
TVI TRANSMITE EUCARISTIA DOMINICAL 
A PARTIR DE COIMBRA: A Missa em S. José 
no próximo dia 2 de Agosto será transmitida 
pela TVI e será às 11:00 e não às 11:30.
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Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons
da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade,

perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

LEITURA I ( Sab 12, 13-19 )
Não há Deus, além de Vós, que tenha cuidado de todas as coi-
sas; a ninguém tendes de mostrar que não julgais injustamente. 
O vosso poder é o princípio da justiça e o vosso domínio sober-
ano torna-Vos indulgente para com todos. Mostrais a vossa 
força aos que não acreditam na vossa omni potência e con-
fundis a audácia daqueles que a conhecem. Mas Vós, o Sen-
hor da força, julgais com bondade e governais-nos com muita 
indulgência, porque sempre podeis usar da força quando qui-
serdes. Agindo deste modo, ensinastes ao vosso povo que o 
justo deve ser humano e aos vossos filhos destes a esperança 
feliz de que, após o pecado, dais lugar ao arrependimento. 

SALMO RESPONSORIAL: 
Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. 

LEITURA II ( Rom 8, 26-27 ) 
Irmãos: O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque 
não sabemos que pedir nas nossas orações; mas o próprio Espírito 
intercede por nós com gemidos inefáveis. E Aquele que vê no íntimo 
dos corações conhece as aspirações do Espírito, pois é em conformi-
dade com Deus que o Espírito intercede pelos cristãos.

EVANGELHO ( Mt 13, 24-43 ) 
Naquele tempo, 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 começou 
a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram 
dizer-lhe: ‘Senhor, não semeaste 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 que-
imar; e ao trigo, recolhei-o no meu celeiro’». Jesus disse-lhes outra 
parábola: «O reino dos Céus pode comparar-se ao grão de mostarda 
que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de 
todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plantas da 
horta e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se 
nos seus ramos». Disse-lhes outra parábola: «O reino dos Céus pode 
comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em três 
medidas de farinha, até ficar tudo levedado». Tudo isto disse Jesus 
em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o 
que fora anunciado pelo profeta, que disse: «Abrirei a minha boca em 
parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo». 
Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aprox-
imaram-se d’Ele e disseram-Lhe: «Explica-nos a parábola do joio no 
campo». Jesus respondeu: «Aquele que semeia a boa semente é o 
Filho do homem e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos 
do reino, o joio são os filhos do Maligno e o inimigo que o semeou é 
o Diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os Anjos. Como o 
joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo: o 
Filho do homem enviará os seus Anjos, que tirarão do seu reino todos 
os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão-de lançá-
los na fornalha ardente; aí haverá choro e ranger de dentes. E os justos 
brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, oiça».

DEPOIS DE CRESCER, É A MAIOR DE TODAS AS PLANTAS

No Evangelho de hoje, Jesus 
apresenta-nos três parábo-
las sobre o Reino de Deus. 
São parábolas sobre o cres-
cimento. Primeiro a semente 
de mostarda é lançada à ter-
ra, e nasce a planta: depois, 
é chamada a crescer. Lem-
bram-se ainda os da paróquia 
de S. José, como começa o 
enunciado da visão da pa-

róquia? Nascemos do encontro pessoal com Cristo, crescemos na 
comunhão com Deus e com os irmãos. Crescemos enquanto nos 
formamos como discípulos, crescemos quando evangelizamos com 
ousadia e crescemos quando servimos com amor. Concentro-me 
na parábola da semente de mostarda: «Sendo a menor de todas 
as sementes, depois de crescer, torna-se a maior das plantas da 
horta». O que chama a atenção é a capacidade de crescimento que 
uma semente tão pequenina leva consigo.  No nosso orgulho, te-
mos alguma dificuldade em conviver com a pequenez, com a hu-
mildade. Mesmo na Igreja, gostamos mais de coisas grandiosas, 
triunfais, imponentes, que chamem a atenção, do que da pequenez 
cheia daquela força escondida do testemunho humilde no quotidia-
no, semeando bondade e humanidade. Nalguns círculos, ainda se 
tem saudade dos tempos gloriosos em que a Igreja tinha poder e 
era a maior força da sociedade, impondo a sua visão a todos. Hoje 
somos chamados a viver, com humildade, no meio da sociedade e a 
partilhar a nossa visão do mundo com outras visões e, se queremos 
que a nossa visão seja convincente, teremos de o mostrar pelo tes-
temunho de coerência com aquilo que dizemos.
A parábola do fermento que uma mulher deitou em três medidas 
de farinha lembra-nos também a pequenez do fermento em rela-
ção à grande quantidade de farinha onde ele é colocado. No entan-
to, sendo tão pequeno, o fermento tem uma tal vitalidade e força, 
que consegue levedar e fazer crescer a massa toda. Jesus nunca nos 
convidou a ser massa, mas a sermos fermento. No entanto, se for-
mos fermento, o crescimento acontece porque leva consigo a leve-
dura que faz crescer. E a levedura é a graça do Senhor, o dom do seu 
Espírito em nós. A nossa relação pessoal com o Senhor, isto é, a nos-
sa vida de fé e de caridade, é chamada a crescer e não a estagnar, 
mas também a vida da Igreja e de cada paróquia ou grupo eclesial a 



que pertencemos deve crescer. Quando falo em crescimento refiro-
-me primeiramente ao crescimento interior, qualitativo, na vida da 
graça, na santidade.  A vida cristã quando é coerente e séria, atrai. 
Os Atos dos Apóstolos mostram-nos como a comunidade cristã era 
uma semente de mostarda com uma força de crescimento extraor-
dinária. Acerca da forma como viviam afirma-se:  “Os irmãos eram 
assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fracção do 
pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres reali-
zados pelos Apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Todos 
os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam ter-
ras e outros bens e distribuíam 
o dinheiro por todos, de acordo 
com as necessidades de cada 
um. Como se tivessem uma só 
alma, frequentavam diariamen-
te o templo, partiam o pão em 
suas casas e tomavam o alimen-
to com alegria e simplicidade de 
coração. Louvavam a Deus e ti-
nham a simpatia de todo o povo. 
E o Senhor aumentava, todos os 
dias, o número dos que tinham 
entrado no caminho da salva-
ção.”
Convém repetir aquilo a que po-
demos chamar as 5 vitaminas 
essenciais para o crescimento de 
um cristão, de um grupo ou de 
uma comunidade, e que estão 
bem patentes neste texto dos 
Atos dos Apóstolos.
Se as nossas paróquias viverem 
estes dinamismos, a que chama-
mos os 5 essenciais, e sobre os 
quais está plasmada a visão da 
paróquia de S. João Baptista e, indiretamente, a de S. José, só po-
demos crescer. 
Lembro essas 5 vitaminas essenciais para o crescimento: 
1º  Adoração, isto é, união a Deus pela oração e os sacramentos. 
“Os irmãos eram assíduos à oração e à fração do pão. Ninguém 
cresce na fé se não for alimentado por esta água viva que nos vem 
do encontro com o Senhor na Eucaristia, na oração pessoal e comu-
nitária, e na meditação da sua palavra.
2º Vida fraterna:  Deus quis salvar-nos, 
não individualmente, mas em povo 
que o ame e o sirva. Ninguém cresce 
isolado dos outros, mas construindo 
com os outros comunhão eclesial, vi-
vendo o mandamento novo, como Je-
sus nos ensinou. «Os irmãos erram as-
síduos à comunhão fraterna(…) Todos 
os crentes viviam unidos (…) Como se 
tivessem uma só alma (…) partiam o 
pão em suas casas e tomavam o ali-
mento com alegria e simplicidade de 
coração.»
Alguém que venha só à missa ao Do-
mingo mas que não tenha relação 
nenhuma com uma comunidade, não 
cresce na fé nem na caridade pois, 
para amar, tem de ter irmãos para 
amar.
3º Enraizamento em Cristo: precisamos de nos irmos convertendo 
mais à vontade de Deus, obedecendo à sua Palavra e tornando-nos 
verdadeiros discípulos dele. Este processo de crescimento na fé, ou 
discipulado, vai-se operando pela ação do Espírito Santo e pela nos-
sa colaboração e adesão quando aceitamos formar melhor a nossa 

fé para sabermos a graça a que somos chamados. Habitualmente, 
é caminhando fielmente num pequeno grupo com quem vamos 
partilhando a vida de fé, rezando, escutando a palavra de Deus e o 
testemunho dos outros que vamos crescendo e enraizando-nos no 
Senhor. “Os irmãos eram assíduos ao ensino dos Apóstolos”.
4º Serviço no amor: nós crescemos, identificando-nos com o Senhor, 
servindo os outros e a comunidade. Há muitos cristãos que não que-
rem nem pequenos nem grandes compromissos. Vivem só para si. 
Mas o serviço aos outros na comunidade enriquece-nos muito e dá 
vida à comunidade. Além de nos santificar, pois nos identifica com 

aquele que «não veio para ser ser-
vido mas para servir e dar a vida.» 
Quanto as nossas paróquias po-
diam ser mais belas e atrativas se 
todos pusessem os seus dons a 
render nalgum serviço na comuni-
dade! Esse serviço passa também 
pela partilha de dinheiro e bens 
materiais para a missão da Igreja 
como nos fala o texto dos Atos:  
“Vendiam terras e outros bens e 
distribuíam o dinheiro por todos, 
de acordo com as necessidades de 
cada um.”
Este serviço pode e deve ser tam-
bém social, político, no empenha-
mento em causas de transforma-
ção do mundo, como é o caso do 
voluntariado numa causa pela de-
fesa do ambiente.
5º Evangelização: Já falei neste 
aspeto essencial da nossa fé na 
semana passada.
Não é facultativa para o cristão, a 
evangelização. Paulo dizia: «Ai de 

mim se não evangelizar.» Deus confiou-nos a missão da Igreja inteira. 
E foi a cada um de nós que Ele disse: «Sede minhas testemunhas». 
“Como o Pai me enviou também eu vos envio a vós”. «Ide e anunciai 
o evangelho. Recebestes de graça, dai de graça.»
Para muitos, evangelizar não se trata de deixar a casa e a família para 
partir. Todos percebemos isso. Por exemplo, um casal que tenha fi-
lhos, faz já um bom trabalho de evangelização se educa os seus filhos 
na fé, criando em sua casa uma autêntica igreja doméstica, onde se 

louva a Deus, se anuncia o evangelho e 
se pratica a caridade. Um cristão que se 
encontra muitas vezes com pessoas ami-
gas que não são crentes, não deve preo-
cupar-se por, na melhor oportunidade, 
partilhar com eles a sua fé e convidá-los 
a conhecer o Senhor propondo-lhes um 
caminho de fé como o Alpha ou outro? 
O texto dos Atos mostra como aquela 
forma de viver dos primeiros cristãos 
era tão bela, tão evangelizadora, que fa-
zia crescer a comunidade pela atração.
Estas cinco vitaminas formam um siste-
ma, isto é, estão interligadas entre si e 
precisam todas de funcionar bem para 
que o corpo esteja são e cresça. 
Por isso todos os movimentos, grupos, 
comunidades cristãs que se esforçam 

por viver estes 5 aspetos, só podem crescer qualitativamente e de-
pois também crescerão quantitativamente. Não é uma ilusão pensar 
que a paróquia de S. João Baptista e S. José podem crescer em muito 
maior número. Mas para isso acontecer temos de nos desfocar do 
número, para nos focarmos na beleza da nossa vida com o Senhor e 
da nossa vida fraterna na paróquia. Não massa, mas fermento.



Ao receber na manhã de se-
gunda-feira, 18 de novembro, 
os membros do Serviço das 
Células Paroquiais de Evange-
lização, o Papa Francisco afir-
mou que, se alguém encontra 
Cristo, deve compartilhar a ex-
periência com os demais.

“Se encontramos Cristo em 
nossas vidas, então não pode-
mos simplesmente guardá-lo 
somente para nós. É crucial 
que compartilhemos essa ex-
periência também com os ou-
tros; esse é o caminho princi-
pal da evangelização”, disse o 
Santo Padre na Sala Paulo VI 
aos representantes do Servi-
ço das Células Paroquiais de 
Evangelização, e que celebrou 
seu 30º aniversário de funda-
ção. Neste encontro estiveram 
presentes cerca de 100 pes-
soas de S. José e S. João Bap-
tista 

“Não se esqueçam: cada vez 
que encontrarem alguém, jo-
ga-se uma história verdadeira 
que pode mudar a vida de uma pessoa. E isto não é fazer proselitis-
mo, é dar testemunho. Sempre foi assim”, continuou o Papa.

Francisco também disse que, “quando Jesus, passando na margem 
do lago, viu Pedro, André, Tiago e João trabalhando, fixou o olhar 
sobre eles e transformou suas vidas. O mesmo se repete também 
em nossos dias. Quando o encontro é fruto do amor cristão, muda 
a vida porque chega ao coração das pessoas e as toca profunda-
mente”.

O Papa Francisco explicou que, quando o Senhor envia alguém, 
propõe uma tríplice tarefa: “ir, dar fruto e permanecer. Este é o 
chamamento do qual não se pode escapar quando se encontra o 
Senhor e se é conquistado pelo seu Evangelho”.

Em seguida, o Pontífice incentivou a que “nenhum medo do novo 
vos detenha e nem diminuam os vossos passos as inevitáveis difi-
culdades no caminho da evangelização. Quando se é um discípulo 
missionário, nunca pode faltar o entusiasmo!”.

“Que no cansaço vos sustente a oração dirigida ao Espírito Santo 
que é o Consolador; na fraqueza, sintam a força da comunidade 

que nunca permite que fiquem abandonados à própria sorte”, con-
tinuou.

O Santo Padre explicou que “nossas paróquias estão invadidas por 
muitas iniciativas que, muitas vezes não se repercutem em profun-
didade na vida das pessoas. Também a vocês é confiada a tarefa de 
reavivar, sobretudo neste período, a vida de nossas comunidades 
paroquiais. Isto será possível na medida em que se convertam, so-
bretudo, em lugares para escutar a Palavra de Deus e celebrar o 
mistério de sua morte e ressurreição”.

“Somente partindo disso se pode pensar que a obra evangeliza-
dora se torna eficaz e fecunda, capaz de dar frutos. Infelizmente, 
por muitas razões, muitos se afastaram das nossas paróquias. É ur-
gente, portanto, que recuperemos a necessidade do encontro para 
chegar às pessoas onde vivem e trabalham”.

Para concluir, o Papa Francisco incentivou a que “o vosso anúncio se 
possa tornar um testemunho de misericórdia, que deixe evidente 
que toda a atenção dada a um dos pequeninos é dada ao próprio 
Jesus que neles se identifica”.



Parece que é uma questão importante para alguns o órgão do corpo 
com que se recebe a comunhão, mais importante ainda, do que a 
própria comunhão ao ponto de preferirem não comungar, a comun-
garem na mão. São duas as formas permitidas de comunhão; na 
boca e na mão. Mas em tempos de pandemia, só uma é permitida 
por razões óbvias. Habitualmente, o ministro não toca na língua do 
comungante mas, às vezes, acontece. Imagine que um comungante 
está infetado, o sacerdote toca a língua e imediatamente passaria a 
infeção para o comungante seguinte. Para refletir sobre isso deixo 
aqui uma parte de um pequeno artigo do P. Jorge Guarda, Vigário 
geral da Diocese de Leiria- Fátima.

Jesus deixou-nos a Eucaristia para se dar em comunhão aos seus dis-
cípulos, através do pão e vinho. Foi o modo que ele inventou para 
os unir consigo pelo seu amor. Mas também para os unir entre eles, 
formando juntos com ele um só corpo. Assim lhes comunica o amor 
e a vida de Deus, para serem suas testemunhas e mensageiros no 
mundo. É esse memorial do Senhor que a Igreja celebra em cada 
Eucaristia.
“Tomai e comei” é o dom que, também hoje, através da Igreja e dos 
sacerdotes, Ele continua a oferecer aos cristãos, como o fez à primei-
ra geração dos que escolheu e amou. Ele fala deste dom do seu amor 
com “pão da vida”, como alimento que veio do Céu, sacia o coração 
humano, “dá a vida ao mundo” e “dura até à vida eterna”. Ele tor-
na-se também, através dos cristãos, da sua ação e do seu testemun-
ho movidos por Cristo neles, força transformadora do mundo.
Há hoje quem está a obscurecer a luminosidade do mistério deste 
“dom inestimável” com a discussão se deve ser recebido na mão ou 
na boca. Será que o dom de Cristo e o seu amor, mais do que pela fé 
e o amor com que o recebemos, estão condicionados pelo órgão do 
nosso corpo que os recebe? Não foi todo o nosso corpo igualmente 
santificado pelo batismo ou haverá discriminação entre os nossos 
membros, sendo um mais digno do que outro para receber a comun-
hão com o Senhor? Não vem Cristo a nós, na Eucaristia, recebido na 
mão ou diretamente na boca, para santificar todo o nosso ser, corpo 
e alma? Não quer Ele inundar-nos com a vida divina e fazer-nos viver 
segundo Deus, irradiando o seu amor e a sua misericórdia para os 
outros à nossa volta?
Poderá alguém objetar: “Mas eu não me sinto digno de o receber na 
mão”. Então, não dizemos nós, antes da comunhão, “Senhor, eu não 
sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra 
e serei salvo”? Não acreditamos na eficácia da misericórdia de Jesus 
que pedimos com estas palavras? Em tudo e sempre, é Jesus que, 
com a sua graça e o seu perdão, nos torna dignos de o receber, seja 
na mão, na boca ou no coração. Não devemos complicar o que para 
Jesus é simples. Para o receber, se temos o coração purificado dos 
nossos pecados, basta um ato de fé e de amor a Jesus.
A discussão referida e o pôr-se da parte de alguns católicos contra 
a decisão dos bispos por optarem, na atual grave situação de pan-
demia, por razões de saúde pública, pela comunhão exclusivamente 
na mão, não ofenderá a nosso Senhor e não afastará dele, contraria-
mente ao que desejamos quando comungamos o seu Corpo “eucar-
istizado”? Pôr em causa a autoridade dos 
bispos nesta matéria é ferir a unidade da 
Igreja e afastar-se dela. Santo Inácio de An-
tioquia (séc. I) diz, a propósito da Eucaristia, 
estas palavras fortes: “… quem faz algo às 
ocultas do bispo serve o demónio”. E São 
Cipriano de Cartago (séc. III) adverte: “Deus 
não acolhe o sacrifício oferecido por quem 
guarda inimizade. Quer que ele se afaste 
do altar e vá primeiro reconciliar-se com o 
irmão, porque Deus não pode ser propicia-
do por quem reza com o coração agitado 
pelo ódio. O mais alto sacrifício aos olhos 

de Deus é a nossa paz, a concórdia fraterna e o seu povo reunido na 
unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.
A objeção à comunhão na mão faz-me lembrar a atitude de alguém 
que recusa um presente precioso dado por amor, somente por não 
vir embalado como se julga conveniente ou se deseja. Então, eu, que 
amo a Cristo e nele acredito, vou ficar aborrecido e recusar o seu 
dom, somente porque não me é posto na boca? Que fé e amor são 
estes? Honremos a Cristo, acolhamos o seu dom, gratuita e grata-
mente, e comunguemos como ele se nos oferece como os pastores 
e outros ministros da Igreja no-lo entregam em seu Nome. E ele fará 
maravilhas na nossa vida, na sua Igreja e no mundo.
(P. Jorge Guarda, Diocese de Leiria)
A forma de comungar mais antiga não é na boca, mas na mão. S. Ciri-
lo, bispo de Jerusalém, escrevia, em 348, a esse propósito:
“Quando te aproximares (do altar) não vás com as palmas das mãos 
estendidas, nem com os dedos separados, mas faz com a mão es-
querda um trono para a tua mão direita, uma vez que ela vai receber 
o Rei; e recebe o corpo de Cristo na cova da mão, dizendo: Ámen. 
Depois santifica os teus olhos ao sentir o contacto do corpo santo, 
recebe-o com segurança, com o cuidado de não perder nada dele. 
Pois, se te caísse alguma coisa seria como se tivesses perdido um dos 
teus membros. E diz-me: se alguém te tivesse dado umas aparas de 
ouro, não as guardarias com todo o cuidado, decidido a nada perder 
e a ter que sofrer essa pena? E não haverá que pôr muito mais em-
penho em que não te caia nem uma migalha, mais valiosa que o ouro 
e as pedras preciosas?” (nº 21; e depois, no nº 22, recomenda como 
participar do cálice.)
Muitas outras grandes figuras dos primeiros séculos, santos padres 
e teólogos escreveram nesta mesma linha: Teodoro de Mopsuestia, 
João Crisóstomo, Ambrósio de Milão, etc.
Para quem, estando de fora, nos ouvisse, a questão poderia pare-
cer bastante estranha. Comungar é estar em comunhão e alimentar 
essa comunhão. E, para os cristãos católicos, praticantes, que partici-
pam na celebração da Missa e nela comungam do pão consagrado, a 
questão de fundo é: estou ou não estou em comunhão com Cristo e 
o seu Corpo que é a Igreja? E não existe uma coisa sem outra. O resto 
é formal, depende dos tempos e dos modos, variou e pode variar.

Pe Jorge Guarda
Diocese de Leiria

A comunhão com Cristo na Missa


