














“Não tenhais medo!”

Do Evangelho de S. Mateus

Disse Jesus aos seus apóstolos: 
«Não tenhais medo dos homens, 
pois nada há encoberto que não 
venha a descobrir-se, nada há 
oculto que não venha a conhecer-
se. O que vos digo às escuras, 
dizei-o à luz do dia; e o que 
escutais ao ouvido proclamai-o 
sobre os telhados. Não temais os 
que matam o corpo, mas não 
podem matar a alma. Temei antes 
Aquele que pode lançar na geena 
a alma e o corpo. Não se vendem 
dois passarinhos por uma moeda? 
E nem um deles cairá por terra 
sem consentimento do vosso Pai. 
Até os cabelos da vossa cabeça 
estão todos contados. Portanto, 
não temais: valeis muito mais do 
que todos os passarinhos. A todo 
aquele que se tiver declarado por 
Mim diante dos homens, também 
Eu Me declararei por ele diante 
do meu Pai que está nos Céus. 
Mas àquele que Me negar diante 
dos homens, também Eu o negarei 
diante do meu Pai que está nos 
Céus».
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“Não tenhais medo!”
(Mt 10, 26)

1. Continuamos a ler o discurso missionário 
de Jesus, dirigido não apenas aos apóstolos, 
mas aos cristãos de todos os tempos. Jesus 
sabe que a missão dos discípulos estará 
marcada por medos, perseguições e até pelo 
martírio. Não será necessário esperar muito 
tempo para que façam aos discípulos o que 
fizeram ao Mestre. Aliás, quando Mateus 
escreve o seu Evangelho, na segunda metade 
do século I, já a sua comunidade sofria as 
agruras dos castigos e perseguições do 
imperador romano. Muitos acabam por 
perder a paciência. Outros ficam à beira da 
negação da fé. E é neste contexto que,  no 
Evangelho de hoje, Jesus faz dois convites. 
Por um lado diz três vezes: “não tenhais 
medo” (Mt 10, 26. 28. 31). Por outro, convida a 
‘temer antes a Deus’ (v. 28b). Mas quais as 
diferenças entre um convite e o outro, entre 
os medos humanos e o temor a Deus?

Jeremias 20, 10-13        Salmo 68 (69) 
Romanos 5, 12-15   Mateus 10, 26-33 “Não tenhais medo!”




2. O medo é uma dimensão natural no ser humano e 
em muitas ocasiões até pode ter uma função positiva, 
porque pode ajudar a evitar os perigos. Desde a 
infância lidamos com formas de medo. Umas vão 
desaparecendo e outras vão emergindo. Nos dias de 
hoje é comum uma forma de medo existencial que se 
transforma facilmente em angústia. Ora quando se é 
controlado pelo medo é difícil, se não impossível, 
tomar decisões e fazer acções corajosas, porque o 
medo retira a liberdade. Quem se deixa levar pelo 
medo acaba paralisado. Diante do panorama dos 
medos humanos, a palavra de Deus é clara: quem teme 
a Deus não tem medo. Daí que este convite a não ter 
medo, seja indissociável do apelo a amar a Deus. É que 
‘temor a Deus’ não significa ter medo. Significa ter fé e 
respeito à Sua autoridade sobre a vida e sobre o 
mundo. 
3. Podemos então dizer que quem ama a Deus não 
tem medo, porque “não há temor, no amor” (1 Jo 4, 18). 
Assim, quem teme a Deus sente em si a segurança que 
um filho tem quando está nos braços da sua mãe. 
Quem teme o Senhor sabe que pode permanecer 
tranquilo no meio das tempestades da vida. Não se 
assusta, porque confia na providência de Deus, isto é, 
sabe que está em boas mãos. Quanto mais crescer-
mos na intimidade do Seu abraço, tanto mais 
facilmente venceremos o medo e, ao mesmo tempo, 
aprenderemos a alimentar a esperança. Poderemos 
não ver germinar as sementes, mas sabemos que a 
seara será grande e a colheita abundante. A fé não 
ilude nem leva à fuga diante dos problemas. Pelo 
contrário, leva a viver com maior generosidade e 
confiança. Neste sentido a fé supera os medos e 
ensina-nos a temer a Deus.
Senhor Jesus, tu me conheces. Sabes que te 
quero amar mas prendo-me a medos que me 
impedem de ter uma confiança plena em Ti. 
Umas vezes escondo-me com vergonha, outras 
perco-me no meio de dúvidas. Por isso te peço: 
dá-me ânimo para nunca te negar; coragem 
para te seguir; e alegria para te anunciar. Amén.
Evangelho Domingo XIII do Tempo Comum:  Mateus 10, 37-42

Papa Francisco:
“A Deus que lhe fala, 
que o convida a cuidar 
do povo de Israel, 
Moisés opõe os seus receios 
e as suas objeções: 
não é digno daquela missão, 
não conhece o nome de 
Deus, os israelitas não 
acreditarão nele, 
tem uma língua que gagueja... 
E assim muitas objeções. 
A palavra que mais floresce 
nos lábios de Moisés, 
em cada oração que dirige 
a Deus, é a pergunta:
“Porquê?”. Porque me 
enviastes? Porque quereis 
libertar este povo? 
Com estes temores, 
com este coração que 
muitas vezes vacila, 
como pode Moisés rezar? 
Na verdade, Moisés parece 
um homem como nós. 
E isto também nos acontece 
a nós: quando temos dúvidas, 
como podemos rezar? 
Nós conseguimos rezar.
E é com a sua fraqueza, 
e também com a sua força, 
que ficamos impressionados. 
Apesar de ser encarregado 
por Deus de transmitir a Lei 
ao seu povo, não deixa de 
manter estreitos vínculos 
de solidariedade com o seu 
povo, especialmente na hora 
da tentação e do pecado. 
Sempre ligado ao seu povo. 
Moisés nunca perdeu a 
memória do seu povo. 
E esta é uma grandeza dos 
pastores: não esquecer o 
povo, não esquecer as raízes.

[…]  Audiência Geral , 17.06.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200617_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200617_udienza-generale.html








Veja se adivinha…
1. Gato miúdo
terra mimosa
onde poisa faz uma rosa

2. Uma casa com doze meninas.
Cada uma com quatro quartos,
todas elas usam meias,
mas nenhuma rompe sapatos.

3. Oh que lindos amores eu tenho!
Oh que lindos! Oh que ingratos!
Andam por dentro das botas
e por fora dos sapatos.

Trava-línguas
Tente dizer e repetir rapidamente:

Uma cabra carga trapos, 
outra cabra trapos carga. 

Um tigre triste, dois tigres tristes, 
três tigres tristes…

O rato roeu a rolha da garrafa 
do rei da Rússia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Numa tarde quente, no Alentejo…
Um jovem chinês entra num bar e diz:
- Xoja poia toia coca-cola.
O senhor do bar, confundido, pergunta:
- Desculpe, disse que quer um garrafinha 
bem fresca de quê?

Ainda ali prós lados do Alentejo…
Uma investigadora do IFADAP vai a um 
monte alentejano e pergunta ao agricultor:
- Esta terra dá trigo?
- Nassenhora.
- Então, dá batatas?
- Também não!
- Dá feijão?
- De manera nenhuma!
- Arroz? Ou milho?
- Nunca deu nenhum.
- Quer então dizer que por aqui não 
adianta plantar nada?
- Ah! Se a senhora plantar já é diferente…

Na aula de língua portuguesa:
O professor escreveu no quadro a seguinte 
frase: “O mendigo morreu de fome”. 
- Joãozinho, onde está o sujeito? - pergunta 
o professor.
- Ó stôr, é capaz de estar no cemitério!

Ainda na mesma escola…
O professor pergunta aos alunos as datas 
de nascimento:
- Joãozinho, em que dia nasceste?
- Nasci no dia 27 de Junho…
Logo o Pedrinho reclamou:
- Não é verdade, senhor professor, nesse 
dia nasci eu!

No tanque lá da aldeia:
- Sabes o que diz o sabão à roupa?
- Não, não sei!
- Por causa de ti, amor, desfaço-me todo!



21 de Junho: 250 anos da 
criação da Diocese de Pinhel
Pinhel foi sede de Diocese territorial de 
1770 a 1882. Foi criada pelo Papa 
Clemente XIV, depois do pedido efectuado 
pelo Rei D. José em carta de 4 de Março de 
1770. O pedido foi deferido pelo mesmo 
Papa, que decretou em 21 de Junho desse 
ano a sua criação, embora só a 10 de Julho, 
o bispado tenha sido erigido. Como as 
circunstâncias actuais não permitem a 
programação que estava a ser preparada, as 
celebrações foram reduzidas a uma 
Eucaristia que hoje será presidida pelo 
bispo da Diocese da Guarda, diocese que 
acolheu em 1882 o território da extinta 
diocese de Pinhel. Esta extinta diocese 
histórica de Pinhel é desde 1969, Sé titular, 
isto é, é uma circunscrição eclesiástica 
histórica, existindo apenas como título, de 
um bispo auxiliar. Um dos seus bispos 
titulares foi o actual Cardeal Patriarca de 
Lisboa, D. Manuel Clemente, entre 1999 e 
2007, quando era bispo auxiliar de Lisboa. 
No final da Missa que será celebrada esta 
tarde no Largo do Paço Episcopal de Pinhel, 
vai ser apresentada a edição de um livro de 
bolso com a história da diocese de Pinhel 
que teve, entre 1770 e 1882 seis bispos 
residentes, e entre 1969 e 2020 seis bispos 
titulares.

Inscrições abertas para as aulas 
de EMRC do 1º ao 12º anos
Estão abertas as matrícula para as aulas de 
Educação Moral e Religiosa Católica. O 
bispo da Guarda lembra que “as aulas de 
Educação Moral e Religiosa Católica são 
oportunidade oferecida, nas escolas públi-
cas, a todos os alunos para progredirem na 
descoberta do valor da vida”.

Novo Presidente da CEP
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP)  
reuniu em Assembleia Plenária, em Fátima, 
de 15 a 17 de Junho. A agenda incluiu uma 
“reflexão sobre a sociedade portuguesa a 
reconstruir depois da pandemia Covid-19”.
D. José Ornelas, bispo de Setúbal, foi eleito 
novo presidente da CEP, sucedendo no 
cargo ao cardeal D. Manuel Clemente. O 
novo presidente da CEP tem 66 anos e 
está à frente da Diocese de Setúbal desde 
2015, ano em que foi ordenado bispo, 
depois de ter sido responsável mundial 
pela Congregação dos Sacerdotes do 
Coração de Jesus (também chamados 
Padres Dehonianos). D. José Ornelas 
Carvalho nasceu a 5 de Janeiro de 1954, no 
Porto da Cruz (Madeira), tendo feito a sua 
formação religiosa na Congregação dos 
Sacerdotes do Coração de Jesus. Foi orde- 
nado sacerdote na sua terra natal, a 9 de 
Agosto de 1981. É especialista em Ciências 
Bíblicas, com o grau de doutor em Teologia 
Bíblica pela Universidade Católica Portu-
guesa, onde também foi docente.

«Toda a vida tem valor!»
A Federação Pela Vida entregou na quinta-
feira, dia 18 de Junho, no Parlamento, cerca 
de 95 mil assinaturas para pedir um 
referendo sobre a eutanásia, mais 35 mil do 
que o exigido por lei. “Infelizmente, alguns 
deputados consideram que a urgência para 
o país é a sua agenda ideológica e não 
enfrentar a crise que aí está”, disse José 
Maria Seabra Duque, secretário do orga-
nismo. A pergunta que se deseja submeter 
a referendo é: “Concorda que matar outra 
pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar- 
-se deve continuar a ser punível pela lei 
penal em quaisquer circunstâncias?”.

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00


