












Do Evangelho de S. Mateus

Depois de ter saciado a fome à 
multidão, Jesus obrigou os discípu-
los a subir para o barco e a esperá-
l’O na outra margem, enquanto Ele 
despedia a multidão. Logo que a 
despediu, subiu a um monte, para 
orar a sós. Ao cair da tarde, estava 
ali sozinho. O barco ia já no meio 
do mar, açoitado pelas ondas, pois 
o vento era contrário. Na quarta 
vigília da noite, Jesus foi ter com 
eles, caminhando sobre o mar. Os 
discípulos, vendo-O a caminhar so-
bre o mar, assustaram-se, pensando 
que fosse um fantasma. E gritaram 
cheios de medo. Mas logo Jesus 
lhes dirigiu a palavra, dizendo: «Ten-
de confiança. Sou Eu. Não temais». 
Respondeu-Lhe Pedro: «Se és Tu, 
Senhor, manda-me ir ter contigo 
sobre as águas». «Vem!». Então, 
Pedro desceu do barco e caminhou 
sobre as águas, para ir ter com 
Jesus. Mas, sentindo a violência do 
vento e começando a afundar-se, 
gritou: «Salva-me, Senhor!». Jesus 
estendeu-lhe logo a mão e segu-
rou-o. Depois disse-lhe: «Homem 
de pouca fé, porque duvidaste?». 
Logo que subiram para o barco, o 
vento amainou.

1 Reis 19, 9-13          Salmo 84 (85) 
Romanos 9, 21-5     Mateus 14, 22-33
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“Tende confiança. Sou Eu. 
Não temais.”                            (Mt 14, 27)

1. A página do Evangelho deste Domingo 
coloca diante de nós mais um ícone da fé: a fé 
do apóstolo Pedro. Trata-se de um episódio, 
do qual os Padres da Igreja retiraram uma 
grandiosa riqueza de significados. O mar 
simboliza a vida presente, a instabilidade do 
mundo visível; a tempestade indica todos os 
tipos de tribulação, de dificuldade que oprime 
o homem; a barca, ao contrário, representa a 
Igreja construída por Cristo e norteada pelos 
Apóstolos. Jesus deseja educar os discípulos a 
suportar com coragem as adversidades da 
vida, confiando em Deus. Já tivemos a 
oportunidade de recordar muitas vezes que 
os textos evangélicos não são apenas relatos 
jornalísticos de acontecimentos extraordinári-
os. São páginas de catequese e teologia…




2. Vejamos, então, com mais pormenor, o significado 
destes símbolos para entendermos a mensagem de 
Jesus. O evangelista faz referência à “escuridão da noite”. 
A escuridão era densa. É a imagem da desorientação e 
da dúvida. Depois realça o “vento contrário”. De entre 
vários significados que o vento adquire na Sagrada 
Escritura, lembramos que, neste caso, significa a 
mentalidade do mundo oposta à mensagem de Cristo. 
As “águas” são símbolo permanente nesta página. Na 
Bíblia, elas são a imagem das forças que levam à morte. 
Por isso, os Israelitas sempre tiveram medo delas. Por 
fim, destaquemos a palavra “açoitado”. A palavra grega 
utilizada é ‘basanízo’, cujo significado é ‘submeter à 
prova’. Percebemos então que as ondas são a ‘prova’, a 
‘provação’ necessária a que devem ser submetidos 
aqueles que querem amadurecer.
3. Considerando todo este simbolismo, estamos em 
condições de compreender melhor o susto dos discí-
pulos, sozinhos no meio do mar agitado pela tempes-
tade: temem ser arrastados pelas forças do mal e da 
morte. Estão às escuras e não vêem o Mestre a seu 
lado. Quantas vezes também connosco acontece a mes-
ma coisa! Sem Jesus, longe d’Ele, sentimo-nos amedron-
tados e chegamos a pensar que não aguentaremos as 
provações da vida. Falta-nos a fé! Mas Jesus está sempre 
ao nosso lado. Devemos recordar que Ele está sempre 
connosco, talvez escondido, é certo, mas sempre 
pronto para nos segurar a mão. A experiência de Elias e 
a dificuldade da fé de Pedro levam-nos a compreender 
que o Senhor, ainda antes que o procuremos, vem Ele 
ao nosso encontro para nos estender a sua mão. Ele 
espera unicamente que confiemos de maneira total 
n’Ele, que seguremos realmente a sua mão.
Senhor Jesus, que dizes: ‘Tem confiança. Sou eu. 
Não temas.’ Apesar da tua presença próxima, 
quantas vezes me deixo atemorizar pela escuridão, 
a incerteza, a insegurança. Vacilo na minha pouca 
fé e começo a afogar-me nas dúvidas e receios que 
invadem o meu fraco coração. Nesses momentos, 
vem Tu ao meu encontro, mostra-me o Teu rosto, 
dá-me a Tua mão e… salva-me, Senhor! Amén.

Evangelho do Domingo XX do Tempo Comum:  Mateus 15, 21-28

Papa Francisco:
“A pandemia continua a 
causar feridas profundas, 
desmascarando as nossas 
vulnerabilidades. Há muitos 
mortos, muitos doentes, 
em todos os continentes. 
Muitas pessoas e tantas 
famílias vivem um tempo 
de incerteza, devido a 
problemas socioeconómicos, 
que atingem especialmente 
os mais pobres.
Por este motivo devemos 
manter o nosso olhar fixo 
firmemente em Jesus e com 
esta fé abraçar a esperança do 
Reino de Deus que o próprio 
Jesus nos traz. Um Reino de 
justiça e paz que se manifesta 
através de obras de caridade, 
que por sua vez aumentam a 
esperança e fortalecem a fé. 
Na tradição cristã, fé, 
esperança e caridade são 
muito mais do que 
sentimentos ou atitudes. 
São virtudes infundidas em 
nós pela graça do Espírito 
Santo: dons que nos curam 
e nos fazem curar, dons que 
nos abrem novos horizontes, 
até quando navegamos nas 
difíceis águas do nosso tempo. 
Um novo encontro com o 
Evangelho da fé, da esperança 
e do amor convida-nos a 
assumir um espírito criativo e 
renovado. Desta forma, pode-
remos transformar as raízes 
das nossas enfermidades 
físicas, espirituais e sociais. 
Poderemos curar profunda-
mente as estruturas injustas 
e as práticas destrutivas que 
nos separam uns dos outros, 
ameaçando a família humana 
e o nosso planeta.

 Audiência Geral, 05.08.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200805_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200805_udienza-generale.html








Curiosidades sobre animais:
- Aranhas
Calcula-se que a aranha se alimenta todos 
os dias com uma quantidade de alimento 
equivalente a 22 vezes o seu próprio peso. 
Se uma pessoa adulta tivesse o mesmo 
apetite, teria de comer todos os dias 4 
bois, 4 porcos, 8 ovelhas e 6 carneiros!

- Pirilampos
Quantos pirilampos seriam necessários 
para obter a luz de uma lâmpada de 60 
watt? Julga-se que seriam precisos mais ou 
menos 138 mil pirilampos! 

- Moscas
As moscas fêmeas podem viver até aos 63 
dias. Os machos têm uma vida mais breve, 
não mais de 54 dias. Quando voam batem 
as asas cerca de 200 vezes por segundo. 

- Cigarras
Somente as cigarras machos produzem o 
insistente e monótono ruído nos meses 
quentes de verão. As fêmeas são mudas!

- Avestruzes
São aves muito desconfiadas: dormem 15 
minutos e depois acordam para verificar se 
há perigo. Adormecem de novo, para 
voltarem a acordar passado um quarto de 
hora. 
………………………………………………………………………………………………

Não vale a pena confundir…

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Ali a meio da Avenida da Liberdade:
Um bêbedo batia no poste como se fosse 
a porta de casa. Passa outro bêbedo e diz:
- Não há aí ninguém...
Logo ele lhe respondeu:
- Há, há! Não vês que a luz está acesa?

Na catequese:
-  Vitorino, que terá feito São José, quando 
perdeu o Menino Jesus em Jerusalém?
- Rezou um Pai Nosso a Santo António!

No tempo da “desobriga”, à porta da Igreja:
O jovem Manel acabou de se confessar e 
foi juntar-se ao grupo dos outros rapazes 
que esperavam no adro, também para se 
confessarem. Chega o Manel e aconselha:
- Ó rapazes, se vos quereis confessar bem, 
ide ao Padre que está na sacristia. Não 
ouve nada, nada, nada!...

À porta do estabelecimento comercial:
- Nesta loja vendem-se camisas de noite? 
- Não.  A essa hora estamos fechados.

Memória de conveniência!
- Ó amigo, qualquer coisa que me entre 
na cabeça nunca mais a esqueço!
- Desculpa lá, mas já há meses que te 
emprestei cem euros, e nunca mais te 
lembraste de me devolver esse dinheiro!
- Ah! É que esse dinheiro entrou no meu 
bolso. Não entrou na minha cabeça!... 

Diz o doente que ia a sair da Clínica Dentária:
- Oh, como eu gostava de ser uma ave!
- Ai sim? Era para poderes voar?
- Não. Para não sofrer esta dor de dentes!

Diz o outro doente, que ia a entrar na Clínica:
- Sr. Doutor, desde que me tirou o dente, 
parece que nunca mais tive juízo…
- Caríssimo, não se admire!… Na verdade, 
tive mesmo de lhe retirar o dente do siso!






9 de Agosto de 2020: 75 anos do 
terceiro martírio de Nagasaki
Nagasaki é actualmente conhecida por ter 
sido a cidade onde caiu a segunda bomba 
nuclear, três dias depois da destruição de 
Heroshima. Poderia, porém, ser também 
conhecida como a mais católica cidade 
japonesa. Fundada por portugueses em 
1580, foi lá que foram martirizados 28 
cristãos a 5 de Fevereiro de 1597, entre os 
quais estava São Paulo Niki. Em 1627 o 
Papa Urbano VIII reconheceu o martírio 
destes corajosos cristãos e o Papa Pio IX 
canonizou-os em 1862. A colina da 
execução destes mártires ficou conhecida 
como “Monte dos Mártires” e tornou-se 
centro de peregrinação. Nela, inumeráveis 
outros católicos foram degolados ou 
queimados vivos, durante a dura e cruel 
perseguição que se prolongou por quatro 
décadas, até culminar na rebelião de 
Shimabara, em 1638, onde morreram 37 mil 
cristãos. Depois de séculos de violentas 
perseguições, no final do século XIX houve, 
finalmente, paz para os cristãos no Japão. 
Em Nagasaki levantou-se a catedral de 
Urakami, que chegou a ser a maior da Ásia 
Oriental. Há 75 anos a bomba caiu em 
pleno bairro católico, matando 8.500 dos 
12.000 cristãos que lá existiam. Foi o 
terceiro martírio de cristãos nesta cidade. 
Especialistas consideram que o legado 
espiritual do cristianismo em Nagasaki 
ajudou os seus habitantes a superar mais 
esta tragédia e, especialmente, a perdoar. A 
Catedral de Urakami foi reconstruída e 
resplandece nas colinas de Nagasaki como 
um dos símbolos da cidade, assim como o 
Museu da Bomba Atómica e o Memorial da 
Paz. São João Paulo II, em 1981, e o Papa 
Francisco em 2019 visitaram Nagasaki.

Semana Nacional das Migrações
Assinala-se entre 9 e 16 de Agosto, e tem 
como tema: ‘Forçados, como Jesus Cristo a 
Fugir’. Os bispos portugueses escreveram 
uma mensagem com o título ‘Entre a 
incerteza e a esperança há uma ponte em 
construção’, e nela afirmam que: “A 
pandemia desnudou o tanto que nos falta 
fazer para combater as desigualdades, mas 
sobretudo revelou a capacidade humana de 
convergir em sociedade, apesar das nossas 
diferenças. Enquanto Igreja a nossa fé e a 
nossa esperança recaem sobre o potencial 
de humanização que nos habita”. 

AIS: Os cristãos perseguidos
A fundação pontifícia Ajuda à Igreja que 
Sofre (AIS) promoveu no dia 6 de Agosto 
uma jornada de oração pelos cristãos 
perseguidos. “Nessa data, há precisamente 
seis anos, milhares de cristãos foram 
forçados a fugir quando as terras onde 
sempre viveram, as suas aldeias e vilas na 
Planície de Nínive, foram invadidas pelo 
Daesh, os jihadistas do Estado Islâmico”. 
Em cada quarta-feira de Agosto, a Ecclesia 
vai transmitir, em parceria com a Ajuda à 
Igreja que Sofre, cinco documentários na 
RTP2 (15h00) sobre “as dificuldades da 
Igreja em países onde a perseguição 
religiosa é mais ativa ou onde a pobreza é 
uma marca quotidiana da vida das famílias”, 
na Bolívia, Bulgária, Etiópia, Zâmbia e 
Venezuela.

Horários: 14, 15 e 16 de Agosto
Sexta-feira, 14 de Agosto: Missa às 19h15.
Sábado, 15: Missas às 8h30, 11h00 e 18h30.
Domingo, 16: Missas: 8h30, 11h00 e 17h00.

Suspensão de Missa em Agosto
Durante o mês de Agosto está suspensa a 
celebração da Santa Missa às Quartas-feiras. 

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

https://agencia.ecclesia.pt/portal/entre-a-incerteza-e-a-esperanca-ha-uma-ponte-em-construcao/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/entre-a-incerteza-e-a-esperanca-ha-uma-ponte-em-construcao/

