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neo que surgem os apóstolos itinerantes, 
dos quais se destacou Paulo, passando de 
comunidade em comunidade para robus-
tecer e apoiar o seu crescimento na Fé. 

Mas o Evangelho era ainda anunciado 
oralmente. Não se “liam” relatos sobre 
Jesus! Jesus era testemunhado de viva voz 
por aqueles que o tinham conhecido, ou por 
discípulos directos seus. Quase certamente, 
apenas existia redigido um pequeno 
conjunto de palavras fundamentais ditas por 
Jesus, talvez até algumas parábolas e um 
esquema da narração da Paixão que os 
apóstolos iam repetindo, mas o fundamental 
do anúncio e da transmissão era oral. Este 
Evangelho que se testemunhava de viva 
voz e era acolhido pelas comunidades, ia 
sendo celebrado e vivido nelas.  

Todo este tempo de formação das 
comunidades à volta da pregação dos 
apóstolos e da celebração da “fracção do 
pão” (da Eucaristia) em memória de Jesus é 
o tema do livro dos Actos dos Apóstolos.  
____________________________________________ 

Automóveis com 

“nomes feios” 
Outros casos bicudos: 

 

Ideia pouco luminosa 
 

Até o que parecia ser um nome 
“luminoso” tropeçou numa das línguas mais 
faladas do planeta. A Nokia batizou de 
“Lumia” o seu smartphone, mas para 
nuestros hermanos a palavra significa 
“prostituta”. 

Na próxima edição apresentaremos 
mais casos. 

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

Maio, mês de Maria 
 A missão exige sempre de nós um 

partir.   Não   um   partir  geográfico,  exige,  
 

 

sobretudo, um partir de nós mesmos, partir 
daquilo que é o nosso egoísmo partir do 
nosso comodismo.  

Tu, Maria, fizeste da tua vida um 
constante partir, uma contínua caminhada. 

Ensina-nos e ajuda-nos a fazê-lo 
também. 
____________________________________________ 

Sabias que... 

O pão de Ezequiel 
 

Durante o cerco de Jerusalém o profeta 
Ezequel consumiu um pão especial: 
«Recolhe, por conseguinte, trigo, cevada, 
favas, lentilhas, milho-miúdo e aveia; 
guarda-os no mesmo recipiente; faz deles o 
teu alimento...» (Ez 4, 9). É uma das poucas 
receitas de cozinha que encontramos na 
Bíblia. A combinação de grãos e legumes 
forma um alimento com mais proteínas que 
os pães feitos apenas com trigo e cevada, 

Um alimento semelhante foi dado a 
comer ao faminto exército do rei David: 
«trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, 
lentilhas». (2 Sam 17, 28-29). 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Eutanásia) 

 
Existe na Argentina uma eutanásia 

clandestina. Os Serviços Sociais pagam até 
um certo ponto, e se esse ponto é ultrapas-
sado, «morre, és demasiado velho». Hoje, 
as pessoas de idade são deitadas fora, 
quando na realidade são elas a base da 
sabedoria de uma sociedade. Direito à vida 
significa permitir que as pessoas vivam, e 
não matá-las, permitir que cresçam, que 
comam, que se instruam, que sejam 
tratadas, e permitir-lhes que morram com 
dignidade 

                       (5 de Outubro de 2007) 
 
 
 

 
 

De Parabéns 

 

Hoje, dia 22 de Maio (Domingo), está de 
Parabéns pelo seu aniversário natalício, o 

Leitor Luís Gomes, da Paróquia de 
Carvalhosa. 

Também amanhã, dia 23 de Maio 
(Segunda-feira), um aniversariante muito 
querido das Paróquias de Carvalhosa, de 
Eiriz e de São Pedro de Sanfins de Ferreira. 

Trata-se do Sr. Padre José Avelino que 
serviu como Sacerdote, com muito zêlo, 
dedicação e carinho, nestas três Paróquias. 

Ao sr. Pe. Avelino e também ao Luís 
Gomes, o Jornal do Leitor deseja-lhes 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Lembra-te disto: tu pertences a Deus. 
Desde o primeiro instante da tua 

existência o nome de Deus ficou escrito no 
teu coração. 

Deus chamou-te desde toda a eterni-
dade para nasceres neste dia, neste tempo, 
neste conjunto de circunstâncias. 

Medita nisto. E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

Duas serpentes estão à conversa. 
A certa altura, uma pergunta à outra: 
– Olha lá, nós somos venenosas? 
– Claro que não! Porquê? 
– É que acabei de morder a língua. 

______________________ 
 

A professora pede à Madalena: 
– Refere cinco animais de África. 
Confiante, a Madalena responde: 
– Cinco elefantes. 

____________________________________________

Boa leitura e até para a semana, se Deus quiser 

Santíssima Trindade 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espirito 
Santo. É com esta invocação da SS. 
Trindade que iniciamos não só as 
celebrações da Eucaristia, mas também 
outras celebrações litúrgicas e actos de 
piedade. Assim devemos igualmente 
começar o nosso dia e o nosso trabalho.  

Foi com estas palavras que, no 
Baptismo, fomos consagrados à Santíssima 
Trindade e feitos templos, habitação de 
Deus.  

Hoje, solenidade da Santíssima 
Trindade, é bom que renovemos, com plena 
convicção, as promessas do Baptismo. 
____________________________________________ 

Introdução 
  

Qual é o bilhete de identidade dos 
cristãos? Quais as características que os 
distinguem dos seguidores de outras 
religiões? 

Não é o amor ao próximo: também os 
outros, não cristãos – sabemo-lo –  fazem o 

bem. Não é a oração: também os 
muçulmanos rezam. Não é a fé em Deus: 
também os pagãos a têm. Não basta 
acreditar em Deus, o importante é saber em 
que Deus se acredita. É um «qualquer 
coisa» ou é um «alguém»? É um pai que 
quer comunicar a sua vida, ou um chefe que 
procura novos súbditos? 

Os Islâmicos dizem: Deus é o 
absoluto. É o criador que habita lá no alto, 
governa do alto, nunca desce, é o juiz que 
aguarda o acerto de contas. 

Os Hebreus – pelo contrário  –  afirmam 
que Deus caminha com o seu povo, 
manifesta-se na história, procura a aliança 
com o homem. 

Os cristãos celebram hoje o aspecto 
específico da sua fé: acreditam num Deus 
Trindade. Acreditam que Deus é o Pai que 
criou o universo e o dirige com  sabedoria  e 

amor; acreditam que Ele não ficou no céu, 
mas, na sua imagem, o Filho, veio tornar-se 
um de nós; acreditam que Ele realiza o seu 
projecto  de  amor  com a sua força,  com o  
 

 
 

 
 
 

seu Espírito. 
Cada ideia ou expressão de Deus tem 

uma consequência imediata na identidade 
do homem. 

Em cada cristão deve-se poder 
reconhecer o rosto de Deus que é Pai, Filho 
e Espírito.  

Imagem visível da Trindade deve ser a 
Igreja que tudo recebe de Deus e tudo 
gratuitamente dá, que está completamente 
orientada, como Jesus, para os irmãos, 
numa atitude de disponibilidade incondicio-
nal. Nela a diversidade não se elimina em 
nome da unidade, mas considera-se um 
enriquecimento. 

Deve poder-se ver a marca da Trindade 
nas famílias, que se tornam sinal de um 
autêntico diálogo de amor, de entendimento 
recíproco e de disponibilidade a abrir o 
coração a quem precisa de se sentir amado. 
Porque não temos um Deus solitário, mas 
um Deus comunhão. 

–  O teu rosto eu procuro, Senhor, não 
me escondas o teu rosto. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Prv 8, 22-31)  

 

Monição:  
 

O autor sagrado apresenta a sabedoria de Deus 
qual arquitecto que, cheio de alegria, projecta a obra da 
criação. Pela criação podemos subir até Deus, Criador 
e Senhor de todas as coisas.  

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro dos Provérbios 
 

Eis o que diz a Sabedoria de Deus: 22«O Senhor 
me criou como primícias da sua actividade, antes das 
suas obras mais antigas. 23Desde a eternidade fui 
formada, desde o princípio, antes das origens da terra. 
24Antes de existirem os abismos e de brotarem as 
fontes das águas, já eu tinha sido concebida. 25Antes 
de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu 
tinha nascido; 26ainda o Senhor não tinha feito a terra e 
os campos, nem os primeiros elementos do mundo. 
27Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente; 
quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, 
28quando condensava as nuvens nas alturas, quando 
fortalecia as fontes dos abismos, 29quando impunha ao 
mar os seus limites para que as águas não 
ultrapassassem o seu termo, quando lançava os 
fundamentos da terra, 30eu estava a seu lado como 
arquitecto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me 
continuamente na sua presença.  31Deleitava-me sobre  

 

a face da terra e as minhas delícias eram estar com os 
filhos dos homens». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta que é a Primeira Leitura, atenção 
às palavras que se repetem “antes...”, 
“desde...” e “quando...” pois têm uma 
importante função poética na marcação do 
ritmo que o Leitor tem de sentir; o apogeu, o 
auge, o climax e ponto de chegada do texto 
é a estrofe final, após a intensificação 
emotiva marcada pela sucessão de seis 
vezes "quando...",  "... eu estava a seu lado 
como arquitecto..." 

 
Comentário: 
 

A sabedoria divina aparece aqui 
poeticamente personificada. É ela que se 
apresenta a si mesma, como um 
«arquitecto» (v. 30) ao lado de Deus, que 
Lhe fornece o projecto da maravilhosa obra 
da criação do universo. Este belo artifício 
literário parece insinuar um mistério que 
transcende o próprio hagiógrafo: os Padres 
da Igreja, baseados na apresentação que o 
Novo Testamento faz de Cristo como 
Sabedoria de Deus (Mt 11, 19; Lc 11, 49; cf. 
Col 1, 16-17; Jo 1, 1-3; 6, 35, etc.), vêem 
nesta passagem uma alusão à Segunda 
Pessoa da SS. Trindade, o Verbo de Deus. 
De facto, a Sabedoria é apresentada como 
uma pessoa distinta, mas sem que seja uma 
criatura, pois existe desde sempre, antes da 
criação (v. 24-26) e intervém na obra da 
criação (v. 27-31); ela, não sendo criada, foi 
concebida, gerada desde toda a eternidade. 
A revelação do Novo Testamento faz-nos 
supor que esta passagem já conteria um 
sentido divino mais pleno do que aquele que 
se podia vislumbrar antes de Cristo. 
Recorde-se que o v. 22 – «o Senhor me 
criou» – foi aproveitado por Ario, para tentar 
demonstrar que o Verbo não era Deus, mas 
apenas a sua primeira criatura, partindo da 
tradução grega dos LXX, seguida pela 
Vetus Latina, a que inexplicavelmente se 
atém a nossa tradução litúrgica; mas a 
verdade é que o texto hebraico tem: «o 
Senhor  possuiu-me»  («qanáni»),  seguido 
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pela Vulgata e pela Neovulgata, que é a 
referência para as traduções litúrgicas. 

Aqui, como em tantas outras passagens 
da Escritura, fala-se do Mundo de acordo 
com as ideias cosmológicas da época: os 
Céus (v. 27) seriam uma abóbada firme 
(firmamento) que cobria a Terra, a qual era 
uma enorme ilha plana limitada por um 
círculo (v. 27) que, à maneira de dique (v. 
29), a separava do oceano sem limites (o 
abismo v. 27); por seu turno, a Terra, 
apesar de ser ilha flutuante no abismo, tinha 
estabilidade e estava fixa devido a uns 
alicerces ou «fundamentos da Terra» (v. 
29), à maneira de colunas em que se 
apoiava; as fontes são chamadas «as fontes 
do abismo» (v. 28), pois brotavam do 
próprio abismo, isto é, o mar em que a Terra 
sobrenadava, e, através dos rios, as águas 
das fontes regressavam à sua origem. (A 
chuva procedia da abertura de grandes 
reservatórios de água situados acima do 
firmamento – as «águas superiores» de Gn 
1, 7 – e que comunicavam com o oceano).       

É evidente que, ao falar assim, a 
Sagrada Escritura não quer dar uma lição 
de Cosmologia, fala como então se falava. 
____________________________________________  

Salmo Responsorial 
Sl 8, 4-9 (R. 2a) 

 

Monição:  
 

Em toda a obra da criação sobressai o homem, 
criado à imagem de Deus, capaz de conhecer e amar o 
Criador.  

 

Refrão:     Como sois grande em toda a terra, 
                   Senhor, nosso Deus! 

 
Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, 
a lua e as estrelas que lá colocastes, 
que é o homem para que Vos lembreis dele, 
o filho do homem para dele Vos ocupardes? 
 
Fizestes dele quase um ser divino, 
de honra e glória o coroastes; 
destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, 
tudo submetestes a seus pés: 
 
Ovelhas e bois, todos os rebanhos, 
e até os animais selvagens, 
as aves do céu e os peixes do mar, 
tudo o que se move nos oceanos. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Rm 5, 1-5) 

 
Monição:  

 
 
O amor de Deus foi derramado nos nossos 

corações pelo Espirito Santo que nos foi dado. Deus é 
amor e dom: d'Ele vem a doação da existência a todas 
as coisas, mediante a criação, e a doação da graça aos 
homens. A nossa filiação divina é obra do Espírito 
Santo.  

 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Romanos 
 

Irmãos: 1Tendo sido justificados pela fé, estamos 
em paz com Deus, por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
2pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que 
permanecemos e nos gloriamos, apoiados na 
esperança da glória de Deus. 3Mais ainda, gloriamo-       
-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a 
tribulação produz a constância, 4a constância a virtude 
sólida, a virtude sólida a esperança. 5Ora a esperança 
não engana, porque o amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta que é a Segunda Leitura, apresenta a 
dificuldade que são as frases longas, exigindo 
portanto boa respiração e pontuação correcta.      

Atenção à progressão do 2.º período: 
"tribulação-constância; constância-virtude; virtu-
de-esperança". Também aqui, após este 
crescendo a resolução (o mais importante) vem 
na última frase, que requer uma articulação 
apurada. 

Atenção também a uma ou outra palavra que 
notes ser mais difícil de pronunciar e exercita-a. 

 

Comentário: 
 

O texto com que se inicia o capítulo 5 de 
Romanos introduz um tema central da carta, 
o do «amor de Deus» (a ser desenvolvido 
no capítulo 8), paralelo ao tema da «justiça 
de Deus» (anunciado em 1, 17 e 
desenvolvido em 3, 21-31).  

V.2 – «Esta graça em que permane-

cemos»: é a graça, que a Teologia chama 
santificante, a graça da justificação, que nos 
torna santos, justos, amigos de Deus e em 
paz com Ele. 

V.5 – «A esperança não engana», não 
nos deixa confundidos. A teologia católica 
insiste numa qualidade da virtude teologal 
da esperança: a certeza, que procede da 
virtude da fé e que se baseia na fidelidade 
de Deus às suas promessas, na sua 
misericórdia e omnipotência. Esta firmeza 
da esperança não obsta a uma certa 
desconfiança de si próprio, pelo mau uso 
que se possa vir a fazer da liberdade: daqui 
a recomendação de S. Paulo: «trabalhai 
com temor e tremor na vossa salvação» 
(Filp 2, 12).  

«O amor de Deus foi derramado em 

nossos corações»; aqui está a garantia de 
que a nossa esperança não é ilusória, mas 
firme. Este amor não é apenas algo que se 
situa fora de nós próprios, uma mera atitude 
de benevolência divina extrínseca, mas é 
um dom que se encontra derramado em 
nossos corações  

«pelo Espírito Santo que nos foi 
dado». Fala-se neste texto dum dom e dum 
doador;  daqui  que  a Teologia explicite que  
 

esse dom é a virtude infusa da caridade, 
inseparável da graça santificante isto é, um 
«hábito» permanente, bem expresso pelo 
particípio perfeito passivo do original grego 
(«que permanece derramado»); o doador é 
o Espírito Santo que, por sua vez, também 
«nos foi dado» (Ele é a graça incriada: 
assim se dá a inabitação da Santíssima 
Trindade na alma do justo). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Ap 1, 8) 
 
 

Monição:  
 

Em adoração profunda aclamemos o Evangelho 
que nos revela o dogma da Santíssima Trindade.  

 

Refrão:    Aleluia, Aleluia! 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
ao Deus que é, que era e que há-de vir. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 16, 12-15) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
12«Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não 
as podeis compreender agora. 13Quando vier o Espírito 
da verdade, Ele vos guiará para a verdade plena; 
porque não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o que 
tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. 14Ele 
Me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo 
anunciará. 15Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos 
disse que Ele receberá do que é meu e vo-lo 
anunciará». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A leitura é um pequeno trecho do 
chamado discurso do adeus (Jo 13 – 17), de 
grande alcance na revelação do mistério da 
SS. Trindade. 

V.13 – «Dirá tudo o que tiver ouvido». 
O Espírito Santo, directamente ou através 
dos seus carismas, jamais trará uma 
«nova» revelação, nova, tanto no sentido de 
contraditória, como no sentido de uma 
revelação que possa deixar «ultrapassada» 
a revelação de Cristo. Não obstante, vai ser 
o Espírito Santo quem possibilitará a plena 
compreensão da Revelação na vida da 
Igreja e que a completará com a pregação 
dos Apóstolos (cf. «Dei Verbum», n.º 4). O 
Espírito Santo não é autónomo; por isso a 
sua acção está em perfeita coerência e 
continuidade com a obra de Jesus.       

«Anunciará o que está para vir» não 
significa uma previsão dos acontecimentos 
futuros, mas antes o sentido do futuro e a 
nova ordem das coisas resultante da obra 
redentora de Jesus.  
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V.14-15 – Temos aqui o texto bíblico 
mais claro a falar simultaneamente de 
unidade da natureza divina e da distinção 
real das Pessoas da Santíssima Trindade, 
concretamente, sobre a procedência, por 
parte do Espírito Santo, do Pai e do Filho.  

O Espírito Santo não é autónomo; por 
isso a sua acção está em perfeita coerência 
e continuidade com a obra de Jesus. «Tudo 
o que o Pai tem é Meu», portanto, também 
a natureza, que em Deus não se distingue 
da sua ciência. Por isso mesmo, quando 
Cristo diz que o Espírito Santo «receberá do 
que é meu» indica, como bem o exprime 
Santo Agostinho, a procedência da Terceira 
Pessoa do Pai e do Filho: «Ele não é de si 
mesmo, mas é daquele de quem procede. 
Donde lhe vêm a essência, também lhe vem 
a ciência: dele lhe vem a audição que não é 
mais do que a ciência». 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –   Pela santa Igreja de Deus verdadeiro, 

que se estende por todo o universo, 
para que seja revelação do seu mistério, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 

 
2 –  Pelos homens ofendidos e humilhados 

e pelos que sofrem a doença e a solidão, 
para que encontrem quem os ajude, 
oremos ao Pai, pelo filho, no Espírito Santo. 
 

3 –  Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, 
especialmente os judeus e os muçulmanos, 
para que o Espírito os leve à verdade plena, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
 

4 –  Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria 
de verem no homem quase um ser divino, 
para que defendam e promovam sempre a sua       
dignidade, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 

 
5 –  Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, 

para que a Palavra e o pão da vida 
as façam crescer na unidade, 
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 

____________________________________________ 

Os Papas 
 

(De São Pedro ao Papa Francisco) 
 
 

“Pelágio I”  

(556 – 561) 

 

Romano e oriundo de uma família 
nobre, Pelágio I, que não era um nome 
consensual, só foi nomeado Papa um ano 
depois da morte de Virgílio. Nasceu um 
cisma que durou até à sua morte. Celebrou 
o III Concílio de Paris, onde se decidiu a 
excomunhão de todos os detentores de 
bens eclesiásticos. 
 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

De Jesus aos Evangelhos 
 

40  –  As primeiras Comunidades 
 

 

As primeiras comunidades: o Evangelho 
a viver-se 
 

Ao fazer a experiência pascal, o grupo 
dos discípulos volta a reunir-se, agora em 
torno da certeza de que Jesus estava 
verdadeiramente vivo e era de facto o 
Messias de Deus, embora inesperado em 
relação à esperança judaica.  

Saem para a rua no domingo de Páscoa 
a apregoar: “Aquele que vós matastes, está 
vivo! Deus ressuscitou-o, ele está vivo!” 
Ameaçados de morte, açoitados, os 
discípulos ainda assim não se calavam (Act 
5, 40-42). E começaram a acontecer as 
primeiras conversões, começaram a formar-
se as primeiras comunidades cristãs, em 
torno do testemunho dos discípulos que 
anunciavam o que tinham acolhido dos três 
anos com Jesus pelas estradas poeirentas 
da Palestina, e a compreensão que a 
experiência pascal e o dom do Espírito 
Santo lhes tinham dado da novidade de 
Deus que em Jesus se revelara, e que eles 
antes ainda não haviam compreendido em 
todo o seu alcance, porque estavam 
limitados pelos horizontes curtos da 
esperança messiânica judaica. 

Os judeus começaram a perseguir tão 
ferozmente os discípulos deste Cristo, e os 
novos discípulos que cada vez mais a eles 
se juntavam, que provocaram que o 
testemunho da Boa Nova revelada em 
Cristo fosse levado para fora de Jerusalém 
pelos discípulos em fuga das autoridades 
judaicas. O momento mais significativo 
desta dispersão foi a morte à pedrada de 
Estêvão, primeiro mártir cristão, o que levou 
muitos a fugir de Jerusalém e anunciar o 
Evangelho de Jesus por outras paragens 
(Act 8, 1). Deste modo, deixa de haver 
apenas a comunidade cristã de Jerusalém, 
e começam a nascer comunidades em todo 
o território de Israel, e sobretudo fora, entre 
os pagãos, o que marca uma etapa 
fundamental, na medida em que o 
cristianismo se começou a desligar dos 
atilhos da Lei e das tradições judaicas.  

É neste contexto de comunidades pagãs 
espalhadas por toda a bacia  do  mediterrâ- 

 
 

“João III”  

(561 – 574) 

 

Nascido no seio de uma família ilustre, 
João III presenciou, durante o seu 
pontificado, a grandes convulsões em Itália, 
fruto das terríveis invasões dos lombardos 
(após o ano 568), cujo chefe era o rei 
Albuíno. Esta anarquia que durou uma 
dezena de anos provoca o caos em Itália. 

 

“Bento I”  

(575 – 579) 

 
Filho de um romano, nasceu na capital 

italiana. São escassos os registos da sua 
vida, também conhecido como Beneditino I. 
Empenhou-se em atenuar a miséria do seu 
povo, que era vítima de pilhagens por parte 
dos invasores. 

 

“Pelágio II”  

(579 – 590) 

 
Nasceu em Roma. Foi eleito num 

momento difícil, durante o cerco de Roma 
pelos lombardos. O seu pontificado ficou 
marcado pelo fim da heresia ariana em 
Espanha, e pela defesa de regras muito 
restritas quanto ao celibato. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 25 – S. Beda Venerável (Presbítero e        

                  Doutor da Igreja); 

  – S. Gregório VII  (Papa);                            
  – S. Maria Madalena de Pazz (Virgem). 

Dia 26 – S. Filipe de Néri (Presbítero); 

Dia 27 – S. Agostinho de Cantuária (Bispo) 

____________________________________________. 

Gotas de Orvalho 
 

Resolve tu o teu problema! 
      Há muito tempo que te propões reformar 
a tua vida, isto é, dar-lhe a volta, melhorar 
as tuas acções, acabar definitivamente com 
as tuas fraquezas. 
     Vamos, começa já a partir deste 
momento. Não deixes para amanhã o que  
ainda podes fazer hoje… (é um “chavão” 
que faz todo o sentido). 
     Certamente que não vais resolver o teu 
problema do dia para a noite. Mas começa 
já a fazê-lo. 
     E se caíres de novo, não desanimes: 
sabe recomeçar quantas vezes for preciso. 
____________________________________________ 

Visita-nos em: 

www.paroquiascesf.com 
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