














Do Evangelho de S. Mateus

Disse Jesus aos seus discípulos: 
«Se o teu irmão te ofender, vai 
ter com ele e repreende-o a sós. 
Se te escutar, terás ganhado o teu 
irmão. Se não te escutar, toma 
contigo mais uma ou duas pes-
soas, para que toda a questão 
fique resolvida pela palavra de 
duas ou três testemunhas. Mas se 
ele não lhes der ouvidos, comuni-
ca o caso à Igreja; e se também 
não der ouvidos à Igreja, consi-
dera-o como um pagão ou um 
publicano. Em verdade vos digo: 
Tudo o que ligardes na terra será 
ligado no Céu; e tudo o que desli-
gardes na terra será desligado no 
Céu. Digo-vos ainda: Se dois de 
vós se unirem na terra para 
pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á 
concedida por meu Pai que está 
nos Céus. Na verdade, onde 
estão dois ou três reunidos em 
meu nome, Eu estou no meio 
deles».

Ezequiel 33, 7-9   Salmo 94 (95) 
Romanos 13, 8-10  Mateus 18, 15-20
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“Se o teu irmão te ofender…” 
(Mt 18, 15)

1. Este texto evangélico pertence ao 
chamado ‘discurso eclesial’ no qual Jesus fala 
sobre a importância da fraternidade dentro 
da comunidade cristã. As suas palavras 
lembram que todos nos devemos responsa-
bilizar pelos irmãos, sobretudo os mais 
frágeis. O relato de hoje pode até ler-se 
como uma explicação prática do que significa 
a parábola que contara momentos antes, a 
parábola da ‘ovelha perdida’ (Mt 18, 12), na 
qual nos convidava a procurar a ovelha que 
se havia perdido e que nos entusiasmava a 
buscar os nossos irmãos que, num determi-
nado momento das suas vidas, haviam caído 
no erro ou se tinham perdido no pecado. E 
quem é que nunca teve um desses momentos 
na sua vida? Na verdade as nossas comuni-
dades, e a Igreja no seu todo, são formadas 
por homens e mulheres sujeitos a muitas 
limitações, fragilidades e erros. Como proce-
demos nós diante do irmão que erra? 




2. Errar é humano. Errado é ficar no erro. Errado é 
deixar o irmão no erro. Fruto das nossas limitações, não 
só erramos como deixamos o nosso irmão no erro. E, 
pior ainda, entramos numa espiral de coscuvilhice, 
difamação e humilhação que quase sempre leva a 
sofrimentos escusados e a uma perda irreversível 
daquele irmão que nos ofendeu. Umas vezes murmu-
ramos nas suas costas, outras atiramos-lhe à cara 
palavras ofensivas. Isto é intolerância. E assim se destrói 
a comunidade. A solução passa pela correcção fraterna. 
Ela não é fácil e exige um clima de amor, verdade e 
confiança. E como não é fácil criar este ambiente, 
preferimos fugir e inventamos desculpas do tipo: ‘não 
quero magoar’, ou ‘a pessoa não muda porque sempre 
foi assim…’. Isto não é caridade cristã. Não é amar, nem 
é querer bem. Isto é ser indiferente. E a indiferença não 
constrói comunidade.
3. É necessário, então, perceber o que é a correcção 
fraterna. Ela não deve surgir como reacção a uma ofensa 
recebida. Não pode ser uma pacificação que disfarce 
uma inimizade. Tem de brotar de um desejo sincero de 
conversão interior e de perdão genuíno. Não pode ser 
entendida por mim como uma reparação de um mal que 
me foi feito, mas como a ajuda que eu posso dar na 
reparação de uma ferida aberta no coração do irmão. A 
este respeito dizia Santo Agostinho: “Aquele que te 
ofendeu, ofendendo-te, infligiu a si mesmo uma ferida 
grave, e tu não te preocupas com a ferida do teu irmão? 
Tu deves esquecer a ofensa recebida, não a ferida do teu 
irmão”. A correcção fraterna não é fazer de conta que o 
nosso irmão não nos ofendeu, mas é ter em conta que o 
nosso irmão precisa da nossa ajuda. É perceber que 
caminhamos juntos, apesar das debilidades de cada um.
Senhor Jesus, ainda estou longe de merecer ser 
chamado ‘cristão’, porque reparo no argueiro que 
o meu irmão tem no seu olho, mas não me 
apercebo da trave que tenho no meu. Ajuda-me a 
corrigir o irmão que me ofende e a me deixar 
corrigir quando sou eu que erro. Não permitas 
que quando o meu irmão cai, eu o afaste do meu 
coração. Amén.
Evangelho Domingo XXIV do Tempo Comum:  Mateus 18, 21-35

Papa Francisco:
“A actual pandemia pôs 
em evidência a nossa 
interdependência: estamos 
todos ligados uns aos 
outros, tanto no mal como 
no bem. Por conseguinte, 
para sairmos melhores 
desta crise, devemos 
fazê-lo juntos, não 
sozinhos, mas juntos. 
Não sozinhos porque 
não se pode! Ou juntos 
ou não é possível. Temos 
de o fazer em conjunto, 
todos nós, em 
solidariedade. Gostaria 
de sublinhar hoje esta 
palavra: solidariedade.
Como família humana, 
temos uma origem comum 
em Deus; vivemos numa 
casa comum, o planeta- 
-jardim, a terra em que 
Deus nos colocou; e 
temos um destino comum 
em Cristo. Mas quando 
esquecemos tudo isto, a 
nossa interdependência 
torna-se a dependência de 
uns em relação aos outros 
aumentando a desigual-
dade e a marginalização; 
o tecido social debilita-se 
e o meio ambiente 
deteriora-se. É sempre o 
mesmo modo de agir.
Portanto, hoje o princípio 
de solidariedade é mais 
necessário do que 
nunca…

 Audiência Geral, 02.09.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200902_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200902_udienza-generale.html








Sabedoria popular…
* A má erva depressa nasce 
e depressa envelhece.

* Aquilo que não se paga com dinheiro 
é o que mais caro se paga. 

* Em almas não há rei que mande. 

* Pedrada e palavra solta não volta. 

* Um tinhoso queria que todos o fossem. 

* Os filhos dizem ao soalheiro 
o que ouvem no fumeiro. 

* Mais vale saúde boa que pesada bolsa. 

* Pão com os olhos, queijo sem olhos 
e vinho que salta aos olhos. 

* Se queres ter um inimigo, 
empresta-lhe o que é teu e pede-lho. 

* Se queres ter um inimigo, 
empresta-lhe dinheiro. (outra versão)

* Quem é surdo não conversa.

* Quem mais sabe menos afirma. 

* Não há tão mau tempo 
que o tempo não alivie o seu tormento. 

Provérbios de Setembro
* Águas verdadeiras
por São Mateus as primeiras.

* São Miguel soalheiro
enche o celeiro.
…………………………………………………………………………………………………

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Um preso fugiu da cadeia…
O guarda prisional ao vê-lo fugir grita:
- Volte para trás, volte para trás... se não 
perco o meu lugar!...
- Não se preocupe! Vá ocupar o meu…

O menino lindo!
Um casal humilde visitou uma família rica 
e levou o filho Zeca. O menino logo 
despertou a atenção de todos:
- Ai que menino tão bonito! Tem os olhos 
da mãe, o nariz do pai, o riso do avô...
- E as calças do meu irmão - acrescentou 
o Zeca!

Entre bêbedos, na taberna…
- Ó Manel, não há nada melhor 
que um copo de vinho!
- Há sim, Zé… Uma pipa cheia!

Diz-lhes um amigo sóbrio:
- Já sabeis que o vinho vos faz mal! 
Porque não bebeis leite?!
- Leite?! Só quando as vacas comerem 
uvas! - diz logo o Zé.

Falta de ar…
- Ó pai, parece que na cidade há menos 
ar que aqui na aldeia…
- Porquê, meu filho?
- Deve ser porque gastam muito ar a 
encher os pneus de tantos carros…

Na escola, pergunta o professor: 
- Diga-me o nome de alguns sais:
Responde o Sebastião: 
- Sal-gema, sal grosso, sal fino…
- Diga mais alguns.
- Sal-sicha, sal-picão…

Na mesma escola, pergunta a professora: 
- Menina Joana, o que é um ribeiro?
- Senhora Professora, um ribeiro é um 
rio que fez regime de emagrecimento…






Adeus Padre Agostinho Rafael
No dia 30 de Agosto faleceu o Padre 
Agostinho do Nascimento Rafael, natural 
de Vales do Rio. Tinha 82 anos e era padre 
há 59 anos. Passou pela equipa educadora 
do Seminário da Guarda durante o período 
em que decorria em Roma o Concílio 
Vaticano II (1962-65). Depois foi pároco no 
Teixoso, professor e colaborador pastoral 
em Manteigas, e pároco 40 anos na Covilhã 
em Santa Maria, São Martinho e São José 
dos Penedos Altos. Terminou a construção 
da Igreja da Santíssima Trindade, na zona da 
Estação. Apaixonado pela música litúrgica, 
compôs e harmonizou músicas utilizadas 
pela Coro Paroquial de São Martinho da 
Covilhã. O actual pároco do Fundão, antes 
pároco na Covilhã, entristecido pela morte 
deste grande amigo, deixa uma palavra de 
profunda gratidão ao Padre Rafael por toda 
a amizade sincera e leal cooperação.

Grande Orgão de Tubos na Sé
O Padre José Luís Farinha, pároco no 
arciprestado do Fundão é o elemento 
nomeado pela Diocese da Guarda para 
fazer parte do júri que escolherá o novo 
Orgão de Tubos que se pretende instalar na 
Sé Catedral da Guarda. O Vigário Geral da 
Diocese, o Cón. Manuel Pereira de Matos 
disse ao jornal A Guarda que “o processo é 
moroso e longo e, até o orgão ser colo-
cado na Sé, vamos ter de esperar muito”. O 
anúncio do concurso da ‘Recuperação do 
Órgão de Tubos’ da Sé da Guarda, da 
responsabilidade da Direcção Regional de 
Cultura do Centro, foi publicado em Diário 
da República, no dia 31 de Julho. O orgão 
deverá ser instalado numa tribuna a 
construir sobre o guarda-vento da porta 
principal da Sé da Guarda.

Audiências do Papa com fiéis
O Papa Francisco voltou a ter a presença 
de fiéis nas audiências gerais de quarta-
feira desde dia 2 de Setembro. A Santa Sé 
informou que as audiências gerais do Papa 
em cada quarta-feira vão realizar-se com a 
presença de fiéis no Pátio de São Dâmaso 
do Palácio Apostólico, um espaço ao ar 
livre, seguindo “as indicações de saúde” em 
relação à pandemia de Covid-19. A 7 de 
Março, o Vaticano anunciou que a recitação 
do Ângelus e a audiência geral das quartas- 
-feiras passariam a ser realizadas na 
Biblioteca do Palácio Apostólico, como 
medida de prevenção para evitar o risco de 
disseminação do Covid-19.

Dia Mundial das Missões 2020
A Congregação para a Evangelização dos 
Povos (Santa Sé) confirmou que o Dia 
Mundial das Missões 2020 vai ser “cele-
brado de forma universal” no dia 18 de 
Outubro, “sem alterações de calendário”. A 
celebração do Dia Mundial das Missões 
acontece anualmente no terceiro domingo 
de Outubro e o Papa Francisco na mensa-
gem para esta 94.ª edição evoca as “tribula-
ções e desafios causados pela pandemia de 
Covid-19”. E continua: “Desafia-nos a 
doença, a tribulação, o medo, o isolamento. 
Interpela-nos a pobreza de quem morre 
sozinho, de quem está abandonado a si 
mesmo, de quem perde o emprego e o 
salário, de quem não tem abrigo e comida”, 
escreveu Francisco, no documento publica-
do na solenidade de Pentecostes.

Inscrições online na Catequese
O prazo para as inscrições na catequese de 
infância, na catequese familiar e na de 
adultos foi alargado uma semana, podendo 
ainda ser feitas até dia 13 de Setembro. 

Esta semana ouça no “Estrela da Manhã”, na RCB, a entrevista ao pároco do Fundão

https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-pandemia-e-um-desafio-para-a-missao-da-igreja-escreve-o-papa/
https://www.paroquiadofundao.com
https://agencia.ecclesia.pt/portal/vaticano-pandemia-e-um-desafio-para-a-missao-da-igreja-escreve-o-papa/
https://www.paroquiadofundao.com

