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Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

42  –  Jesus no Evangelho de Marcos 
 

... continuação 
 

Escrito em contexto pagão e para uma 
comunidade de pagãos, Marcos, embora 
cite várias vezes palavras em aramaico no 
seu texto, vê-se quase sempre obrigado a 
traduzi-las, bem como a explicar algumas 
tradições e costumes dos judeus que os 
pagãos não conheciam. Por este contexto 
onde nasce e para o qual se dirige se 
entende como Jesus tem no evangelho de 
Marcos uma actividade de evangelização 
especialmente fecunda junto dos pagãos. 
Com a particularidade de não aparecer ao 
longo de todo o texto, nem sequer uma 
única vez, a palavra “Lei”, algo tão caro e 
central para os judeus, mas sem significado 
para os pagãos. 

E sendo o objectivo do evangelista 
possibilitar a experiência da Fé em Cristo 
aos seus destinatários – no caso, romanos 
– começa o seu evangelho afirmando o fim 
a que se propõe: “Princípio do evangelho de 
Jesus Cristo, Filho de Deus” (Mc 1, 1), tema 
que vai desenvolvendo (Mc 14, 62) até 
colocar novamente este título de “Filho de 
Deus” como ponto de chegada do seu 
evangelho, mas agora na boca de um 
pagão – exactamente um romano – junto à 
cruz de Jesus: “Verdadeiramente este 
homem era Filho de Deus!” (Mc 15, 39). 

É um texto com pouquíssimos discursos 
de Jesus. Abunda a narração e, sobretudo, 
os milagres. (continua...) 
 

 

Sabias que... 

“Os perfumes” 
 

Os perfumes e os unguentos adquiriram 
grande importância na antiguidade. Os mais 
caros eram de importação. Guardavam-se 
em pequenos e artísticos frascos de cristal 
da Fenícia que não passavam de 25 cms. 
de altura. Havia-os de muitas fragâncias: 
rosas, nardos, mirra, aloés.  

Nos tempos de Jesus, o «perfume de 
nardo» era o mais caro. Importado do 
Oriente, um pequeno frasco deste perfume 
custava o equivalente ao dinheiro que 
ganhava um operário por um ano de 
trabalho. Obtinha-se a partir dos bolbos de 
nardos que cresce em zonas montanhosas 
da Índia actual. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Incerteza) 
 

Continuam a perguntar porquê. Eu não 
sei dar-lhes uma resposta, nem nenhum 
bispo, nem o Papa, mas Ele consolar-vos-á.  
 

(Homilia do Sr. Arcebispo de Buenos Aires 
(Argentina) Cardeal Jorge Mário Bergoglio, S.J. na 
missa na Catedral Metropolitana, um mês após a 
tragédia ferroviária de Once – 23.03.2012). 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 
 Aprende a repousar a mente. A mente 

cansada não pensa direito. Repousa a 
mente, fazendo o exercício de higiene 
mental e conquista mais energia e vigôr. 

O cérebro cansado turba o pensamento. 
E o pensamento é a maior força que 
possuis. 

Repousa o cérebro e pensa com mais 
acerto e mais alegria. 
 

De Parabéns... 
 

De Parabéns, esta semana, está 
apenas uma única Leitora, e é da Paróquia 

de Cvarvalhosa. Trata-se da Carla Sousa, 
cujo aniversário natalício ocorre na próxima 
Sexta-feira, dia 17 de Junho. 

O Jornal do Leitor deseja à Carla, 
muitas e muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário! 
 

Aprende a ler os votos pessoais de 
Deus de um feliz aniversário, através dos 
que te querem bem, das maravilhas da 
natureza, da bondade que mora no teu 
coração.  

O deseja de Deus é que sintas sempre 
a proximidade da Sua Graça, dentro e fora 
de ti. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 
Duas amigas encontram-se na rua. 
Uma delas tinha engordado imenso. 
– Então, Rita, o que é que te aconte-

ceu? Disseste-me que te ías pôr em forma! 
– Sim, em forma esférica. 

________________________ 
 

Uma mulher telefona para o marido: 
–  Querido, tenho uma notícia boa e 

uma má. 
– Desculpa, mas estou no meio de uma 

reúnião complicada, diz-me só a boa. 
– O airbag do teu carro funcina muito 

bem! 
____________________________________________ 

A Fechar: “O homem mais feliz é o 

que acredita que o é”      (Jean  Commerson). 
 

XI Dom. Tempo Comum 

 
Diante da culpa, é nossa tendência 

espontânea escondê-la ou, de alguma 
forma, justificá-la. Esse comportamento 
impede o perdão de Deus. Perante o 
reconhecimento da culpa, da necessidade 
de ajuda e da necessidade de perdão, brota 
e floresce o amor. 

Isso mesmo compreendemos ao 
ouvirmos a liturgia da Palavra de hoje, do XI 
Domingo do Tempo Comum. Ao escutar-
mos o Evangelho de São Lucas, facilmente 
o relacionamos com a Primeira Leitura, com 
o perdão concedido por Deus ao pecado de 
David. Em ambos os casos reconhecemos o 
perdão como manifestação do amor de 
Deus que, com expressões e gestos 
humanos, vem ao encontro do pecador. 

Só nos encontraremos justificados no 
amor de Deus se soubermos reconhecer 
sinceramente as nossas culpas e a nossa 
pobreza, a nossa fraqueza. Por isso, em 
cada Eucaristia, imploramos sempre a Sua 
misericórdia. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

     O pecado para Jesus não é uma mancha 
a lavar, ou uma ferida a esconder, é a 
condição de incapacidade de corresponder 
ao amor do Pai, é o débito, a falta de amor 
infinito que temos para com Deus. 

As culpas, as misérias, as fraquezas 
que verificamos na nossa vida e que nos 
humilham (e por isso procuramos negá-las, 
escondê-las e até agredi-las quando as 
vemos nos outros) são pouca coisa, elas 
são apenas um pequeno sinal da distância 
imensa que nos separa da perfeição do Pai. ,v: j 

Quando, na oração do Pai-Nosso, 
pedimos ao Senhor “perdoa-nos as nossas 
ofensas”, não estamos a pedir-lhe que 
esqueça os erros que cometemos, que es-
queça o nosso passado, mas que preencha 
o débito de amor que acumulámos para 
com Ele, que nos ensine a corresponder ao 
seu amor. A nossa oração, mais do que 
para o passado, está virada para o futuro. 

 
 
 
 

 

Nesta perspectiva, as pessoas são 
todas igualmente devedoras diante de 
Deus. A loucura (não queremos falar de 
maldade) do fariseu – que se considera 
justo, perfeito e autorizado a julgar os outros 
– consiste em cultivar a convicção de poder 
preencher  o  débito  de  amor  que o separa 
de Deus mediante a observância de uns 
preceitos ou de umas práticas religiosas. 

Agora talvez seja mais compreensível a 
afirmação de Jesus: somente aquele a 
quem muito foi perdoado, se torna capaz de 
muito amar. 

 –  Feliz  o  homem  a  quem é anulada 
a culpa e perdoado o pecado. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (2 Sm 12, 7-10.13)  

 

Monição:  
 

No diálogo entre o profeta Natã e o rei David 
encontraremos todo o itinerário penitencial. Perante a 
recordação de todos os favores com que o Senhor o 
cumulara, David reflecte na grandeza da sua 
ingratidão, no significado da sua falta e confessa o seu 
arrependimento. O amor e a bondade de Deus 
correspondem a este arrependimento com o perdão. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Segundo Livro de Samuel 
 

Naqueles dias, 7disse Natã a David: «Assim fala o 
Senhor, Deus de Israel: Ungi-te como rei de Israel e 
livrei-te das mãos de Saul. 8Entreguei-te a casa do teu 
senhor e pus-te nos braços as suas mulheres. Dei-te a 
casa de Israel e de Judá e, se isto não é suficiente, 
dar-te-ei muito mais. 9Como ousaste desprezar a 
palavra do Senhor, fazendo o que é mal a seus olhos? 
Mataste à espada Urias, o hitita; tomaste como esposa 
a sua mulher, depois de o teres feito passar à espada 
pelos amonitas. 10Agora a espada nunca mais se 
afastará da tua casa, porque Me desprezaste e 
tomaste a mulher de Urias, o hitita, para fazeres dela 
tua esposa». 13Então David disse a Natã: «Pequei 
contra o Senhor». Natã respondeu-lhe: «O Senhor 
perdoou o teu pecado: Não morrerás». 

 
Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Primeira Leitura é um diálogo entre 
Natã e David, mas, na realidade, entre Deus e 
David. Por isso, Leitor, farás pelo tom da voz, 
sem dramatismo exagerado, fazer ouvir-se as 
duas personagens.  Isto requer preparação. 

 

 

Finalmente duas recomendações: ler 
devagar e atenção à interrogação que há-de ser  
uma interrogação recriminatória. Também isto 
requer preparação. 
 
Comentário: 

 
A Primeira Leitura foi escolhida, como 

acontece habitualmente em função do 
Evangelho de hoje, que fala do perdão de 
Jesus à pecadora. A corajosa denúncia do 
pecado de David – o adultério com 
Betsabea e o homicídio do seu marido Urias 
– feita pelo profeta Natã leva o rei pecador a 
um sincero arrependimento.  

Os v. 11 e 12 são omitidos pela sua 
extrema dureza. A tradição judaico-cristã 
situa nesta ocasião o belíssimo Salmo 
Miserere (50/51).  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. cf. 5c) 
 

Monição:  
 
Neste cântico de meditação celebramos a 

felicidade do pecador arrependido, que reconhece e 
confessa a sua falta. Por isso, o Senhor nos dará o Seu 
perdão e com ele a alegria de nos sentirmos salvos. 

 

Refrão:  
 
Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. 
 
Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa 
e absolvido o pecado. 
Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de                  
iniquidade 
e em cujo espírito não há engano. 
 
Confessei-vos o meu pecado 
e não escondi a minha culpa. 
Disse: Vou confessar ao Senhor a minha falta 
e logo me perdoastes a culpa do pecado. 
 
Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos       
perigos, 
fazei que à minha volta só haja hinos de vitória. 
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor, 
exultai vós todos os que sois rectos de coração. 

____________________________________________ 
 

Só existem dois dias no ano em que 
nada pode ser feito. Um chama-se “ontem” 
e o outro chama-se “amanhã”. Portanto 
hoje é o dia certo para “amar”, “acreditar”, 
”fazer” e principalmente “viver”. 
 

 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  12 de Junho   –  XI Domingo do Tempo Comum  (Ano C) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Miguel - - - - - -  - - - - - - - - - - Alexandra Brito - - - - - - - - - -  - - - - - 

Avisos José Meireles - - - - - -  - - - - - - - - - - - Glória Martins - - - - - - - - - -  - - - - - 

Admonição - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  

1.ª Leitura Paula Carvalho Raquel Silva Joana Santos Ricardo Brito Filomena Mendes Mónica Gonç. Susana Moreira Manuel Per.ª 

2.ª Leitura João Miguel Catarina Torres Manuel Bessa Isabel Matos Luís Gomes Paula Meireles Fernando Santos Elsa Ferreira 

Oraç.  Fiéis Jacinta Carneiro Sónia Raquel (Catequese) Eulália Gonç. Fernanda Costa Assunção Matos Lurdes Almeida Bárbara Brito 

Ação Graças - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - - - -  

Suplente Maria Guiomar - - - - -  - - - - - - - - - -  Carla Sousa - - - - -  - - - - - - - - - - - 
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2.ª Leitura (Gl 2, 16.19-21) 

 

Monição:  
 

Deus concede ao homem a salvação de maneira 
totalmente gratuita. Não somos nós, com as nossas 
boas obras, que conquistamos o paraíso, é Ele que nos 
torna bons oferecendo-nos o Seu amor. É isto que São 
Paulo recorda, neste trecho da sua epístola aos 
Gálatas. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Gálatas 
 

Irmãos: 16Sabemos que o homem não é justificado 
pelas obras da Lei, mas pela fé em Jesus Cristo; por 
isso acreditámos em Cristo Jesus, para sermos 
justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da Lei, 
porque pelas obras da Lei ninguém é justificado. 19De 
facto, por meio da Lei, morri para a Lei, a fim de viver 
para Deus. Com Cristo estou crucificado. 20Já não sou 
eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se ainda vivo 
dependente de uma natureza carnal, vivo animado pela 
fé no Filho de Deus, que me amou e Se entregou por 
mim. 21Não quero tornar inútil a graça de Deus, porque, 
se a justificação viesse por meio da Lei, então Cristo 
teria morrido em vão. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura exige um esforço de compreen-
são. Repara que o seu sentido está patente na 
primeira frase que, embora termine em ponto e 
vírgula, aqui na Leitura, deve ser considerado 
como ponto final. Depois, a frase seguinte 
merece cuidado, por ser longa. Lê devagar, com 
boa respiração e com boa articulação.  

 
Comentário: 
 

Dos Domingos comuns IX a XIV do ano 
“C”, temos como 2ª Leitura excertos da 
Carta aos Gálatas. Nos últimos v. do 
capítulo 2º, que hoje nos tocam, temos 
resumida a ideia central da Carta. São 
Paulo quer desautorizar os cristãos 
judaizantes que tinham perturbado a 
comunidade, fazendo crer aos fiéis que, 
para se salvarem, não lhes bastava 
seguirem a Jesus Cristo, mas eram 
indispensáveis as práticas judaicas da Lei 
de Moisés, nomeadamente a circuncisão. A 
afirmação é categórica: «o homem não é 
justificado pelas obras da Lei, mas pela fé 
em Jesus Cristo» (v. 16); com efeito, se a 
salvação viesse por meio da Lei de Moisés, 
«então Cristo teria morrido em vão!» (v. 21). 

V.19 – «Por meio da Lei, morri para a 

Lei». Esta frase, entendida dentro do 
contexto, encerra uma grande profundidade 
de sentido. A Lei de Moisés é caduca, pois 
tem como fim conduzir a Cristo, e, bem 
entendida, leva a morrer para ela, para viver 
para Deus (Cristo): por meio da Lei de 
Cristo morre-se para a Lei de Moisés!  Mais  
 

ainda: o cristão está de tal maneira unido a 
Cristo, que também está crucificado com 
Ele; estando assim satisfeitas as exigências 
punitivas da Lei, que exigia a morte do 
pecador, ele vive em Cristo já liberto das 
garras da Lei mosaica, já nada deve à Lei, 
tudo deve a Cristo. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(1Jo 4, 10b) 
 

Monição:  
 

O amor é a chave da relação entre o homem e 
Deus. Ele, que é amor, não fica indiferente a quem 
ama. E como prova do Seu amor enviou o Filho, 
entregue para que fôssemos salvos pelo sacrifício da 
cruz. 

 

Refrão:   Aleluia, Aleluia! 

 
Deus amou-nos e enviou o seu Filho 
como vítima de expiação pelos nossos pecados. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 7, 36-8.3) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 36um fariseu convidou Jesus para 
comer com ele. Jesus entrou em casa do fariseu e 
tomou lugar à mesa. 37Então, uma mulher – uma 
pecadora que vivia na cidade – ao saber que Ele 
estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de 
alabastro com perfume; 38pôs-se atrás de Jesus e, 
chorando muito, banhava-Lhe os pés com as lágrimas 
e enxugava-lhos com os cabelos, beijava-os e ungia-os 
com o perfume. 39Ao ver isto, o fariseu que tinha 
convidado Jesus pensou consigo: «Se este homem 
fosse profeta, saberia que a mulher que O toca é uma 
pecadora». 40Jesus tomou a palavra e disse-lhe: 
«Simão, tenho uma coisa a dizer-te». Ele respondeu: 
«Fala, Mestre». Jesus continuou: 41«Certo credor tinha 
dois devedores: um devia-lhe quinhentos denários e o 
outro cinquenta. 42Como não tinham com que pagar, 
perdoou a ambos. Qual deles ficará mais seu amigo?» 
43Respondeu Simão: «Aquele – suponho eu – a quem 
mais perdoou». Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem». 44E 
voltando-Se para a mulher, disse a Simão: «Vês esta 
mulher? Entrei em tua casa e não Me deste água para 
os pés; mas ela banhou-Me os pés com as lágrimas e 
enxugou-os com os cabelos. 45Não Me deste o ósculo; 
mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os 
pés. 46Não Me derramaste óleo na cabeça; mas ela 
ungiu-Me os pés com perfume. 47Por isso te digo: São-
lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito 
amou; mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco 
ama». 48Depois disse à mulher: «Os teus pecados 
estão perdoados». 49Então os convivas começaram a 
dizer entre si: «Quem é este homem, que até perdoa 
os pecados?» 50Mas Jesus disse à mulher: «A tua fé te 
salvou. Vai em paz». [8, 1Depois disso, Jesus ia 
caminhando por cidades e aldeias, a pregar e a 
anunciar a boa nova do reino de Deus. 
2Acompanhavam-n’O os Doze, bem como algumas 
mulheres que tinham sido curadas de espíritos 
malignos e de enfermidades. Eram Maria, chamada 
Madalena, de quem tinham saído sete demónios, 
3Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, 
Susana e muitas outras, que serviam Jesus com os 
seus bens. 

Comentário: 
 

Não é fácil identificar quem seja esta 
mulher – «uma pecadora» (v. 37) – e que 
espécie de pecadora era ela, certamente de 
vida escandalosa. No Ocidente, a partir de 
São Gregório Magno, foi habitualmente 
identificada com Maria Madalena e também 
com Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, 
com uma única celebração litúrgica no dia 
22 de Julho; no Oriente são celebradas 
como três pessoas diferentes em dias 
distintos. A nossa última reforma litúrgica, 
que celebra apenas a Madalena, tendo em 
conta a tradição oriental e exegese bíblica 
moderna, deixou de identificar estas figuras 
como sendo uma só. Com efeito, 
dificilmente se explica que São Lucas, ao 
nomear imediatamente a seguir a este 
episódio o nome de Maria Madalena entre 
os que seguiam e serviam a Jesus (8, 2-3), 
não tenha dito que se tratava desta mesma 
pecadora; por outro lado, ao dizer que dela 
tinham saído sete demónios, não parece 
aludir a uma anterior vida pecaminosa, mas 
apenas à libertação de muitos males 
atribuídos ao demónio. A unção de Betânia, 
antes da Paixão, é contada por Mateus e 
Marcos e João diz o nome da mulher que 
ungiu a cabeça do Senhor (não os pés, 
como aqui): Maria, irmã de Lázaro; Lucas 
omite o relato desta unção pela sua 
tendência a evitar duplicados de relatos 
semelhantes (assim, omite a 2ª multiplica-
ção dos pães). Lembremo-nos, a propósito, 
que em nenhuma parte do Evangelho se diz 
que as prostitutas seguiram Jesus, mas 
apenas se lê em Mt 21, 31-32, que elas 
creram na pregação do Baptista e que 
haviam de ir à frente das autoridades 
judaicas para o Reino de Deus. A pecadora 
deste relato é perdoada, mas não se diz que 
acompanhou Jesus. De qualquer modo, 
Madalena tornou-se o ícone do pecador 
arrependido que segue a Jesus até ao fim.  

V.40-47 – A parábola dos dois 
devedores, o de 500 e o de 50 denários. 
O denário era uma moeda romana com o 
valor equivalente ao salário de um dia de 
trabalho. Note-se que, na parábola que 
Jesus conta a Simão, o amor dos devedores 
perdoados aparece como consequência do 
perdão da dívida, ao passo que, nas 
palavras de Jesus do v. 47, o amor aparece 
como a causa do perdão: «a quem muito 
ama muito se lhe perdoa»; trata-se de uma 
inversão, ao estilo rabínico, discorrendo por 
alusões, sem se a exigência duma absoluta 
correspondência na comparação. Esta é a 
lição que Jesus quer dar: sem amor não há 
lugar para o perdão dos pecados; e Simão 
estava falto de amor, como deixa ver nos 
detalhes  que   descuidou   (v. 44-46),   não  
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obstante a sua aparente generosidade em 
oferecer um banquete a Jesus.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela santa Igreja, que acredita em Jesus Cristo, 

pelos seus filhos renascidos pela graça 
e por todos os que vivem em pecado, 
oremos ao Senhor. 

 

2 –  Pelos que morrem às mãos de outros homens, 
pelas vítimas da perseguição dos poderosos 
e pelos casais destruídos pela infidelidade, 
oremos ao Senhor. 

 

3 – Pelo mundo,mais pronto a condenar que a perdoar, 
pelos juízes a quem foi confiada a justiça 
e pelos réus que por eles vão ser julgados, 
oremos ao Senhor. 

 

4 –  Pelas mulheres pecadoras que se arrependem, 
pelos homens que foram causa do seu pecado 
e por aqueles que sentem Cristo vivo dentro de si, 
oremos ao Senhor. 

 

5 –  Por todos nós, pecadores, 
pelos que não põem a confiança nos seus méritos 
mas tudo esperam da misericórdia de Deus. 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 13 – S. António de Lisboa (Presbítero e        

                                                        Doutor da Igreja). 
____________________________________________ 

A actuação do rei David 

é a nossa história 
 

Ao ouvirmos a proclamação da Primeira 
Leitura deste Domingo somos tentados a 
recriminar o rei David pelos desmandos que 
ele cometera, depois de em toda a sua vida 
ter sido tão beneficiado pelo Senhor. 

Facilmente, porém, nos esquecemos 
que todos nós estamos na situação deste 
rei nas muitas vezes que a história 
connosco se tem repetido. Durante toda a 
nossa vida somos cumulados das mais 
diversas bênçãos, que raramente ou nunca 
agradecemos. Quantas e quantas ocasiões 
são para nós motivo de desvio! Quantas 
traições teremos nós cometido contra Deus 
e contra os homens nossos irmãos, 
começando por aqueles que nos estão mais 
próximos? Quantas injustiças efectuadas, 
quantas ingratidões praticadas e que 
procuramos esconder por detrás da nossa 
falsa virtude ou do cumprimento de 
determinados preceitos e regras religiosas! 

Mas, se acompanhamos David na 
queda, também devemos saber imitá-lo na 
conversão, confiantes na bondade do 
Senhor, especialmente nesta Ano da Miseri-
córdia. 
___________________________________ 
 

 

viver, segundo lemos na epístola de São 
Paulo. 

A nossa fé em Cristo, que nos leva a 
esperar tudo d´Ele, deve também levar-nos 
a identificar-nos com Ele, de modo que a 
afirmação de São Paulo – «Cristo vive em 
mim!» – não seja uma aspiração vaga, mas 
uma realidade que nos faça compreender 
que Deus concede o perdão ao homem de 
maneira totalmente gratuita, na medida em 
que o mesmo homem tenha sabido amar. 
Não somos nós, com as nossas boas obras, 
que conquistamos o perdão e o paraíso. É 
Ele que nos torna bons oferecendo-nos o 
seu amor e o seu perdão pela sua infinita 
Misericórdia. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(De São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Bonifácio V” 

(619 – 625) 
 

 Nascido em Nápoles, regulamentou o 
direito de asilo, o culto das relíquias e as 
atribuições dos acólitos. Durante o seu 
papado ocorreu a Hégira, ou seja, a fuga de 
Maomé para Medina. Pode dizer-se que 
este episódio motivou o surgimento do 
islamismo. 
 

“Honório I” 

(625 – 638) 
 

Nascido na Campânia, defendendo que 
em Jesus havia apenas uma vontade, foi 
posteriormente considerado herege, no 
Concílio de Constantinopla (681) sendo a 
condenação renovada várias vezes, até ao 
século XV, quando passou a ser visto mais 
como imprudente do que herege. 

 

“Severino” 

(640) 
 

Nascido em Roma, foi nomeado Papa 
no dia 12 de Outubro de 638. No entanto, 
teve que esperar 20 meses para que o 
imperador Heráclio aprovasse a sua eleição. 
Morreu dois meses após a sua sagração. 

 

“João IV” 

(640 – 642) 
 
Dálmata (Nasceu na actual Croácia),  

em 640 convocou um sínodo no qual 
condenou os hereges monotelitas, repro-
vando a memória do seu predecessor 

Honório I. 

O amor é gerado pelo 

arrependimento 
 

No Evangelho de hoje verificamos que 
Jesus, depois de ter enaltecido o valor da 
atitude da mulher pecadora, proclama 
solenemente que «os seus pecados ficaram 
perdoados, uma vez que manifestou tanto 
amor». O seu pranto não fora ditado pelo 
remorso, mas pela alegria de se sentir 
compreendida e amada. 

A explicação das relações entre nós e 
Deus é o amor, que gera o verdadeiro 
arrependimento. O fariseu Simão, dono da 
casa, é um «justo», alguém a quem não se 
pode apontar nenhuma transgressão à Lei, 
alguém que vive absorvido na contemplação 
externa das próprias obras que o limitam e 
fecham à sua capacidade de amar. Ele não 
percebeu nada de Deus. Teima em 
acreditar num Deus que julga em proporção 
dos méritos de cada um, sem pensar que a 
«justiça» não é uma conquista do homem, 
mas um dom gratuito de Deus. Para poder 
abrir o coração ao amor sem medida, é 
necessário libertar-se da ideia de que é 
preciso somente cumprir «preceitos», 
escondendo o próprio pecado com 
aparências de virtude. 

Neste Ano da Misericórdia, muitos de 
nós, cristãos, ainda estamos convencidos 
de que o bem que consegui-mos fazer na 
vida é fruto dos esforços, das canseiras e 
empenho pessoal, mérito próprio. Enquanto 
não conseguirmos compreender que todo o 
bem que temos é um dom de Deus, 
seremos «impecáveis», mas amaremos 
pouco e dificilmente nos encontraremos 
connosco próprios e com Deus. 
____________________________________________ 

O perdão é dom gratuito 

de Deus 
 

Todo o homem, sincero consigo mesmo, 
tem consciência de ser pecador. Caminho 
digno e válido do perdão é viver a atitude 
que Jesus louva: amar, mesmo que as 
manifestações desse amor fiquem limitados 
a pequenos gestos de caridade. 

David, a pecadora e as outras mulheres 
de quem fala o Evangelho são pessoas que 
reconheceram as suas culpas, a sua 
fraqueza, a sua própria pobreza, a sua 
necessidade de ajuda e de perdão por parte 
de Deus. Por isso, foram capazes de amar e 
de sentir a alegria desse mesmo perdão, 
como dom gratuito, alcançado pelo amor de 
Cristo. Esse Cristo que, por amor, se 
entregou  à  morte  para   que   pudéssemos 
___________________________________
___  
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