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Ordenação diaconal 

do  Antonino 
 

Alguns enxertos da homilia do Sr. Bispo 
do Porto, D. António Francisco dos Santos,  
na tarde de domingo do  dia 27 de Dezem-
bro de 2015, Dia da Festa da Sagrada 
Família, na ordenação do diácono Antonino 
Gomes de Sousa, que para nós será 
sempre  o ‘Antonino’ como o conhecemos, 
vimos crescer e carinhosamente o tratamos 
aqui na sua terra de Carvalhosa. 

O Antonino será ordenado de Presbítero 
na Sé do Porto, no dia 10 de Julho, no XV 
Domingo do Tempo Comum e celebrará a 
sua Missa Nova em Carvalhosa no dia 17 
de Julho, XVI Domingo do Tempo Comum.  

«Este é um dia de alegria, de gratidão e 
de esperança para a Congregação dos 
Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, 
Sacertotes Dehonianos, para a Igreja do 
Porto e para a Igreja de Portugal». 

 «Saúdo os irmãos bispos, D. António 
de Sousa Braga, D. Manuel Neto Quintas e 
D. José Ornelas Carvalho, aqui presentes. 
Saúdo o Superior Provincial, Padre José 
Agostinho de Figueiredo Sousa e o Padre 
Joaquim Manuel Garrido Mendes, Superior 
desta Comunidade e Diretor deste Seminá-
rio. Faço extensiva esta saudação a todos 
os membros da Congregação em Portugal: 
bispos, presbíteros, diáconos, seminaristas, 
irmãos leigos, cooperadores, beneméritos, 
benfeitores e amigos». 

«Hoje é acrescida a nossa alegria 
porque nos reunimos à volta do altar da 
Eucaristia, neste domingo da Sagrada 
Família, para celebrarmos a ordenação de 
diácono do Antonino Gomes de Sousa, da 
Paróquia de São Tiago de Carvalhosa, da 
Vigararia de Paços de Ferreira». 

«Saúdo-te, caro ordinando, e agradeço 
aos teus pais, Carlos Manuel Ferreira Alves  

 

de Sousa e Maria Amélia Gomes da Silva, a 
vida, a fé e o testemunho cristão, que tu e o 
Pedro, teu único irmão, também ele 
religioso dehoniano, deles recebestes. O teu  
Pároco, Padre Tiago Nuno de Castro 
Santos e a Comunidade cristã de São Tiago 
de Carvalhosa estão aqui presentes para te 
testemunharem a certeza da sua alegria, 
oração e comunhão». 

                               (Continua no Jornal 401...) 
____________________________________________ 

Vocação 
 

A vocação é uma acto eterno e gratuito 
de Deus: «Chamou a Si os que Ele mesmo 
quis» (Mc 3, 13). 

A passagem de Jesus pela terra está 
marcada por um imenso carinho a toda a 
gente; ao longo dos três anos de vida 
pública, Ele foi preparando o prolongamento 
e a continuação da sua missão redentora ao 
longo da história humana. Logo no início da 
sua pregação, podemos notar-Lhe um pro-
pósito bem concreto e preciso: escolher os 
homens que hão-de ser os seus continua-
dores. E começa por chamá-los: «Chamei-       
-te pelo teu nome: tu és meu» (Is 49, 1). 

A vocação é um acto eterno e gratuito 
de Deus pelo qual se desvela ao homem 
concreto o porquê e o para quê da sua vida 
inteira: 

«Se me perguntais como se nota a 
chamada divina, como nos damos conta 
dela, dir-vos-ei que é uma visão nova da 
vida. É como se se acendesse uma luz 
dentro de nós: é um impulso misterioso que 
move o homem a dedicar as suas mais 
nobres energias a uma actividade que, na 
prática, chega a tomar corpo de ofício. Essa 
força vital, que tem algo de irresistível, é o 
que outros chamam vocação. A vocação 
leva-nos, sem darmos por isso, a tomar uma 
posição na vida que manteremos com vibra-
ção e alegria, cheios de esperança, até ao 
mesmo momento da morte. É um fenómeno 

 
 

 

 

que comunica ao trabalho um sentido de 
missão, que enobrece e dá valor à nossa 
existência. Jesus mete-se com um acto de 
autoridade na alma, na tua e na minha: essa 
é a chamada».            (S. Josemaria). 
___________________________________________________________ 

De Parabéns... 
 

Pelos seus aniversários natalícios, estão 
de Parabéns esta semana, três Leitores: 

Dia 26, hoje (Domingo), Raquel Silva, 
da Paróquia de Eiriz; 

Dia 27, amanhã (Segunda-feira), Luis 
Carlos, da Paróquia de Carvalhosa; 

Dia 28, depois-de-amanhã (Terça-feira), 

Catarina Torres, da Paróquia de Eiriz. 
O Jornal do Leitor deseja à Catarina, à 

Raquel e ao Luis Carlos, muitas e muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário! 
 

Acende a lareira e reúne os amigos ou 
então acolhe-os no teu coração. Avalia as 
tuas relações não pela abundância de 
presentes, mas pelos sentimentos que 
enriquecem a tua vida: a lealdade, a 
sinceridade, o carinho, a solidariedade 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Um polícia manda parar uma loira que 
estava a conduzir em contramão. Vai ter com ela 
e pergunta: 

– A senhora não vê para onde vai? 
Resposta da loira: 
– Vejo, mas deve ser um sítio muito mau. 

Está toda a gente a voltar! 
__________________________________________________ 

Entre duas amigas: 
– Tenho um filho muito inteligente: tem 6 

meses e já anda! 
– Pois olhe: o meu é mais esperto! Tem 6 

anos e ainda temos de o levar ao colo! 
____________________________________________ 

 

XIII Dom. Comum 
 

Chamados por Deus, tornados «filhos 
da luz» pela graça do Santo Baptismo, 
procuremos «permanecer no esplendor da 
Verdade», – é o que vamos ouvir na Oração 
da Colecta, na Eucaristia de hoje, –  e ser 
verdadeiramente uma Comunidade de 
fiéis... A fidelidade à própria vocação é fruto 
da graça de Deus e da correspondência 
generosa e constante de cada um. 

O Senhor vai falar-nos de vocação, 
hoje, XIII Domingo do Tempo Comum. 
Estejamos atentos à sua voz. 

Ao Domingo, reunimo-nos para celebrar 
o Dia do Senhor, com a Eucaristia, 
participando na entrega de Cristo no 
sacrifício da Cruz. Tanto amor de Deus 
exige de cada um de nós uma resposta de 
amor. Vamos estar atentos às exigências do 
amor, exigências que nos abrem os novos 
caminhos da autêntica liberdade de que 
hoje nos fala também São Paulo. 

Nós nem sempre estamos à altura das 
exigências do Evangelho: por vezes 
«lançámos a mão ao arado», mas ficámos a 
«olhar para trás»... 
____________________________________________ 

Introdução 
 

A imagem mais usada na Torah para 
exprimir a intervenção de Deus é o fogo. «O 
Senhor, teu Deus, é um fogo devorador» – 
diz Moisés ao povo (Dt 4, 24); no Sinai «o 
Senhor tinha descido no fogo» (Ex 19, 18); 
«um fogo vai à sua frente» (SI 97, 3); a sua 
Palavra «é fogo» (Jr 5,14). Aparece com 
frequência na Bíblia a locução o “Senhor fez 
desencadear um enorme fogo” (Nm 16, 35) 
para indicar a purificação operada pela sua 
intervenção. Onde Ele chega, acontece uma  
transformação radical, nada fica como 
estava antes. 

É o que acontece a cada pessoa, 
quando na sua vida entra o Senhor: é 
queimado todo o passado. É expurgado de 
tudo aquilo que é incompatível com a 
presença e a santidade de Deus: comporta-
mentos, estilos de vida, convicções, hábitos,  

 

 

 

laços, situações que devem ser resolvidas... 
Eliseu incendeia a madeira do arado 

com que lavrava os campos, símbolo da 
profissão que tinha desempenhado até 
àquele momento, e entra decidido na nova 
vida para a qual Elias o tinha chamado. 

Os apóstolos, convidados por Jesus a 
segui-l’O, abandonam as redes e Levi deixa 
tudo (Lc 5, 27). A quem quer ser seu 
discípulo, o Senhor pede para «vender tudo 
o que tem» e iniciar com Ele um novo 
caminho (Lc 18, 22), e não admite 
hesitações, indecisões, mudanças de 
opinião. 

Jesus veio trazer o fogo à terra (Lc 12, 
49), é precisa uma enorme fé para lhe 
permitir que entre no recinto da nossa vida. 
Tememos que consuma muitas das nossas 
seguranças, muitas das coisas em que, 
talvez até durante anos, pusemos a nossa 
confiança e as nossas esperanças, que 
queime tudo aquilo que, até àquele mo-
mento, deu sentido à nossa vida. 

- Senhor, tu és o meu único bem. Indica-           
-me o sentido da vida. 
___________________________________ 

1.ª Leitura  
(1Rs 19, 16b.19-21)  

 
Monição:  

 
O profeta Eliseu é chamado por Deus a continuar 

a missão profética de Elias. Este lançou sobre ele a 
sua capa – gesto bastante expressivo que Eliseu 
entendeu claramente como um chamamento divino. A 
veste era considerada no ambiente semita como parte 
da personalidade. 

 

Leitura: 
 
Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 
Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: 16b«Ungirás 

Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meola, como profeta em 
teu lugar». 19Elias pôs-se a caminho e encontrou 
Eliseu, filho de Safat, que andava a lavrar com doze 
juntas de bois e guiava a décima segunda. Elias 
passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa. 
20Então Eliseu abandonou os bois, correu atrás de Elias 
e disse-lhe: «Deixa-me ir abraçar meu pai e minha 
mãe; depois irei contigo». Elias respondeu: «Vai e 
volta, porque eu já fiz o que devia». 21Eliseu afastou-se, 
tomou uma junta de bois e matou-a; com a madeira do 
arado assou a carne, que deu a comer à sua gente. 
Depois levantou-se e seguiu Elias,  ficando ao seu ser- 

 

viço.  
Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Farás bem, Leitor, exercitar estas palavras 

que, parecendo simples e, portanto, fáceis de 
pronunciar, a verdade é que, chegado ao Ambão, 
já não parecem tão fáceis assim: Elias / Ungirás / 
Eliseu / Safat / Abel-Meola (pronunciar Abel-                
-Meúla) / lavrar / e outras. Sobretudo não 
confundir nem trocar os nomes de Elias por 
Eliseu e vice-versa.  

Já sabes Leitor que o segredo para uma boa 
leitura está, fundamentalmente, na correta 
articulação das sílabas que para o conseguir 
deves ler (proclamar) devagar. 
 
Comentário: 
 

O gesto com que Elias chama Eliseu 
como seu continuador na missão profética – 
«Lançou sobre ele a sua capa» (v. 19) – era 
deveras expressivo para um semita: a veste 
considerava-se como parte da persona-
lidade. Elias, ao atirar o seu manto para 
cima de Eliseu agregava-o à sua própria 
missão divina de intrépido defensor do 
javismo. E este gesto foi decisivo para 
Eliseu; deixa definitivamente a sua vida de 
proprietário agricultor, a fim de seguir o 
mestre. O seu carácter firme e generoso 
ficou patente na atitude decidida de queimar 
(v. 21) os instrumentos de trabalho. No 
entanto, Elias permite ao seu discípulo ir 
abraçar o pai e a mãe (v. 20), mas, no 
Evangelho de hoje, vê-se como aquele que 
quer ser discípulo de Jesus não pode pôr 
qualquer restrição (cf. Lc 9, 61-62). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 15 (16), 1-2a.5.7-11 (R. cf. 5a) 
 

Monição:  
 
A alegria que inunda os corações dos que são fiéis à 
sua vocação está bem expressa no Salmo 15 que 
vamos meditar.  

 

Refrão:    O senhor é a minha herança. 
 

Guardai-me, Senhor, Vós sois o meu refúgio! 
Digo ao meu Deus: «Vós sois o meu bem! 
Sois Vós, Senhor, a parte da minha herança, 
está nas Vossas mãos o meu destino». 
 

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  26 de Junho   –   XIII Domingo do Tempo Comum  (Ano C) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Rui Cardoso - - - - - - - - - - - - - - - - - - Paula Carvalho - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Avisos José Meireles - - - - - - - - - - - - - - - - - - Luís Miguel - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

1.ª Leitura Ermelinda Pinh.º M.ª José Pinh.º Vera Neto José Pedro Jacinta Carneiro Salomé Nóbr. Lurdes Almeida Nelson Gomes 

2.ª Leitura Martinho Matos Gonçalo Lopes Fernando Neto Júlia Machado João Miguel Artur Nóbrega Alex.Reguenga Brazinda Fernan. 

Oraç.  Fiéis Alexandra Brito Nelson Costa Joana Santos Justina Carn,º Filomena Mendes Sónia Raquel Luísa Abreu Diana Araújo 

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

Suplente Carla Sousa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Luís Gomes - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Exaltarei o Senhor que me guia e me conduz, 
que até de noite me adverte o coração. 
O Senhor está sempre na minha presença, 
com Ele a meu lado não vacilarei. 
 
Por isso o meu coração se alegra e a minha       
alma exulta; 
repousa tranquilo todo o meu corpo. 
Ele não me entregará às mãos da morte, 
nem deixará o Seu servo conhecer a corrupção. 
 
Ele me apontará o caminho da vida; 
a seu lado viverei na plenitude da alegria. 

____________________________________________ 
 

2.ª Leitura (Gl 5, 1.13-18) 

 

Monição:  
 

Sempre que Deus chama, pede-nos que 
entreguemos a nossa liberdade para o serviço da Sua 
glória e do bem dos nossos irmãos. Sejamos «servos 
uns dos outros pela caridade»! 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Gálatas 

 
Irmãos: 4, 31bFoi para a verdadeira liberdade que 

Cristo nos libertou. 5, 1Portanto, permanecei firmes e 
não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. 13Vós, 
irmãos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não 
abuseis da liberdade como pretexto para viverdes 
segundo a carne; mas, pela caridade, colocai-vos ao 
serviço uns dos outros, 14porque toda a Lei se resume 
nesta palavra: «Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo». 15Se vós, porém, vos mordeis e devorais 
mutuamente, tende cuidado, que acabareis por 
destruir-vos uns aos outros. 16Por isso vos digo: Deixai-
-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos 
da carne. 17Na verdade, a carne tem desejos contrários 
aos do Espírito e o Espírito desejos contrários aos da 
carne. São dois princípios antagónicos e por isso não 
fazeis o que quereis. 18Mas se vos deixais guiar pelo 
Espírito, não estais sujeitos à Lei de Moisés. 

 
Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Toma atenção às seguintes palavras: 
liberdade / libertou / permanecei / sujeitar-vos / 
jugo da escravidão / abuseis / pretexto / viverdes 
/ colocai-vos / mordeis / devorais / mutuamente / 
destruir-vos / satisfareis / antagónicos / e outras. 

Encontras nesta Leitura expressões que 
merecem bastante cuidado. São elas: –  
“verdadeira liberdade”; “torneis a sujeitar-vos”; 
“pretexto para viverdes”; “mordeis e devorais 
mutuamente”; “destruir-vos uns aos outros”; 
“princípios antagónicos”.  

Isola e exercita estas expressões, para as 
praticar. 
 
Comentário:  
 

V. 4, 31 – «Foi para a liberdade…», 
que a nossa tradução adjectivou: «a 
verdadeira» (um adjectivo que não aparece 
no texto original), isto é, para a liberdade 
que procede da Redenção. Cristo liberta-      
-nos  do  pecado  e  do  erro  e também  das  

prescrições da Antiga Lei mosaica (v. 18), 
dumas normas rituais e jurídicas que 
deixam de ter sentido para quem já foi 
redimido pelo Sangue de Jesus, pois eram 
prescrições preparatórias, «o pedagogo» 
que levava a Cristo (cf. Gal 3, 24). 
Certamente que S. Paulo não está a 
considerar aqui aquelas prescrições que 
correspondem à lei moral natural. «Não 
abuseis da liberdade como pretexto…» (v. 
13): a liberdade não é permissivismo moral, 
nem libertinagem, não é estar livre de 
normas, de compromissos, para o bem e 
para a verdade. É-se livre para, por si 
próprio, responsavelmente, escolher a 
Verdade e o Bem, isto é, para amar e servir 
a Deus, em cuja posse está a felicidade 
autêntica. Fazer o mal é sinal de que se é 
livre, mas então usa-se a liberdade para se 
tornar escravo do mal. A liberdade não se 
basta a si mesma, pois é-se livre para 
alguma coisa: a liberdade precisa dum 
rumo, dum norte, dum compromisso, senão 
está-se à mercê do egoísmo, do 
comodismo, da preguiça, da sensualidade, 
etc., isto é, de todas as más tendências da 
nossa natureza caída, dos apetites 
desordenados da natureza ferida pelo 
pecado original, daquilo que S. Paulo aqui 
chama «a carne, os desejos da carne» (v. 
13.16.17). Esse rumo ou norte para a 
liberdade é o amor («a caridade», v. 13), 
que nos leva a servir os outros sem nos 
sentirmos escravizados; e é «o espírito» (v. 
16), quer no sentido de o Espírito Santo, 
(assim a Neovulgata, seguida pela tradução 
litúrgica, que usa a maiúscula), quer no 
sentido de o homem novo, regenerado pela 
graça, na nossa condição de «filhos 
adoptivos de Deus» (daí o espírito com 
minúscula na edição da Vulgata). 

V. 18 – «Não estais sujeitos à Lei», 
isto é, não estais sob o regime da Lei de 
Moisés, mas no regime da graça que não só 
não nos tem sujeitos às prescrições 
judaicas, como também faz com que as 
próprias normas morais da Lei não nos 
tirem a liberdade, pois a graça nos conduz 
sem violência segundo desejos do Espírito. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(1 Sam 3, 9; Jo 6, 68c) 
 

Monição:  
 

O Senhor anima os seus discípulos a segui-Lo 
com decisão numa entrega total, animando-os com a 
promessa do Reino dos Céus. 

 

Refrão:       Aleluia, Aleluia! 
 

Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. 
Vós tendes palavras de vida eterna. 

 
 

  Evangelho (Lc 9, 51-62) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

 
51Aproximando-se os dias de Jesus ser levado 

deste mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir a 
Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. 52Estes 
puseram-se a caminho e entraram numa povoação de 
samaritanos, a fim de Lhe prepararem hospedagem. 
53Mas aquela gente não O quis receber, porque ia a 
caminho de Jerusalém. 54Vendo isto, os discípulos 
Tiago e João disseram a Jesus: «Senhor, queres que 
mandemos descer fogo do céu que os destrua?» 55Mas 
Jesus voltou-Se e repreendeu-os. 56E seguiram para 
outra povoação. 57Pelo caminho, alguém disse a Jesus: 
«Seguir-Te-ei para onde quer que fores». 58Jesus 
respondeu-lhe: «As raposas têm as suas tocas e as 
aves do céu os seus ninhos; mas o Filho do homem 
não tem onde reclinar a cabeça». 59Depois disse a 
outro: «Segue-Me». 60Ele respondeu: «Senhor, deixa-       
-me ir primeiro sepultar meu pai». 61Disse-lhe Jesus: 
«Deixa que os mortos sepultem os seus mortos; tu, vai 
anunciar o reino de Deus». Disse-Lhe ainda outro: 
«Seguir-Te-ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro 
despedir-me da minha família». 62Jesus respondeu-lhe: 
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para 
trás não serve para o reino de Deus». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 
 

É aqui (neste v. 51) que começa a 
segunda parte do ministério de Jesus, com 
a grande viagem para Jerusalém (Lc 9, 51 – 
19, 28), muito mais extensa que nos 
Sinópticos, pois engloba quase 10 capítulos 
e com vários relatos exclusivos do III 
Evangelho.  

V. 52 – «Samaritanos». Procediam da 
mistura de israelitas com colonos assírios 
mandados para a Samaria por Sargão II, em 
substituição dos exilados após o fim do 
Reino do Norte com a queda de Samaria no 
ano 721 a.C.. A sua religião era híbrida, 
pois, embora admitissem o Pentateuco, 
tinham certas práticas supersticiosas e não 
aceitavam o Templo de Jerusalém como 
único santuário para a oferta dos sacrifícios. 
Havia uma grande incompatibilidade com os 
judeus que ainda hoje se mantém, embora 
os samaritanos tendam a desaparecer (não 
chegam a um milhar). 

V. 57-62 – Lucas é o Evangelista que 
mais põe em relevo a radicalidade do 
seguimento de Cristo. «Lançar as mãos ao 
arado» é dedicar-se a trabalhar no Reino de 
Deus. «Olhar para trás» é a falta de 
decisão, como também o cálculo humano 
para avaliar com mera visão humana o valor 
do que se deixa. Quando Deus chama, não 
se pode olhar para trás, tem que se ser fiel 
e leal a Deus, que nos confia uma missão 
insubstituível no seu Reino. 
____________________________________________ 
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Oração Universal 

 
1 –  Para que o Papa Francisco e os bispos a ele       
       unidos, 

exerçam com alegria o seu ministério de profetas 
em favor do povo santo de Deus, 
oremos ao Senhor. 

 
2 – Para que Deus guie os governantes na sua missão, 

lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia, 
no respeito pela natureza e pela vida, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Para que os homens empenhados em causas       
       nobres 

permaneçam fortes e humanos 
ao serviço da libertação dos outros homens, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –  Para que os cidadãos que abandonam os seus    
       países 

encontrem comunidades que os acolham 
e os ajudem a refazer as suas vidas, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Para que Deus nos faça entender o sentido da       
       liberdade, 

nos dê a todos o gôsto de servir 
e aos defuntos a vida feliz no paraíso, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

42  –  Jesus no Evangelho de Marcos 
 

... continuação 

 
Mas onde esta preocupação de Jesus 

é mais clara é na sua relação com os 
discípulos, aos quais “ordenava que a 
ninguém contassem o que tinham visto, 
senão depois do Filho do Homem 
ressuscitar dos mortos. Eles guardaram a 
recomendação, discutindo uns com os 
outros o que seria ressuscitar de entre os 
mortos” (Mc 9, 9). Só depois de fazerem a 
experiência pascal os discípulos estariam 
capazes de proclamar Jesus como Messias 
de um jeito novo, já muito purificado da 
esperança messiânica davídica. Ainda era a 
esta luz davídica de um Messias Rei que 
viria instaurar novamente o reino das doze 
tribos e se sentaria no trono em Jerusalém 
que os discípulos seguiam Jesus pelos 
caminhos da Palestina, como bem se vê no 
pedido que Tiago e João fazem ao Mestre, 
antecipando esse momento e preparando 
para si os melhores lugares junto do Rei, 
pedido que deixou os outros dez muito zan- 

 
 

“Santo Agatão” 

(678 – 681) 
 

Siciliano, coube-lhe regularmente a 
questão do monotelismo. Convocou o VI 
Concílio Ecuménico, III de Constantinopla,  
que reafirmou o anátema contra o mono-
telismo, condenando entre outros o Papa 
Honório I. Terminava um cisma de longa 
data.  

Libertou o papado do tributo que devia 
pagar ao imperador. 

 

“São Leão II” 

(682 – 683) 
 

Siciliano, confirmou as actas do III 
Concílio de Constantinopla, traduziu-as para 
o latim e enviou-as aos bispos de Espanha. 
Aperfeiçoou o canto gregoriano e instituiu o 
abraço da paz durante a missa e a aspersão 
da água-benta sobre os fiéis. 

 

“São Bento II” 

(684 – 685) 
 

Romano, conseguiu que para a eleição 
papal não fosse mais necessária a confir-
mação imperial.  

No Concílio de Toledo (Ano de 684) fez 
aceitar ao Ocidente os decretos do VI 
Concílio Ecuménico. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 27 – S. Cirilo de Alexandria  

                   (Bispo e Doutor da Igreja); 

Dia 28 – S. Ireneu (Bispo e Mártir);   

Dia 29 – S. Pedro e S. Paulo (Apóstolos);     

Dia 30 – Primeiros Santos Mártires da      
               Igreja de Roma. 
____________________________________________ 

Sabias que... 

“Samaritanos” 
 

Salomão tentou unificar o país, mas as 
tribos revoltaram-se contra Jerusalém. 
Nasceu a Samaria.  

Os samaritanos odiaram os judeus. 
Levantaram o seu próprio templo, perto da 
capital, Samaria. Durante a revolução dos 
guerrilheiros «macabeus» contra os gregos, 
a Samaria obedeceu às leis gregas. Os 
judeus vingaram-se destruindo a sua 
capital. Diziam: «O que come o pão de um 
samaritano, come carne de porco».  

Jesus contou a parábola do «bom 
samaritano» e levou o agradecimento de um 
leproso samaritano. 
 

gados porque, na verdade, todos 
esperavam o mesmo (Mc 10, 35-41)… 

Só pela experiência da morte de 
Jesus – sem reunificar o reino e sem subir 
ao trono – e, depois, a experiência da sua 
Vida Ressuscitada, se libertaram em parte 
os discípulos da visão messiânica que 
tinham ainda de Jesus. Só aí foram também 
capazes de compreender o que Jesus lhes 
revelava e ensinava de si próprio enquanto 
ia caminhando no anúncio do Reino de 
Deus pelos lugarejos da Palestina. “Jesus 
perguntou-lhes: ‘E vós, quem dizeis que eu 
sou?’ Pedro tomou a palavra e disse: ‘Tu és 
o Messias!’ Ordenou-lhes, então, que não 
dissessem isto a ninguém” (Mc 8, 29-30). 
Porquê? Porque Jesus bem sabia as ideias 
de Messias que os discípulos tinham na 
cabeça, e tinha que lhes ensinar um 
messianismo diferente. Por isso, imediata-
mente a seguir aos discípulos responderem 
“Tu és o Messias!”, Jesus “ordenou-lhes que 
não o dissessem a ninguém, e começou 
depois a ensinar-lhes que o Filho do 
Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado 
pelos anciãos, pelos sumos-sacerdotes e 
pelos doutores da Lei, e ser morto e 
ressuscitar depois de três dias. E dizia 
claramente estas coisas” (Mc 8, 31-32).  

A prova de que os discípulos não era 
este o messianismo que tinham na cabeça 
quando disseram “Tu és o Messias!” foi que, 
ao ouvir isto, “Pedro desviou-se com Jesus 
à parte, e começou a repreendê-lo. Mas 
Jesus, voltando-se e olhando para os 
discípulos, repreendeu Pedro, dizendo-lhe: 
Vai-te da minha frente, Satanás, porque os 
teus pensamentos não são os de Deus, mas 
os dos homens” (Mc 8, 32-33). 

Só depois da experiência pascal, 
recriados pela acção reveladora do Espírito 
Santo, os discípulos serão capazes de 
acolher a novidade messiânica de Jesus e 
começar a anunciá-lo como o inesperado de 
Deus a acontecer na história dos homens. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Dono I” 

(676 – 678) 
 

Natural de Roma, a principal medida 
do seu pontificado terá sido o facto de ter 
forçado o bispo de Ravena a reconhecer a 
autoridade papal. O imperador, que queria 
estabelecer a paz com a Santa Sé, revogou 
o édito do seu antecessor, que declarara 
Ravena independente de Roma. 
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