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mentos (Mt 10, 1). Isto é o que faz a Igreja, 
quando hoje em dia um Sacerdote 
encarregado diz sobre uma pessoa a 
oração de exorcismo; antes, porém, deve 
excluir-se que se trata de um fenómeno 
psíquico (este assunto pertence à especiali-
dade de psiquiatria). No exorcismo está em 
questão a defesa contra a tentação e a 
opressão, e a libertação do poder do mal. 

 

(YOUCAT - Catecismo Jovem  
                  da Igreja Católica, n.º 273) 

____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Igreja) 
 

É verdade que, quando saímos à rua, 
pode acontecer-nos o mesmo que a 
qualquer outra pessoa: um acidente. Mas 
prefiro mil vezes uma Igreja acidentada a 
uma Igreja doente. 

(El Jesuíta: Conversaciónes Con el Cardenal           
Jorge Bergoglio, S.J. – 2010) 

____________________________________________ 

Sabias que... 
 

Pastores de Israel 
 

O filho menor da família era o 
encarregado de cuidar do rebanho.  

O vestido de um jovem pastor consistia 
numa simples túnica de algodão com um 
cinto de couro. Leva também um manto de 
pêlo de camelo que lhe dá calor e lhe serve 
como impermiável. Pela noite usa-a como 
manta.  

Usa uma bolsa de couro. A mãe coloca-
-lhe no pão, queijo, amêndoas, pistácios e 
azeitonas. Foi dentro de um destes sacos 
que David tinha colocado as cinco pedras 
aquando do desafio contra Golias (1 Sam 
17, 40). 

Também traz consigo uma bilha plana 
de cerâmica com azeite para untar o pão. 

 
 

 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

– Estudantes da Instrução Primária: S.Carlos 
Magno (que fundou numerosas escolas nos seus 

reinos); St.º Expedito (que ajuda os cábulas a 

passar nos exames). S.João Baptista de La 
Salle; S. João Bosco; S. Nicolau (Padroeiro 

das crianças); St.ª Ângela; St.ª Catarina de 
Alexandria.  

– Estudantes do Ensino Secundário:  S. 
Jerónimo (erudito tradutor da Bíblia); S. Luís 
Gonzaga; St.ª Catarina de Alexandria; 
St.ª Úrsula (por ser  padroeira da Universidade 

de Sorbonne); S. Gregório Magno; S. Tomás 
de Aquino. 

– Exames:  St.º Expedito; S. José de 
Cupertino.  
____________________________________________ 

Morrer bem! 
 

Muitos põem toda a sua esperança em 
morrer bem. Não sei que sentido dás a esta 
frase: “morrer bem”. Será que é morrer sem 
dor? Morrer com uma doença breve? Morrer 
rodeado pelos teus pais? Morrer bem é, 
sobretudo, morrer com a consciência tran-
quila, sem angústias espirituais que são 
muito mais torturantes do que as dores 
físicas. Morrer bem é morrer em paz com 
Deus e com os outros, é morrer de tal 
maneira que todos sintam a tua morte e 
ninguém tenha motivo para se alegrar com 
ela. Por isso, o principal não é morrer bem, 
mas sim viver bem. Deve ser muito triste 
chegar ao fim da vida arrastando atrás de si 
uma cadeia de ódios, de amarguras causa-
das aos que nos rodearam, de injustiças 
para com todos, de egoísmos e outras 
coisas parecidas. Pelo contrário, chegar à 
hora da morte com a consciência de ter 
cumprido o nosso dever durante a vida, com 
a segurança de ter vivido bem, é o que con- 
 

 

verte o momento da morte num passar da 
vida, (com minúscula), à Vida, (com 
maiúscula), dos braços dos homens para os  
braços de Deus. E isto não pode ser 
desagradável nem doloroso. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 21 – S. Anselmo (Bispo e Doutor da Igreja); 

Dia 23 – S. Jorge (Mártir)  e  
               S. Adalberto (Bispo e Mártir). 

____________________________________________ 

Automóveis com 

“nomes feios” 
 

Trocadilhos involuntários, fonética e 
significados próprios de cada língua trocam 
voltas a muitas marcas de automóveis. 

Gastam os fabricantes de automóveis 
milhões de euros no desenvolvimento de 
novos modelos, mais ou menos evoluidos, 
mas quando se trata de dar o nome à 
“criança” tropeçam na globalização. 
Denominações aparentemente inocentes 
tornam-se um pesadelo para o pessoal do 
marketing quando a língua-mãe do cliente 
lhes dá outros significados. 

O caso mais recente é o do gigante 
indiano Tata (também proprietário da Jaguar 
e da Land Rover) que decidiu batizar de 
Zica o seu mais recente citadino – o 
futebolista Lionel Messi era o rosto da 
campanha publicitária.  Mesmo grafado de 
forma diferente, tornou-se evidente a 
semelhança fonética com o vírus zika que 
está a assustar o Mundo. A marca estuda 
agora novo nome. 

Na próxima edição apresentaremos 
mais casos. 

                      (Jornal de Notícias, 04/02/2016) 
____________________________________________ 

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 

IV Dom. da Páscoa 
 

Este 4º Domingo de Páscoa é chamado 
do Bom Pastor, porque todos os anos temos 
um trecho do Evangelho do Bom Pastor 
tirado do capítulo 10.º de São João.  

Este Domingo, é também o dia mundial 
de oração pelas vocações. «Dar-vos-ei 
pastores…» A promessa do Senhor não 
falha, mas Ele conta com a nossa 
colaboração. Em particular, faltam-nos 
sacerdotes. Reconheçamos que a culpa é 
de todos nós e ponhamos o que falta da 
nossa parte.  

Com a nossa oração, respondamos ao 
apelo de Jesus: «A messe é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, 
ao Dono da messe que mande 
trabalhadores para a sua messe» (Lc 10, 2). 
____________________________________________ 

Introdução 

 

A partir do século III d.C. (não antes), 
aparece frequentemente nas catacumbas, a 
imagem do Cristo pastor, com uma ovelha 
às costas, ou rodeado pelo rebanho. É uma 
cena que pretende representar a confiança 
e a serenidade com que o crente atravessa 
o vale escuro da morte, seguro, ou 
conduzido pelo seu Senhor. 

Mas não é apenas no momento em que 
deixa este mundo que o discípulo se 
entrega nos braços do seu Pastor. Aquele é 
apenas o último, quando é claro que todos 
os que durante a vida se assumiam como 
pastores, mas pregavam doutrinas opostas 
às de Cristo, eram na realidade apenas 
mercenários, vendedores de ilusões. No 
momento decisivo são obrigados a declarar 
a sua incapacidade em socorrer. 

O discípulo aceita deixar-se acom-
panhar pelo Bom Pastor em cada momento 
da sua vida. 

Deixar-se transportar, é uma escolha 
menos cómoda do que parece. Pressupõe a 
coragem de confiar a própria vida a Cristo, 
sem se deixar tomar pelo pavor quando não 
se compreende para onde Ele vai e para 
onde Ele quer  conduzir.  Significa  também  

 

 

 

 

resistir às lisonjas dos pseudo-pastores que 
na realidade são ladrões e salteadores, cujo 
único objectivo (muitas vezes nem mesmo 
consciente) é a afirmação de si próprio, a 
procura do próprio interesse. 
      Pois é. É belo deixar-se levar, mas por 
quem? Ora bem: Com Jesus Cristo, o Bom 
Pastor, não temos medo. 

- A afirmação é do Salmista: Mesmo se 
for conduzido por vales escuros não temerei 
nenhum mal. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 13, 14.43-52)  

 
Monição:  
 

Os Actos dos Apóstolos falam-nos hoje dos 
primeiros cristãos que anunciam o acontecimento da 
ressurreição aos seus irmãos de religião hebraica; 
contudo só um pequeno grupo aceitará a sua 
mensagem. Encontram, pelo contrário, grandes 
opositores da nova forma de vida que surgiu a partir do 
que aconteceu com Cristo Jesus, assassinado pelos 
homens, mas ressuscitado por Deus.  

 
Leitura 

 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 

Naqueles dias, 14Paulo e Barnabé seguiram de 
Perga até Antioquia da Pisídia. A um sábado, entraram 
na sinagoga e sentaram-se. 43Terminada a reunião da 
sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos 
seguiram Paulo e Barnabé, que nas suas conversas 
com eles os exortavam a perseverar na graça de Deus. 
44No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade 
para ouvir a palavra do Senhor. 45Ao verem a multidão, 
os judeus encheram-se de inveja e responderam com 
blasfémias. Corajosamente, 46Paulo e Barnabé declara-
ram: «Era a vós que devia ser anunciada primeiro a 
palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não 
vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os 
gentios, 47pois assim nos mandou o Senhor: ‘Fiz de ti a 
luz das nações, para levares a salvação até aos 
confins da terra’». 48Ao ouvirem estas palavras, os 
gentios encheram-se de alegria e glorificavam a 
palavra do Senhor. Todos os que estavam destinados 
à vida eterna abraçaram a fé 49e a palavra do Senhor 
divulgava-se por toda a região. 50Mas os judeus, 
instigando algumas senhoras piedosas mais distintas e 
os homens principais da cidade, desencadearam uma 
perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos 
do seu território. 51Estes, sacudindo contra eles o pó 
dos seus pés, seguiram para Icónio. 52Entretanto, os 
discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito 
Santo. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não é difícil de proclamar. 
Contudo, ela contém algumas palavras 
pouco comuns, sobretudo nomes geográ-
ficos que deves saber pronunciar, tais 
como, Pe(é)rga, Antioquia (não Antióquia), 
Pisídia, Icónio, prosélitos, perseverar (não 
perzeverar), blasfémias, corajosamente, 
declararam, instigando, desencadearam...                    
      Trabalhem-se, (para que se saiam bem) 
isoladamente, estas palavras.  
 
Comentário: 
 

Para além da reacção dos judeus ao 
discurso kerigmático de São Paulo na 
sinagoga de Antioquia da Pisídia, a atitude 
perante a rejeição e a perseguição: 
«estavam cheios de alegria e do Espírito 
Santo» (v. 42), duas notas distintivas da 
vida dos primeiros cristãos, que São Lucas 
não se cansa de sublinhar. 

V.14 – «Perga», cidade da Panfília, 
região a Sul da península da Anatólia 
(Turquia actual), entre a Lícia e a Cilícia. 
Ficava a uma dúzia de quilómetros do porto 
de Atália (Act 14, 25). Estamos na primeira 
viagem de São Paulo, que decorreu entre 
os anos 45 e 49. «Antioquia da Pisídia», 
distinta da célebre Antioquia da Síria, donde 
Paulo saíra para esta missão com Barnabé 
e seu sobrinho João Marcos. A cidade 
ficava na estrada que ligava Éfeso ao 
Oriente, a uns 160 km a Norte de Perga e a 
1200 metros de altitude. Para aqui 
chegarem tiveram que subir as altas mon-
tanhas do Tauro, por caminhos abruptos e 
infestados de salteadores (2 Cor 11, 24), 
circunstância esta que bem podia ter 
influído para que o jovem Marcos, o futuro 
Evangelista, colaborador de Pedro e de 
Paulo, tenha desistido de prosseguir em tão 
duro e arriscado plano apostólico (v. 13). 
«Entraram na sinagoga e sentaram-se»: o 
texto suprime a intervenção de São Paulo, 
que lhe foi facilitada, como visitante 
categorizado (15-42).  

V.43 «Perseverar na graça de Deus», 
isto é, no dom de Deus que nos justifica, o 
que se consegue através duma adesão total 
e firme a Jesus Cristo (Act 11, 23). 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  17 de Abril   –  IV Domingo da Páscoa  –  (Ano C) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Carlos    Fernanda Costa    

Avisos Carla Sousa    Luís Miguel    

Admonição         

1.ª Leitura Ermelinda Pinheiro Joana Gomes Vera Moura Eulália Gonçalves Glória Martins Lúcia Gomes Susana Moreira Bárbara Brito 

2.ª Leitura Rui Cardoso Ana Isabel Manuel Bessa Ricardo Brito João Miguel Rosa Armanda Fernando Santos Manuel Per.ª 

Oraç.  Fiéis Joaquim Mendes Lurdes Neto (Catequese) Isabel Matos Paula Carvalho Marta Pinheiro Lurdes Almeida Elsa Ferreira 

Ação Graças         

Suplente Alexandra Brito    Jacinta Carneiro    
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V.47 – Cf. Is 49, 6: de acordo com o 
anúncio profético, a Igreja, desde os tempos 
apostólicos, é constituída na grande maioria 
por fiéis que vieram do paganismo. 

V.51 – «Sacudindo o pó dos seus 

pés». Mt 10, 14. Os judeus, ao deixarem 
uma terra pagã para entrarem na Palestina, 
tinham o costume de sacudir o pó dos pés e 
do calçado a fim de não contaminarem a 
Terra Santa. Este gesto dos Apóstolos era 
como dizer aos judeus incrédulos que, pelo 
facto de não aceitarem Jesus, se equipara-
vam aos pagãos e contraíam uma gravíssi-
ma responsabilidade moral.  
____________________________________________

Salmo Responsorial 
Sl 99 (100), 2.4.5.6.11.12.13b (R. 3c ou Aleluia) 

 

Monição:  
 

Unidos a Cristo, o Bom Pastor, formamos um só 
corpo, somos o povo de Deus. 

 

Refrão:     Nós somos o povo de Deus, 
somos as ovelhas do seu rebanho. 

 

Ou:            Nós somos o povo do Senhor; 

       Ele é o nosso alimento. 
 

Ou:             Aleluia. 
 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 
servi o Senhor com alegria, 
vinde a Ele com cânticos de júbilo. 
 
Sabei que o Senhor é Deus, 
Ele nos fez, a Ele pertencemos, 
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. 
 
O Senhor é bom, 
eterna é a sua misericórdia, 
a sua fidelidade estende-se de geração em geração. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Ap 7, 9.14b-17) 

 

Monição:  
 

Na segunda leitura, João descreve-nos uma visão 
apocalíptica, a qual revela a universalidade da 
salvação. Todos são recebidos na nova realidade 
instaurada pelo Cordeiro, já que foram superadas todas 
as fronteiras. Já não haverá divisão nem rechaço, 
porque em Jesus Cristo fomos todos recebidos como 
irmãos. Com a força do Espírito, todos os baptizados 
fazem transparecer Jesus ressuscitado e tornam-se no 
mundo instrumentos de paz e de unidade.  

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

9Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém 
podia contar, de todas as nações, tribos, povos e 
línguas. Estavam de pé, diante do trono e na presença 
do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas 
na mão. 14bUm dos Anciãos tomou a palavra para me 
dizer: «Estes são os que vieram da grande tribulação, 
os que lavaram as túnicas e as branquearam no 
sangue do Cordeiro. 15Por isso estão diante do trono de 
Deus,  servindo-O  dia  e  noite no seu templo.  Aquele  

 

que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda. 
16Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o 
vento ardente cairão sobre eles. 17O Cordeiro, que está 
no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às 
fontes da água viva. E Deus enxugará todas as 
lágrimas dos seus olhos». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Quando aparece uma enumeração, como 
nesta 2.ª Leitura, em "nações, tribos, povos e 
línguas", há breves cesuras antes de cada 
palavra. Sobretudo, é muito importante proclama-
res devagar. Lembra-te, Leitor, que entre o 
ouvido e o entendimento do ouvinte, há um longo 
caminho a percorrer. 

De resto a leitura não é difícil, basta que 
tomes atenção a algumas palavras: Anciãos / 
tribulação / branquearam / abrigá-los-á / 
enxugará / e outras. 

 

Comentário: 
 

A Leitura é extraída da visão conso-
ladora da imensa multidão triunfante, 
resgatada das tribulações iminentes, que se 
verão desencadeadas com a abertura do 
sétimo selo (8, 1), o qual dá origem ao 
septenário das trombetas e este ao das sete 
taças cheias das sete pragas, prelúdio da 
vitória de Cristo sobre as forças do mal e da 
glorificação da Igreja, com que culmina o 
Apocalipse. 

V.14 – «A grande tribulação». Tanto 
se pode tratar duma perseguição aos 
cristãos mais violenta no fim dos tempos, 
como das perseguições e das tribulações 
em geral no curso da história da Igreja. Mas 
é provável que o autor tenha presente, em 
primeiro plano, as violentas perseguições de 
Nero e Domiciano, muito embora engloban-
do nestas todas as outras. A «multidão 
incontável de todas as nações tribos e 
línguas» de bem-aventurados acrescenta-se 
àquele número simbólico de 144.000 dos v. 
3-8, correspondente ao resultado da 
multiplicação de 12.000 pelas 12 tribos de 
Israel: a exactidão matemática denuncia o 
valor simbólico do número, que bem pode 
designar os cristãos procedentes do 
judaísmo e poupados às calamidades que 
acompanharam a destruição de Jerusalém e 
do estado judaico.  

«Branquearam as suas túnicas no 

Sangue do Cordeiro». «Não se designam 
só os mártires, mas todo o povo da Igreja – 
comenta Santo Agostinho –, pois não disse 
que lavaram as suas túnicas no seu próprio 
sangue, mas no Sangue do Cordeiro, isto é, 
na graça de Deus, por Jesus Cristo Nosso 
Senhor, conforme está escrito: ‘e o Seu 
Sangue purifica-nos’ (1 Jo 1, 7)». Notar o 
paradoxo: Sangue que branqueia, pois não 
é um sangue qualquer, mas o Sangue 
Redentor  do  Cordeiro oferecido em sacrifí- 

 

cio, não se tratando, pois, duma lavagem 
material.  

V. 15-17 –  Temos aqui uma maravilho-
sa alusão à Liturgia Celeste e à felicidade 
eterna, em que participam os que deram a 
vida por Cristo. Notar mais um paradoxo: o 
Cordeiro que é Pastor. É Jesus que, dando 
pelos seus a vida como cordeiro de 
sacrifício, se torna o Pastor que conduz às 
nascentes da vida divina. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 10, 14) 
 

 
Monição:  
 

No Evangelho de hoje Jesus apresenta-Se como o 
Pastor que cuida das suas ovelhas. Jesus é o Pastor 
universal que a todos chama para que venham fazer 
parte do rebanho escatológico, este rebanho dos que 
assumem, como Ele, a esperança do Reino de Deus. 

 

Refrão:  Aleluia, Aleluia! 
 

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor: 
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 10, 27-30) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segun-

do São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus: 27«As minhas 
ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas 
ovelhas e elas seguem-Me. 28Eu dou-lhes a vida eterna 
e nunca hão-de perecer e ninguém as arrebatará da 
minha mão. 29Meu Pai, que Mas deu, é maior do que 
todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. 
30Eu e o Pai somos um só». 

 

Palavra da Salvação 
 

Comentário: 
 

Estas palavras de Jesus fazem 
referência à parábola do pastor e do ladrão 
(v.1-6) e são dirigidas aos incrédulos judeus 
que intimam o Senhor a declarar-lhes 
abertamente se é ou não o Messias. Jesus 
censura-os pela sua falta de fé, «vós não 
credes, porque não sois das minhas 
ovelhas!» (v. 26). Falta-lhes docilidade, 
humildade e amor.  

V.28 – «Nunca hão-de perecer», 
contanto que estas queiram continuar a ser 
ovelhas que não deixam o Pastor; o Pai é 
suficientemente poderoso para as defender 
de qualquer perigo.  

V.30 – «Eu e o Pai somos um só». É a 
resposta mais clara e categórica aos seus 
inimigos. Jesus aparece não só a afirmar a 
sua identidade da natureza com o Pai (em 
grego, uma só coisa – pois é a forma 
neutra), mas também indica a distinção 
pessoal,  ao dizer somos.  Os judeus enten- 
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dem as palavras de Jesus melhor que os 
arianos de todos os tempos, considerando 
que Ele reivindica para Si a divindade, por 
isso o querem apedrejar (v. 31). Esta 
afirmação de Jesus situa-se no centro e no 
eixo de duas afirmações categóricas da sua 
divindade: 1, 1; 20, 28. Se não fosse verda-
de, Jesus devia ser apedrejado (v. 31). Ele 
defende-se à maneira rabínica com um 
argumento a fortiori (v. 35-36), sem tirar 
nada ao que disse, mas reforçando-o: «para 
que saibais que o Pai está em Mim e Eu 
estou no Pai» (v. 38).  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Para que os ministros e os fiéis da santa Igreja 

escutem sempre a voz do Bom Pastor 
e O sigam com prontidão e confiança, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Para que Deus conceda a paz ao mundo inteiro, 

sacie os que têm fome e sede de justiça 
e Se revele aos que ainda O não conhecem, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Para que os jovens que o Bom Pastor chama a      
       segui-l’O, 

servindo o seu rebanho como Ele serviu, 
saibam abrir os seus corações ao dom do Espírito, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Para que Deus enxugue as lágrimas dos que      
       sofrem, 

dos doentes, dos moribundos e dos aflitos, 
e o Bom Pastor os leve às fontes da água viva, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que os fiéis desta nossa assembleia 

sigam a Cristo com amor e fidelidade 
e reconheçam a voz do Bom Pastor, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Os Papas 
(De São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Leão I” –  (...cont.)  

(440 – 461) 

 

De acordo com o “Liber Pontificalis” 
(livro dos papas), Leão era filho de Quintia-
nus e nasceu no final do século IV na região 
da Toscana. Viveu em Roma desde a sua 
juventude, onde, ainda novo, foi agregado 
ao clero romano, chegando a obter o grau 
de diácono. 

Após a morte do pontífice Sisto III, a 
quem prestou serviços, Leão I não se 
encontrava em Roma, mas este facto não 
impediu a sua nomeação para sucessor. 
Homem de grandes qualidades, entre as 
quais se salientam a humildade, a modés-
tia, a piedade e a total falta de ambição, 
recebeu a notícia da sua eleição ao Trono 

de São Pedro com grande  coragem  e  che- 

Jesus mais não era, afinal, que um homem 
especial... quando muito, um profeta.  

Esta desilusão é evidente no relato dos 
companheiros a caminho de Emaús, que 
voltavam desalentados à sua vida antiga 
depois de terem aderido iludidos a um falso 
Messias: “Jesus de Nazaré, profeta 
poderoso em obras e palavras diante de 
Deus e de todo o povo; os sumos 
sacerdotes e os nossos chefes entregaram-        
-no para ser condenado à morte e 
crucificado. Nós esperávamos que fosse Ele 
o que viria libertar Israel, mas com tudo isto 
já lá vão três dias desde que se deram 
estas coisas...” (Lc 24, 19-21).  

Os discípulos esperavam em Jesus a 
realização da promessa messiânica de 
cunho davídico, cujo sinal visível seria a 
libertação e reunificação política de Israel 
(At 1, 6), e Jesus morreu sem subir ao 
trono. Por isso, o máximo que lhe chamam 
é “profeta poderoso”, pois a sua morte 
provara não ser Messias.  

Para quem esperava um Messias que 
pelo poder alcançasse a riqueza e o 
sucesso, um “Messias crucificado é um 
escândalo” (1 Cor 1, 23) e a morte era um 
fracasso incompreensível. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

 Não deixes que a calúnia te perturbe. 
Sempre estarás sujeito à calúnia. Mas sabe 
superá-la, vivendo de tal forma que o 
caluniador nunca tenha razão. Nunca uses 
as armas do caluniador. Nunca entres no 
seu jôgo.  Nunca o magoes.Perdoa sempre. 
Nunca dês hipoteses para que o caluniador 
alguma vez tenha razão. Sabe viver feliz. 
____________________________________________ 

Exorcismo da Igreja 
 

Pratica a Igreja ainda hoje o exorcismo? 
Em cada celebração batismal o 

chamado “pequeno exorcismo”, uma oração 
em que o batizando é libertado do mal e 
fortalecido contra as forças que Jesus 
venceu. O “grande exorcismo” é uma 
oração de plenipotência de Jesus, através 
da qual um cristão batizado é retirado, na 
força de Jesus, da influência e da violência 
do mal; só raramente, e após um exame 
rigoroso, é utilizado na Igreja. 

O que é apresentado como “exorcismo” 
nos filmes de Hollywood não corresponde 
geralmente à Verdade de Jesus e da Igreja. 
Jesus expulsou demónios, pois tinha 
poderes sobre as forças e os poderes maus, 
e podia libertar as pessoas deles; Ele deu 
aos Apóstolos «poder de expulsar espíritos 

impuros e de curar todas as doenças e sofri- 

gou a Roma 40 dias depois, tendo sido 
sagrado a 29 de Setembro de 440. 

Enquanto Sumo Pontífice tinha como 
principal objectivo manter a unidade da 
Igreja e, por isso, durante o seu papado 
dedficou-se com grande empenho ao 
combate das heresias dos maniqueus, dos 
priscilianos dos pelagianos e dos eutiquia-
nos.  

Leão I censurou fortemente os sacer-
dotes, diáconos e clérigos que tinham 
aderido à doutrina do monge Pelágio, no 
sentido de obrigar a renunciar publicamente 
e pelagianismo, uma doutrina que minimi-
zava o papel da graça divina e insistia na 
eficácia do esforço pessoal. 

O Maniqueísmo foi outra das doutrinas à 
qual Leão se opôs. 

A história deste Papa, São Leão I, 
continuará no próximo número (390) do 
Jornal do Leitor. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
  

A Caminhada dos Discípulos 
 

37 –  O Fracasso da Morte  
 
 

A morte de Jesus motivou nos 
discípulos um misto de três sentimentos 
profundos: tristeza, medo e desilusão.  

Tristeza porque amavam Jesus verda-
deiramente; tinham feito com Ele a 
experiência de alguém único, como jamais 
algum deles havia encontrado. Amavam 
Jesus, e a sua amizade ficou mergulhada 
numa profunda tristeza (Lc 24, 17).  

Medo porque os discípulos sofreriam a 
mesma sorte do Mestre, caso dessem nas 
vistas. Foi por medo de sofrer a mesma 
sorte que Pedro o negou (Mt 26, 69-75). E 
João é claro ao dizer este medo: “Ao 
anoitecer daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas as portas do 
lugar onde os discípulos se encontravam, 
com medo das autoridades judaicas...” (Jo 
20, 19).  

Mas o maior sentimento era a 
desilusão. Eles que haviam aderido a 
Jesus na esperança de ser ele o Messias 
fazem agora a experiência mais radical de 
que se enganaram, pois Jesus morrera sem 
subir ao trono e sem reunificar as doze 
tribos do Reino de David. Assim, o coração 
da promessa messiânica ficava por cumprir.  
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