

















Do Evangelho de S. Mateus

Jesus começou a explicar aos 
seus discípulos que tinha de ir a 
Jerusalém e sofrer muito da parte 
dos anciãos, dos príncipes dos 
sacerdotes e dos escribas; que 
tinha de ser morto e ressuscitar 
ao terceiro dia. Pedro, tomando-
O à parte, começou a contestá-
l’O, dizendo: «Deus Te livre de tal, 
Senhor! Isso não há-de aconte-
cer!». Jesus voltou-Se para Pedro 
e disse-lhe: «Vai-te daqui, Satanás. 
Tu és para mim uma ocasião de 
escândalo, pois não tens em vista 
as coisas de Deus, mas dos 
homens». Jesus disse então aos 
seus discípulos: «Se alguém quiser 
seguir-Me, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz e siga-Me. Pois 
quem quiser salvar a sua vida há-
de perdê-la; mas quem perder a 
sua vida por minha causa, há-de 
encontrá-la. Na verdade, que 
aproveita ao homem ganhar o 
mundo inteiro, se perder a sua 
vida? Que poderá dar o homem 
em troca da sua vida? O Filho do 
homem há-de vir na glória de seu 
Pai, com os seus Anjos, e então 
dará a cada um segundo as suas 
obras».

Jeremias 20, 7-9         Salmo 62 (63) 
Romanos 12, 1-2    Mateus 16, 21-27
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“Se alguém quiser seguir-Me…”
(Mt 16, 24)

1. Convém ler esta passagem evangélica na 
sequência da que escutámos no domingo 
passado. Enquanto há oito dias podíamos 
ficar admirados com Pedro pela sua fé em 
Jesus, ao afirmar que Ele era ‘o Messias, o 
Filho de Deus’, hoje demonstra que ainda 
tinha uma fé imatura, demasiado vinculada à 
lógica humana. Demonstra que ainda preci-
sava crescer bastante na fé e percorrer um 
longo caminho de amadurecimento espiritual. 
Tinha acabado de ser chamado ‘pedra viva’ 
da Igreja, mas agora tornava-se ‘pedra de 
escândalo’. Na verdade, Pedro tarda a liber-
tar-se da falsa ideia triunfalista, alimentada 
durante séculos pelo povo oprimido. Como 
muitos judeus, cultivava esperanças messiâni-
cas baseadas mais nos projectos e ambições 
humanas, que na Palavra de Deus. Jesus via-se 
obrigado a corrigi-lo. Por isso lhe anunciava o 
sofrimento pelo qual terá de passar, porque 
não quer que alguém O siga acalentando vãs 
ilusões.




2. Hoje Jesus quer que os seus discípulos percebam o 
sentido profundo da sua missão. O seu caminho não 
passa pelos poderes políticos ou militares, nem pelos 
triunfos humanos. Pelo contrário, passa por cumprir em 
Si a antiga profecia de Isaías do ‘servo sofredor’. Por isso 
insiste, com os apóstolos e connosco, que é necessário 
saber ‘perder’ a vida, isto é, saber renunciar aos próprios 
interesses e seguranças, para aprender a confiar total-
mente n’Ele. Ensina que devemos procurar primeiro o 
bem de todos e que só este modo generoso e gratuito 
de viver conduz o ser humano à plenitude da salvação. E 
como esta missão não está acabada, Ele continua a 
associar a si homens e mulheres dispostos a tomar a cruz 
e a segui-lo. Como para Ele, também para nós carregar a 
cruz não é uma opção, mas uma missão que, no entanto, 
só se entende se for abraçada por amor. 
3. A quem quiser ser seu discípulo, Jesus continua a 
apresentar três condições essenciais: ‘renunciar a si 
mesmo’; ‘tomar a cruz’; e ‘segui-lo’ (Mt 16, 24). ‘Renunciar’ 
não é deixar de ser quem somos, pois Jesus não quer 
eliminar a nossa identidade. Não é conformar-se com 
este mundo, mas transformar-se à imagem de Jesus (Rom 
12, 2). É deixar de pensar apenas nos interesses pessoais, 
para amar e servir o próximo com generosidade. ‘Tomar 
a cruz’ não é suportar pacientemente as tribulações da 
vida, nem, muito menos, uma exaltação da dor. O 
sofrimento em si mesmo não tem qualquer sentido, nem 
Deus o deseja para nós. Desejamos o bem, sabendo, no 
entanto, que o amor, muitas vezes, acarreta sofrimentos e 
sacrifícios. ‘Segui-lo’ não é fazer d’Ele um modelo ou um 
exemplo. É percorrer o caminho com Ele. É identificar a 
nossa vida com a sua vida. 
Senhor Jesus, quero seguir-te. Mas ambos sabemos 
como é difícil para mim renunciar às minhas 
vontades. Quereria tomar a minha cruz com o 
mesmo amor com que carregaste a tua, mas não 
tenho um coração grande como o Teu. Não me 
deixes para trás. Espera por mim, mesmo que 
pareça que só consigo gatinhar. E se for necessário, 
leva-me ao colo, como se fosse uma criança… 
Amén.
Evangelho Domingo XXIII do Tempo Comum:  Mateus 18, 15-20

Papa Francisco:
“A pandemia pôs em 
evidência e agravou 
os problemas sociais, 
especialmente a 
desigualdade.  
Alguns podem trabalhar 
de casa, enquanto para 
muitos outros isto é 
impossível. (…)
Estes sintomas de 
desigualdade revelam 
uma doença social; 
é um vírus que provém 
de uma economia doente. 
Devemos simplesmente 
dizê-lo: a economia está 
doente. Adoeceu. 
É o resultado de um 
crescimento económico 
iníquo que prescinde dos 
valores humanos 
fundamentais. No mundo 
de hoje, muito poucas 
pessoas ricas possuem 
mais do que o resto da 
humanidade. Repito isto 
porque nos fará reflectir: 
poucos riquíssimos, um 
pequeno grupo, possui 
mais que o resto da 
humanidade…
Esta é mera estatística. 
É uma injustiça que clama 
aos céus! Ao mesmo 
tempo, este modelo 
económico é indiferente 
aos danos infligidos à 
“casa comum”. Não cuida 
da casa comum. (…)

 Audiência Geral, 26.08.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200826_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200826_udienza-generale.html








Dá para pensar, não dá?!
Trabalho de equipa…
Era uma vez uma equipa, constituída por 
quatro pessoas, que se chamavam: Toda a 
Gente, Alguém, Qualquer Um e Ninguém. 
Havia um trabalho importante para fazer e 
Toda a Gente acreditava que Alguém o faria. 
Qualquer Um poderia fazê-lo, mas Ninguém 
o fez. 
Alguém irritou-se, porque era um trabalho 
da responsabilidade de Toda a Gente. Mas 
Toda a Gente pensou que Qualquer Um 
tinha a obrigação de o fazer. 
No final Toda a Gente culpou Alguém, 
porque Ninguém fez o que Qualquer Um 
poderia ter feito! 

Provérbio de Setembro
“Setembro seca os montes, rios e fontes.”
……………………………………………………………………………………………………………………

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Entre ladrões:
- Sabes quanto vai valer esta bela jóia?
- Sei, sei… Alguns quatro anos de prisão…

Memória traiçoeira...
- Há cinco anos que ando a tomar um 
remédio muito bom para a memória.
- Ah, sim!? E como se chama?
- Assim, de repente, não me recordo!...

Sessão de esclarecimento
- Ontem à noite estive numa conferência 
sobre insónias...
- E como correu?
- Não te sei dizer. Estive sempre a dormir.

Deus tudo fez bem feito
Um preguiçoso descansava debaixo dum 
frondoso carvalho carregado de bolotas. 
No mesmo campo havia muitas abóboras. 
Ele pensou e exclamou:
- Dizem que Deus fez tudo bem feito?!… 
É mentira... Ora o enorme carvalho, 
produz frutos tão pequenos!… E a haste 
da abóbora tão frágil cria uma beleza de 
frutos!
Enquanto pensava deixou-se dormir… 
Entretanto, caiu-lhe uma bolota na testa, 
acordou e disse:
- Olha, olha! Se era uma abóbora!

Avaria mecânica
O carro do Manel avariou por ter as velas 
sujas. Passou um rapazote e o Manel 
perguntam-lhe:
- Percebes alguma coisa de velas?
- Claro que percebo! Sou o sacristão cá da 
Igreja!

Entre amigos:
- A minha mulher é muito poupada!
- A minha também. Sempre que faz anos, 
põe dez velas a menos no bolo…



58º aniv. da morte do Venerável
D. João de Oliveira Matos
Fez no dia 29 de Agosto 58 anos que 
faleceu D. João de Oliveira Matos, bispo 
auxiliar da Guarda, e fundador da Liga dos 
Servos de Jesus. Natural de Valverde, onde 
nasceu a 1 de Março de 1879, foi ordenado 
presbítero a 28 de Março de 1903. 
Celebrou a Primeira Missa no Fundão a 3 
de Abril. Depois de ter sido coadjutor na 
Covilhã, professor no Seminário Menor do 
Mondego (Guarda), e pároco de Celorico 
da Beira, em 1915 acompanhou D. Manuel 
Vieira de Matos, quando passou de Bispo 
da Guarda para Arcebispo de Braga, como 
seu secretário particular. A 15 de Maio de 
1920 foi nomeado Visitador Apostólico da 
Diocese da Guarda e a 25 de Agosto de 
1923 foi ordenado Bispo. A 11 de Fevereiro 
de 1924 fundou a Liga dos Servos de Jesus. 
A 4 de Junho de 2013 foram reconhecidas 
as “Virtudes Heróicas” e declarado “Vene-
rável” pela Congregação para a Causa dos 
Santos, da Santa Sé. Todos os anos, por 
volta do dia 29 de Agosto, se celebra a 
Festa da Liga. Por causa da pandemia, este 
ano a festa anual não se realizou.  
Liga dos Servos de Jesus 
reune em Assembleia Geral
A Assembleia Geral da Liga dos Servos de 
Jesus, que se realiza de quatro em quatro 
anos, vai decorrer esta semana na Guarda. 
A Irmã Maria da Graça Afonso termina o 
segundo mandato como Coordenadora 
Geral da Liga. Esta será a primeira Assem-
bleia Geral preparada em conjunto com o 
Assistente Padre Jorge Colaço, nomeado há 
um ano para estas funções. Além da 
avaliação do trabalho desenvolvido pela 
Liga, será também planificado o trabalho 
dos próximos anos, quer na Liga, quer no 
Instituto de São Miguel. 

Papa pede que não se
instrumentalizem as religiões
Francisco no ‘Dia Internacional das Vítimas 
de Violência baseada na Crença ou Religião’ 
(dia 22 de Agosto), afirmou que “Deus não 
precisa ser defendido por ninguém e não 
quer que o Seu nome seja usado para 
aterrorizar as pessoas”. Na mensagem dei-
xada na rede social ‘Twitter’, o Papa pediu 
“a todos que parem de instrumentalizar as 
religiões para incitar ao ódio, à violência, ao 
extremismo e ao fanatismo cego”.

Papa vai discursar na
Assembleia Geral da ONU
Francisco participará na Assembleia Geral 
das Nações Unidas (ONU), que decorrerá 
de 15 a 30 de Setembro. Pela primeira vez 
em 75 anos, por causa da pandemia de 
covid-19, os líderes mundiais não irão 
reunir-se fisicamente em Nova Iorque, 
estando previsto que gravem antecipada-
mente as suas mensagens em vídeo. Assim 
fará também o Papa Francisco. Ao discurso 
de Francisco, juntar-se-ão as mensagens 
dos líderes dos 193 estados membros das 
Nações Unidas, bem como do Secretário-
Geral, o Eng. António Guterres. 

Catequese Paroquial começa na 
segunda quinzena de Setembro
Os planos de contingência necessários para 
o início dos três tipos de Catequese estão 
delineados. Serão explicados nas diversas  
reuniões que deverão ocorrer na segunda 
quinzena de Setembro, com pais e adultos.  

“Estrela da Manhã” volta à RCB
Este último domingo de Agosto marca o 
fim dos programas radiofónicos feitos a 
partir da Casa Paroquial do Fundão. Na 
próxima semana voltaremos aos estúdios 
da RCB. Hoje não perca a edição especial 
dedicada a Taizé, entre as 10h00 e as 11h00. 


