














Do Evangelho de S. Mateus

Jesus disse às multidões mais esta 
parábola: «O reino dos Céus 
pode comparar-se a um homem 
que semeou boa semente no seu 
campo. Enquanto todos dormiam, 
veio o inimigo, semeou joio no 
meio do trigo e foi-se embora. 
Quando o trigo cresceu e come-
çou a espigar, apareceu também o 
joio. Os servos do dono da casa 
foram dizer-lhe: ‘Senhor, não se-
measte boa semente no teu 
campo? Donde vem então o 
joio?’. Ele respondeu-lhes: ‘Foi um 
inimigo que fez isso’. Disseram-
lhe os servos: ‘Queres que vamos 
arrancar o joio?’. Não! – disse ele 
– não suceda que, ao arrancardes 
o joio, arranqueis também o trigo. 
Deixai-os crescer ambos até à 
ceifa e, na altura da ceifa, direi aos 
ceifeiros: Apanhai primeiro o joio 
e atai-o em molhos para queimar; 
e ao trigo, recolhei-o no meu 
celeiro’».

Sabedoria 12, 13-19        Salmo 85 (86)
Romanos 8, 26-27   Mateus 13, 24-43
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“Deixai-os crescer ambos 
até à ceifa”                                (Mt 13, 30)

1. Continuamos a ler as parábolas do 
Evangelho de São Mateus que nos revelam o 
mistério do Reino dos Céus. Com elas, a 
liturgia deste Domingo de novo nos convida 
a abandonar os habituais esquemas de 
pensamento para podermos pensar mais ao 
jeito de Deus. Na verdade, nós facilmente 
estabelecemos separações entre diferentes, 
levantamos muros, afastamos e repelimos. 
Por outro lado, diante dos problemas 
queremos resoluções rápidas. E é deste 
mesmo modo que imaginamos Deus. O que 
Jesus hoje nos mostra é algo diferente. Ele 
mostra-nos um Deus paciente com as nossas 
fragilidades e pecados, um Deus que não 
exclui nem levanta muros. Antes constrói 
pontes e vem ao nosso encontro. A sua 
tolerância e paciência leva-O a aguardar que 
a colheita fique madura para, só depois, 
limpar o ‘trigo’. 




2. A paciência de Deus é-nos revelada ao longo de 
toda a pregação de Jesus e hoje ela ajuda-nos a 
compreender melhor a realidade do Reino. Este é 
comparado a um campo de trigo onde é semeada 
uma pequena semente. Como tem uma força vital, 
apesar de todos os obstáculos, ela desenvolve-se e, 
sem que saibamos como, frutifica. É assim a semente 
lançada em nós. O problema é que a nossa 
impaciência faz com que nos esqueçamos que a 
semente precisa de tempo para produzir fruto. 
Queremos tudo ‘para ontem’, e confundimos os 
tempos do crescimento e da colheita. Para tudo, até 
para a implementação do Reino, é preciso tempo. 
Entretanto, é necessário guardar e aguardar que 
cresça o trigo semeado por Deus em nós, graça 
recebida no dia do nosso baptismo.
3. É bom recordar que trigo e o joio, o bem e o mal, 
não estão fora de nós, mas dentro do nosso coração. 
Ninguém pode julgar-se tão bom que não tenha algo 
de joio, ou ser tão mau que não tenha algo de trigo. E, 
como o bem e o mal são componentes da nossa 
existência, estão destinados a crescer lado a lado. De 
facto nós não somos realidades estanques. Somos 
seres dinâmicos em constante mudança. Por isso 
umas vezes seremos joio e outras trigo, e será difícil 
fazer essa separação. A este respeito Santo Agostinho 
dizia que “muitos são primeiro joio e depois 
convertem-se em trigo. Se estes, quando são maus, 
não tivessem sido tolerados com paciência, nunca 
chegariam a esta louvável mudança”. Por isso é 
importante aprendermos a dar tempo e proporcionar 
oportunidades! É preciso construir pontes, não só 
fora de nós, uns com os outros, mas também dentro 
de nós.
Senhor Jesus, sabes que no meu pobre coração, 
para além do trigo que semeaste, há também 
joio. Faz-me forte na tentação e humilde nas 
minhas quedas. Dá-me a paciência e a 
tolerância do Pai, até que chegue a hora da 
ceifa. Até lá, ajuda-me a cultivar, ao lado do 
joio, a boa semente. Amén.
Evangelho Domingo XVII do Tempo Comum:  Mateus 13, 44-52

Papa Francisco:
“Durante estes domingos 
a liturgia propõe algumas 
parábolas evangélicas, ou seja, 
breves narrações que Jesus 
utilizava para anunciar o Reino 
dos céus às multidões. 
No Evangelho de hoje, há uma 
bastante complexa: é a do 
trigo e do joio, que enfrenta o 
problema do mal no mundo, 
pondo em evidência a 
paciência de Deus.  A cena 
desenrola-se num campo onde 
o senhor lança a semente; 
mas certa noite chega o 
inimigo e semeia o joio, 
termo que em hebraico deriva 
da mesma raiz do nome 
«Satanás», evocando o 
conceito de divisão. 
Todos nós sabemos que o 
diabo é um «semeador de 
joio», aquele que procura 
sempre dividir as pessoas, as 
famílias, as nações e os povos. 
Os empregados gostariam de 
arrancar imediatamente a 
erva daninha, mas o senhor 
impede-o com a seguinte 
motivação: «Ao extirpardes 
o joio, correis o risco de 
arrancar também o trigo». 
Sabemos que o joio, quando 
cresce, se assemelha muito 
ao trigo, e existe o perigo 
de se confundirem. 
A parábola ensina que o mal 
existente no mundo não 
deriva de Deus, mas do seu 
inimigo, o Maligno. 

Angelus, 20.07.2014

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140720.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140720.html








Definições…
Pernas: é aquilo com que se pensa nos
momentos de perigo.
Televisão: é uma espécie de pastilha elástica
que mastigamos com os olhos. 
Conversa: algo que o homem tem dificul-
dade em iniciar e a mulher em acabar.
Nariz: algo que serve para meter onde não 
se é chamado.
Pessoa chata: criatura que gasta duas horas 
a dizer o que se poderia dizer em dois 
minutos. 

Matemática: dê exemplos
1) O que é um número primo? 
2) O que é uma capicua?
3) O que é o quadrado de um número?

Língua Portuguesa: E esta, hein?!
Qual é a palavra que pode ser lida, indife-
rentemente, de trás para a frente e da 
frente para trás.  

História: verifique a sua cultura!
Quem mandou construir…
a) o Mosteiro da Batalha?
b) o Mosteiro dos Jerónimos?
c) o Mosteiro de Alcobaça?
d) o Convento de Mafra?
………………………………………………………………………………………………

Dia 26 de Julho
é “Dia dos Avós”!

Santo triste é triste santo!
Num desses bares com música ao vivo…
- Já me ouviu tocar piano?
- Sim, várias vezes!
- E que me aconselha?
- A vender o piano!

Um vendedor de porta em porta…
- O senhor Luís está em casa?
- De momento, não! Mas voltará, logo que 
o senhor se for embora...

No consultório pergunta o médico:
- O senhor foi soldado?
- Não, doutor! Sou feito duma só peça!

Na Catequese…
- Senhor Prior, quando eu for grande vou 
dar-lhe algum dinheiro...
- Muito obrigado! Mas... porquê? 
- Porque o meu pai disse que o senhor é o 
pregador mais miserável que já cá tivemos!

Numa discussão entre marido e mulher:
- Olha, mulher, o que tu merecias era teres 
casado com um imbecil...
- Pois, foi isso mesmo que eu fiz…

Na escola…
* - Pedrinho, qual é o futuro do verbo 
roubar? 
- Ir para a cadeia, senhora professora.

* - Carlitos, quantos anos tens?
- Oito.
- Mas já no ano passado tinhas oito?
- É verdade, mas chumbei e perdi um ano!

* - Então o menino, escreveu apenas meia 
página sobre o leite, enquanto os seus 
colegas escreveram quatro ou cinco?      
- Sim… senhora professora! Eu escrevi 
sobre o leite condensado!

Soluções do Boletim nº 36 (de 12.07.2020)
1) composição poética; 2) composição musical; 
3) que come carne humana; 4) que come peixe; 
5) urna funerária.






Conferência Episcopal Portuguesa
Nos próximos três anos, esta é a constituição das sete 
Comissões Episcopais, uma espécie de "ministérios" que 
dinamizam os vários sectores da presença e intervenção 
da Igreja Católica em Portugal:
— Educação Cristã e Doutrina da Fé
Presidente: D. António Manuel Moiteiro Ramos
Vogais: D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga; D. Manuel da 
Rocha Felício; D. Daniel Batalha Henriques;  D. Manuel 
Pelino Domingues; 
Secretário: Dr. Fernando Augusto Teixeira Moita
— Pastoral Social e Mobilidade Humana
Presidente: D. José Augusto Traquina Maria
Vogais: D. Manuel Neto Quintas; D. Joaquim Augusto da 
Silva Mendes; D. António Luciano dos Santos Costa; 
D. Daniel Batalha Henriques;
Secretário: P. José Manuel Pereira de Almeida
— Laicado e Família
Presidente: D. Joaquim Augusto da Silva Mendes
Vogais: D. Francisco José Senra de Faria Coelho; D. Nuno 
Manuel dos Santos Almeida; D. José Augusto Traquina 
Maria; D. Armando Esteves Domingues; 
Secretário: Dr. José Francisco Ribeiro da Cruz
— Vocações e Ministérios
Presidente: D. António Augusto de Oliveira Azevedo
Vogais: D. José João dos Santos Marcos; D. Nuno Manuel 
dos Santos Almeida; D. Vitorino José Pereira Soares; 
Secretário: P. António Jorge Santos Almeida
— Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais
Presidente: D. João Evangelista Pimentel Lavrador
Vogais: D. Pio Gonçalo Alves de Sousa; D. Américo Manuel 
Alves Aguiar; Secretário: Dr. Paulo Fernando da Cruz Rocha
— Liturgia e Espiritualidade
Presidente: D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira
Vogais: D. José Manuel Garcia Cordeiro; D. António Maria 
Bessa Taipa; D. José João dos Santos Marcos; 
Secretário: P. Pedro Lourenço Ferreira
— Missão e Nova Evangelização
Presidente: D. Armando Esteves Domingues
Vogais: D. Manuel da Rocha Felício; D. Rui Manuel Sousa 
Valério; D. Antonino Eugénio Fernandes Dias; D. António 
José Cavaco Carrilho; 
Secretário: P. António Manuel 

N.ª Sr.ª do Carmo
Os Carmelitas Seculares da pa-
róquia do Fundão celebraram, no 
dia 16 de Julho, a festa de N.ª Sr.ª 
do Carmo, sua Padroeira. Devido 
à pandemia não foi possível fazer 
as Promessas em Março, algo 
que será remarcado para quando 
houver oportunidade.  

Comunidade de Taizé
Os jovens do Fundão ligados à 
espiritualidade de Taizé iriam par-
tir esta semana em peregrinação 
para Taizé. Devido à pandemia a 
viagem foi cancelada. Regista-se, 
no entanto, a perseverança deste 
grupo que mensalmente continua 
a se reunir para rezar. 
Quem desejar conhecer melhor 
esta comunidade ecuménica pode  
consultar: https://www.taize.fr/pt

Istambul: Santa Sofia
O Papa Francisco juntou o seu 
lamento à consternação de tan-
tos, pela decisão do presidente 
turco, Tayyip Erdogan, converter 
a antiga Basílica cristã dedicada a 
Santa Sofia (Santa Sabedoria) a 
uma mesquita. É uma decisão 
que enfraquece o diálogo frutí-
fero que se estava a estabelecer 
entre cristãos e muçulmanos. 

AJC contra a eutanásia
A Associação dos Juristas Cató-
licos reafirmou na Assembleia da 
República a sua oposição aos 
projectos de legalização da 
eutanásia e do suicídio assistido, 
em discussão na especialidade. “É 
todo o edifício da civilização e da 
ordem jurídica que há de desmo-
ronar, mais cedo ou mais tarde.”

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

https://www.taize.fr/pt
https://www.taize.fr/pt

