao termos consciência deste encontro 
de amor, santidade e vida, que o Espírito 
Santo, penetre o coração e a inteligência, 
libertando de toda a hipocrisia, vaidade e 
soberba. E nos conceda olhar como Deus 
olha, ouvir como Deus ouve, falar como 
Deus fala e amar como Deus ama. 
____________________________________________ 

 Introdução 
 

As leituras de hoje, alertam-nos para o 
facto de haver uma Religião dos Lábios e 
outra do Coração.  
      No Egipto nunca existiu um código de 
leis, e a própria palavra «lei» era desconhe-
cida; o faraó, incarnação do deus Rá, 
determinava, com a sua palavra, aquilo que 
era justo e recto. Ele – lembram os textos 
egípcios – «aconselha-se com o seu próprio 
coração, dita aos escribas disposições 
excelentes» e ordena aos juízes que 
apliquem «as suas palavras». Conhecemos 
esta célebre ordem do Faraó “assim se 
escreva, assim se faça”. 
      Ora, nada disto acontecia em Israel, 
onde a lei não vinha do rei, mas de Deus. O 
soberano tinha apenas poder executivo e 
judicial, a sua função era estabelecer no 
país, paz e justiça (SI 72, 1-2), fazendo com 
que toda a gente observasse a lei do 
Senhor à qual ele mesmo (o rei) estava tam- 
bém submetido. Por exemplo, no dia da sua 
coroação, era-lhe oferecida uma cópia do 
Torá (o Livro da Lei) para que a meditasse 
todos  os  dias  da  sua  vida  (Dt 17, 18-20), 
 
 
 

 

 

resistindo assim à tentação de lhe introduzir 
modificações ou acrescentos ditados por 
oportunismos políticos e pela astúcia huma-
na, tão diferente da sabedoria de Deus. 
      Ora, quem, como o faraó, se ilude de 
ser «como Deus» (Gn 3, 5) e decide gerir a 
própria vida com a sabedoria deste mundo, 
condena-se a si próprio ao fracasso. A esta 
pessoa, mesmo se inteligente e culta, a 
Bíblia nega o título de «sábio» (SI 14, 1), 
porque a verdadeira sabedoria manifesta-se 
apenas onde há «o temor do Senhor» (Pr 1,7). 

      Porque a religião dos lábios é uma 
criação da sabedoria humana, um ex-
pediente para mascarar a infidelidade ao 
Senhor (uma espécie de cosmética); 
apenas a religião do coração é autêntica, 
porque nasce da palavra de Deus e traduz-  
-se em amor. 

      - Religião pura e sem mancha é esta: 
socorrer os órfãos e as viúvas e manter-se 
liberto dos bens deste mundo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dt 4, 1-2.6-8) 

 

 

Monição:  
 

«Agora escuta»! Deus fala propondo a sua 
Palavra de amor, os seus mandamentos de vida e 
sabedoria. «Observai-os e ponde-os em prática». 

 
Leitura: 
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 1«Agora escuta, 
Israel, as leis e os preceitos que vos dou a conhecer e 
ponde-os em prática, para que vivais e entreis na 
posse da terra que vos dá o Senhor, Deus de vossos 
pais. 2Não acrescentareis nada ao que vos ordeno, 
nem suprimireis coisa alguma, mas guardareis os 
mandamentos do Senhor vosso Deus, tal como eu vo-
los prescrevo. 6Observai-os e ponde-os em prática: 
eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos 
olhos dos povos, que, ao ouvirem falar de todas estas 
leis, dirão: 'Que povo tão sábio e tão prudente é esta 
grande nação!' 7Qual é, na verdade, a grande nação 
que tem a divindade tão perto de si como está perto de 
nós o Senhor, nosso Deus, sempre que O invocamos? 
8E qual é a grande nação que tem mandamentos e 
decretos tão justos como esta lei que hoje vos 
apresento?» 
 

Palavra do Senhor. 

 

 

 

Comentário: 
 

       Este trecho pertence ao primeiro dos 
discursos que constituem o livro do Deutero-
nómio e que teriam sido pronunciados por 
Moisés na terra de Moab, depois de quaren- 
ta anos de caminho no  deserto,  no  próprio 
dia da sua morte (Dt 1, 1-5). São apresen-
tados como sendo as suas últimas palavras, 
como o testamento espiritual onde ele 
recorda os acontecimentos passados e 
exorta os Israelitas a manterem-se fiéis à lei 
do Senhor, de modo a construírem uma vida 
feliz na terra onde estão para entrar. 
      Esta atribuição dos discursos a Moisés 
é, no entanto, um artifício literário, utilizado 
pelo autor sagrado para dar autoridade às 
suas palavras; com efeito, o livro não teve a 
sua forma definitiva antes do século V a.C.  
(Moisés viveu – como sabemos – no séc. 
XIII a.C.) 
      O trecho da nossa leitura foi composto 
na Babilónia, provavelmente por um sacer-
dote do templo de Jerusalém, e é dirigido 
aos Israelitas, que se encontram desiludidos 
e resignados pelo seu triste destino. O autor 
convida-os a darem-se conta de que nem 
tudo está perdido porque, mesmo se foram 
derrotados e humilhados, mesmo se estão 
longe da sua terra e já não têm um templo 
onde oferecer primícias e holocaustos ao 
Senhor, continuam na posse do seu maior 
dom, a Tora (o Livro da Lei), pela qual são 
conhecidos entre todos os povos da terra. 
      Na primeira parte do trecho (v. 1-5) há 
uma insistência no valor absoluto, na intan-
gibilidade desta lei que não pode ser 
modificada porque não é obra de seres 
humanos, mas obra de Deus. Há duas 
tentações que devem ser evitadas: a de a 
reduzir, cancelando as disposições mais 
exigentes e difíceis, e a tentação oposta de 
lhe acrescentar novas prescrições ditadas 
pela «sabedoria dos homens». 
    Esta segunda tentação é particular-
mente subtil, porque leva a considerar como 
«vontade de Deus» aquelas disposições 
que vêm apenas dos homens. Deste 
equívoco nasce a idolatria da lei e a falta de 
respeito pela pessoa e pela sua 
consciência. Quem introduz estas normas 
facilmente se convence  de estar a interpre- 
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tar o pensamento de Deus, equiparando a 
sua própria mente, à mente de Deus (Ez 28, 
1) e impõe os seus próprios preceitos em 
nome do céu, em nome de Deus, esque-
cendo que são apenas obra sua, que são 
apenas invenções humanas. 
      Perante os acrescentos indevidos à lei 
do Senhor, Jesus convida  os  seus  
discípulos a assumir uma atitude livre e 
serena. Libertai-vos – diz Ele – deste jugo 
insuportável sem remorsos, sem vos 
preocupardes com as críticas, e por vezes 
até mesmo ameaças, de quem abusiva-
mente vo-lo carregou em nome do Senhor 
(Mt 11, 28-30). Quer dizer: é o próprio Jesus 
que nos alerta – que nos incita, até – à 
desobediência de tais leis, feitas abusiva-
mente pelos homens.  
      Depois, na segunda parte do trecho (v. 
6-8) aparece o orgulho justificado do 
israelita piedoso pela Torá que Deus lhe 
deu, lei tanto amada porque genuína, não 
alterada pelas interpretações rígidas e 
severas formuladas depois e à custa de 
acrescentos arbitrários. 
      Também em Israel o respeito por esta 
lei manifesta-se em atitudes e ritos como-
ventes. Um rolo da Torá danificado ou 
impróprio para ser usado nunca é destruído, 
é posto com devoção num vaso de argila e 
inumado (sepultado), como se faz com uma 
pessoa querida. Antes da leitura do texto 
sagrado na sinagoga, o oficiante levanta o 
rolo aberto e proclama: «Esta é a Torá que 
Moisés pôs diante dos filhos de Israel por 
ordem do Senhor. É uma árvore da vida 
para quem a faz sua, e aqueles que a 
apoiam estão cheios de alegria.»  
      Tal é o respeito que lhe dispensam. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a) 

 
 

Monição:  
 

Na casa do Senhor habitará o que ama a Deus e 
ao próximo, o que vive na justiça, na verdade e faz da 
vida partilha. 
 
 

Refrão:         QUEM HABITARÁ, SENHOR, 
                       NO VOSSO SANTUÁRIO? 
 

Ou:                ENSINAI-NOS, SENHOR: 

                       QUEM HABITARÁ EM VOSSA CASA? 

 
O que vive sem mancha e pratica a justiça 
e diz a verdade que tem no seu coração 
e guarda a sua língua da calúnia. 
 
O que não faz mal ao seu próximo 
nem ultraja o seu semelhante, 
o que tem por desprezível o ímpio, 
mas estima os que temem o Senhor. 

 

O que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, 
e não empresta dinheiro com usura, 
nem aceita presentes para condenar o inocente. 
Quem assim proceder jamais será abalado. 
____________________________________________ 

2ª  Leitura   
(Tg 1, 17-18.21b-22.27) 

 
Monição:  
 

Acolher a Palavra em nós plantada é tarefa de 
cada um. Ela nos transforma em pessoas autênticas, 
coerentes, nos faz próximos, nos faz viver a verdadeira 
religião. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola de São Tiago 
 

Caríssimos irmãos: 17Toda a boa dádiva e todo o 
dom perfeito vêm do alto, descem do Pai das luzes, no 
qual não há variação nem sombra de mudança. 18Foi 
Ele que nos gerou pela palavra da verdade, para 
sermos como primícias das suas criaturas. 21bAcolhei 
docilmente a palavra em vós plantada, que pode salvar 
as vossas almas. 22Sede cumpridores da palavra e não 
apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós 
mesmos. 27A religião pura e sem mancha, aos olhos de 
Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as 
viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do 
contágio do mundo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

Começa hoje, e irá acompanhar-nos ao 
longo de cinco domingos (até ao 26.º 
Domingo Comum), a Carta de Tiago, que 
pode ser considerada uma meditação sobre 
a moral evangélica e foi composta nos anos 
60 d.C. por um cristão da comunidade de 
Jerusalém. Nela, o nome de Jesus aparece 
apenas uma vez (Tg 2, 1), e, no entanto, é 
nas suas palavras, sobretudo nas do 
discurso da montanha (Mt 5-7), que se 
inspirou o autor, que se apresenta sob o 
pseudónimo de Tiago, «Servo de Deus e do 
Senhor Jesus Cristo» (Tg 1, 1). 
      No  trecho  de hoje, é tratado o tema da 
palavra de Deus. 
      Na primeira parte (v.17-18), responden-
do a quem considera que de Deus provenha 
também o mal, Tiago afirma que do Senhor 
só tem origem o bem, porque Ele é luz e 
nela não há sombra alguma. A «palavra da 
verdade», isto é, a salvação que se actuou 
em Cristo, é um dom que provém dele, Pai 
da luz. 
      No entanto, para se obter a salvação 
não é suficiente ouvir esta Palavra. Para 
que possa produzir frutos abundantes, é 
preciso que seja acolhida com docilidade    
(v. 21), com ânimo bem disposto. Se o 
coração não se abre à verdade, esta 
Palavra, assim como a semente que cai 
sobre uma rocha, esgota-se e seca. 
      Mas  a  própria  escuta  dócil e atenta é  
 
 

insuficiente. É necessário dar um último 
passo, aquele que é decisivo: pôr em 
prática a Palavra. 
      Porque a escuta que não muda a vida é 
inútil, é comparável ao comportamento 
insensato de quem olha para o próprio 
reflexo num espelho, nota algumas man-
chas, mas afasta-se sem se limpar (v. 23-
24). A palavra de Deus é o espelho que 
revela as feições que nos tornam semelhan-
tes ao Pai que está nos céus, mas que evi-
dencia também os defeitos que nos 
deturpam e que devem ser corrigidos, para 
nos tornarmos cada vez mais fascinantes 
aos olhos de Deus e das outras pessoas. 
      Por fim, àqueles que confundem a 
religião do coração com os formalismos e a 
execução minuciosa de ritos, Tiago dá o 
critério para determinar se a religião que se 
pratica é a verdadeira. A religião autêntica 
consiste em «visitar os órfãos e as viúvas 
nas suas tribulações e conservar-se limpo 
do contágio do mundo» (v. 27). 
      Na Bíblia, as viúvas e os órfãos 
representam todas as pessoas que se 
encontram em necessidade. A escuta da 
palavra de Deus leva a assimilar os 
sentimentos e os cuidados do Senhor para 
com os mais fracos. Para praticar esta 
religião é necessário – continua Tiago – 
manter-se limpo, ou seja, desapegado dos 
bens deste mundo. A pessoa egoísta, quem 
acumula bens para si e não pratica a 
partilha com quem está em necessidade, 
não é ainda um verdadeiro discípulo. Os 
sacrifícios que agradam ao Senhor são 
«fazer o bem e repartir com os outros» (Hb 
13, 16). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Tg 1, 18) 
 
 

Monição:  
 

A coerência da vida e a sua autenticidade – nas 
exigências do encontro com Cristo e da sua Boa Nova  
– provoca em nós um coração novo e uma sabedoria 
que nos permite ver como Deus vê. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

Deus Pai nos gerou pela palavra da verdade, 
para sermos como primícias das suas criaturas. 

____________________________________________ 

Evangelho   
(Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 
Naquele tempo, 1reuniu-se à volta de Jesus um 

grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo 
de  Jerusalém.  Viram  que  alguns  dos  discípulos  de  
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Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as 
lavar. 3Na verdade, os fariseus e os judeus em geral 
não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, 
conforme a tradição dos antigos. 4Ao voltarem da praça 
pública, não comem sem antes se terem lavado. E 
seguem muitos outros costumes a que se prenderam 
por tradição, como lavar os copos, os jarros e as 
vasilhas de cobre. 5Os fariseus e os escribas 
perguntaram a Jesus: «Porque não seguem os teus 
discípulos a tradição dos antigos, e comem sem lavar 
as mãos?» 6Jesus respondeu-lhes: «Bem profetizou 
Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: 
7'Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu 
coração está longe de Mim. É vão o culto que Me 
prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de 
preceitos humanos'. 8aVós deixais de lado o 
mandamento de Deus, para vos prenderdes à tradição 
dos homens». 14Depois, Jesus chamou de novo a Si a 
multidão e começou a dizer-lhe: «Ouvi-Me e procurai 
compreender. 15Não há nada fora do homem que ao 
entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem 
é que o torna impuro; 21porque do interior dos homens 
é que saem os maus pensamentos: 22imoralidades, 
roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, 
fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, 
insensatez. 23Todos estes vícios saem lá de dentro e 
tornam o homem impuro». 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Para que os catequistas e ministros do povo de        
       Deus 

acolham docilmente a palavra da Escritura 
e a transmitam com alegria e clareza, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que o coração dos nossos governantes 

se abram mais aos apelos dos que sofrem 
e às tribulações dos órfãos e viúvas, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que os cristãos do mundo inteiro 

não se prendam à tradição que vem dos homens, 
mas à novidade libertadora de Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que a mensagem de Jesus nos lembre a       
       todos 

que é do coração que nascem os vícios, 
os pensamentos impuros e os maus desejos, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que esta nossa assembleia dominical 

não se limite a ouvir a palavra do Evangelho, 
mas, com diligência, a ponha em prática, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 03 Set.º – S. Gregório Magno  
  (Papa e Doutor da Igreja); 

Dia 05 Set.º– Santa Maria no Sábado. 
____________________________________________ 
 

Este povo honra-Me com os 
lábios, mas o seu coração está longe 
de Mim. Hipócritas. Bem profetizou 
Isaías a respito de vós. 
 

(Do Evangelho de hoje – Mc 7, 6-7) 
 

ção prestada a estes rituais em detrimento 
do amor solidário. 
 

Oração 

      As máscaras dos hipócritas têm cores 
bonitas, mas sob a sua falsidade há apenas 
enganos e mentiras. 
      As máscaras dos enganos têm belas 
palavras, mas sob as suas artimanhas só há 
abusos e fraudes. 
      Senhor, ensina-nos a ser sinceros e a 
caminhar pela vida dizendo sempre a 
verdade que é o manancial da honestidade. 
      Senhor, ajuda-nos a ser pessoas de 
palavra; sempre dispostos a cumprir as 
promessas que fazemos. 
 

Despedida 
       
      O teu “Jornalito” deseja-te boas férias. 
____________________________________________ 

Deus ama-nos a todos 
 
Recuando ao tempo de Moisés, e 

quanto aos egípcios que eram maus para 
com os hebreus, por que razão o Senhor 
não os aniquilou com pragas mais duras? 
Porquê tanta moderação? 

Acontece que Deus tem olhos diferentes 
dos nossos. Ele é paciente, Ele e forte, Ele 
é grande, Ele é omnipotente. 

Acontece também que os fracos, 
agridem os adversários. Porém, quem é 
forte, não se preocupa, tolera tudo, não se 
sente ameaçado. 

Deus tem um olhar indulgente e 
misericordioso, porque nada o assusta. Dei-
xa-nos agir em liberdade, mantém sempre a 
calma, ainda que nos veja cometer erros.  

Se castiga, não é para destruír o 
pecador, mas para o recuperar, para 
conduzi-lo ao arrependimento. Deus não 
conhece a vingança nem a punição. Apenas 
o amor e a salvação. 

Deus ama a todos: bons e maus, porque 
todos somos suas criaturas. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Cultiva a alegria em dose máxima. 
Alegria, porém, não é barulho: é um estado 
de alma de quem sente em si a plenitude da 
vida. A alegria provém de dentro de ti 
mesmo, da consciência tranquila, do cum-
primento pleno dos teus deveres, e vibra em 
ti, apesar de todos os sofrimentos e injus-
tiças. Sê sempre alegre. E quando a tristeza 
quiser encobrir o sol da tua vida, entoa um 
cântico de louvor ao Pai, e a luz da alegria 

brilhará novamente em ti. 

Jornal Juvenil 
 

Evangelho: 

O culto que me prestam está vazio 

      Jesus respondeu-lhes: “Bem profetizou 
Isaías a respeito de vós, os hipócritas, como 
diz a Escritura: ´este povo honra-me com os 
lábios, mas o seu coração está longe de 
mim. É vão o culto que me prestam, ao 
ensinarem doutrinas que são preceitos 
humanos´. Vós deixais os mandamentos de 
Deus e prendeis-vos à tradição dos 
homens.”                 
                                        (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

 

Comentário: 

A verdadeira religião 

O evangelho de Marcos, depois da 
multiplicação dos pães, apresenta um 
confronto entre Jesus e os fariseus, que 
criticam Jesus porque os seus discípulos 
comem sem lavarem as mãos, faltando 
assim à “tradição dos maiores”. Jesus 
chama-lhes hipócritas, citando Isaías, que 
muitos séculos antes criticou uma religião 
exterior sem coração. 

A religião que Deus quer consiste: 
– Em orientar o coração para o bem e a 

bondade. 
– Em não causar prejuízo aos outros. 
– Em ser humilde e afastar o orgulho e a 

prepotência. 
Segundo os profetas, pratica a 

verdadeira religião quem: 
– Acolhe as vítimas da pobreza e da 

exploração. 
– Se compromete em favor de um 

mundo mais justo. 
– Elimina tudo o que é causa de dor e 

sofrimento nos outros. 
 

Sabias que… 
 
Ânforas e jarros 

      No tempo de Abraão (1.800 a.C.) os 
antepassados do povo de Israel já 
fabricavam recipientes de cerâmica, 
modelados no torno do oleiro, cozidos no 
forno. No tempo de Jesus eram muito 
utilizados grandes jarros de mais de 1,20 
metros de altura e 100 litros de capacidade. 
Continham água para as purificações; uma 
espécie de “água-benta”, obtidas ao 
misturar nela cinzas do sacrifício de uma 
vitela de pele avermelhada. Se caísse nela 
um pequeno insecto a água ficava impura.  
Devia realizar-se um completo ritual para 
lhe devolver a pureza.  Jesus  critica a aten- 
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