














Do Evangelho de S. Mateus

Naquele dia, Jesus saiu de casa e 
foi sentar-Se à beira-mar. Reuniu-
se à sua volta tão grande multi-
dão que teve de subir para um 
barco e sentar-Se, enquanto a 
multidão ficava na margem. Disse 
muitas coisas em parábolas, 
nestes termos: «Saiu o semeador 
a semear. Quando semeava, 
caíram algumas sementes ao 
longo do caminho: vieram as aves 
e comeram-nas. Outras caíram 
em sítios pedregosos, onde não 
havia muita terra, e logo nasce-
ram, porque a terra era pouco 
profunda; mas depois de nascer o 
sol, queimaram-se e secaram, por 
não terem raiz. Outras caíram 
entre espinhos, e os espinhos 
cresceram e afogaram-nas. Ou-
tras caíram em boa terra e deram 
fruto: umas, cem; outras, sessenta; 
outras, trinta por um. Quem tem 
ouvidos, oiça».

Isaías 55, 10-11      Salmo 64 (65)
Romanos 8, 18-23    Mateus 13, 1-23
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“Saiu o semeador a semear” 
(Mt 13, 3)

1. Nos próximos domingos vamos ler as 
parábolas que Jesus contou sobre o Reino 
dos Céus. A parábola é um género literário 
didáctico que, a partir de imagens do dia-a-
dia, pretende ensinar uma verdade religiosa. 
Ao contrário de muitos teólogos que 
utilizam uma linguagem difícil de entender, 
Jesus usava sempre uma linguagem simples 
que fazia pensar e que, muitas vezes, acabava 
por levar à conversão. Hoje conta-nos a 
parábola do semeador que semeia em vários 
tipos de terreno. De certo modo é uma 
parábola autobiográfica, porque reflecte a 
própria experiência de Jesus que se identifica 
com o semeador que espalha a semente da 
Palavra de Deus. No entanto, não centra a 
atenção nele, mas na vitalidade da semente e 
na qualidade do terreno. Ela cresce com a 
força que a semente possui e de acordo com 
a qualidade do terreno onde cai.




2. A parábola explica que a semente é a Palavra de 
Deus, e o seu núcleo está na eficácia desta Palavra que 
é muito diferente das nossas palavras. O nosso 
palavreado esgota-se, cansa, oferece pouca confiança. 
Pelo contrário, “a Palavra de Deus é viva e eficaz” (Hebr 
4, 12), faz o que anuncia, não mente nem desilude. 
Mesmo com obstáculos, ela dá fruto porque tem em si 
força de vida. Por isso é, algumas vezes, comparada à 
chuva que cai e fertiliza a terra. Assim como a água da 
chuva só se evapora depois de ter regado a terra, assim 
a Palavra que sai da boca de Deus não volta sem ter 
produzido o seu efeito, sem ter cumprido a sua 
vontade, sem ter realizado a sua missão (Is 55, 11). Ela 
possui uma força que nasce do próprio Deus porque 
ela é o próprio Deus.
3. Mas a eficácia da Palavra não depende apenas da sua 
força. Depende também do terreno onde cai. Na 
verdade, um coração duro é impenetrável à Palavra de 
Cristo. Um coração inconstante pode até entusiasmar-
se com facilidade, mas, ao mínimo problema perde esse 
entusiasmo. Um coração inquieto facilmente se agita 
com as seduções deste mundo. E um coração bom pro-
duz frutos com abundância. Não se trata propriamente 
de quatro categorias de pessoas, mas de quatro atitudes 
interiores que se encontram em cada um de nós. Umas 
vezes escutamos superficialmente a palavra mas não a 
acolhemos. Outras acolhemo-la num primeiro momen-
to, mas porque não temos constância perdemo-la. 
Noutros momentos deixamo-nos acabrunhar pelas 
preocupações. Felizmente, algumas vezes, como a boa 
terra, deixamos que nos transforme. Escutar a Palavra 
não significa receber uma informação. Significa aderir a 
uma proposta, acolhê-la, guardá-la no coração e pô-la 
em prática.
Senhor Jesus, tu sabes que na minha vida há 
muito terreno duro, pedregoso e cheio de 
espinhos. Prepara o meu coração para te acolher 
e amar. Limpa-o dos espinhos e deita fora as 
pedras. Lavra-o e espalha com abundância a 
semente da Palavra. Quero produzir espigas de 
qualidade e dar fruto abundante. Amén.
Evangelho Domingo XVI do Tempo Comum:  Mateus 13, 24-43

Papa Francisco:
“Jesus diz que se andarmos 
com Ele encontraremos 
alívio: o «alívio» que Cristo 
oferece aos cansados e 
oprimidos não é apenas 
alívio psicológico ou esmola, 
mas a alegria dos pobres 
por serem evangelizados 
e construtores da nova 
humanidade. Eis o alívio: 
a alegria, a alegria que Jesus 
nos dá. É única, é a alegria 
que Ele mesmo sente. 
É uma mensagem para todos 
nós, para todos os homens 
de boa vontade, que Jesus 
ainda hoje dirige a um 
mundo que exalta aqueles 
que são ricos e poderosos. 
Quantas vezes dizemos:
“Ah, quem me dera ser 
como aquele, como aquela, 
que é rico, tem tanto poder, 
não lhe falta nada!” 
O mundo exalta os ricos e 
poderosos, e por vezes 
espezinha a pessoa humana 
e a sua dignidade. E vemos 
isto todos os dias, os pobres 
espezinhados. Trata-se de 
uma mensagem para a Igreja, 
chamada a viver obras de 
misericórdia e a evangelizar 
os pobres, a ser mansa, 
humilde. O Senhor deseja 
que a sua Igreja, que somos 
nós, seja assim.
Maria, a mais humilde e 
nobre de todas as criaturas, 
nos implore de Deus a 
sabedoria do coração, para 
que possamos discernir os 
seus sinais na nossa vida e 
participar daqueles mistérios 
que, escondidos aos 
soberbos, são revelados 
aos humildes.

 Angelus, Domingo, 05.07.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200705.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200705.html








Dá para pensar, não dá?!
A ONU fez uma grande pesquisa universal. 
A pergunta era assim: “Por favor, diga 
honestamente qual a sua opinião sobre a 
escassez de alimentos no resto do mundo”. O 
resultado foi um fracasso total: os euro-
peus não entenderam o que era ‘escassez’; 
os africanos não sabiam o que era 
‘alimentos’; os argentinos não sabiam o que 
era ‘por favor’; os norte-americanos per-
guntaram o significado de ‘resto do mundo’; 
os cubanos pediram mais explicações so-
bre ‘opinião’; e o congresso brasileiro ainda 
anda a debater o que é ‘honestamente’!

Curiosidade…
Os direitos do ser humano são objecto de 
preocupação desde 1689, quando Gui-
lherme III de Inglaterra firmou a primeira 
declaração nesse sentido. Em 1789, os 
revolucionários aboliram os privilégios da 
nobreza. Em 1948, a ONU definiu os 
direitos fundamentais do homem, que 
continuam a ser violados em vários países. 
………………………………………………………………………………………………

Porque não se desenvolve África?

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Entre amigos:
- Vai ali um homem que tem feito imenso 
para levantar o povo.
- É algum revolucionário ou agitador?
- Não! É fabricante de despertadores!

No consultório do médico:
- Sr. Doutor, se toco na perna, dói-me; 
se toco no braço, dói-me; se toco na cara, 
dói-me. O que é que eu tenho?
- Tem o dedo partido!

Junto ao quiosque:
- Li no jornal que de meia em meia hora é 
atropelado um homem nesta cidade?
- O quê? Coitado do homem!

Diz o dono do restaurante:
- Prefiro os empregados que vivem com a 
sogra.
- Então, porquê?
- Porque nunca têm pressa de ir para casa!

Na escola:
- Quem foi o menino que escreveu no 
quadro: “O professor é um burro”?
- Fui eu, senhor professor!
- Por teres dito a verdade não te castigo!

Cúmulos
- Do pinheiro: ter tantas agulhas, e não 
saber coser!
- Do pirata: ter um filho que é um tesouro!
- Do matemático: não ter ninguém a quem 
contar!
- Do vaidoso: olhar ao espelho e dizer: 
entre nós os dois o mais bonito sou eu!

Como está a sua cultura?
1) O que é um soneto? 
2) E uma sonata?
3) O que é um antropófago? 
4) E um ictiófago? 
5) E um sarcófago?



Faleceu o P.e Américo
No dia 5 de Julho faleceu o Padre Américo 
da Encarnação Vaz. Foi sepultado no lugar 
de Vale de Urso, anexa de Souto da Casa, 
onde nasceu a 14 de Dezembro de 1939. 
Foi ordenado sacerdote a 14 de Março de 
1964, por D. Policarpo da Costa Vaz, bispo 
da Guarda. No primeiro ano esteve em 
Pinhel, como coadjutor. Entre 1965 e 1970 
foi pároco de Vila Boa do Mondego e 
Cortiçô da Serra, arciprestado de Celorico 
da Beira. Em Janeiro de 1970 tomou posse 
como pároco de Atalaia do Campo. Em 
Fevereiro de 1976 assumiu também Póvoa 
da Atalaia. Em Junho de 1987 assumiu as 
paróquias de Alcongosta, Donas e Valverde, 
nos arredores do Fundão. Foi ainda pároco 
do Salgueiro. A nível diocesano fez parte da 
Comissão Diocesana de Arquivos e foi 
eleito arcipreste do Fundão em Julho de 
1997. Licenciado em História pela Univer-
sidade de Coimbra, foi professor na 
Telescola de Póvoa da Atalaia, no Externato 
de Alpedrinha, no Seminário do Fundão e 
na Escola Secundária do Fundão. 

Faleceu o P.e José Júlio Pinheiro
No dia 10 de Julho faleceu o Padre José 
Júlio Esteves Pinheiro. Foi sepultado no 
cemitério de Malhada Sorda, concelho de 
Almeida, onde nasceu a 6 de Agosto de 
1935. Foi ordenado sacerdote a 20 de 
Agosto de 1958, por D. Policarpo da Costa 
Vaz. Esteve ligado à paróquia do Sabugal, 
como coadjutor. Depois dedicou-se muito 
à academia, tendo tirado licenciaturas e 
doutoramento em Portugal e em Paris. Em 
França percorreu as comunidades portu-
guesas. Em Portugal foi professor em várias 
Universidades. Esteve sempre ligado às 
questões da cultura, tendo integrado a 
Comissão Episcopal da Cultura da CEP. 

AIS quer apoiar Moçambique
A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) 
lançou uma campanha de oração e de ajuda 
de emergência em favor dos cristãos de 
Cabo Delgado, norte de Moçambique, 
ameaçados por grupos jihadistas. “A região 
de Cabo Delgado está sob ataque de 
grupos armados desde outubro de 2017. 
Esses ataques têm aumentado de intensi-
dade especialmente desde o início do 
corrente ano”.
A AIS fala em mais de 200 mil desalojados 
na Diocese de Pemba. “A situação é 
considerada crítica no ponto de vista 
humanitário”. A Fundação equipara a 
situação no norte de Moçambique à do 
Iraque, em 2014, quando o autoproclamado 
Estado Islâmico invadiu a Planície de Nínive 
e expulsou milhares de pessoas. “Agora, no 
ano de 2020, em Moçambique, está a 
assistir-se a uma onda de violência impará-
vel com semelhanças assustadoras a esses 
dramáticos eventos ocorridos no Iraque há 
seis anos”.
A Igreja Católica tem sido alvo de vários 
ataques, uma “autêntica barbárie”. “Um dos 
episódios mais violentos ocorreu em abril 
deste ano na vila de Xitaxi: 52 jovens foram 
assassinados por se terem recusado a 
integrar as fileiras dos ‘insurgentes’, como 
localmente os terroristas são denomina-
dos”. Para o Bispo de Pemba, esses jovens, 
na sua maioria cristãos, são “verdadeiros 
mártires da paz”. Perante este cenário, D. 
Luiz Fernando Lisboa pediu ajuda espiritual 
e material à Fundação AIS, procurando 
assegurar meios de subsistência para os 
sacerdotes e as irmãs. “São padres que não 
têm nenhum tipo de rendimento e estão 
em dedicação total ao seu povo e ao 
trabalho pastoral”, explica o prelado.

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


