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 Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Félix”   

(269 – 274) 

 
Envolveu-se em acesa polémica com os 

ortodoxos, a propósito da natureza de 
Cristo. Durante o seu papado, defendeu que 
não se devia celebrar a missa fora do 
templo, só em raras excepções, como junto 
dos túmulos dos mártires. 

 

 “Santo Eutiquiano”   

(275 – 283) 
 

De origem toscana, a época da sua 
governação ficou marcada pelas persegui-
ções movidas pelo imperador Aurélio, que 
não se arrastaram por um longo período de 
tempo devido à morte do imperador, o que 
aliviou a comunidade cristã. 

 

 “São Caio”   

(283 – 296) 
 

Nasceu em Salona, na Dalmácia. Foi 
durante os seus 13 anos de pontificado (o 
que na época era muito tempo) que a Igreja 
completou a sua hierarquização, com os 
bispos a ganharem maior autonomia.  

 

 “São Marcelino”   

(296 – 304) 
 

Este papado ficou marcado por novas 
perseguições. Em Roma, Diocleciano orde-
nou a execução de oficiais cristãos que não 
renegassem a fé. Os bens da Igreja 
voltaram a ser confiscados e o pontífice 
mandou cobrir de terra as catacumbas. 

 
 

 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

– Carpinteiros: S. Brás; S. José; S. Julião o 
Hospitalário; S. Matias; St.ª Ana; St.ª 
Coleta. 

– Carregadores e moços de fretes:  S. Cristó-
vão; S. Mauro. 

–  Carrilhões, tocadores de –   S. José; St.ª       
     Bárbara  (porque se supunha que o toque de     
     sinos afastava a trovoada);   

– Doutores em Direito Canónico: S. Raimun-         
    do de Penhaforte 
– Droguistas:  S. Cosme e S. Damião (que além       
     de médicos, eram herbanários); S. Tiago, o      
     Maior. 
____________________________________________ 

Sabias que.. 
 

Lapidação 
 

A lapidação, de que nos fala hoje o 
Evangelho, consistia numa forma partici-
pada de pena de morte que se dava em 
todo o Médio Oriente e na Grécia. Tinha 
lugar nos arrabaldes da cidade. 

Colaboravam todos, lançando ritualmen-
te pedras até cobrir o condenado. As 
primeiras pedras eram lançadas pelas 
testemunhas de acusação. 

O túmulo de quem era executado desta 
forma, também ficava coberto de pedras 
para escárnio perpétuo. 

Era assim naquele tempo... 
____________________________________________ 

Sobre a acção... 
– Enquanto me faltar alguma coisa para 
fazer não terei feito nada – Júlio César; 

– O homem superior gosta de ser lento em 
palavras, mas rápido em obras – Confúcio; 

– Ninguém que trabalhe contra a vontade 
trabalha bem, mesmo quando é bom aquilo 
que faz – Santo Agostinho. 

 

De Parabéns 
 

De parabéns esteve o Leitor de 
Carvalhosa, Dr. Rui Cardoso, pelo seu 
aniversário natalício ocorrido no passado 
dia 3 de Fevereiro e que por ausência do 
respectivo registo neste serviço, não foi 
publicado na altura devida. 

Pelo facto, o Jornal do Leitor apresenta 
as suas desculpas ao Dr. Rui, ao mesmo 
tempo que lhe deseja uma vida próspera 
cheia de felicidade. 

Também na próxima Quinta-feira, dia 17 
de Março, está igualmente de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, a Leitora Mónica 
Gonçalves, da Paróquia de Eiriz. 

Para a Mónica, vão também os desejos 
de muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Se o sonho da tua vida se tiver 
realizado, talvez sintas que falta ainda 
qualquer coisa. 

Reformula o teu sonho, de maneira que 
ele se adapte ao que tu és agora e abraça o 
teu sonho assim transformado. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Perguntaram ao Monteiro, muito amigo 
do vinho; 

– O que é a água? 
Resposta do Monteiro: 
– A água é um líquido que serve para 

regar, e dizem também que alguns homens 
a bebem. 
____________________________________________ 
 

Visita-nos em: www.paroquias cesf.com 

e até para a semana, se Deus quiser 

 

V Dom. Quaresma 
 
Como o filho pródigo saibamos voltar 

para o nosso Pai Deus, pelo arrepen-
dimento. É isso que a Santa Igreja nos 
convida a fazer, sobretudo neste Tempo de 
Quaresma.  

Deus acolhe os pecadores e a todos 
quer salvar. 
__________________________________________ 

Introdução 
 

É substancialmente idêntica nas diver-
sas religiões, a ideia do “Juízo de Deus”,  
idêntica porque em harmonia com o  
conceito de justiça comum a nós,  homens. 

Reparemos que, reproduzida em todos 
os sarcófagos do antigo Egipto, aparece a 
célebre cena da balança com os dois pratos 
em perfeito equilíbrio; sobre um está a 
pluma, símbolo de Maat, a deusa da 
sabedoria e, sobre o outro, o coração do 
defunto que é conduzido pela mão do deus 
Anúbis. Da pesagem depende a felicidade 
ou a ruína futura daquele que está a ser 
julgado. 

Também o Alcorão (livro sagrado dos 
Maometanos) atribui a Deus o esplêndido 
título de «melhor que aqueles que per-
doam». Todavia, também no Islão, o dia do 
juízo é o momento da separação entre 
justos e malvados, uns introduzidos no 
paraíso, os outros mandados ao inferno. 

«Deus premia os bons e castiga os 
maus, porque é justiça infinita», garantia 
(antigamente) o Catecismo da Doutrina 
Cristã. 

É de facto, uma árdua tarefa, a de pôr 
de acordo esta justiça de Deus, com a sua 
misericórdia! Os rabinos do tempo de Jesus 
defendiam que, a misericórdia intervinha 
apenas, quando no momento do ajuste de 
contas, as obras boas e as más estavam 
em situação de paridade (igualdade). 
     Ora, o enigma pode ser resolvido apenas 
à luz da palavra de Deus que hoje nos pede 
para, antes de tudo, “nos afastarmos das 
antigas  convicções”,  mesmo  se  profunda- 
  

 

  

 

mente radicadas (enraizadas) em nós. 
     Na verdade, na primeira Leitura de hoje, 
o profeta recomenda: «Não vos lembreis 
mais dos acontecimentos passados, não 
presteis atenção às coisas antigas. Olhai: 
vou realizar uma coisa nova.» 
      Depois, no comportamento de Jesus, 
que  nos  é  apresentado  no  Evangelho,  é 
introduzida a nova, surpreendente, «escan-
dalosa» justiça de Deus: Ele não condena 
ninguém, salva e isso nos  basta. 

- Tu, Senhor, não queres a morte do 
pecador, mas que se converta e viva. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 43, 16-21) 

 

Monição:  
 
O profeta Isaías anima os israelitas no desterro de 

Babilónia. O Senhor não os esqueceu e vai reconduzi-        
-los de novo à sua terra. É um símbolo da conversão 
do coração, que Deus nos pede, de modo especial 
neste tempo santo. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 
16O Senhor abriu outrora caminhos através do 

mar, veredas por entre as torrentes das águas. 17Pôs 
em campanha carros e cavalos, um exército de 
valentes guerreiros; e todos caíram para não mais se 
levantarem, extinguiram-se como um pavio que se 
apaga. 18Eis o que diz o Senhor: «Não vos lembreis 
mais dos acontecimentos passados, não presteis 
atenção às coisas antigas. 19Olhai: vou realizar uma 
coisa nova, que já começa a aparecer; não a vedes? 
Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na 
terra árida. 20Os animais selvagens – chacais e 
avestruzes – proclamarão a minha glória, porque farei 
brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a 
sede ao meu povo escolhido, 21o povo que formei para 
Mim e que proclamará os meus louvores». 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

O texto desta 1.ª Leitura tem duas partes: na 
primeira, ouve-se o narrador, na segunda o 
próprio Deus. Escolherás, Leitor, o tom de voz 
adequado a cada um. 

Presta atenção às seguintes palavras: 
outrora / veredas / torrentes / extinguiram-se /  
pavío (assento no “í”) / brotar / árida (assento no 
“á”) / chacais /  avestruzes / e outras. 

Exercita bem as palavras e a leitura também. 
 
 

 

Comentário: 
 

A leitura é tirada do II Isaías, que tem 
por centro o regresso dos judeus 
deportados na Babilónia, após a queda 
desta cidade no ano 539, com a invasão de 
Ciro, rei persa, que decretou a libertação 
dos judeus. Era urgente animar este povo a 
regressar, pois ao cabo de mais de 60 anos, 
já aclimatados àquela situação de degredo 
e escravidão, não estariam motivados para 
a aventura do regresso – haveria mesmo 
gente instalada numa situação sofrível. O 
Profeta apresenta o regresso de Babilónia 
como um novo Êxodo, em que os antigos 
prodígios não só se renovarão, mas os 
deixarão a perder de vista: «Não vos 
lembreis mais dos acontecimentos 
passados» (v. 18).  

Vale a pena tomar parte em tão 
maravilhosa aventura! É também um apelo 
válido para a conversão quaresmal, que a 
Igreja espera dos seus filhos.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 125 (126), 1-6 (R. 3) 
 

Monição:  
 

O salmo é todo ele um recordar do regresso do 
cativeiro .Fala-nos da alegria da conversão de cada um 
de nós. 

 

Refrão:      Grandes maravilhas fez por nós o Senhor. 

Ou:     O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 

 

       Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 
parecia-nos viver um sonho. 
Da nossa boca brotavam expressões de alegria 
e de nossos lábios cânticos de júbilo. 
 
Diziam então os pagãos: 
«O Senhor fez por eles grandes coisas». 
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 
estamos exultantes de alegria. 
 
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 
como as torrentes do deserto. 
Os que semeiam em lágrimas 
recolhem com alegria. 
 
À ida, vão a chorar, 
levando as sementes; 
à volta, vêm a cantar, 
trazendo os molhos de espigas. 
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2.ª Leitura (Fp 3, 8-14) 
 

Monição:  
 

São Paulo ensina-nos o amor apaixonado a 
Jesus,  desprezando todas as coisas por Seu amor. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Filipenses 
 

Irmãos: 8Considero todas as coisas como prejuízo, 
comparando-as com o bem supremo, que é conhecer 
Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele renunciei a todas as 
coisas e considerei tudo como lixo, para ganhar a 
Cristo 9e n’Ele me encontrar, não com a minha justiça 
que vem da Lei, mas com a que se recebe pela fé em 
Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na fé. 
10Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua 
ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, 
configurando-me à sua morte, 11para ver se posso 
chegar à ressurreição dos mortos. 12Não que eu tenha 
já chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição. 
Mas continuo a correr, para ver se a alcanço, uma vez 
que também fui alcançado por Cristo Jesus. 13Não 
penso, irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso 
numa coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-      
-me para a frente, 14continuar a correr para a meta, em 
vista do prémio a que Deus, lá do alto, me chama em 
Cristo Jesus. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura tem frases longas que se 
tornam sempre difíceis de dizer. Importa, por 
isso, que faças uma leitura apoiada, para ajuda 
da respiração.  

Atenção a uma ou outra palavra que possas 
sentir mais dificuldade em pronunciá-la correta-
mente. Exercita, palavras e leitura. 
 

Comentário: 

 
O texto desta leitura constitui uma das 

mais belas jóias dos escritos paulinos. O 
contexto da passagem é a parte polémica 
desta carta do cativeiro (3, 1b – 4, 1; há 
exegetas que pensam que esta carta é um 
conjunto de dois ou três pequenos escritos 
de S. Paulo), em que o Apóstolo põe os 
seus fiéis de sobreaviso contra os cristãos 
judaizantes, que queriam impor aos cristãos 
vindos dos gentios as práticas da lei de 
judaica, nomeadamente a circuncisão, 
vendo nelas uma forma de alcançar a 
justiça, a conformidade com Deus e com a 
sua vontade de modo a ser-Lhe agradável e 
a alcançar a salvação. A reacção de Paulo é 
extremamente enérgica e dura e confidencia 
que também ele tinha posto a sua confiança 
na carne (v. 4), sendo «irrepreensível 
quanto à justiça que deriva da observância 
da Lei» (v. 6); mas tinha-se dado nele uma 
viragem completa: em face do valor 
absoluto, o bem supremo, que é conhecer 
Cristo,  tudo  tinha  mudado:  «tudo  quanto  

 

 
 

para mim era um ganho, isso mesmo 
considerei uma perda» (v. 7).  

V.8 –  «Conhecer Jesus Cristo» não   
é um mero conhecimento teórico, mas 
experimental, vivencial, de Cristo; por Ele, 
insiste o Apóstolo, eu deixei perder todas 
estas coisas: os pergaminhos judaicos (v. 4-
6) em suma, a justiça que vem da Lei (v. 9); 
tudo isso é lixo, uma porcaria (v. 8: o termo 
grego – skybala – é mesmo muito duro, 
«excrementos»), em face da justiça que 
vem de Deus e da condição de estar em 
Cristo.  

V.9 – «A justiça que vem da Lei» não 
vai muito além da simples observância de 
prescrições, em que, de modo mais ou 
menos oculto, se aninha a afirmação do eu 
e das próprias capacidades para cumprir, e 
em que se reclama o mérito próprio perante 
Deus (como se o homem fosse o credor e 
Deus o devedor: lembremo-nos da parábola 
do fariseu e do publicano). «A justiça que 
vem de Deus» é um dom gratuito que eleva 
o ser humano tirando-o da sua radical 
incapacidade para se identificar com o 
projecto salvador de Deus; funda-se na fé, 
isto é, no acolhimento e aceitação de Cristo 
como dom de Deus, nomeadamente do 
valor salvador do que Ele padeceu.  

V.10 – «A participação nos seus sofri-

mentos» é um dos aspectos essenciais de 
quem faz a experiência da fé em Cristo (o 
referido conhecimento de Cristo), mas esta 
experiência de morte não desemboca no 
vazio, mas tem como força motriz (dynamis) 
a Ressurreição de Cristo, e tem como meta 
a participação neste mistério, que não deixa 
de aparecer também como prémio para 
quem corre para a meta (v. 14).  

V.12 – «Uma vez que também fui 

alcançado». Paulo recorre com frequência 
às imagens das competições desportivas   
(2, 16; 1 Cor 9, 24-27; Gal 2, 2; 2 Tim 4, 6-8) 
para falar da vida cristã como uma luta. 
Apanhado por Cristo a caminho de 
Damasco (Act 9, 3 ss), não deixa de correr, 
apenas muda o sentido da sua corrida. 
____________________________________________  

Aclamação ao Evangelho 

 

 
Monição:  

 

Jesus está sempre pronto a perdoar, mesmo 
os pecados mais graves, mas anima-nos a sair 
deles. Aclamemo-l'O.  

 

 
Refrão: 

 

Convertei-vos a Mim de todo o coração,  
diz o Senhor; 
porque sou benigno e misericordioso. 
 

 

Evangelho  (Jo 8, 1-11) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 
Naquele tempo, 1Jesus foi para o Monte das 

Oliveiras. 2Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no 
templo e todo o povo se aproximou d’Ele. Então 
sentou-Se e começou a ensinar. 3Os escribas e os 
fariseus apresentaram a Jesus uma mulher 
surpreendida em adultério, colocaram-na no meio dos 
presentes 4e disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher 
foi surpreendida em flagrante adultério. 5Na Lei, Moisés 
mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». 
6Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e terem 
pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e 
começou a escrever com o dedo no chão. 7Como 
persistiam em interrogá-lo, ergueu-Se e disse-lhes: 
«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a 
primeira pedra». 8Inclinou-Se novamente e continuou a 
escrever no chão. 9Eles, porém, quando ouviram tais 
palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos 
mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava 
no meio. 10Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde 
estão eles? Ninguém te condenou?». 11Ela respondeu: 
«Ninguém, Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu te 
condeno. Vai e não tornes a pecar». 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Esta passagem de sabor lucano é 
omitida nos manuscritos mais antigos do IV 
Evangelho, por isso é uma das passagens 
deutrocanónicas do Novo Testamento; 
também há manuscritos que colocam este 
relato no final deste Evangelho, ou então 
em Lc 21, 38. De qualquer modo, está fora 
de dúvida o seu valor canónico.  

V.5-6 –  «Tu que dizes?» Tratava-se 
duma cilada à pessoa de Jesus. Se Ele 
dissesse que se devia apedrejar a adúltera, 
os seus inimigos conseguiriam denegrir a 
sua misericórdia para com os pecadores, 
que chegavam a ser motivo de duras 
críticas (Lc 5, 30; 15, 2; 19, 7), e poderiam 
denunciá-lo à autoridade romana por 
mandar executar uma pena capital, que lhe 
estava reservada. Se dissesse que se lhe 
devia perdoar, podia vir a ser acusado ao 
Sinédrio como advogado da desobediência 
à Lei de Moisés (Lv 20, 10; Dt 17, 5-7; 22, 
20-24).  

Mas Jesus põe a questão noutros 
termos: não se trata de escolher entre a 
observância da Lei e a misericórdia, entre a 
justiça e a caridade, mas sim entre a 
mentira e a verdade, entre a hipocrisia dos 
acusadores e a sinceridade de quem se 
reconhece pecador e chora o seu pecado. A 
Lei não determinava o género de morte, a 
não ser para a virgem que depois dos 
esponsais aguardava o início da vida 
conjugal (Dt 22, 23-24). Talvez se tivesse 
vindo a generalizar a lapidação, ou então 
tratava-se  duma noiva após os esponsais e  
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antes das bodas. Note-se que os rabinos da 
época cristã, por razão de benignidade, 
comutaram o apedrejamento pelo estrangu-
lamento, pena menos selvagem.  

V.6 – «Começou a escrever com o 

dedo no chão». S. Jerónimo, baseado em 
Jer 17, 13, comenta curiosamente que se 
pôs a escrever os pecados dos acusadores.  

V.7-9 – «Atire a primeira pedra», isto 
pertencia pela Lei (Dt 13, 10; 17, 7) à 
principal testemunha de acusação. Com 
esta sentença, Jesus pretende confundir a 
malícia de falso zelo pela Lei da parte dos 
seus inimigos, hipocritamente arvorados em 
defensores duma Lei que não observavam. 
O receio de virem a ser desmascarados por 
Cristo fá-los debandar.  

V.11 – «Nem Eu te condeno. Vai e não 

tornes a pecar». O Senhor mostra-se 
tolerante e compassivo para com a pessoa 
que peca e ao mesmo tempo intransigente 
para com o pecado, ofensa a Deus, e, neste 
caso, um absoluto moral, que em nenhuma 
circunstância se poderia justificar. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros  
       e diáconos, 

para que encontrem em Jesus Cristo  
o bem supremo 
e o anunciem com alegria ao mundo de hoje, 
oremos ao Senhor. 

 

2 –  Pelos catecúmenos e pelos fiéis da santa Igreja, 
para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo 
os faça correr com entusiasmo para a Páscoa,  
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Pelos responsáveis no governo das nações,  
para que a sabedoria com que Deus os enriquece 
sirva sempre para o bem dos cidadãos, 
oremos ao Senhor. 

 

4 –  Pelos esposos que cometem adultério, 
para que os discípulos de Jesus  
saibam acolhê-los 
como Jesus acolheu a pecadora, 
oremos ao Senhor. 

 

5 –  Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, 
para que o sacramento da reconciliação  
lhes dê a paz 
e a alegria de Jesus Cristo Ressuscitado, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
Faz diáriamente, ao despertar, afirma-

ções positivas de alegria e de vitória, 
procurando construír em torno de ti um 
ambiente de serenidade e de harmonia.        

Aprende a sorrir de coração aberto para 
todos: parentes, amigos, conhecidos, de tal 
forma que baste a tua presença, para que a 
alegria penetre no coração daqueles que se 
aproximam de ti. E verifica a felicidade que 
isto te causará. 
 

A pregação de João Baptista era 
totalmente desta linha da esperança 
messiânica já em tons apocalípticos: “Raça 
de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira 
que está para vir? O machado está posto à 
raiz das árvores, e toda a árvore que não dá 
bom fruto é lançada ao fogo. Eu baptizo-vos 
com água, para vos mover à conversão; 
mas aquele que vem depois de mim é mais 
poderoso do que eu e não sou digno de lhe 
descalçar as sandálias. Ele há-de baptizar-    
-vos no Espírito Santo e no fogo. Tem na 
sua mão a pá de joeirar; limpará a sua eira 
e recolherá o trigo no celeiro, mas queimará 
a palha num fogo inextinguível” (Mt 3, 7-11). 

Jesus, que seguiu e escutou João e por 
sua mediação se tornou consciente da sua 
própria missão messiânica, não se sentia, 
no entanto, minimamente chamado a 
realizar essa ira do Senhor. Amadureceu a 
sua vocação-missão, e nunca foi, de facto, 
um pregador apocalíptico. Contudo, após a 
sua ressurreição, quando os seus discípulos 
começaram a anunciá-lo como o Messias 
de Deus, o esperado prometido a David, 
não foram capazes de se desligar total-
mente das suas tradições e compreensões 
judaicas, e do Dia da Ira do Senhor 
passaram ao Dia do Filho do Homem (Mt 
16, 27).  

Como a vida pública do Messias Jesus 
não assentou nos dois acontecimentos 
fundamentais associados à vinda do 
Messias, ou seja, a entronização e a 
realização do Dia da Ira do Senhor, os 
discípulos na pregação pós-pascal vão 
transpor essas realidades para a vida 
ressuscitada do Mestre (Mc 14, 62). Assim, 
anunciam que a entronização aconteceu no 
momento da sua ressurreição (Rm 1, 3-4), 
entronizado directamente por Deus 
sentando-o eternamente à Sua direita (Ef 1, 
20-22: “Deus ressuscitou Cristo dos mortos 
e sentou-o à Sua direita, no alto do Céu, 
muito acima de todo o poder… Sim, Ele 
tudo submeteu a seus pés…”), e o Dia da 
Ira do Senhor associado à chegada do 
Messias viria a acontecer numa Segunda 
Vinda de Cristo, que começa a ser chamada 
de Dia do Filho do Homem, ou Dia do 
Senhor referindo-se a Cristo glorificado 
(1Tes 5, 1-11: “Vós sabeis que o Dia do 
Senhor (Jesus) chega de noite como um 
ladrão. Quando disserem: ‘Paz, e 
segurança’, então se abaterá repentina-
mente sobre eles a ruína, como as dores de 
parto sobre a mulher grávida, e não 
escaparão a isso. Mas vós, irmãos, não 
estais nas trevas, de modo a que esse dia 
vos surpreenda como um ladrão. De facto, 
Deus não nos destinou à ira mas à posse da 
salvação por meio de Jesus Cristo nosso 
Senhor”). – continua... 

 
 
 

 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 19 – S. José, Esposo da Virgem Santa 
Maria. 
____________________________________________ 

Faz a tua parte... 
 

Se queres fazer muito e achas que 
fazes pouco, é bom sinal. Se julgas que 
fazes mais do que te compete, é mau sinal. 
Se crês que estás sempre a tempo para 
fazer alguma coisa mais, é bom sinal. Se 
pensas que já passou a tua hora, é mau 
sinal. Quando te esforças por colocar um 
grãozinho mais da areia da tua colaboração 
na acção comum, apresentas um bom sinal. 
Quando te retiras prematuramente pensan-
do que já fizeste o suficiente e que agora é 
a vez de outros, dás uma má imagem de ti 
mesmo e fazes uma triste figura. Não 
permitas que seja outro a fazer o que tu 
deves fazer; não consideres inconveniente 
que outro faça o que também tu podias 
fazer; mas não deixes de fazer o que outros 
deviam fazer e não fazem, nem o que os 
outros directamente não podem fazer. 

Se somos um Corpo Místico, depende-
mos uns dos outros e influímos uns nos 
outros. Ninguém pode prescindir dos outros; 
todos juntos formamos um cacho. 

“O Deus da constância e da consolação 
vos conceda que tenhais uns para com os 
outros os mesmos sentimentos segundo 
Jesus Cristo, para que, com um só coração 
e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de 
Nosso Senhor Jesus Cristo” (Rm 15, 5-6). 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

35. – A Esperada ira de Deus  

          na vinda do Messias 

 
A literatura apocalíptica do Antigo Testa-

mento que falava do Dia da Ira do Senhor 
falava também de um outro conteúdo 
fundamental da Aliança de Deus com o Seu 
povo: a esperança messiânica. E aconteceu 
progressivamente que os dois conteúdos da 
fé judaica se juntaram, de modo que o Dia 
do Senhor começa a associar-se ao Dia da 
vinda do Messias, o qual realizaria a Ira de 
Deus. Deste modo, passa a anunciar-se a 
chegada do Messias como dia de bênção 
para os justos, e dia de grande sofrimento e 
destruição para os pecadores. É esta a 
perspectiva que chega ao tempo de Jesus, 
e que está bem presente no N.Testamento. 
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