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O evangelho de Marcos foi escrito antes 
do ano 70, e os de Mateus e Lucas, por 
volta do ano 75. 

O evangelho de João destaca-se deste 
grupo de três porque, ao ser um escrito 
mais tardio (já para lá do ano 100) 
apresenta uma reflexão e experiência de 
Jesus feita nas comunidades de modo muito 
mais aprofundado sendo, por exemplo, o 
único dos quatro evangelhos a falar da 
preexistência eterna do Filho de Deus. 

Quanto ao evangelho de Marcos, 
considera-se que foi escrito em Roma, e 
será a fixação por escrito do fundamental do 
testemunho de Pedro sobre Jesus, do qual 
Marcos teria sido discípulo directo (1 Ped 5, 
13). (continua...) 
____________________________________________ 

Sabias que... 

“Pobreza e riqueza” 
 

A Palestina que Jesus conheceu já 
sabia das diferenças sociais. Tiberias e 
Séforis eram duas grandes cidades da 
Galileia. Contavam com mais de 20.000 
habitantes. Nelas habitavam ricos proprie-
tários e a nobreza real com luxo oriental. Os 
artesões e comerciantes usufruiam de um 
nível de vida aceitável: pedreiros, carpin-
teiros, pescadores... 

Mas a grande parte da população eram 
camponeses que trabalhavam por conta de 
outrem. Pagavam mais de 60% da colheita 
em impostos, recolhidos por uma rede de 
cobradores: publicanos. 

As viúvas, leprosos, cegos e demen-
tes... viviam na miséria e na exclusão mais 
dramática. 
____________________________________________ 

Hospital 
 

Uma cama de hospital é um taxi 
estacionado com o taxímetro a andar. 

                                     (Groucho Marx) 

A  ira 
 

Como lida um cristão com a ira? 
 

São Paulo diz: «Não vos deixeis levar pela 
ira para o pecado! Não se ponha o sol sobre 
a vossa ira!» (Ef 4, 26). 

A ira é, primeiramente, uma emoção 
natural, como reacção a uma injustiça 
sentida. Quando da ira, porém, surge ódio e 
se deseja mal ao próximo, aquele 
sentimento normal torna-se uma grave falta 
contra o amor. Qualquer ira descontrolada, 
sobretudo o pensamento vingativo, está 
orientada contra a paz e destrói a 

“tranquilidade da ordem”. 

                            (YOUCAT - Catecismo Jovem  
         da Igreja Católica, n.º 396) 

____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Papel do Papa) 
 

Cristo é o pastor da Igreja, mas a sua 
presença na História passa através da 
liberdade dos seres humanos; de entre eles, 
um é escolhido para servir como seu 
vigário, o seu sucessor do apóstolo Pedro. 

       (Conferência de imprensa no Vaticano 16-03-2013) 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

–  Noivados: S. Valentim; St.ª Inês (porque 
escolheu Jesus para seu noivo) 

–  Órfãoa:  S. Jerónimo Emiliano de Veneza;       
   S. Vicente de Paula; St.º Ivo de Tréguier       
   (Padroeiro de viúvas e órfão); S.tª Úrsula 
–  Pasteleiros: S. Gil; S. Pascoal Bailón;  
    St.ª Germana. 
–  Tanoeiros:  S. José (que na fuga para o 
Egipto levou um pequeno barril de vinho). 
 
 

 

De Parabéns 

 

Esta semana, vamos ter três Leitoras de 
Parabéns, pelos seus aniversários natalí-
cios, curiosamente todas no meso dia 11 de 
Junho (Sábado). São elas: 

Sónia Correia e Paula Meireles, 
ambas da Paróquia de Eiris; 

Maria do Céu Dias, da Paróquia de 
Figueiró. 

À Sónia, à Paula e à Maria do Céu, o 
Jornal do Leitor deseja-lhes muitas 
felicidades.  
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Independentemente das circunstâncias 
que acompanharam o teu nascimento ou 
como ele foi acolhido, volta a imaginá-lo 
com os que amas à tua volta, que te deram 
as boas-vindas a este mundo, cheios de 
alegria pela tua chegada e todos contentes 
e felizes por tu seres uma menina.  

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Três amigas estavam a falar sobre o 
que é que as filhas iam ser quando fossem 
mais velhas. 

Uma delas disse: 
– A minha filha vai ser advogada, de 

certeza. Está sempre a discutir. 
A segunda disse: 
Pois a minha vai ser veterinária. Está 

sempre a cuidar de animais. 
– E a tua? – perguntam à terceira. 
– Acho que vai ser empregada de mesa. 

Estou sempre a chamá-la e ela nunca vem. 
____________________________________________ 

Faz-nos a tua crítica e dá-nos a tua 
opinião para: Jornal.leitor@portugalmail.pt 
 

X Dom. Tempo Comum 
 

Estamos em pleno tempo comum. A 
dimensão profética percorre a liturgia da 
Palavra deste domingo, em Elias, o profeta 
da esperança e da vida, em Paulo, o profeta 
do Evangelho recebido de Deus, e, 
particularmente, em Jesus, o grande profeta 
que visita o seu povo em atitude de total 
oblação.  

Deixemos que Deus nos visite hoje e 
sempre, e nos dê a Sua vida. 

Sempre que participamos na celebração 
Eucarística, estamos convencidos de que 
Deus continua a visitar-nos. Aliás cantamos 
a antífona deste domingo, tirada do salmo 
26, uma afirmação de optimismo e 
confiança: O Senhor é minha Luz e minha 
Salvação; a quem temerei? 
____________________________________________ 

Introdução 
 
«Uma velhice venerável não consiste 

em longa vida nem se mede pelo número de 
anos. As cãs (cabelos brancos) do homem 
são a prudência, e uma verdadeira velhice é 
uma vida imaculada. Tendo-se tornado 
agradável a Deus, foi amado por Ele e, 
como vivia entre os pecadores, foi 
transferido por Deus. Foi arrebatado a fim 
de que a malícia não lhe corrompesse a 
inteligência nem a astúcia lhe corrompesse 
a alma. Pois o fascínio do mal obscurece o 
bem e a vertigem da paixão perverte uma 
mente sem maldade. Chegado rapidamente 
à perfeição, atingiu a plenitude de uma 
longa vida. A sua vida era agradável ao 
Senhor, por isso Ele se apressou em tirá-lo 
do meio do mal» (Sb 4, 8-14). Este é o 
texto, tirado do Livro da Sabedoria, que é 
lido no funeral de um jovem. 

Encontramos palavras semelhantes 
também entre os pagãos, que consideravam 
amado pelos deuses quem morria jovem. 
Não confortam, não aliviam a dor de uma 
mãe que perdeu o filho. 

Na Bíblia, os relatos de ressurreição 
dizem sempre respeito a pessoas jovens. 
Temos dois exemplos nas leituras de hoje.  

 
 
 
 

 

O que experimenta Deus perante uma 
vida ceifada «a meio dos seus dias» (Is 38, 
10)? 
    Jesus mostra os seus sentimentos: como- 
ve-se. Não pronuncia palavras de 
consolação, não convida a mãe a resignar-     
-se, dá-lhe o filho de novo, vivo. 

Quando Deus «visitou o seu povo» (Lc 
7,16) assinalou sempre o triunfo da vida, 
porque Ele é o «Senhor, que ama a vida!» 
(Sb 11,26). 

Mas seria bem frágil a sua vitória se 
esta se reduzisse à reanimação de um 
cadáver. Passados alguns anos, a morte 
voltaria a buscar a sua presa. 

Deus restitui cada filho à sua mãe e fá-lo 
com uma vida nova, uma vida que já não 
está sujeita à morte. O filho não é 
arrebatado para terras distantes – como 
pensavam os pagãos e o autor do Livro da 
Sabedoria – mas é posto sempre próximo, 
não volta a deixar-nos, nem mesmo por um 
instante, e a fé em Jesus faz com que o 
possamos ver. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (1 Rs 17, 17-24  

 
Monição: 
 

A Primeira Leitura apresenta-nos a figura da 
mulher de Sarepta, que significa a perda da esperança 
e o sentimento de derrota e de procura de um culpado, 
e a figura do profeta Elias, que acredita no Deus da 
vida, que não abandona o homem ao poder da morte, 
ressuscitando o filho da viúva.  
 

Leitura: 
 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 

17Naqueles dias, caiu doente o filho da viúva de 
Sarepta e a enfermidade foi tão grave que ele morreu. 
18Então a mãe disse a Elias: «Que tens tu a ver 
comigo, homem de Deus? Vieste a minha casa 
lembrar-me os meus pecados e causar a morte do meu 
filho?» 19Elias respondeu-lhe: «Dá-me o teu filho». 
Tomando-o dos braços da mãe, levou-o ao quarto de 
cima, onde dormia, e deitou-o no seu próprio leito. 
20Depois invocou o Senhor, dizendo: «Senhor, meu 
Deus, quereis ser também rigoroso para com esta 
viúva, que me hospeda em sua casa, a ponto de 
fazerdes morrer o seu filho?» 21Elias estendeu-se três 
vezes sobre o menino e clamou de novo ao Senhor: 
«Senhor, meu Deus, fazei que a alma deste menino 
volte a entrar nele». 22O Senhor escutou a voz de Elias: 
a alma do menino voltou a entrar nele e o menino recu-  

perou a vida. 23Elias tomou o menino, desceu do quarto 
para dentro da casa e entregou-o à mãe, dizendo: 
«Aqui tens o teu filho vivo». 24Então a mulher 
exclamou: «Agora vejo que és um homem de Deus e 
que se encontra verdadeiramente nos teus lábios a 
palavra do Senhor». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores:  

 
A Leitura tem algumas palavras menos 

fáceis: Sarepta, (não Serepta) / enfermidade / 
rigoroso / hospeda (leia-se “hóspéda”) / 
exclamou / e outras.  

Tem também frases longas, algumas em 
forma interrogativa, que convém estudar 
convenientemente para que a leitura seja feita de 
forma entendível.       

Atenção a algumas expressões: “tomando-o 
dos braços da mãe” / “levou-o ao quarto” / 
“deitou-o no seu” –  que  requerem  um particular  
cuidado na dicção. 

Desnecessário  será  lembrar  que  a  Leitura 
deve ser lida devagar, sem pressa.  

 
Comentário: 

 
Esta leitura foi escolhida em função do 

Evangelho de hoje que relata a ressurreição 
do filho da viúva de Naim. Os Padres da 
Igreja viram na acção do profeta Elias uma 
figura da acção de Cristo, que vem para 
trazer à vida da graça os povos pagãos, 
mortos pelo pecado. O poder de Cristo, que 
se revela no milagre do Evangelho, 
sobressai como um poder próprio, sem 
precisar do recurso à oração a Deus e a 
técnicas de reanimação. 

O texto é um dos milagres do ciclo de 
Elias (1 Re 17, 1 – 2 Re 2, 11), profeta de 
Tisbé de Galaad (na Transjordânia), profeta 
orador – não escritor – uma das figuras 
mais célebres de toda a história de Israel. 
Ele foi o grande defensor da fé e do culto ao 
Deus único, numa época de crise dramática 
do povo da Aliança, seduzido pelos cultos 
pagãos dos Baalim ( = senhores, os deuses 
dum lugar sagrado: monte, fonte, árvore, 
rochedo, considerados os donos das forças 
da natureza, em particular da água e da 
fecundidade). O profeta errante, perseguido 
de morte por Jesabel (a influente mulher 
pagã do rei Acab), tinha sido acolhido por 

uma pobre viúva de Sarepta, a quem  Deus  
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o enviara e a quem multiplicara os últimos 
restos da farinha e do azeite (v. 9-16). 
Entretanto o seu filho adoece e morre. A 
viúva pressente que aquela morte precoce 
era um castigo divino e que o profeta tinha 
vindo a sua casa para a recriminar dos seus 
pecados (v. 18). Mas tratava-se antes dum 
acontecimento providencial, para que a 
Elias fosse acreditado como um verdadeiro 
profeta de Deus: «agora vejo que és um 
homem de Deus» (v. 24). O voltar à vida do 
rapaz não aparece como fruto duma técnica 
médica de ressuscitação (massagem 
cardíaca, respiração boca a boca…), mas 
como fruto duma oração confiada e 
persistente (v. 20.21).  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

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

Monição:  
 

É a nossa resposta à Palavra que ouvimos: Eu 
vos louvarei, Senhor, porque me salvastes. 
  

Refrão:      EU VOS LOUVAREI, SENHOR,  
                     PORQUE ME SALVASTES. 
  

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 ao túmulo. 
  
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 Leitura (Gl 1, 11-19) 

 

Monição:  
 

São Paulo tem consciência, que o Evangelho que 
prega, o recebeu directamente de Cristo. Esta 
«confissão» ensina-nos a fidelidade ao ensinamento de 
Deus e à sua doutrina. 
  

Leitura: 
 

 Leitura  da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Gálatas 
 

11Quero que saibais, irmãos: O Evangelho anunciado 
por mim não é de inspiração humana, 12porque não o 
recebi ou aprendi de nenhum homem, mas por uma 
revelação de Jesus Cristo. 13Certamente ouvistes falar 
do meu proceder outrora no judaísmo e como 
perseguia terrivelmente a Igreja de Deus e procurava 
destruí-la. 14Fazia mais progressos no judaísmo do que 
muitos dos meus compatriotas da mesma idade, por 
ser extremamente zeloso das tradições dos meus pais. 
15Mas quando Aquele que me  destinou  desde  o  seio  

 
 

 

materno e me chamou pela sua graça, 16Se dignou 
revelar em mim o seu Filho para que eu O anunciasse 
aos gentios, decididamente não consultei a carne e o 
sangue, 17nem subi a Jerusalém para ir ter com os que 
foram Apóstolos antes de mim; mas retirei-me para a 
Arábia e depois voltei novamente a Damasco. 18Três 
anos mais tarde, subi a Jerusalém para ir conhecer 
Pedro e fiquei junto dele quinze dias. 19Não vi mais 
nenhum dos Apóstolos, a não ser Tiago, irmão do 
Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
  

A Leitura tem algumas frases longas para as 
quais deves gerir a respiração. O respeito pela 
pontuação dá-te aí uma preciosa ajuda. 

Atenção a algumas palavras: anunciado / 
inspiração / revelação / outrora / judaísmo / 
perseguia (não é “presseguia”) /  terrivelmente / 
destrui-la / progressos (não é “porgressos”) / 
compatriotas / extremamente (não é “estrema-
mente”) / zeloso / anunciasse / decididamente 
(não é “decedidamente”) / e outras. 

 

Comentário: 
 

São Paulo escreve aos cristãos da 
Galácia, mais provavelmente da Galácia do 
Norte, na Turquia actual. Eram cristãos na 
maior parte convertidos de tribos pagãs 
originárias da Gália, que estavam a ser 
perturbados por pregadores cristãos de 
tendência judaizante, que os intimidavam 
dizendo-lhes que, para se salvarem, não 
bastava o Baptismo e a fé cristã, mas que 
necessitavam de ser circuncidados. Para 
imporem a sua teoria, tentavam 
desacreditar a pessoa de São Paulo, 
afirmando que ele não era um verdadeiro 
Apóstolo, pois não tinha recebido a sua 
missão directamente de Jesus. Nesta carta 
o Apóstolo começa por declarar e explicitar 
como foi o próprio Senhor que lhe revelou o 
Evangelho – os principais mistérios – que 
ele pregava. Sendo assim, logo após a 
conversão, não teve necessidade de vir 
imediatamente a Jerusalém para ouvir os 
Apóstolos, retirou-se para a Arábia (o reino 
nabateu, a sul de Damasco) e só ao fim de 
três anos é que foi estar com os Apóstolos. 
Pergunta-se, então, que fez São Paulo 
durante esses três anos? Uns pensam que 
foram anos de pregação, outros que teria 
sido um tempo de retiro espiritual, em que 
ele assenta ideias, confrontando a 
revelação que teve com os dados do Antigo 
Testamento e da fé dos primeiros cristãos.       

V.19 – «Só vi Tiago». A forma de falar 
não significa necessariamente que este 
irmão do Senhor fosse um dos 12 
Apóstolos. Para que tenha sentido a frase, 
basta que se trate duma figura proeminente 
da igreja jerosolimitana; para isto que 
bastaria o simples título de «irmão (parente) 
do  Senhor»   e  a   participação  da  missão  
 
 

apostólica. Por isso, hoje, muitos exegetas 
entendem que este Tiago é distinto do 
apóstolo, «filho de Alfeu», o «São Tiago 
Menor. Não se pode tratar de Tiago, irmão 
de João, pois foi martirizado pelo ano 44 (cf. 
Act 12, 2). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Lc 7, 16) 
 
 

Monição:  
 

Aclamemos o Senhor que nos vai falar. Que 
desperte em nós o desejo de imitar a Sua bondade. 

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

Apareceu no meio de nós um grande profeta: 
Deus visitou o seu povo. 
____________________________________________ 

 Evangelho (Lc 7, 11-17) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 11dirigia-Se Jesus para uma 
cidade chamada Naim; iam com Ele os seus discípulos 
e uma grande multidão. 12Quando chegou à porta da 
cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de 
sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da 
cidade. 13Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e 
disse-lhe: «Não chores». 14Jesus aproximou-Se e tocou 
no caixão; e os que o transportavam pararam. Disse 
Jesus: «Jovem, Eu te ordeno: levanta-te». 15O morto 
sentou-se e começou a falar; e Jesus entregou-o à sua 
mãe. 16Todos se encheram de temor e davam glória a 
Deus, dizendo: «Apareceu no meio de nós um grande 
profeta; Deus visitou o seu povo». 17E a fama deste 
acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas 
regiões vizinhas. 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
  
 

V.1 – «Naim». Como também hoje, não 
seria propriamente uma cidade, mas uma 
pequena aldeia a uns 10 km a Sueste de 
Nazaré. É frequente que São Lucas dê o 
nome da cidade a pequenas aldeias (um 
hebraísmo). É esta a única passagem em 
toda a Bíblia onde se fala desta terra, o que 
leva a crer que seria mesmo um lugarejo 
sem importância, mas isso não obstou a 
que Jesus fizesse ali um grande milagre. É 
São Lucas o único Evangelista a contá-lo, o 
Evangelista que mais se detém a retratar a 
misericórdia do coração de Cristo e a referir 
as cenas em que intervêm mulheres. Nem 
sequer foi preciso um pedido formal da 
desolada viúva para que, com uma única 
palavra, transformasse o seu choro na 
maior alegria, devolvendo-lhe o seu único 
filho vivo. Os funerais costumavam realizar-
se no mesmo dia da morte, ao meio da 
tarde. 
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V.15 – «E Jesus entregou-o à mãe». 
Santo Agostinho comenta: «Esta mãe viúva 
alegra-se com o filho ressuscitado. 
Diariamente se alegra a Mãe Igreja com os 
homens que ressuscitam na sua alma. 
Aquele estava morto quanto ao corpo; 
estes, quanto ao seu espírito. Aquela morte 
visível chora-se visivelmente; a morte 
invisível destes nem se chora nem se vê. 
Anda à busca destes mortos Aquele que os 
conhece, Aquele que pode fazê-los voltar à 
vida» (Sermão 98, 2).  

O mesmo santo afirma que é um maior 
milagre a conversão dum pecador do que a 
ressurreição dum morto, embora seja 
menos espectacular. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Para que o nosso Bispo António, 

e os nossos presbíteros e diáconos,  
sejam servidores fiéis do Evangelho de Cristo, 
dos seus sacramentos e da sua caridade, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Para que os cristãos de todas as Igrejas e        
       comunidades 

testemunhem a sua fé na ressurreição 
e peçam uns para os outros a graça da salvação, 
oremos, irmãos. 

 

3 –  Para que os órfãos, as viúvas e os abandonados, 
sintam a presença de Jesus Cristo perto de si 
e a Ele se entreguem de todo o coração, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Para que todos os baptizados da nossa Paróquia 
reconheçam o Senhor que visita o seu povo 
e está no meio de nós reunidos em assembleia, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Para que Deus dê a bem-aventurança eterna 
aos nossos familiares e amigos que partiram deste       
mundo 
e enxugue as lágrimas de todos os que choram, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Junho, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que os idosos, os marginalizados 
e as pessoas sós encontrem, mesmo nas 
grandes cidades, espaço de convívio e 
solidariedade. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que os seminaristas, os noviços 
e as noviças encontrem formadores que 
vivam a alegria do Evangelho e os 
preparem com sabedoria para a sua 
missão. 
___________________________________________________________________

Visita-nos em:  www.paroquiascesf.com 

 
 

 

  

 

“Bonifácio III” 

(607 – 607) 
 

Nasceu em Roma. Conseguiu do 
imperador que fosse reconhecida a supra-
macia de Roma sobre toda a Igreja, 
retirando ao patriarca de Constantinopla as 
pretensões ao título de bispo ecuménico. 

 

“S. Bonifácio IV” 

(608 – 615) 
 

Nasceu na província romana de Valéria. 
No seu pontificado, pela primeira vez em 
Roma, um templo pagão foi transformado 
numa igreja cristã. Introduziu a festa de 
Todos os Santos, comemorada a 1 de 
Novembro.  

 

“São Deodato I” 

(615 – 618) 
 
Nascido em Roma, foi o primeiro Papa 

a colocar numa bula, um selo de forma 
arredondada com os símbolos de Cristo, de 
forma a marcar os documentos oficiais. 
Chegou mesmo a ser considerado um 
milagroso, na medida em que, consta, terá 
curado leprosos e diversos doentes. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

42  –  Jesus no Evangelho de Marcos 
 

 
Jesus no evangelho de Marcos 

 

Marcos é um dos Evangelhos 
Sinópticos. Chama-se assim aos evange-
lhos escritos por Marcos, Mateus e Lucas, 
porque podem ser lidos em “sinopse”, isto é, 
são tão parecidos que pondo os três lado a 
lado quase que lemos num e noutro a 
mesma coisa. As diferenças são quase só 
de perspectiva, mas, no geral, narram mais 
ou menos os mesmos relatos e de modos 
muito semelhantes. São muito parecidos 
porque Mateus e Lucas seguem no funda-
mental o esquema do escrito mais antigo, 
que é o de Marcos, embora alargando-o, o 
que explica que o evangelho de Marcos 
tenha 16 capítulos e já os de Mateus e 
Lucas tenham respectivamente 28 e 24.  
 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 06 – S. Norberto (Bispo); 

Dia 09 – S. Efrém  (Diácono e Doutor da Igreja); 

Dia 10 – Santo Anjo da Guarda de  
 Portugal; 
Dia 11 –  S. Barnabé (Apóstolo). 

____________________________________________ 

Senhor... mas escravo. 
 

No universo encontramos um equilibrio; 
no homem, sofremos um desequilíbrio. O 
universo mantém um equilíbrio sujeito às 
leis designadas pelo Criador. Sem esse 
equilíbrio, sobrevinha o caos e a auto-           
-destruição, não só do mundo, mas também 
do próprio homem. Este, pelo abuso da 
liberdade que tem, pode alterar o seu 
equilíbrio interior e, assim, pode chegar a 
saír da sua órbita. O homem altera o 
equilíbrio: em vez de ser irmão de todos os 
homens e senhor de todas as coisas, pela 
sua ambição e egocentrismo quer ser 
senhor dos homens e tornar-se escravo das 
coisas, que chegam a dominá-lo. O homem, 
na sua ânsia de possuir, deixa de esforçar-       
-se por ser e, assim, fica diminuído, sem 
identidade própria. Só quando voltar a 
ocupar o lugar que Deus lhe indicou, poderá 
restabelecer o equilíbrio. 
____________________________________________ 

Com Jesus, sou livre 
 

“Se o Filho vos libertar, sereis realmente 
livres” (Jo 8, 36). 

“Se permanecerdes na Minha Palavra, 
sereis verdadeiramente Meus discípulos, 
conhecereis a verdade e a verdade libertar-        
-vos-á” (Jo 8, 31-32), 

“Sem Mim nada podeis fazer” (15, 5b) 

A Palavra do Senhor seja a luz que te 
ilumine e a norma que te guie. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(De São Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Sabiniano” 

(604 – 606) 
 

 Empenhou-se em melhorar o estado 
económico da Itália, colocando à venda o 
trigo pertencente à Igreja, ao contrário dos 
seus antecessores, que o ofereciam, o que 
lhe valeu alguma impopularidade. Deve-se-      
-lhe o uso dos sinos na Igreja, como meio 
para indicar as horas das cerimónias 
religiosas. 
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