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 “São Dâmaso”   

(366 - 384) 
 

Apesar de muitos autores o defenderem 
como originário de Espanha, há outros que 
advogam que tenha nascido em Roma e, 
outros ainda, em Portugal (em Guimarães 
ou em Idanha). Foi um dos papas mais 
notáveis dos primeiros séculos e teve como 
seu secretário São Jerónimo, tradutor da 
Bíblia.  
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

35. – A Esperada ira de Deus  

          na vinda do Messias (...continuação) 

 
No Dia da Ira do Senhor no Antigo 

Testamento, os justos para quem esse dia 
seria uma bênção eram o resto fiel de Israel. 
No Novo Testamento, ao fazer-se a 
passagem do Dia do Senhor para o Dia do 
Filho do Homem, o resto fiel são os cristãos. 
Era, portanto, toda esta mentalidade apoca-
líptica que tinha impregnado a esperança 
messiânica o que alimentou a fé simples 
daqueles pescadores judeus a quem Jesus 
chamou para serem seus discípulos. 

E, apesar de o Mestre nunca se ter 
identificado com esta perspectiva apoca-
líptica, quando a experiência pascal os 
impeliu para anunciar a Boa Nova de Jesus 
a todos os homens, fizeram-no ainda 
utilizando a mentalidade e a linguagem de 
uma etapa da revelação e de um contexto 
cultural e religioso que o Mestre já tinha 
largamente ultrapassado. Mas, nos seus 
corações e pelas suas palavras foi o 
Espírito Santo encontrando espaço para 
conduzir os crentes, geração após geração, 
a discernir o que é fundamental do que é 
cultural,  para  irem  saboreando  a Verdade  

do Evangelho. Afinal, foi Ele, o “Espírito da 
Verdade”, que Jesus nos prometeu para nos 
“levar até à verdade completa” (Jo 16, 12-
13) do projecto do Amor de Deus nele 
revelado e realizado plenamente… 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

     Cada um de nós é responsável pelos 
seus próprios actos. Porque desanimas pelo 
que os outros te fizeram? Que tens tu a ver 
com isso? Segue em frente, ainda que o 
mundo inteiro esteja contra ti. Tu hás-de 
vencer, ainda que fiques sozinho. Continua  
a caminhar sem desânimo, porque tu 
apenas és responsável pelos teus actos. 
Nada mais. 
____________________________________________ 

Oração de um Sacerdote 

 
Senhor, quero ser ponte. 
Nasci para unir, 
Vivo para unir, 
Sirvo para unir. 
Eis a minha missão e o meu segredo. 
Senhor, que maravilha a missão da ponte! 
Ser ponte para: 
Unir os homens entre si, 
Unir os desunidos, 
Unir os desencontrados, 
unir os corações. 
Quero ser “pontífice”, quer dizer: 
Construtor de pontes  
entre Deus e os homens. 
Que eu nunca seja muralha que separa, 
Mas sempre uma passagem, 
Seja abertura total, para que os homens 
possam chegar a Ti. 
____________________________________________ 

 
“ É tão pouco o que conseguimos sózinhos, 

É tanto o que conseguimos juntos” 

 
                                                          (Helen Keller) 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Curiosidades... 
 

A enguia passa por diversas fases de 
desenvolvimento durante a sua longa 
migração desde o lugar onde nasce, no 
Oceano Atlântico, até aos rios da Europa e 
da América. 

A sua carne é um excelente alimento. 
Pesca-se sobretudo na escuridão das noites 
de Outono, quase sempre com redes e 
estacadas. Serve de base a excelentes 
ensopados, mas também pode ser assada 
ou frita. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

Num Domingo pela manhã, um homem 
cortava calmamente a relva no seu jardim 
quando a sua vizinha, loira, caminhou até à 
caixa do correio, abriu-a, fechou-a com 
força e voltou furiosa para casa. 

O homem continuou a aparar a relva, 
quando de repente, a loira voltou. 

Ela caminhou a bufar até à caixa do 
correio, abriu, fechou, deu um sôco na caixa 
e voltou para casa com cara de furiosa.  

Poucos minutos passaram quando ela 
aparece novamente. 

Com o andar impaciente, abre a caixa 
do correio, bate na caixa, grita e volta para 
casa a resmungar. 

O homem, já bastante curioso com a 
situação, pergunta: 

– Algum problema ?????? 
Ao que a loira responde: 
– Problema é pouco !!!! Aquele 

computador estúpido não pára de dizer que 
a minha caixa de correio está cheia !!! 
____________________________________________ 

Visita-nos em: 

www.paroquiascesf.com 

Vigília Pascal 
 
Ao longo da semana que passou fomos 

recordando o sofrimento e a paixão de 
Jesus, que se entregou à morte para 
salvação de todos os homens. Ao fazê-lo, 
não pudemos esquecer o sofrimento de 
homens e mulheres de todos os tempos, 
pois que um rasto de dor e sangue 
atravessa a história: o atentado contra a 
vida pelo agravamento da violência e das 
ameaças às pessoas e aos povos; a 
crescente criminalidade; a multidão de 
irmãos nossos que não têm abrigo 
condigno; os deslocados por causa das 
guerras fratricidas; a fome que impera em 
grande parte do mundo; a miséria física, 
moral e espiritual que nos rodeia; a 
ausência de valores e de sentido para a 
vida. 

Todavia, com a sua Ressurreição, Cristo 
veio trazer a luz que ilumina este mundo e 
fazer renascer a esperança onde antes 
existia o desespero. 
____________________________________________

Quantas  Leituras? 

 
Nesta Vigília, mãe de todas as vigílias, 

propõem-se nove leituras: sete do Antigo 
Testamento e duas (Epístola e Evangelho) 
do Novo Testamento.  

Por motivos de ordem pastoral, pode 
reduzir-se o número de leituras do Antigo 
Testamento. Mas tenha-se sempre em 
conta que a leitura da palavra de Deus é 
parte fundamental desta Vigília Pascal. 
Lêem-se pelo menos três leituras do Antigo 
Testamento, ou, em casos muito especiais, 
pelo menos duas. Nunca se deve omitir a 
leitura do cap. 14 do Êxodo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Gn 1, 1. 26-31a)  

 
Monição às leituras do Antigo Testamento: 

 
As leituras do Antigo Testamento que iremos 

escutar, recordam-nos o plano amoroso de Deus para 
a Humanidade e relatam os episódios humanos de per- 
 

 
 
 
 
 
 

manente infidelidade a esse plano. Apesar disso, o 
Senhor sempre mantém a fidelidade à sua promessa. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

No princípio, Deus criou o céu e a terra. Disse 
Deus: «Façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as 
aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os 
animais selvagens e sobre todos os répteis que 
rastejam pela terra». Deus criou o ser humano à sua 
imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele o criou homem 
e mulher. Deus abençoou-os, dizendo: «Crescei e 
multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre 
os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos 
os animais que se movem na terra». Disse Deus: 
«Dou-vos todas as plantas com semente que existem 
em toda a superfície da terra, assim como todas as 
árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de 
alimento. E a todos os animais da terra, a todas as 
aves do céu e a todos os seres vivos que se movem na 
terra dou as plantas verdes como alimento». E assim 
sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito: era tudo 
muito bom. Veio a tarde e, em seguida, a manhã: foi o 
sexto dia. Assim se completaram o céu e a terra e tudo 
o que eles contêm. Deus concluiu, no sétimo dia, a 
obra que fizera e, no sétimo dia, descansou do trabalho 
que tinha realizado. 

 

Palavra do Senhor 
 

Salmo Responsorial 
Sl 103 (104), 1-2a.5-6.10.12.13-14.24.35c (R. cf. 30) 

 
 

Refrão:      Enviai, Senhor, o vosso Espírito  
        e renovai a face da terra. 
 
 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 
Senhor, meu Deus, como sois grande! 
Revestido de esplendor e majestade, 
envolvido em luz como num manto! 
 
Fundastes a terra sobre alicerces firmes: 
não oscilará por toda a eternidade. 
Vós a cobristes com o manto do oceano, 
por sobre os montes pousavam as águas. 
 
Transformais as fontes em rios 
que correm entre as montanhas. 
Nas suas margens habitam as aves do céu; 
por entre a folhagem fazem ouvir o seu canto. 
 
Com a chuva regais os montes, 
encheis a terra com o fruto das vossas obras. 
Fazeis germinar a erva para o gado 
e as plantas para o homem, que tira o pão da        
terra. 

 

 

Como são grandes as vossas obras! 
Tudo fizestes com sabedoria: 
a terra está cheia das vossas criaturas. 
Glória a Deus para sempre. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Ex 14, 15 - 15, 1)  

 
Monição:  
 

Nesta Leitura descreve-se a passagem do Mar 
Vermelho a pé enxuto pelos filhos de Israel, graças à 
acção de Deus, o qual extermina debaixo das águas o 
exército egípcio. 

 

Leitura: 
 
Leitura do Livro do Êxodo 

 

Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés: «Porque 
estás a bradar por Mim? Diz aos filhos de Israel que se 
ponham em marcha. E tu ergue a tua vara, estende a 
mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel 
entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que 
se endureça o coração dos egípcios, que hão-de 
perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a 
minha glória, triunfando do Faraó, de todo o seu 
exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os 
egípcios reconhecerão que Eu sou o Senhor, quando 
Eu manifestar a minha glória, vencendo o Faraó, os 
seus carros e os seus cavaleiros». O Anjo de Deus, 
que seguia à frente do acampamento de Israel, 
deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que 
os precedia veio colocar-se atrás do acampamento e 
postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A 
nuvem era tenebrosa de um lado e do outro iluminava 
a noite, de modo que, durante a noite, não se 
aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a mão 
sobre o mar e o Senhor fustigou o mar, durante a noite, 
com um forte vento de leste. O mar secou e as águas 
dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram no mar a 
pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à 
direita e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles: 
todos os cavalos do Faraó, os seus carros e cavaleiros 
os seguiram pelo mar dentro. 

Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de 
fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e 
lançou nele a confusão. Bloqueou as rodas dos carros, 
que só dificilmente conseguiam avançar. Então os 
egípcios disseram: «Fujamos dos israelitas, que o 
Senhor combate por eles contra os egípcios». O 
Senhor disse a Moisés: «Estende a mão sobre o mar e 
as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os 
seus carros e os seus cavaleiros». Moisés estendeu a 
mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar 
retomou o seu nível normal, quando os egípcios fugiam 
na sua direcção. E o Senhor precipitou-os no meio do 
mar. As águas refluíram e submergiram os carros, os 
cavaleiros e todo o exército do Faraó, que tinham 
entrado no mar, atrás dos filhos de Israel. Nem um só 
escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado pelo 
mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam 
muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor 
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salvou Israel das mãos dos egípcios e Israel viu os 
egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o 
grande poder que o Senhor exercera contra os 
egípcios, e o povo temeu o Senhor, acreditou n'Ele e 
em seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de 
Israel cantaram este hino em honra do Senhor: 
«Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, 
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Salmo Responsorial 
Ex 15, 1-2.3-4.5-6.17-18 (R. 1a) 

 

Refrão:  
 
Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. 

 
Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória: 
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. 
O Senhor é a minha força e a minha protecção: 
a Ele devo a minha liberdade. 
 
Ele é o meu Deus: eu O exalto; 
Ele é o Deus de meu pai: eu O glorifico. 
O Senhor é um guerreiro, Omnipotente é o seu nome; 
precipitou no mar os carros do Faraó e o seu exército. 
 
Os seus melhores combatentes afogaram-se no Mar 
Vermelho, 
foram engolidos pelas ondas, caíram como pedra no 
abismo. 
A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força, 
a vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo. 
 
Levareis o vosso povo e o plantareis na vossa 
montanha, 
na morada segura que fizestes, Senhor, 
no santuário que vossas mãos construíram. 
O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. 
____________________________________________ 

3.ª Leitura (Is 55, 1-11)  

 
Leitura do Livro de Isaías 

 
Eis o que diz o Senhor: «Todos vós que tendes 

sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes 
dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem 
dinheiro e sem despesa, vinho e leite. Porque gastais o 
vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso 
trabalho naquilo que não sacia? Ouvi-Me com atenção 
e comereis o que é bom, saboreareis manjares 
suculentos. Prestai-Me ouvidos e vinde a Mim, escutai-
-Me e vivereis. Firmarei convosco uma aliança eterna, 
com as graças prometidas a David. Fiz dele um 
testemunho para os povos, um chefe e legislador das 
nações. Chamarás povos que não conhecias; nações 
que não te conheciam acorrerão a ti, por causa do 
Senhor teu Deus, do Santo de Israel que te glorificou. 
Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, 
iunvocai-O enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu 
caminho e o homem perverso os seus pensamentos. 
Converta-.se ao Senhor, que terá compeixão dele, ao 
nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os 
meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos 
caminhos são os meus – oráculo do Senhor. Tanto 
quanto os céus estão acima da terra, assim os meus 
caminhos estão acima dos vossos e acima dos vossos 
estão os meus pensamentos. E assim como a chuva e 
a neve que descem do céu não voltam para lá sem 
terem regado a terra, sem a haverem fecundado e feito 
produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão 
para comer, assim a palavra que sai da minha boca 
não volta sem produzido o seu efeito, sem ter cumprido  
 
 
 
 

a minha vontade, sem ter realizado a sua missão». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Salmo Responsorial 
(Is 12, 2. 2-3, 4b 5-6) 

 

Refrão: 
 

Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria. 
 
Deus é o meu salvador, 
Tenho confiança e nada temo. 
O Senhor é a minha força e o meu louvor. 
É a minha salvação. 
 
Tirareis água, com alegria, das fontes da salvação. 
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome, 
Anunciai aos povos a grandeza das suas obras, 
Proclamai a todos que o seu nome é santo. 
 
Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, 
Anunciai-as em toda a terra. 
Entoai cânticos de alegria e exultai,  
     habitantes de Sião, 
Porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. 
____________________________________________ 

4.ª Leitura (Rm 6, 3-11)  

(1.ª do Novo Testamento) 

 
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos 

Romanos 
 

Irmãos: 3Todos nós que fomos baptizados em 
Cristo fomos baptizados na sua morte. 4Fomos 
sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte, para 
que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela 
glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 5Se, 
na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo por 
morte semelhante à sua, também o estaremos por uma 
ressurreição semelhante à sua. 6Bem sabemos que o 
nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para 
que fosse destruído o corpo do pecado e não mais 
fôssemos escravos dele. 7Quem morreu está livre do 
pecado. 8Se morremos com Cristo, acreditamos que 
também com Ele viveremos, 9sabendo que, uma vez 
ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer, a 
morte já não tem domínio sobre Ele. 10Porque na morte 
que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez 
para sempre; mas a sua vida é uma vida para Deus. 
11Assim vós também, considerai-vos mortos para o 
pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Aclamação ao Evangelho 

 Sl 117 (118), 1-2, 16ab-17, 22-3-23 
 

 
Refrão:     Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Israel: 
é eterna a sua misericórdia. 
 
A mão do Senhor fez prodígios, 
a mão do Senhor foi magnífica. 
Não morrerei, mas hei-de viver 
para anunciar as obras do Senhor. 
 

A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 24, 1-12) 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

1No primeiro dia da semana, ao romper da manhã, 
as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia 
foram ao sepulcro, levando os perfumes que tinham 
preparado. 2Encontraram a pedra do sepulcro removida 
3e ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. 
4Estando elas perplexas com o sucedido, apareceram-       
-lhes dois homens com vestes resplandecentes. 
5Ficaram amedrontadas e inclinaram o rosto para o 
chão, enquanto eles lhes diziam: «Porque buscais 
entre os mortos Aquele que está vivo? 6Não está aqui: 
ressuscitou. Lembrai-vos como Ele vos falou, quando 
ainda estava na Galileia: 7‘O Filho do homem tem de 
ser entregue às mãos dos pecadores, tem de ser 
crucificado e ressuscitar ao terceiro dia’». 8Elas 
lembraram-se então das palavras de Jesus. 9Voltando 
do sepulcro, foram contar tudo isto aos Onze, bem 
como a todos os outros. 10Eram Maria Madalena, Joana 
e Maria mãe de Tiago. Também as outras mulheres 
que estavam com elas diziam isto aos Apóstolos. 11Mas 
tais palavras pareciam-lhes um desvario e não 
acreditaram nelas. 12Entretanto, Pedro pôs-se a 
caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, viu 
apenas as ligaduras e voltou para casa admirado com 
o que tinha sucedido. 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  A Cristo, nosso Senhor, que ressuscitou  
           do sepulcro,  
       para que dê a vida eterna aos que n’Ele crêem,        
       oremos, irmãos. 
 
2 –  A Cristo, nosso Senhor, que ressuscitou  
           do sepulcro,  

para que inunde de paz a terra inteira,  
oremos, irmãos. 
  

3 –  A Cristo, nosso Senhor, que ressuscitou  
           do sepulcro,  

para que dissipe as trevas do pecado,  
        oremos, irmãos. 
  
4 –  A Cristo, nosso Senhor, que ressuscitou  

do sepulcro,  
para que encha de alegria os que estão tristes,        
oremos, irmãos. 

  
5 –  A Cristo, nosso Senhor, que ressuscitou do      
       sepulcro,  

para que faça de todos nós seus discípulos e      
testemunhas da sua Ressurreição,  
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

 
 

“A vida não é um jogo de Solitário;  

as pessoas dependem umas das outras” 

 
                                            (Jon Huntsman) 
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As  três  principais 

Religiões 
 
 
O  CRISTIANISMO: 

 
– É a religião de Cristo, que se apoia na 

Bíblia, mais exactamente no Novo Testa-
mento; 

– Pregada imediatamente depois da 
Ascenção de Jesus ao Céu e do 
“Pentecostes” pelos apóstolos e discípulos 
que receberam então o Espírito Santo; 

– Os cristãos “Católicos” resumem a sua 
crença no “Credo” que exprime a crença na 
Santíssima Trindade e a fé nos mistérios de 
Cristo (Incarnação «Natal» e Ressurreição 
«Páscoa»). 

De resto, porque somos cristãos, 
conhecemos ainda muito mais sobre o 
Cristianismo. 
 
O  JUDAÍSMO: 

 
– O “Judaísmo” é a religião actual dos 

Hebreus (dos judeus) que receberam o seu 
ensinamento do próprio Deus por intermédio 
de Moisés; 

– Este povo, apesar de disperso 
(espalhado por todo o mundo), forma uma 
civilização, uma comunidade histórica, 
linguística e literária;  

 – Este povo, tem a consciencia de um 
destino comum e diz-se o “Povo eleito de 
Deus”; 

– Este povo, descendente de Abraão, 
de Isaac e de Jacob, são os israelitas que 
regressaram do Egipto à “Terra Prometida” 
(à Palestina); 

– Demoraram 40 anos a atravessarem o 
deserto, guiados por Moisés, seu chefe, que 
recebeu as “Tábuas da Lei” no Monte Sinai, 
no decorrer desta travessia e com as quais 
organizou o “judaísmo”; 
– Esta religião (Judaísmo) estava já 
expressa, desde Abraão, num  ideal mono-
teísta (um único Deus)  e  na  crença de um 
Deus justo, bom e providencial que fez a 
aliança com o seu povo; 

 – Instalados na Palestina, a terra de 
Canaã, os Hebreus (Israelitas ou Judeus) 
tomaram consciência da sua personalidade. 
Então escolheram um rei, construiram o seu 
Templo (equivalente a uma igreja ou a uma 
catedral), organizaram o seu culto, a sua 
casta sacerdotal, o seu calendário litúrgico e 
as suas festas conforme os ensinamentos 
de Moisés; 

– A sua vida moral e social era marcada 
pela instituição única no seu “templo”  e  do  
 

dizer, um só Deus), rejeita a Santíssima 
Trindade, mas admite a veneração (não a 
adoração) de Jesus como profeta e também 
de sua mãe, a Virgem Maria de quem fala 
no Alcorão (Livro Sagrado). Admite também 
a crença nos Anjos.  

3 – A crença na vida futura, admite um 
julgamento dos mortos, com os suplícios de 
um inferno com sete regiões, e de um 
Paraíso de múltiplas delícias e alegrias 
(mas só para os homens). 

– O Islamismo acredita em quatro 
grandes profetas, que consideram auxiliares 
de Deus na terra: Abrão, Moisés, Jesus e 
Maomé. 

– O Alcorão dá uma certa maneira de 
viver, molda a alma muçulmana, criando 
uma solidariedade de costumes e de 
crenças, que afirmam a profunda unidade 
do Islão. 
____________________________________________ 

 

Os Papas 
(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 
 

“São Marcos”   

(336 - 336) 
 

Foi no seu pontificado que Constantino 
se fez baptizar e mandou construír o seu 
túmulo na igreja dos Santos Apóstolos. A 
Igreja insurgiu-se contra Constantinopla e o 
seu crescente poder político. Em contrapar-
tida, impôs que Roma se tornasse a capital 
espiritual do Uimpério.  

 
 

“São Júlio”   

(337 - 352) 
 

O seu papado ficou marcado pela 
controvérsia com os eusebianos, pró-            
-arianos, muito influentes no Oriente. De 
acordo com a teoria de certos historiadores, 
foi ele quem determinou que a festa do 
Natal se devia comemorar no dia 25 de 
Dezembro. 

 
 

“São Libério”   

(352 - 366) 
 

Proveniente da família romana dos 
Savelli, entrou em guerra com o novo 
imperador, Constâncio. Foi condenado ao 
exílio, na Trácia, e quando regressou a 
Roma deparou-se com um antipapa, Felix II. 

 
 

“sabbat” (Sábado). Jerusalém tornou-se o 
grande centro religioso.  

– “Javé” é o nome de Deus. A “Torah” é 
o Livro equivalente à Bíblia. Os “Rabinos” 
são o equivalente aos padres. A esperança 
messiânica deste Povo, continua viva. Não 
reconhecem Jesus como Messias e 
esperam ainda a sua chegada à terra.  

 
 

O  ISLAMISMO: 

 
– O nome “Islamismo” é uma Palavra 

árabe que significa “resignação”, “renúncia”, 
“abandono a Deus”; 

– É uma Religião fundada por “Maomé”, 
cujos fiéis são os “muçulmanos” (que é uma 
palavra árabe que significa “submisso”, 
“crente”);  

– O dogma “imã”, ou “fé”, compreende 
essencialmente a crença em “Alá”, Deus 
único, incriado e criador e também a crença 
em “Maomé”; 

– “Maomé”, o enviado de “Alá”, deu a 
conhecer a religião através do livro sagrado 
chamado “Alcorão” (equivalente à Bíblia), 
fonte inspirada de todos os conhecimentos 
divinos e humanos; 

 – A doutrina contém estes cinco pilares: 
a “profissão de xfé” ou “chachada”:  

1 – Não há outro Deus senão “Alá”, e 
“Maomé” (que significa “enviado por Deus”), 
é o seu Profeta. 

2 – A “oração canónica” que é um ritual, 
feito cinco vezes por dia, em hora fixa, 
virado para Meca (cidade santa dos 
muçulmanos) e que consiste na recitação 
de fórmulas que todo o muçulmano aprende 
desde a sua infância. A sexta-feira é o dia 
santo dos muçulmanos. Devem ir à 
“Mesquita” (o equivalente a uma igreja) 
assistr à oração dirigida pelo “imã” 
(equivalente ao padre) e escutar o sermão. 

3 – O jejum de 29 dias que comemora o 
mês do “Ramadão” no decurso do qual foi 
revelado o “Alcorão”. Durante este tempo, é 
imposto ao crente, a abstinência total de 
alimentação, de fumar, de acto sexual, 
desde o nascer ao pôr do Sol. 

4 – A “esmola”, inicialmente um acto 
caritativo e voluntário, tornou-se um “dízimo 
legal”, uma espécie de taxa em favor dos 
pobres.  

5 –  A “peregrinação a Meca”  (cidade 
santa) que todo o muçulmano deve cumprir 
pelo menos uma vez na vida. 

– Há ainda outros pontos essenciais da 
doutrina que se podem acrescentar: 

1 – A “guerra santa” contra o infiel em 
que o crente que combate está seguro de ir 
para o paraíso de Alá se morrer em 
combate. 

2 – O Islão afirma o “monoteísmo” (quer  
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