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la, em Mântua, oferecendo-lhe uma grande 
riqueza, fazendo assim com que se 
retirasse. 

A história deste Papa, São Leão I, 
continuará no próximo número (389) do 
Jornal do Leitor. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 
     Lembra-te de que colherás, infalivel-
mente, aquilo que houveres semeado. 
Ninguém colhe feijão onde semeou cênteio. 
     Se estás a passar por um mau momento, 
não será porque estás a colher os frutos 
amargos de sementeiras erradas do 
passado? 
     Fica alerta quanto ao momento presente! 
Planta apenas sementes de optimismo e de 
amor, para colheres amanhã os frutos 
doces da alegria e da felicidade. 
     E lembra-te: cada um de nós  colhe, exa-
ctamente, aquilo que plantou. 
____________________________________________ 

Fome de quê? 
 

Quando tens fome, sentes-te incomoda-
do enquanto não satisfizeres o teu apetite. 
Então... e não sentes que algumas vezes o 
teu espírito também está faminto? É claro 
que se o teu corpo se alimenta de pão e 
carne, o teu espírito tem o seu alimento 
próprio, que é a verdade e o bem. Pensa e 
detém-te a sentir as necessidades do teu 
espírito. Quando o teu corpo está cansado, 
de forças esgotadas, também não te sentes 
bem; mas deves cair na conta de que, 
noutras ocasiões, é o teu espírito que pode 
sentir o cansaço, o esgotamento, a desi-
lusão, o descontentamento contigo mesmo, 
quando comprovas que não és tão bom 
quanto devias ser.  

Entretanto, proponho-te esta simples 
oração: “Senhor, faz que, se tenho que sen- 
 
 

tir fome e sede, e cansaço no meu corpo, 
não os sinta no meu espírito. Que sempre 
Te procure a Ti, que és capaz de saciar 
todos os meus anseios”. 
 

A fome de Deus não é menos torturante 
que a fome de pão. São muitos os que 
saciam o espírito, mas vivem torturados 
pela fome de Deus. “Enviaré fome à terra, 
não fome de pão, nem sede se água, mas 
de ouvir a palavra do Senhor. Vaguearão 
desde um mar a outro mar, desde o Norte 
até ao Oriente, andarão por toda a parte  
buscando a palavra do Senhor, e não a 
encontrarão” (Am 8, 11-12). 

Não serás tu, leitor, chamado a oferecer 
essa Palavra? 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Únidade) 
 
Caminhar como as pessoas é sempre 

mais lento. 
(Carta do Sr. Arcebispo aos catequistas     
de Buenos Aires, em Agosto de 2004) 

____________________________________________ 

Sabias que... 
 

De costas para o Mediterrâneo 
 

Israel viveu de costas para o Mediterrâ-
neo. As suas actividades pesqueiras centra-
vam-se no Mar da Galileia; lago de água 
doce formado pelo rio Jordão. 

No tempo do rei Salomão mencionava-     
-se uma certa actividade comercial no 
Mediterrâneo. O rei Huram da Fenícia 
enviou a Salomão navios e marinheiros 
capazes. Cada três anos viajava a Társis 
(capital de Tartessos), região situada ao sul 
da actual península Ibérica de onde 
chegavam a Jerusalém «ouro, prata, 
marfim, macos e pavões» (2 Cró. 9,21). 
 
 

De Parabéns 

 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, a Leitora Cátia 
Vanessa, da Paróquia de Eiríz, no dia 10 de 
Abril e o Leitor Pedro Sousa, da Paróquia 
de São Pedro de Sanfins de Ferreira, no dia 
15 de Abril. 

Para a Cátia e para o Pedro, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Tu és literalmente um presente de Deus 
ao mundo. Agradece a Deus pelo dom que 
és, sendo tu mesmo, em cada momento de 
cada dia. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

– Cardadores e trabalhadores de lanifícios: 

S.Brás (martirizado com cardas); S.Tiago, o 
Menor (padroeiro dos tecelões); S. João 
Baptista (por causa do seu cordeiro). 

– Escravos:  S. João da Mata; S. Raimundo 

Nonnat (que esteve cativo em Argel); S. Vicen-
te de Paulo; S. Benedito de Palermo. 

____________________________________________ 

A Fechar 
 

A morte de uma pessoa é uma tragédia. 
A de milhões, uma estatística. 

(Estaline) 
____________________________________________ 

Despedida 
 

Continuação de Boas Festas Pascais 
e também de boa leitura 

e até para a semana, se Deus quiser. 

III Dom. da Páscoa 
 
A ressurreição de Jesus Cristo vence o 

fatalismo da morte, e abre um horizonte de 
esperança, onde antes só poderia haver 
tristeza e resignação. Vivamos nesta alegria 
e nesta esperança, porque Jesus venceu a 
morte, e está vivo para sempre. 

«Jesus ressuscitou dos mortos e nós 
somos testemunhas disso».  

Também nós, tal como os primeiros 
Apóstolos podemos fazer a experiência dum 
encontro pessoal com Jesus Ressuscitado, 
que nos diz: «Sou Eu mesmo! Tocai-me e 
vede».  

E deixemo-nos tocar por Ele e conver-
ter-nos-emos a sério. 
____________________________________________ 

 Introdução 

 
Na comunidade cristã elaboramos 

programas pastorais ambiciosos, na família 
aplicamos as técnicas psicológicas mais 
actuais para melhor educar os filhos, 
empenhamo-nos, fazemos projectos, e no 
entanto – sabemo-lo – até mesmo os esfor-
ços mais louváveis nem sempre são 
coroados de êxito. O filho inscrito, com 
tantos sacrifícios, na escola católica mais 
renomada, no curso de inglês, de natação, 
de música, educado segundo os cânones 
religiosos tradicionais, um dia desilude 
todas as expectativas, diz não ter ideais e 
pensa apenas em divertir-se. Porquê? 

É algo de semelhante ao que aconteceu 
a sete discípulos que, depois da Páscoa, 
foram pescar: eram pessoas preparadas, 
inteligentes, disponíveis, trabalharam duran-
te toda a noite, mas não obtiveram nada. 
Quantos esforços em vão: agiram no 
escuro, sem a luz da palavra do Ressusci-
tado. 
     Às vezes esta palavra parece dar 
orientações absurdas, distantes de qualquer 
lógica, contrárias ao bom senso: construir 
um mundo de paz sem o uso da violência, 
dar a outra face, amar o inimigo, recusar a 
competição, tornar-se pobre... são suges-
tões tão  absurdas  quanto  a  de  lançar  as  
 

 

 

 

 

redes em pleno dia. Mas a escolha está 
entre confiar e obter um resultado e  afanar-
-se sem concluir nada. Tanto afã  (tanto 
trabalho) para nada! 

- Pois é. Sem ti, Senhor, sem a tua 
palavra, não podemos fazer nada. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 
(Act 5, 27b-32.40b-41) 

 

Monição:  
 

Aquilo que os Apóstolos viram, não podem deixar 
de o testemunhar. O próprio Espírito Santo fala neles e 
através deles, para anunciar Cristo ressuscitado. 

 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 27bo sumo sacerdote falou aos 
Apóstolos, dizendo: 28«Já vos proibimos formalmente 
de ensinar em nome de Jesus; e vós encheis 
Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair 
sobre nós o sangue desse homem». 29Pedro e os 
Apóstolos responderam: «Deve obedecer-se antes a 
Deus que aos homens. 30O Deus dos nossos pais 
ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, 
suspendendo-O no madeiro. 31Deus exaltou-O pelo seu 
poder, como Chefe e Salvador, a fim de conceder a 
Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. 32E 
nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito 
Santo que Deus tem concedido àqueles que Lhe 
obedecem». Então os judeus mandaram açoitar os 
Apóstolos, 40bintimando-os a não falarem no nome de 
Jesus, e depois soltaram-nos. 41Os Apóstolos saíram 
da presença do Sinédrio cheios de alegria, por terem 
merecido serem ultrajados por causa do nome de 
Jesus. 

Palavar do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura é muito bonita de se ler, se o fizeres  
correctamente. Procura desde logo entende-la para 
que a saibas transmitir. Exercita-a, porque não é difícil. 

 

Comentário: 
 

A Leitura, por motivo de brevidade, 
omite a sensata intervenção de Gamaliel 
que livra os Apóstolos de virem a ser mortos 
(v. 34-39).  

V.41 – «Saíram cheios de alegria». 
Assim mostravam como sofrer por Jesus 
era uma dita e uma glória (Mt 5, 10-12; Lc 6, 
22-23); agora, o seu seguimento de Cristo 
era  mais  perfeito  e  mais  completo a sua 

colaboração na obra da Redenção (Col 1, 
24). 

«Por causa do Nome». A nossa 
tradução acrescentou: «de Jesus»: o Nome 
por excelência era o nome divino – Yahwéh 
–, que os Judeus evitavam pronunciar, por 
motivo de máxima reverência. Referir-se a 
Jesus desta maneira é identificá-lo com o 
Nome por antonomásia, com o próprio ser 
divino.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 29 (30), 2.4-6.11-12a.13b (R. 2a 

  

Monição:  
 
Embora o pranto e a alegria se cruzem em 

nossas vidas, sempre diremos ao Senhor: «Louvar-         
-Vos-ei, Senhor, porque me salvastes». 

 

Refrão:  
 

Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. 
 

Ou:   Aleluia. 
 

Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes 
e não deixastes que de mim se regozijassem os        
inimigos. 
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, 
vivificastes-me para não descer à cova. 
 
Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, 
e dai graças ao seu nome santo. 
A sua ira dura apenas um momento 
e a sua benevolência a vida inteira. 
Ao cair da noite vêm as lágrimas 
e ao amanhecer volta a alegria. 
 
Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim, 
Senhor, sede Vós o meu auxílio. 
Vós convertestes em júbilo o meu pranto: 
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente. 

____________________________________________ 

2.ª Leitur (Ap 5, 11-14) 

 

Monição:  
 

O Cordeiro imolado recebe o mesmo louvor e a 
mesma adoração que é prestada "Aquele que está 
sentado no trono". Diante d'Ele os céus e a terra se 
prostram em adoração. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  10 de Abril  –  III Domingo da Páscoa  –  (Ano C) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Ermelinda Pinh.º    João Miguel    

Avisos Luís Miguel    Glória Martins    

Admonição         

1.ª Leitura Graça Coelho Miguel Pacheco Marta Moura Concei. Andrade Filomena Mendes Salomé Nóbrega Helena Martins Pedro Leal 

2.ª Leitura Joaquim Martins Marlene Leal Filipa Pereira Diana Santos Joaquim Mendes Artur Nóbrega Miguel Fonseca Aurora Silva 

Oraç.  Fiéis Carla Sousa Helena Dias (Catequese) Carla Sousa Rui Cardoso Sónia Raquel Luísa Abreu Teresa Moreira 

Ação Graças         

Suplente Luís Gomes    Jorge Moreira    
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Eu, João, na visão que tive, 11ouvi a voz de muitos 
Anjos, que estavam em volta do trono, dos Seres Vivos 
e dos Anciãos. Eram miríades de miríades e milhares 
de milhares, 12que diziam em alta voz: «Digno é o 
Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a 
riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o 
louvor». 13E ouvi todas as criaturas que há no céu, na 
terra, debaixo da terra e no mar, e o universo inteiro, 
exclamarem: «Àquele que está sentado no trono e ao 
Cordeiro o louvor e a honra, a glória e o poder pelos 
séculos dos séculos». 14Os quatro Seres Vivos diziam: 
«Ámen!»; e os Anciãos prostraram-se em adoração.  

 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

A leitura é extraída da visão introdutória 
do Apocalipse, em que o autor, arrebatado 
ao Céu, contempla a Deus no seu trono 
glorioso – com uma imponente guarda de 
honra – (v. 11), donde dirige os destinos do 
cosmos e da Igreja, os quais constituem um 
mistério insondável, simbolizado no livro 
fechado com sete selos, que só o Cordeiro 
tem o poder de abrir. O trecho da leitura 
contém a aclamação vitoriosa ao Cordeiro, 
posto no mesmo nível de Deus: os sete 
atributos – «o poder e a riqueza, a 
sabedoria e a força, a honra, a glória e o 
louvor» (v. 12) – são a manifestação de que 
o Cordeiro possui em plenitude a natureza 
divina. 

V.14 – «Os (quatro) Seres Vivos e os 
(vinte e quatro) Anciãos». Cf. Apoc 4, 4.6. 
Trata-se de figuras, ou símbolos, deveras 
misteriosos: serão seres humanos, ou antes 
seres angélicos de especial categoria e 
significado? Se se entenderem os Quatro 
Viventes como 4 Anjos encarregados do 
governo do Universo, com referência aos 4 
pontos cardeais e aos quatro elementos da 
Natureza (terra, fogo, água e ar), e os 24 
Anciãos como Anjos que representam quer 
as 24 classes sacerdotais (cf. 1 Crón 24, 7-
18), quer os fiéis em geral (a «Igreja 
Universal», segundo Santo Agostinho), 
então este texto atinge uma grandiosidade 
empolgante, uma verdadeira apoteose 
universal em que se unem, num coro 
retumbante, a Liturgia do Céu e a Liturgia 
da Terra para uma aclamação universal 
«Àquele que está sentado no trono», isto é, 
«ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo» 
(Santo Agostinho) «e ao Cordeiro», isto é, à 
Humanidade Santíssima de Cristo Redentor 
glorioso. Deste modo, ao coro celeste de 
incontáveis vozes dos Anjos (v. 11-12) 
responde o coro do Universo, todas as 
criaturas que há no Céu, na Terra, no Xeol e 
no Mar (v. 13). Este louvor e adoração, que 
partiu dos Anjos, depois de encontrar eco 
na Humanidade resgatada e de repercutir 
em todo o Cosmos, volta a ser recapitulado 
pelos representantes dos Anjos e dos 
homens e de toda a Criação: os quatro 
Seres Vivos e os 24 Anciãos (v. 14). 
 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição:  
 
Com a fé de Pedro e o amor de João, aclamamos 

o Evangelho, que nos faz reviver a emoção e a alegria 
dos Apóstolos, ao verem de novo o Senhor 
ressuscitado. 

 

Refrão:   Aleluia, Aleluia! 
 

Ressuscitou Jesus Cristo, que criou o universo 
e Se compadeceu do género humano. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 21, 1,19) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 1Jesus manifestou-Se outra vez 
aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. 
Manifestou-Se deste modo: 2Estavam juntos Simão 
Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de 
Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois 
discípulos de Jesus. 3Disse-lhes Simão Pedro: «Vou 
pescar». Eles responderam-lhe: «Nós vamos contigo». 
Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela 
noite não apanharam nada. 4Ao romper da manhã, 
Jesus apresentou-Se na margem, mas os discípulos 
não sabiam que era Ele. 5Disse-lhes Jesus: «Rapazes, 
tendes alguma coisa de comer?» Eles responderam: 
«Não». 6Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para a direita 
do barco e encontrareis». Eles lançaram a rede e já 
mal a podiam arrastar por causa da abundância de 
peixes. 7O discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro: 
«É o Senhor». Simão Pedro, quando ouviu dizer que 
era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-
se ao mar. 8Os outros discípulos, que estavam apenas 
a uns duzentos côvados da margem, vieram no barco, 
puxando a rede com os peixes. 9Quando saltaram em 
terra, viram brasas acesas com peixe em cima, e pão. 
10Disse-lhes Jesus: «Trazei alguns dos peixes que 
apanhastes agora». 11Simão Pedro subiu ao barco e 
puxou a rede para terra, cheia de cento e cinquenta e 
três grandes peixes; e, apesar de serem tantos, não se 
rompeu a rede. 12Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». 
Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-Lhe: 
«Quem és Tu?», porque bem sabiam que era o 
Senhor. 13Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, 
fazendo o mesmo com os peixes. 14Esta foi a terceira 
vez que Jesus Se manifestou aos seus discípulos, 
depois de ter ressuscitado dos mortos. 

15Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão 
Pedro: «Simão, filho de João, tu amas-Me mais do que 
estes?» Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes 
que Te amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta os meus 
cordeiros». 16Voltou a perguntar-lhe segunda vez: 
«Simão, filho de João, tu amas-Me?» Ele respondeu-
Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo». Disse-lhe 
Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas». 17Perguntou-
lhe pela terceira vez: «Simão, filho de João, tu amas-
Me?». Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter 
perguntado pela terceira vez se O amava e respondeu-
Lhe: «Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te 
amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas 
ovelhas. 18Em verdade, em verdade te digo: Quando 
eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por 
onde querias; mas quando fores mais velho, 
estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para 
onde não queres». 19Jesus disse isto para indicar o 
género de morte com que Pedro havia de dar glória a 
Deus. Dito isto, acrescentou: «Segue-Me». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 

 

V.1-14 – Esta pesca milagrosa tem um 
acentuado carácter simbólico, aludindo à 
missão da Igreja no mundo – Jesus na praia 
e os discípulos (pescadores de homens: 
(Mc 1, 17; Lc 5, 10) no meio do mar – com 
Pedro à sua frente (v. 3.7.11). Ao acentuar 
que «não se rompeu a rede» (v. 11), em 
contraste com Lc 5, 6-7, parece que se 
alude à unidade da Igreja. A sua 
universalidade está aludida ao falar da 
abundância dos peixes (v. 6); e esta 
universalidade aparece reforçada se temos 
em conta que o número 153 pode ser um 
número simbólico de plenitude, ao 
corresponder a 17, isto é, 10+7, dois 
números plenos (com efeito, o número 153 
obtém-se somando 1+2+3+4+5+... até 17). 
Também há quem veja em 153 um recurso 
à gematria (valor literal dos números), para 
aludir à Igreja como comunidade de amor 
(em hebraico: qahal hahaváh = 153). 
Também se pode ver na refeição e nos 
gestos de Jesus (v. 13) uma alusão à 
Eucaristia, pois é Ele quem oferece pão e 
peixes que eles não tinham pescado (v. 9; 
cf. Jo 6, 1-13).  

V.8 – «Duzentos côvados», isto é, 
cerca de 90 metros. 

V.15-18. – É fácil de ver na tripla 
confissão de amor uma reparação da sua 
tripla negação (Jo 18, 17.25-27), mas, na 
redacção do texto grego, pode ver-se 
também um jogo de palavras muito 
expressivo, pois na 1ª e 2ª pergunta Jesus 
interroga Pedro com um verbo de amor 
mais divino, profundo e intelectual – «amas-
Me?» (em grego, agapãs me), ao passo que 
Pedro responde com um verbo de simples 
afeição e amizade – «sou teu amigo» (em 
grego, filô se); à 3ª vez, Jesus condescende 
com Pedro, usando este segundo verbo, e 
Pedro ficou triste por se lembrar que esta 
mudança de Jesus se devia à imperfeição 
do seu amor. Toda a Tradição católica viu 
neste encargo de pastorear todo o rebanho 
de Cristo – «cordeiros» e «ovelhas» – o 
ministério petrimo, no cumprimento da 
promessa do primado (Mt 16, 17-19 e Lc 22, 
31-32; cf. 1 Pe 5, 2.4 e Concílio Vaticano II, 
LG 18).  

V.18-19. – «Estenderás as mãos» é 
uma provável alusão à crucifixão de Pedro 
em Roma, na perseguição de Nero, em 64 
ou 67, segundo a tradição documentada já 
por S. Clemente, no século I, que também 
se diz que Pedro, por humildade, pediu para 
ser crucificado de cabeça para baixo (cf. 2 
Pe 1, 14; Jo 13, 36). 
____________________________________________ 
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Oração Universal 

 

1. Pelo Papa Francisco a quem Jesus pede que             
    O ame, 

pelas ovelhas e cordeiros que ele apascenta, 
e pelos bispos que com ele seguem a Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
2. Pelos que semeiam a Palavra e lançam as redes, 

pelos que obedecem antes a Deus do que aos 
homens 
e pelos que sofrem por fidelidade à sua fé, 
oremos, irmãos. 

 
3. Pelos homens públicos, construtores da paz, 

pelos que têm poder e procuram servir bem 
e pelos povos que anseiam por mais pão, 
oremos, irmãos. 

 
4. Pelos que estão presos por amarem a justiça, 

pelos que sofrem por dizer a verdade 
e pelos que são perseguidos  
por ensinarem em nome de Jesus, 
oremos, irmãos. 
 

5. Pelos jovens que participam nesta assembleia, 
pelas crianças que vão receber o Pão da vida 
e pelos adultos a quem Jesus pede que O sigam, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 11 – S. Estanislau (Bispo e Mártir); 

Dia 13 – S. Martinho I (Papa e Mártir) 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
  

A Caminhada dos Discípulos 
 

36 –  O discipulado histórico (...conti.) 

 
 

A verdade profunda da Encarnação está 
também presente no grupo de discípulos de 
Jesus, na medida em que não escolhe 
“homens neutros” que acolham a sua Boa 
Nova, mas homens concretos com um 
contexto sócio-cultural e religioso bem 
vincado. Ora, a nível religioso eram puros 
judeus, marcados pela esperança messiâ-
nica davídica, e foi confiando nessa espe-
rança que foram ao princípio aderindo a 
Jesus. 

No evangelho de João este dado é claro 
logo no chamamento dos primeiros discí-
pulos, quando Jesus chama Natanael: 
“Jesus disse a Natanael: ‘Antes de Filipe te 
chamar, eu vi-te debaixo da figueira!’” (Jo 1, 
48).  Na linguagem bíblica, a figueira é sím- 
                                 
 
 

 

 

cargos ao serviço do trono (Mc 10, 35-45). A 
este pedido tão pouco iluminado pela 
novidade messiânica, Jesus responde: “Não 
sabeis o que pedis...”. “Os outros dez, tendo 
ouvido isto, começaram a indignar-se contra 
Tiago e João” (Mc 10, 41), não por terem 
chegado a um nível de conhecimento mais 
elevado do messianismo de Jesus, mas 
porque, no fundo, todos desejavam o 
mesmo... 

Foi a estes “homens sem inteligência e 
lentos para compreender” (Lc 24, 25) que a 
experiência da morte de Jesus apanhou 
como um gigantesco e incompreensível 
balde de água fria...  
____________________________________________ 

Os Papas 
(De São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Celestino”   

(422 – 432) 

 

Numa altura em que continuavam as 
invasões bárbaras, mandou São Patrício 
evangelizar a Irlanda. Fêz o que pode para 
a unificação das Igrejas e tratou, ainda, de 
fazer alastrar no mundo a fé eclesiástica. 

 

“São Sisto III”   

(432 – 440) 

 

Em memória do Concílio de Éfeso, o 
Papa Sisto III renovou e ampliou a basílica 
de Santa Maria Maior. No plano doutrinal, 
combateu as teses nestorianas, conseguiu 
reconciliar João, bispo de Antioquia, e São 
Cirilo, patriarca de Alexandria. 

 

“São Leão I”   

(440 – 461) 

 

São Leão era um homem de grandes 
qualidades, entre as quais se salientam a 
humildade, a modéstia, a piedade e a total 
falta de ambição.  

São Leão, cognominado de “O Magno” 
(O Grande) devido à sua rara e eminente 
erudição, foi Papa entre os anos 440 e 461, 
tendo o seu pontificado de 21 anos sido 
considerado um dos mais gloriosos e mais 
longos da antiguidade cristã, na medida em 
que enfrentou grandes desafios, com 
destaque para o encontro, no ano 452, com 
Átila, rei dos hunos (conhecido também 
como o Flagelo de Deus), um ano após 
estes terem assolado o Norte de Itália e 
pilhado e zona, causando várias mortes. 

Com a sua forte personalidade, Leão I 
conseguiu firmar um acordo de paz com Áti- 

bolo da esperança messiânica (Mt 24, 32-
35). E como Natanael era este homem que 
vivia “à sombra da esperança no Messias”, 
ao ver Jesus logo o proclama “Filho de 
Deus e Rei de Israel” (Jo 1, 49), isto é, o 
Esperado, e tal como era esperado segundo 
a profecia de Natã (2 Sm 7, 14: “Eu serei 
para ele um pai e ele será para mim um 
filho”; 2 Sm 7, 12-13: “...manterei a tua 
descendência e consolidarei o seu reino... 
firmarei para sempre o seu trono régio...”).  

Mas diante da esperança, Jesus 
preanuncia desde logo a novidade a 
Natanael: “Hás-de ver coisas bem maiores 
que estas...” (Jo 1, 50). 

Pedro, como representante dos 
discípulos, é também o representante desta 
esperança messiânica em confronto com a 
novidade de Jesus, enquanto percorriam os 
caminhos poeirentos da Galileia e da 
Judeia. No Evangelho de Marcos, à 
pergunta de Jesus: “Quem dizeis vós que 
Eu sou?” (Mc 8, 29), Pedro responde 
simplesmente: “Tu és o Messias”.  

Mas qual era a ideia de messianismo 
que estava na cabeça dos discípulos?  

Na continuação imediata do relato fica 
evidente que este “és o Messias” dito por 
Pedro ainda está dentro do horizonte 
davídico da esperança messiânica, pois 
quando Jesus começa a “ensinar-lhes que o 
Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser 
rejeitado, e ser morto...” (Mc 8, 31), Pedro 
“chamou-o à parte e começou a repreendê-     
-lo” (Mc 8, 32), como que lembrando-lhe que 
o papel de Messias não era o de subir à 
cruz, mas o de subir ao trono “de seu pai 
David” e reinar com poder no renovado 
reino, redimido das suas divisões e liberto 
dos seus opressores.  

O messianismo davídico parecia cegar 
os olhos dos discípulos à Boa Nova de 
Jesus. Por isso, é neste contexto que 
escutamos da boca de Jesus as palavras 
mais duras dirigidas aos seus discípulos, 
representados em Pedro: “Põe-te atrás de 
mim, Satanás, porque os teus pensamentos 
não são os de Deus, mas os dos homens” 
(Mc 8, 33), ou seja, “estás a ser para mim 
uma força de bloqueio e divisão (Satanás…) 
no desenrolar da minha missão, porque me 
vês ainda com o olhar da esperança 
messiânica davídica (pensamentos dos 
homens...) e não com o olhar iluminado e 
novo do Espírito (pensamentos de Deus...)”. 

Mas um dos relatos mais significativos 
neste aspecto de revelar o horizonte 
davídico da esperança messiânica nos 
discípulos, é o dos filhos de Zebedeu, Tiago 
e João, que, convencidos de que Jesus iria 
instaurar um reino terreno, lhe pedem para 
ser os seus mais directos colaboradores 
quando   chegasse   a  hora  de  repartir  os   
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