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de que Jesus era o Messias, mas estavam 
ainda  totalmente  presos  pela  ideia de um 
Messias Rei, da linhagem do Rei David, que 
se revelaria com poder e restabeleceria pela 
força o trono real em Jerusalém, expulsando 
os romanos e matando todos os pecadores 
e impuros.  

Mas, como se não bastasse Jesus 
caminhar permanentemente com pecadores 
e impuros, acabou por morrer com as 
costas chagadas numa cruz romana, e sem 
subir ao trono! Foi o maior balde de água 
fria das suas vidas…  

Todos se dispersaram, foram cada um 
para seu lado, regressando à vida que 
tinham deixado cerca de três anos antes, 
porque tudo acabara na desilusão e nada 
mais sobrava que a tristeza. Pelo menos era 
o que parecia… 
____________________________________________ 

Automóveis com 

“nomes feios” 

Outros casos bicudos: 
 

O Rexina que era Rexona 
 

Apesar de o primeiro sabonete Rexona 
ter sido lançado nos Estados Unidos em 
1908, em Portugal manteve a denominação 
Rexina durante muitas décadas. Uma 
denominação que, assinale-se, não era um 
exclusivo português. 

Na próxima edição apresentaremos 
mais casos. 

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

Felizes os que... 

“Felizes os que têm o coração puro, 
porque verão a Deus”. É difícil poder afirmar 
com segurança que temos o coração puro. 
Sempre se aninham nele instintos 
humilhantes e inclinações perversas – é-nos  

 

 

tão natural criticar os outros, pensar mal 
deles, interpretar mal os seus actos, 
desconfiar das suas intenções! Há no nosso 
coração uma carga de soberba e de 
agressividade que se manifestam frequente-
mente no nosso modo de proceder e no 
nosso trato com os outros. Mas os que têm 
um coração puro, os que são simples de 
coração, os que não têm malícia nem a 
atribuem aos outros, os que têm o coração 
limpo e vêem todas as coisas com limpidez, 
esses, sim, verão a Deus. Se não vês a 
Deus com mais frequência, não será porque 
não tens o coração suficientemente limpo? 
Porque o coração manchado é o que 
mancha o olhar da alma e com o olhar 
manchado é impossível chegar a ver a 
divindade. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Experiências religiosas) 
 

É isto a experiência religiosa: o espanto 
de nos encontrarmos com alguém que nos 
espera. 

(El Jesuíta: Conversaciónes Con el Cardenal 

Jorge Bergoglio, S.J. – 2010) 
____________________________________________ 

Sabias que... 

A festa das sete semanas 
 

A festa de Pentecostes tem um 
antecedente no antigo Israel: a festa das 
colheitas, sere semanas depois de ter sido 
feita a primeira colheita da cevada. 

Entre os seus elementos religiosos 
destacava a recordação da Aliança que 
Deus selou com o seu povo no Monte Sinai. 
Também era a festa agricola da colheita. 

Durante esta festa acudiam a Jerusalém 
multidões de judeus que viviam fora de 
Israel. 
 

De Parabéns 

 

Depois de amanhã, Terça-feira, dia 17 
de Maio, está de Parabéns pelo seu 
aniversário natalício, o Leitor da Paróquia 
de Figueiró, António Martins, a quem o 
Jornal do Leitor deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Não te esqueças do teu aniversário. O 
dia de anos é uma oportunidade maravilho-
sa para te renovares, rejuvenesceres e 
fazeres a tua festa. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Sabes que animal é primeiro branco, 
depois preto, branco outra vez, preto 
novamente...? 

– É um pinguim a caír pelas escadas 
abaixo. 

______________________ 
 

No alto mar, um peixe curioso pergunta 
a outro: 

– O que é que o teu pai faz? 
O outro responde: 
– Nada. 

______________________ 
 

Muito nervoso, o cliente grita: 
– Empregada, esta sopa sabe a 

inseticida! 
A empregada responde, inconformada: 
– O cliente nunca está satisfeito! 

Quando tem mosca, reclama. Quando toma-
mos uma providência, reclama também! 
____________________________________________ 

                O que é que a galinha foi     

A Fechar:           fazer à igreja? 

– Foi assistir à Missa do Galo. 
 

Dom. de Pentecostes 
 

«Fez-se ouvir então subitamente, lá do 
Céu, um rumor semelhante a forte rajada de 
vento, que encheu toda a casa onde se 
encontravam». Assim começa a narração 
do Pentecostes nos Actos dos Apóstolos. 

Deus surpreende-nos sempre sobre o 
momento e o modo com que intervém na 
história humana, para nos enriquecer de 
dons. 

Celebramos com alegria a vinda do 
Espírito Santo no Cenáculo e pedimos que 
desça também abundantemente sobre cada 
um de nós. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Os fenómenos naturais que mais 
impressionam a fantasia do homem – o 
fogo, o relâmpago, o furacão, o terramoto, 
os trovões (Êx 19,16-19) –  são usados na 
Bíblia para contar as manifestações de 
Deus. 

Também para apresentar a efusão do 
Espírito do Senhor, os autores sagrados 
recorreram a imagens. Disseram que o 
Senhor é sopro de vida (Gn 2, 7), chuva que 
rega a terra e transforma o deserto num 
jardim (Is 32, 15; 44, 3), força que dá de 
novo a vida (Ez 37, 1-14), ribombo do céu, 
vento que desce impetuoso, fragor, línguas 
à maneira de fogo (Act 2, 1-3). São todas 
imagens vigorosas que sugerem a ideia de 
uma imensa explosão de força. 

Onde chega o Espírito acontecem 
sempre perturbações e transformações 

radicais: caem barreiras, abrem-se portas, 
tremem todas as torres construídas pela 
mão do homem e projectadas pela «sabe-
doria deste mundo», desaparece o medo, a 

passividade, o quietismo, desenvolvem-se 
iniciativas e fazem-se escolhas corajosas. 

Quem anda insatisfeito e aspira à 
renovação do mundo e da pessoa, pode 
contar com o Espírito: nada resiste à sua 
força. 

Um dia o profeta Jeremias questionou-      
-se desencorajado: «Pode um etíope mudar  

 

 

 

a sua própria cor, ou um leopardo as pintas 
da sua pele? E vós, como poderíeis praticar 
o bem, se fostes instruídos na maldade? (Jr 
13, 23). Sim –  pode responder-se –  todo o 
prodígio é possível onde irrompe o Espírito 
de Deus. 

–  Na verdade, o Espírito do Senhor 
enche o universo e renova a face da terra. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 2, 1-11)  

 

Monição:  
 

São Lucas conta-nos, com toda a simplicidade, a 
vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os 
Apóstolos, reunidos em oração no Cenáculo. 

Cheio do Amor de Deus, Pedro apressa-se a dar 
testemunho da divindade de Cristo às muitas pessoas 
que tinham acorrido ali, convidando-as à conversão. 

 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

1Quando chegou o dia de Pentecostes, os 
Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. 
2Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor 
semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a 
casa onde se encontravam. 3Viram então aparecer uma 
espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e 
poisou uma sobre cada um deles. 4Todos ficaram 
cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras 
línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se 
exprimissem. 5Residiam em Jerusalém judeus 
piedosos, procedentes de todas as nações que há 
debaixo do céu. 6Ao ouvir aquele ruído, a multidão 
reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os 
ouvia falar na sua própria língua. 7Atónitos e 
maravilhados, diziam: «Não são todos galileus os que 
estão a falar? 8Então, como é que os ouve cada um de 
nós falar na sua própria língua? 9Partos, medos, 
elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da 
Capadócia, do Ponto e da Ásia, 10da Frígia e da 
Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de 
Cirene, colonos de Roma, 11tanto judeus como 
prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar 
nas nossas línguas as maravilhas de Deus». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura está cheia de movimento e tem 
expressões muito fortes que requerem uma boa 
dicção. Se tiveres dificuldade em ler o nome dos 
povos, pergunta primeiro a quem saiba, mas não 
digas “mêdos”, em vez de mèdos. Também não 
digas do “Porto” e da Ásia, em vez do Ponto e da 
Ásia. Nem digas da “Frígida” e da Panfilia, em 
vez da Frígia e da Panfília. 

 

 

Comentário: 
 

V.1 – «Pentecostes» significa, em 
grego, quinquagésimo (dia depois da 
Páscoa). Os Judeus chamavam-lhe festa 
das Semanas (em hebraico, xevuôth, sete 
semanas depois da Páscoa). Era uma festa 
em que se ofereciam a Deus as primícias 
das colheitas, num gesto de acção de 
graças. Mais tarde, os rabinos também lhe 
deram o sentido da comemoração da 
promulgação da Lei no Sinai. 

V.3 – «Línguas de fogo que se iam 

dividindo». O fogo toma esta forma talvez 
para significar o dom das línguas. Esta nova 
divisão das línguas tem a finalidade de unir 
os homens numa mesma fé e não de os 
separar com aquela divisão das línguas de 
que se fala no Génesis (11, 1-9). 

V.4 – «Começaram a falar outras 

línguas». Jesus tinha anunciado este 
prodígio, até então desconhecido (Mc 16, 
17). Trata-se de um fenómeno sobrenatural, 
não do simples fenómeno de exaltação. No 
entanto, não há total acordo entre os 
exegetas para explicar o milagre das 
línguas do Pentecostes. A explicação mais 
habitual é que os Apóstolos falaram então 
verdadeiros idiomas novos (Mc 16, 17), mas 
em Actos não se fala de línguas novas 
(kainais), como em Marcos, mas de línguas 
diferentes. Alguns dizem que o milagre 
estava nos ouvintes que ouviam na própria 
língua das terras donde vinham (v. 8) aquilo 
que os Apóstolos diziam em aramaico. 
Outros, especialmente nos nossos dias, põe 
este milagre em relação com o dom das 
línguas, ou glossolalia, carisma de que se 
fala em 1 Cor 14, 2-33: seria um tipo de 
oração extática, especialmente de louvor, 
em que se articulavam sons ininteligíveis 
(algo parecido com aquele fenómeno 
místico a que Santa Teresa de Jesus chama 
«embriaguez espiritual, júbilo místico»); 
sendo assim, o que aconteceu de particular 
no dia do Pentecostes, foi que não era 
preciso um intérprete (como em 1 Cor 14, 
27-28) para que os ouvintes entendessem o 
que diziam os Apóstolos: os ouvintes de boa 
fé receberam o dom de interpretar o que os 
Apóstolos  diziam,  ao  passo  que  os  mal  
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dispostos diziam que eles estavam ébrios 
(v. 13). De qualquer modo, em Actos nunca 
se diz que a pregação de Pedro (v. 14-36) 
foi em línguas; o discurso aparece como 
posterior a este fenómeno referido no v. 4. 

V. 9-11 – Temos aqui uma vasta 
referência às diversas procedências dos 
judeus da diáspora: uns teriam mesmo 
vindo em peregrinação, outros seriam 
emigrantes que se tinham fixado na 
Palestina. De qualquer modo, esta 
enumeração bastante exaustiva e ordenada 
(a partir do Oriente para Ocidente) põe em 
evidência a universalidade da Igreja, que é 
católica logo ao nascer, destinada a todos 
os homens de todas as procedências, 
manifestando-se esta catolicidade na 
capacidade que todos têm para captar e 
aderir à pregação apostólica. Por outro lado, 
também a unidade da Igreja se deixa ver na 
única mensagem e no único Baptismo que 
todos recebem; como se lê na 2.ª Leitura de 
hoje, (v. 13) «a todos nos foi dado beber um 
único Espírito». 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 103 (104), 1ab.24ac.29bc-30.31.34 (R. 30 

 

Monição:  
 
A Liturgia convida-nos a entoar, neste 

momento, um hino formosíssimo ao Criador. 
Seguindo o esquema da Criação, o autor 

sagrado vai enriquecendo o texto com belas imagens. 
Oremos cheios de confiança: Mandai, Senhor, o Vosso 
Espírito e renovai a terra.  

 

Refrão:  Enviai, Senhor, o vosso Espírito 

            e renovai a face da terra. 
 

Ou:        Mandai, Senhor o vosso Espírito, 
              e renovai a terra. 

 
 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 
Senhor, meu Deus, como sois grande! 
Como são grandes, Senhor, as vossas obras! 
A terra está cheia das vossas criaturas. 
 
Se lhes tirais o alento, morrem 
e voltam ao pó donde vieram. 
Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida 
e renovais a face da terra. 
 
Glória a Deus para sempre! 
Rejubile o Senhor nas suas obras. 
Grato Lhe seja o meu canto 
e eu terei alegria no Senhor. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura 
(1 Cor 12, 3b-7.12-13) 

 

Monição:  
 

Na primeira carta aos fiéis de Corinto, S. Paulo 
sintetiza a riqueza da nossa vocação cristã: fomos 
baptizados num mesmo Espírito, para formarmos um 
só Corpo. 

 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 3bNinguém pode dizer «Jesus é o 
Senhor», a não ser pela acção do Espírito Santo. 4De 
facto, há diversidade de dons espirituais, mas o 
Espírito é o mesmo. 5Há diversidade de ministérios, 
mas o Senhor é o mesmo. 6Há diversas operações, 
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7Em 
cada um se manifestam os dons do Espírito para o 
bem comum. 12Assim como o corpo é um só e tem 
muitos membros e todos os membros, apesar de 
numerosos, constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo. 13Na verdade, todos nós – judeus e 
gregos, escravos e homens livres – fomos baptizados 
num só Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a 
todos nos foi dado a beber um único Espírito. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Exercita estas palavras: diversidade / 
ministérios e não “mistérios” / manifestam / 
constituem / sucede / constituirmos / e outras. 

 
Sequência: 
 
 

 
Vinde, ò santo Espírito 
vinde, amor ardente, 
acendei na terra 
vossa luz fulgente. 
 
Vinde, Pai dos pobres: 
na dor e aflições, 
vinde encher de gozo 
nossos corações. 
 
Benfeitor supremo 
em todo o momento, 
habitando em nós 
sois o nosso alento. 
 
Dascanso na luta 
e na paz encanto,  
no calor sois brisa, 
conforto no pranto. 
 
Luz de santidade,  
que no Céu ardeis, 
abrasai as almas 
dos vossos fiéis. 
 

 
Sem a vossa força 
e favor clemente, 
nada há no homem 
que seja inocente 
 
Lavai nossas manchas, 
a aridez regai, 
sarai os enfermos 
e a todos salvai. 
 
Abrandai durezas 
para os caminhantes, 
animai os tristes, 
guiai os errantes. 
 
 
Vossos sete dons 
concedei à alma 
o que em voz confia: 
 
 
Virtude na vida, 
amparo na morte, 
no Céu alegria. 

 

Comentário: 
 

O contexto em que fala S. Paulo aos 
Coríntios é o de certa confusão que reinava 
na comunidade acerca dos carismas, em 
especial os de linguagem. Para começar 
avança com um critério de discernimento: 
que quem fala o faça de acordo com a 
verdadeira fé: «Jesus é o Senhor» é a 
confissão de fé na divindade de Jesus. 
Senhor equivale a Yahwéh na tradução 
grega dos LXX para o nome divino. Um acto 
de fé não se pode fazer só pelas próprias 
forças, é fruto da graça do Espírito Santo, 
que pelos seus dons, especialmente o do 
entendimento e o da sabedoria aperfeiçoam 
essa mesma fé. 
 

  V.4-5 – Pertence à essência da vida da 
Igreja haver sempre, diversidade de dons 
espirituais (carismas), ministérios e 
operações. Estas três designações referem-   
-se fundamentalmente aos mesmos dons de 
Deus em favor da edificação da Igreja, mas 
cada um destes três nomes foca um 
aspecto: a sua gratuidade, a sua utilidade e 
a sua manifestação do poder actuante de 
Deus. São Paulo apropria cada um destes 
aspectos a cada uma das três Pessoas 
divinas. Toda esta diversidade e variedade 
de dons procede da unidade divina e 
concorre para que a unidade a Igreja – um 
só Corpo (v. 13) – seja mais rica. O Concílio 
Vaticano II – L.G. 12 – recorda normas 
práticas acerca destes carismas, ou dons 
que Deus concede aos fiéis para 
«renovação e cada vez mais ampla 
edificação da Igreja, para o bem comum»     
(v. 7). E diz que os dons extraordinários não 
se devem pedir temerariamente, nem deles 
se devem esperar, com presunção, os frutos 
das obras apostólicas; e o juízo acerca da 
sua autenticidade e recto uso, pertence 
àqueles que presidem na Igreja, a quem 
compete de modo especial não extinguir o 
Espírito, mas julgar e conservar o que é 
bom (1 Tes 5, 12.19-21). Não se pode opor 
o carismático ao jerárquico: a vida da Igreja, 
que se expande pelos carismas, tem que se 
manter na esfera da verdade, garantida pela 
Jerarquia, a fim de que seja verdadeira vida, 
e não mera excrescência doentia e anormal, 
porventura um princípio de auto-destruição. 

V.12 – «Assim como o corpo...».           
A comparação não é original, mas da 
literatura profana. São Paulo adapta-a 
maravilhosamente à Igreja, concebida como 
um corpo onde não pode haver rivalidades e 
divisão: «um só corpo». Aqui está latente a 
doutrina do Corpo Místico explanada em 
Colossenses e Efésios, mas ainda não se 
considera de facto a Igreja universal, o 
Corpo de Cristo, apenas se considera que 
os cristãos de Corinto são um organismo – 
um corpo – dependente de Cristo e com a 
mesma vida de Cristo (v. 27). 

V.13 «E a todos nos foi dado beber 
um único Espírito». Os exegetas, tendo 
em conta que no versículo anterior já se 
tinha falado do Baptismo, pensam em geral 
haver aqui uma referência ao Sacramento 
da Confirmação, pois então estes Sacra-
mentos se costumavam receber juntos      
(Act 19, 5-6). 
____________________________________________ 

 

Tenhamos a certeza de que não 
foi quando descobriu a América, mas 
sim quando estava a descobri-la, que 
Colombo se sentiu feliz. 
 

                                              (Fiodor Dostoíevski) 
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Aclamação ao Evangelho  

 

Monição:  
 

Mais uma vez, antes de ouvirmos proclamar o 
evangelho, pedimos humildemente a vinda do Espírito 
Santo, para que tome conta da nossa vida e, por ela, 
renove a face da terra.  

 

Refrão:   Aleluia, Aleluia! 

 
Vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fiéis  
e acendei neles o fogo do vosso amor. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 20, 19-23) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 
19Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 

estando fechadas as portas da casa onde os discípulos 
se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
colocou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». 20Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o 
Senhor. 21Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja 
convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu 
vos envio a vós». 22Dito isto, soprou sobre eles e disse-
-lhes: «Recebei o Espírito Santo: 23àqueles a quem 
perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e 
àqueles a quem os retiverdes serão retidos». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Este texto foi escolhido por nele se falar 
também de uma comunicação do Espírito 
Santo, esta no dia de Páscoa, e que permite 
à Igreja o exercício de uma das principais 
concretizações da sua missão salvífica: o 
perdão dos pecados por meio do 
Sacramento da Reconciliação. (Ver atrás, 
no Jornal n.º 387, de 2 de Abril, os 
comentários feitos para o 2.º Domingo da 
Páscoa). Aqui limitamo-nos a citar um belo 
texto da Declaração Ecuménica das Igrejas 
Cristãs (Upsala 1968), baseada num 
conhecido texto patrístico: «Sem o Espírito 
Santo, Deus fica longe; Cristo pertence ao 
passado, o Evangelho é letra morta; a 
Igreja, mais uma organização; a autoridade, 
um domínio; a missão, uma propaganda; o 
culto, uma evocação; o agir cristão, uma 
moral de escravos. Mas, com o Espírito 
Santo, o cosmos eleva-se e geme na 
infância do Reino; Cristo ressuscita e é 
alento de vida; a Igreja é comunhão 
trinitária; e a autoridade, serviço libertador; a 
missão é Pentecostes; e o culto, memorial e 
antecipação; o agir humano torna-se 
realidade divina».  
____________________________________________ 

Faz-nos a tua crítica ou envia-nos a 
tua sugestão para: 

Jornal.leitor@portugalmail.pt 
 

 
 
 

“Virgílio”  

(537 – 555) 

 
Concedeu, no ano de 545, o título de 

primaz de França ao bispo de Arles, dando-        
-lhe consentimento para agir como vigário 
papal. Depois de ter recusado a seguir uma 
ordem de Justiniano, foi chamado a 
Constantinopla, onde permaneceu vários 
anos em semi-cativeiro. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 18 – S. João I (Papa e Mártir); 

Dia 20 – S. Bernardino de Sena (Presbítero); 
Dia 21 – SS. Cristóvão Magallanes                      
               (Presbítero) e Companheiros (Mártires). 

______________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

De Jesus aos Evangelhos 
 

39 –  Jesus de Nazaré 
 

As três etapas de formação dos evangelhos 
 

Os textos que conhecemos por 
evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, 
não nasceram por mão de “jornalistas” que 
andavam a acompanhar Jesus e a fixar por 
escrito o que ele dizia e fazia. Os livros, tal 
como os conhecemos, aparecem já como 
resultado de uma experiência de caminhada e 
amadurecimento da Fé nas primeiras comuni-
dades cristãs, alimentadas pelo ensino dos 
apóstolos que tinham acompanhado Jesus 
durante a sua itinerância missionária pela 
Palestina. Deste modo, para se chegar aos 
textos dos evangelhos, tal como os 
conhecemos, foram estas as três etapas 
percorridas: 
 

Jesus de Nazaré: o Evangelho a acontecer 
 

Evangelho é uma palavra grega que 
literalmente significa: “Boa Nova”.     

Para compreendermos os textos dos 
evangelhos, o primeiro ponto de referência 
é Jesus de Nazaré, ele que foi a Boa Nova 
de Deus, o anunciador e revelador da 
Bondade e da Novidade de Deus. Iniciou a 
sua vida pública de anúncio do Evangelho 
de Deus com cerca de trinta anos, e juntou 
à sua volta um grupo de discípulos, aos 
quais formou e preparou para os enviar 
também a eles a anunciar o Evangelho, a 
Boa Nova de Deus.  

Os discípulos iam aderindo convencidos  
 
 
 

Oração Universal 

 
1 –  Pela santa Igreja de Deus, 

para que, cheia de dons do Espírito Santo, 
seja reunida e confirmada na unidade, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, 

seu presbitério e diáconos, 
para que Deus lhes conceda em abundância 
o espírito de sabedoria e de santidade, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelos responsáveis políticos dos povos, 
para que promovam a solidariedade entre as      
nações 
e a justa distribuição dos bens em toda a terra, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos que são vítimas da fraqueza humana 

e dos extravios do próprio coração, 
para que o Espírito do Senhor os ajude e ilumine, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelo povo de Deus aqui reunido 

e pelos fiéis da nossa Diocese, 
para que o Espírito nos faços crescer a todos na      
caridade, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Os Papas 
 

(De São Pedro ao Papa Francisco) 
 
 

“João II”  

(533 – 535) 

 
 

Pela primeira vez, um Papa mudou de 
nome ao subir ao trono pontifício, no ano 
533. Foi João II, que se chamava Mercúrio, 
o nome de uma divindade pagã. Romano, 
mostrou significativo interesse em publicar 
um decreto do Senado contra a simonia. 

 

“Santo Agapito I”  

(535 – 536) 
 

Romano, excomungou e depôs o patri-
arca de Constantinopla, Antimo, acusando-o 
de ser herege eutiquiano. Morreu em Cons-
tantinopla, para onde viajara no intuito de 
obter a paz com Justiniano. 

 

“São Silvério”  

(536 – 537) 

 
Filho do Papa Hormisdas, nasceu em 

Itália. Foi nomeado Papa pelo rei dos godos 
Teodato, que queria evitar a eleição de um 
Papa associado a Constantinopla. O seu 
sucessor terá tido grande influência no seu 

afastamento, através das intrigas que teceu. 
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