














Do Evangelho de S. Mateus

Jesus foi para os lados de Cesa-
reia de Filipe e perguntou aos 
seus discípulos: «Quem dizem os 
homens que é o Filho do ho-
mem?». Eles responderam: «Uns 
dizem que é João Baptista, outros 
que é Elias, outros que é Jeremias 
ou algum dos profetas». Jesus 
perguntou: «E vós, quem dizeis 
que Eu sou?». Então, Simão Pedro 
tomou a palavra e disse: «Tu és o 
Messias, o Filho de Deus vivo». 
Jesus respondeu-lhe: «Feliz de ti, 
Simão, filho de Jonas, porque não 
foram a carne e o sangue que to 
revelaram, mas sim meu Pai que 
está nos Céus. Também Eu te 
digo: Tu és Pedro; sobre esta 
pedra edificarei a minha Igreja, e 
as portas do Inferno não preva-
lecerão contra ela. Dar-te-ei as 
chaves do reino dos Céus: tudo o 
que ligares na terra será ligado 
nos Céus, e tudo o que desligares 
na terra será desligado nos 
Céus». Então, Jesus ordenou aos 
discípulos que não dissessem a 
ninguém que Ele era o Messias.

Isaías 22, 19-23   Salmo 137 (138) 
Romanos 11, 33-36  Mateus 16, 13-20
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“E vós, quem dizeis que Eu sou?”
(Mt 16, 15)

1. ‘E tu, quem dizes que Eu sou?’ É uma 
interrogação que continua em aberto, sempre 
à espera da nossa resposta e da resposta de 
cada um. E é bem possível que tenhamos 
sempre aquela sensação de que a resposta 
ainda não está completa. Além disso, será 
sempre condicionada pelo que somos, pela 
nossa forma de pensar, pela formação e pela 
integração que temos, ou não, na comunidade 
cristã, pelos nossos estados de espírito, pelas 
circunstâncias da vida, pelo contexto em que 
vivemos. Esta é a pergunta central da religião 
cristã, pois contém a razão da nossa fé e o 
fundamento da nossa vida e acção.




2. Uma coisa é perguntar ‘Quem é Jesus em si 
mesmo?’, outra é ‘Quem é Jesus para mim?’. Apesar da 
primeira pergunta não ter uma resposta simples, é 
possível responder com algum acerto. Basta responder 
com os conhecimentos bíblicos, teológicos e doutrinais 
que a Igreja foi resumindo ao longo dos séculos. A 
melhor resposta encontramo-la no Credo, e a mais 
profunda explicação está no Catecismo da Igreja 
Católica. A verdadeira dificuldade está na segunda 
pergunta, pois ela supõe uma visão pessoal, uma atitude 
comprometida, que não se satisfaz com fórmulas pré-
fabricadas. Uma resposta autêntica exige absoluta 
sinceridade de coração e dependerá sempre da fé. Uma 
fé que seja capaz de captar o mistério de Cristo em 
toda a sua profundidade e que alimente uma relação 
pessoal e próxima com Ele.
3. Jesus não nos questiona apenas para obter de nós 
uma resposta sobre a sua identidade. Mais do que nos 
obrigar a perceber quem Ele é, quer fazer-nos pensar 
na relação que temos com Ele. Pouco adianta ter 
conhecimentos acerca d’Ele, se eles não nos levam a 
viver a fé. As pessoas que nos são importantes não são 
aquelas de quem sabemos coisas, mas aquelas com 
quem estabelecemos uma relação de amor. Por isso, se 
queremos dar-lhe uma resposta autêntica, temos de 
fazer um profundo exame de consciência sobre o lugar 
que Ele ocupa na nossa vida: será que O procuramos 
conhecer melhor? Participamos no seu projecto não 
apenas como quem o segue, mas como quem o 
testemunha? Ou, pelo contrário, fechámo-lo dentro dos 
velhos conceitos, esquecemo-lo no nosso dia-a-dia, 
ainda que lhe reservemos uma hora semanal de uma 
prática religiosa quase vazia e descontextualizada da 
vida?
Senhor Jesus, ‘sei que Tu és o Filho de Deus que 
deu a vida por mim. Quero seguir-te com 
fidelidade e deixar-me guiar pela tua palavra. Tu 
me conheces e me amas. Confio-me a ti e ponho 
a minha vida inteira nas tuas mãos. Quero que 
sejas a força que me sustenta e a alegria que 
nunca me abandona’. Amén. (Bento XVI)
Evangelho Domingo XXII do Tempo Comum:  Mateus 16, 21-27

Papa Francisco:
“Também connosco, hoje, 
Jesus quer continuar a 
construir a sua Igreja, esta 
casa com fundamentos 
sólidos mas onde não faltam 
fendas, e que precisa 
continuamente de ser 
concertada. Sempre. A Igreja 
tem sempre necessidade de 
ser reformada, concertada. 
Sem dúvida não nos 
sentimos rochas, mas apenas 
pequenas pedras. Contudo, 
nenhuma pequena pedra 
é inútil, aliás, nas mãos 
de Jesus a pedra mais 
pequenina torna-se preciosa, 
porque Ele a recolhe, 
a conserva com grande 
ternura, a trabalha com o 
seu Espírito, e a coloca no 
lugar certo, que Ele desde 
sempre pensou e onde pode 
ser mais útil para toda a 
construção. Cada um de nós 
é uma pequena pedra, mas 
nas mãos de Jesus toma 
parte na construção da 
Igreja. E todos nós, por mais 
pequenos que sejamos, 
somos transformados em 
«pedras vivas», porque 
quando Jesus pega na sua 
pedra, a faz sua, a torna viva, 
cheia de vida, cheia de vida 
do Espírito Santo, cheia de 
vida do seu amor, e assim 
temos um lugar e uma 
missão na Igreja: ela é 
comunidade de vida, feita 
de tantíssimas pedras, todas 
diversas, que formam um 
único edifício no sinal da 
fraternidade e da comunhão.

 Angelus, 27.08.2017

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20170827.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20170827.html








Dá para pensar, não dá?!
Um dia, uma menina estava sentada na 
cozinha a observar a mãe enquanto lavava 
os pratos. De repente percebeu que a mãe 
tinha vários cabelos brancos a sobressair 
na sua cabeleira escura. Olhou para a mãe 
e perguntou:
- Por que é que tens tantos cabelos 
brancos, mamã?
A mãe respondeu:
- Bom, cada vez que te portas mal e me 
fazes chorar ou ficar triste, um dos meus 
cabelos fica branco.
A menina digeriu esta revelação por alguns 
instantes. Depois perguntou:
- Mãe, por que é que todos os cabelos da 
avó já estão brancos?

Definições…
Adulto: o nome dado à pessoa que já 
parou de crescer nos extremos para 
começar a crescer no meio. 
Experiência: Uma coisa que ganhamos 
quando já não nos serve para nada. 
………………………………………………………………………………………………

Teste Visual     .
Encontre as cinco vacas     .

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Entre amigos:
- Então, quando é que casas com a Teresa?
- Ficou sem efeito! Ela não quis.
- Então não lhe disseste que tens um tio 
milionário?
- Antes não lho tivesse dito! Agora ela é 
minha tia…

Num desses passeios de Verão…
Numa aldeia um turista aproxima-se 
de um residente e pergunta-lhe:
- Nasceu aqui algum grande homem?
- Não senhor! Aqui todos nascem 
pequenos!

Junto à garagem lá de casa:
- Papá, tenho 18 anos, já posso tirar a carta 
de condução para conduzir o teu carro...
- Olha, filha, o problema é que o meu carro 
ainda não tem 18 anos!...

Diz o empregado para o patrão:
- Não consigo ler esta carta.  A letra é 
mesmo péssima!
- Dê cá a carta! Qualquer burro é capaz 
de ler isso!

Na escola:
A professora perguntou ao Diogo:
- Qual foi o feito mais notável de 
Pedro Álvares Cabral?
- O maior feito de Álvares Cabral, 
foi o de ter conseguido desembarcar 
no Brasil sem precisar de passaporte!

Ainda na mesma escola:
- O professor perguntou ao aluno:
- Qual é o plural de cão? 
- É cães.
- E qual é o plural de garrafão?
- É garrafões.
- E o plural de vagão? 
- Comboio.






Comunidade de Taizé celebrou 
80 anos de fundação
Foi a 20 de Agosto de 1940 que Roger 
Schutz, um jovem pastor calvinista suíço de 
25 anos, chegou pela primeira vez a Taizé. 
Em plena segunda guerra mundial, num país 
ocupado e praticamente destruído, come-
çou a acolher pessoas necessitadas e em 
dificuldade , dando assim origem à 
Comunidade de Taizé. Oitenta anos depois, 
esta Comunidade reúne cristãos católicos e 
protestantes, provenientes de cerca de 
trinta países do mundo, e realiza o sonho 
de seu fundador, que é ser "uma parábola 
de comunhão, fermento de reconciliação na 
família humana”. No dia 16 de Agosto 
celebrou-se também o 15º aniversário da 
morte do Irmão Roger, morto em 2005 aos 
90 anos, na Capela de Taizé. 

47º Aniversário de morte da
Venerável Luíza Andaluz
Luísa Andaluz nasceu em Santarém a 12 de 
Fevereiro de 1877. Tornou-se irmã carmeli-
ta aos trinta e oito anos após uma juventu-
de ligada ao trabalho social. Em 1923 
fundou a Congregação das Servas de Nossa 
Senhora de Fátima, na qual fez a sua 
profissão religiosa em 1939. Faleceu a 20 
de Agosto de 1973, com 96 anos de idade. 
No momento da sua morte, existiam trinta 
comunidades da Ordem em Portugal e 
Moçambique.  A 19 de Dezembro de 2017 
o Papa Francisco aprovou o Decreto que 
confirma as virtudes heróicas da Madre 
Andaluz, sendo assim declarada Venerável. A 
Beatificação está agora dependente da 
confirmação teológica de um milagre por 
sua intercessão. Desde 2018 existe uma 
pequena Comunidade de Servas de Nossa 
Senhora de Fátima na cidade do Fundão. 

Papa Francisco telefonou 
ao bispo de Pemba
O bispo de Pemba, na província moçambi-
cana de Cabo Delgado, recebeu no dia 19 
de Agosto, um telefonema de surpresa do 
Papa Francisco garantindo-lhe que “acom-
panha a situação na província” onde as po-
pulações sofrem a perseguição de grupos 
armados “com muita preocupação”. “Esse 
telefonema do Papa vem mostrar a sua 
proximidade com o povo de Cabo Delga-
do, com todos aqueles que estão a sofrer, 
com todos aqueles que estão a viver com 
medo, que estão a dormir nas matas”, disse 
D. Luiz Fernando Lisboa.

Papa defende vacina anti-covid
acessível a todos
Também na quarta-feira, o Papa Francisco 
disse que “Seria triste se a vacina contra a 
Covid-19 fosse dada a prioridade aos mais 
ricos! Seria triste se esta vacina se tornasse 
propriedade desta ou daquela nação e não 
universal para todos. E que escândalo seria 
se toda a assistência económica que 
estamos a observar - a maior parte dela 
com dinheiro público - se concentrasse no 
resgate das indústrias que não contribuem 
para a inclusão dos excluídos, para a 
promoção dos últimos, para o bem comum 
ou para o cuidado da criação.  São critérios 
para escolher quais são as indústrias a 
serem ajudadas”.

Dia das Migrações: Francisco
convida a “aprender a partilhar”
O Papa Francisco convida a “aprender a 
partilhar” para as pessoas crescerem juntas, 
no quarto vídeo de preparação do 106° 
Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 
que vai ser celebrado a 27 de setembro. 
Este vídeo pode ser visto aqui. 

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