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 Ordenação diaconal 

do  Antonino 
                                        (... continuação do Jornal 400) 
 

Alguns enxertos da homilia do Sr. Bispo 
do Porto, D. António Francisco dos Santos,  
na ordenação do diácono Antonino, que 
será também ordenado de Presbítero na Sé 
do Porto, no dia 10 de Julho e celebrará a 
sua Missa Nova em Carvalhosa no Domingo 
seguinte, dia 17. 

 «Os diáconos são chamados a serem 
portadores felizes dos tesouros da graça e 
do amor de Deus, no serviço da liturgia, da 
evangelização e da caridade».  

«A missão dos discipulos de Jesus 
confiada aos que recebem o sacramento da 
Ordem não é uma invenção humana. É um 
dom divino que torna presente o mistério do 
amor de Deus pela Humanidade e atuante o 
ministério de Cristo na vida do Mundo». 

«Quando respondemos “Sim” ao 
chamamento divino, então Jesus diz-nos, 
como outrora pediu aos seus discípulos: 
“Faz-te ao largo; sê servidor do meu povo; 
sê pastor do meu rebanho, reparte os pães 
e os peixes, que o milagre multiplicou; cuida 
dos pobres e cura os doentes, que 
encontras no caminho; alimenta o povo com 
o teu trabalho; sacia-o com a Palavra de 
Deus e com o Pão da Vida”.» 

«Em nome deste irmão, que hoje 
avança, decidido e feliz, para a ordenação, 
em nome dos seminaristas e dos jovens, 
aqui presentes, que nele veem um 
testemunho a suscitar novas vocações e em 
nome da Igreja do Porto, onde os 
Dehonianos iniciaram a sua presença em 
Portugal de onde provêm muitos membros 
da Congregação e onde tantos trabalham 
generosamente, dou graças a Deus pelo 
testemunho do Antonino, pela generosidade 

da sua família humana  e  religiosa  e  pela   

oração da sua comunidade cristã de 
origem». 

«A nossa vida é um caminho. Caminhar 
como discípulo missionário de Jesus Cristo 
nasce de uma escolha livre, pressupõe 
disponibilidade para a missão e exige de 
nós uma entrega permanente da nossa vida 
dada a Deus e à Igreja». 

                                 (continua no Jornal 402...) 
____________________________________________ 

Quem olha para trás... 

não serve 
 

 

«Quem olha para trás, não serve para o 
Reino de Deus» – do Evangelho do XIII 
Domingo Comum (último Domingo). 

O profeta Eliseu quer ir primeiro abraçar 
seu pai e sua mãe...O Evangelho falava-nos 
de um outro a quem Jesus dirige o 
chamamento: «Segue-me». E ele respon-
deu: «Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar 
meu pai». E um outro: «Deixa-me ir primeiro 
despedir-me da minha família».  

O Senhor, quando chama, exige um 
verdadeiro empenhamento, um compro-
misso vigoroso, uma dedicação sem limites 
nem condições: «Quem olha para trás, não 
serve para o Reino de Deus»; «O Filho do 
homem não tem onde reclinar a cabeça»; 
«Deixa que os mortos sepultem os seus 
mortos». 

Para entender bem o que significa uma 
resposta pronta, decidida e vigorosa à 
vocação divina, há que pensar na sabedoria 
de Estêvão, primeiro mártir do Cristianismo, 
na palavra de Pedro, primeiro Vigário de 
Cristo na terra, no ímpeto de São Paulo, o 
Apóstolo da gentes: nada podia conter ou 
diminuir a sua força; nem a cólera do povo, 
nem a violência dos tiranos, nem o ataque 
dos demónios, nem os perigos constantes. 
Como rio impetuoso passaram sobre tudo o 
que lhes apareceu por diante.  A certeza da  

 

chamada, a consciência da missão, a fé 
heróica em Cristo ressuscitado despertava 
neles um arrojo sem limites: «Sei em Quem 
acreditei...Quem me separará do amor de 
Cristo?» (Rm 8). 
____________________________________________ 

Pensa positivo 
     

 Pensa positivamente! Os nossos 
pensamentos emitem ondas reais que se 
irradiam do nosso cérebro, formando uma 
atmosfera mental que é peculiar a cada 
pessoa. De acordo com o tipo de vibrações 
do pensamento, atrairemos a nós todas as 
ondas semelhantes. Se pensares negativa-
mente, atrairás todos os pensamentos 
negativos, piorando o teu estado.  

Pensa positivamente, para atraíres 
apenas pensamentos positivos de paz e 
prosperidade.  
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Duas amigas encontram-se, uma das 
quais é loira, e uma pergunta à outra: 

–  Manuela, soubeste da falha de luz 
ontem à noite? 

A amiga responde-lhe: 
– Nem me lembres, estive três horas 

retida no elevadôr. 
Ao que a amiga loira responde: 
– Bem, isso não é nada, eu estive cinco 

horas parada nas ascadas rolantes. 
_________________________ 

 

Um canibal viaja num avião e, à hora do 
almoço, passa uma hospedeira, curiosa-
mente também loira, que lhe pergunta: 

– Quer que traga o menu? 
E o canibal responde: 
– Não, traga-me antes a lista de 

passageiros... 
____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 
____________________________________________ 

XIV Dom. Comum 
 

Vivemos um tempo de medos e 
angústias dos ataques terroristas. Mas a 
Palavra divina na liturgia deste Domingo 
fala-nos de Paz! Vale mais a paz do que 
todos os impérios do mundo! A paz é fonte 
de alegria, vida em segurança, motivo de 
consolação. 

Quando olhamos à nossa volta 
constatamos que apesar de terem passado 
mais de dois mil anos da vinda de Cristo e 
da promessa de paz e de um mundo novo e 
melhor, somos capazes de nos sentir 
desanimados, já sem esperança. Aqueles 
que nos rodeiam e não frequentam as 
nossas igrejas não conseguem ver em nós 
aquele entusiasmo de que necessitam, para 
ouvir a Palavra que, segundo a nossa ténue 
convicção, deveria anunciar a libertação. 

Teremos de ser anunciadores da 
Palavra seguros e esperançados, pois a 
vitória do Reino está garantida, segundo a 
própria promessa de Jesus. Em todos os 
momentos difíceis é preciso recordar que as 
promessas de Deus se realizarão. 

Porque quem anuncia o Reino de Deus 
recebe a força da própria Palavra que 
proclama. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

«Não estou em paz.» É a confidência 
que, num ou noutro momento de particular 
desconforto, alguém nos terá feito. Talvez a 
amiga que interrompeu uma gravidez não 
desejada, ou o cônjuge envolvido noutra 
ligação afectiva que se tornou impossível de 
gerir, ou o vizinho atormentado pelo desejo 
de se vingar por uma ofensa sofrida e 
impossibilitado de o fazer, ou a rapariga de 
má vida humilhada e explorada. 

«Não estou em paz», gritariam os 
responsáveis de crimes, crimes de guerras, 
de comércios de instrumentos de morte, se 
não estivessem atordoados pelo poder e 
pelo dinheiro. «Não estou em paz», repetiria 
quem  se  dedica  a  actividades  imorais  e  
 
 
 
 
 

quem comete injustiças, mas vai em frente 
com a mente ofuscada pelo sucesso, pelo 
dinheiro e pelas mentiras dos aduladores. 

Este é o mundo ao qual Jesus envia os 
seus discípulos, não para pregar novas 
doutrinas, não para condenar, para imprecar 
(amaldiçoar) contra a corrupção e os maus 
costumes, para ameaçar com castigos divi-
nos, mas para anunciar aquela paz que – da 
forma mais inconsciente – estão desespera-
damente à procura. 

Considerando  a realidade em que vive-
mos, é preciso verdadeiramente uma 
grande fé para imaginar que seja possível 
construir um mundo em que reine a paz. É 
mais fácil acreditar que Deus existe, do que 
alimentar a esperança da paz universal. E, 
no entanto, é esta a missão confiada aos 
discípulos. 

Os cristãos procuraram construir a paz, 
mas nem sempre com os meios sugeridos 
pelo Mestre, que os queria como «cordeiros 
no meio de lobos». Por vezes, preferiram 
recorrer à força, à imposição, à intolerância; 
chegaram a cobrir-se de potência, como os 
reis deste mundo. 

Nem sempre caminharam – pobres, 
mansos e indefesos – ao lado das pessoas 
necessitadas de paz. Quem – como 
Francisco de Assis – o fez, tem o seu nome 
escrito nos céus. 

– Quem acredita na paz, verá as 
grandes obras do Senhor. 
____________________________________________ 
 

1.ª Leitura ( Is 66, 10-14c )  

 

Monição:  
 

O Profeta Isaías fala do amor de Deus para com 
Jerusalém, símbolo da Igreja: farei correr para 
Jerusalém a paz como um rio! Este amor vive-se numa 
paz profunda e duradoira. Traduz-se também numa 
alegria e num júbilo sem limites, que enchem de 
conforto o nosso coração. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

10Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, 
todos vós que a amais. Com ela enchei-vos de júbilo, 
todos vós que participastes no seu luto.  11Assim pode- 

 

reis beber e saciar-vos com o leite das suas 
consolações, podereis deliciar-vos no seio da sua 
magnificência. 12Porque assim fala o Senhor: «Farei 
correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza 
das nações como torrente transbordante. Os seus 
meninos de peito serão levados ao colo e acariciados 
sobre os joelhos. 13Como a mãe que anima o seu filho, 
também Eu vos confortarei: em Jerusalém sereis 
consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso 
coração e, como a verdura, retomarão vigor os vossos 
membros. 14cA mão do Senhor manifestar-se-á aos 
seus servos. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Presta atenção às seguintes palavras: 

exultai / júbilo / participastes / saciar-vos / 
consolações / deliciar-vos / magnificência (não é 
“magnificiência”) / torrente transbordante / 
acariciados / alegrar-se-á / retomarão / 
manifestar-se-á / e outras. 

Há palavras e expressões, embora difíceis, 
muito ricas que precisam de ser bem 
trabalhadas. Cuida delas. 

Por vezes pode parecer-te ridiculo 
aconselhar o Leitor a exercitar determinadas 
palavras. Mas não, se tiveres em conta o nível 
(ou desnível) de conhecimento cultural de cada 
Leitor que é muito diversificado.  
 
Comentário: 
 

O texto, faz parte dum discurso dotado 
de rara beleza poética, no final do livro de 
Isaías. Jerusalém, é apresentada como uma 
mãe que com seus peitos sacia de 
consolação e deleite os seus filhos que 
regressam do exílio (v. 10-11). 

V.12 – «A paz como um rio» é uma 
figura da paz messiânica que Cristo trouxe à 
«nova Jerusalém» que é «nossa Mãe», a 
Igreja (cf. Gal 4, 26-27), «o Israel de Deus» 
de que nos fala a 2.ª leitura de hoje (Gal 6, 
16). 
____________________________________________ 
 

Salmo Responsorial 

Sl 65 (66), 1-3a.4-7a.16.20 (R.1) 

 
Monição:   Jesus Cristo põe os membros do seu 
Corpo místico a cantar as obras maravilhas de Deus. 
Somos todos convidados a louvar a glória do seu 
nome: A terra inteira aclame o Senhor e lhe dê glória, 
honra e louvor. 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  03 de Julho   –  XIV Domingo do Tempo Comum  (Ano C) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Glória Martins - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  Joaquim Mendes - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

Avisos João Miguel - - - - - - - - - - - - - - - - - - Carla Sousa - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

1.ª Leitura Alexandra Brito Susana Pacheco Gracind Nunes Conceição Andr. Maria Guiomar Assunção Mat. Grupo  Pedro Leal 

2.ª Leitura Rui Cardoso Duarte Barros Filipa Pereira Diana Santos Luís Carlos Mónica Gonç. de Aurora Silva 

Oraç.  Fiéis Martinho Matos Cátia Vanessa  Paulo Neto Carla Sousa Luís Gomes Paula Meireles Jovens Teresa Moreira 

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

Suplente Joaquim Martins - - - - - - - - - - - -  - - - - - -  Luís Miguel - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Refrão:  
 

A terra inteira aclame o Senhor. 
 
Aclamai a Deus, terra inteira, 
cantai a glória do seu nome, 
celebrai os seus louvores, dizei a Deus: 
«Maravilhosas são as vossas obras». 
 
A terra inteira Vos adore e celebre, 
entoe hinos ao vosso nome. 
Vinde contemplar as obras de Deus, 
admirável na sua acção pelos homens. 
 
Mudou o mar em terra firme, 
atravessaram o rio a pé enxuto. 
Alegremo-nos n’Ele: 
domina eternamente com o seu poder. 
 
Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi, 
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. 
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece, 
nem me retirou a sua misericórdia. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Gl 6, 14-18) 

 

Monição:  
 

São Paulo estava tão unido a Jesus que podia 
afirmar: longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Com São Paulo também 
nós queremos rezar: toda a nossa glória está na cruz 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Gálatas 

 
Irmãos: 14Longe de mim gloriar-me, a não ser na 

cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo 
está crucificado para mim e eu para o mundo. 15Pois 
nem a circuncisão nem a incircuncisão valem alguma 
coisa: o que tem valor é a nova criatura. 16Paz e 
misericórdia para quantos seguirem esta norma, bem 
como para o Israel de Deus. 17Doravante ninguém me 
importune, porque eu trago no meu corpo os estigmas 
de Jesus. 18Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo esteja com o vosso espírito. Amen. 

 
Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta 2.ª Leitura requer-se boa técnica 
respiratória e boa articulação das palavras.  

Atenção a expressões e palavras difíceis tais 
como: gloriar-me / circuncisão / incircuncisão / 
misericórdia / Doravante / importune / estigmas / 
e outras. 
 

Comentário: 
 

Temos hoje o empolgante final da carta 
aos Gálatas.  

V.14 – «Longe de mim gloriar-me...» 
São Paulo rebate os cristãos judaizantes 
que, por um «proselitismo» mal entendido, 
queriam impor a circuncisão a fim de 
«fazerem boa figura (v. 11) e acharem 
motivo de glória na carne assim marcada 
dos  convertidos (v. 13).  Mas o prosélitismo 

do Apóstolo é totalmente outro: baseia-se 
no imperativo de Jesus (Mt 28, 19) e é algo 
que o faz «compelido pelo amor de Cristo» 
(2 Cor 5, 14) e não compelido pelo zelo da 
própria glória. Paulo gloria-se na Cruz de 
Cristo, não no êxito humano das suas 
correrias apostólicas, no que seria glória 
mundana, mas sim no valor redentor da 
Cruz, na dor e humilhação máximas que 
Jesus suportou e de que participa o 
autêntico apóstolo (cf. Gal 2, 19).  

V.15 – «O que tem valor é a nova 

criatura.» Pouco importa, diante desta 
realidade sobrenatural, uma questão tão 
ridícula como a de ser ou não ser 
circuncidado. Nova criatura é o cristão, 
«homem novo, criado em conformidade com 
Deus na justiça e na santidade verdadeiras» 
(Ef 4, 24; cf. Ef 2, 15; 2 Cor 5, 17; Rom 6, 
3ss; Jo 1, 13; 3, 5; etc.), regenerado pelo 
Baptismo. Nesta argumentação contra os 
judaizantes, São Paulo usa a mesma 
designação com que os rabinos da época 
designavam um convertido ao judaísmo 
após a circuncisão e o «baptismo dos 
prosélitos»: era então considerado «beriyá 
hadaxá», isto é, nova criatura. Assim São 
Paulo diz que o que interessa é ser nova 
criatura; e o cristão, de facto, torna-se isso 
mesmo num sentido radical e profundo, 
como se depreende de todo o seu ensino, 
pois é regenerado, santificado, torna-se filho 
de Deus, faz um só com Cristo que com a 
sua Morte e Ressurreição inaugura uma 
nova Humanidade, uma nova criação, em 
contraste com a criação inicial, a do velho 
Adão donde provém para todos o pecado e 
a morte.  

V.17 – «Ninguém me importune», 
entenda-se, com discussões acerca da 
circuncisão ou da minha condição de 
apóstolo (cf. Gal 5, 11;1, 8-18), uma vez que 
eu trago no meu corpo outras marcas, os 
estigmas de Jesus. Os escravos 
costumavam então trazer, marcadas, com 
ferro em brasa (ferrete), umas marcas que 
indicavam o dono. Sem duvida, que as 
marcas de Jesus que São Paulo se gloria 
de trazer eram as próprias cicatrizes físicas 
dos seus padecimentos por Cristo, 
flagelações, apedrejamentos, etc., os 
«estigmas» da Paixão de Cristo, que 
autenticavam a sua pertença ao Senhor, o 
seu apostolado, a sua pregação. 
____________________________________________ 

Citação 
 
“Não é o que fazemos ocasionalmente 

que molda as nossas vidas, mas o que 
fazemos diáriamente”. 

                                       (Anthony Robbins) 

 
 

  Aclamação ao Evangelho  

(Col 3, 15a . 16.a ) 
 

Monição:  
 

Jesus ensina-nos a pedir ao Pai que mande 
trabalhadores para a sua seara. Aleluia! A Palavra de 
Deus, inunda de paz o nosso coração. 

 

Refrão: 
 

Aleluia, Aleluia! 
 

Reine em vossos corações a paz de Cristo, 
habite em vós a sua palavra. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 10, 1-12.17-20) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 
1Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois 

discípulos e enviou-os dois a dois à sua frente, a todas 
as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. 2E dizia-
lhes: «A seara é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Pedi ao dono da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara. 3Ide: Eu vos envio 
como cordeiros para o meio de lobos. 4Não leveis bolsa 
nem alforge nem sandálias, nem vos demoreis a 
saudar alguém pelo caminho. 5Quando entrardes 
nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’. 6E se 
lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre 
eles; senão, ficará convosco. 7Ficai nessa casa, comei 
e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o 
seu salário. Não andeis de casa em casa. 8Quando 
entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do 
que vos servirem, 9curai os enfermos que nela houver e 
dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’. 10Mas 
quando entrardes nalguma cidade e não vos 
receberem, saí à praça pública e dizei: 11‘Até o pó da 
vossa cidade que se pegou aos nossos pés sacudimos 
para vós. No entanto, ficai sabendo: Está perto o reino 
de Deus’. 12Eu vos digo: Haverá mais tolerância, 
naquele dia, para Sodoma do que para essa cidade». 
17Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de 
alegria, dizendo: «Senhor, até os demónios nos 
obedeciam em teu nome». 18Jesus respondeu-lhes: 
«Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. 
19Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e 
dominar toda a força do inimigo; nada poderá causar-
vos dano. 20Contudo, não vos alegreis porque os 
espíritos vos obedecem; alegrai-vos antes porque os 
vossos nomes estão escritos nos Céus». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Apenas São Lucas fala desta missão 
dos 72 (70 segundo alguns textos de menos 
valor). Neste discurso de Jesus aos 72 há 
grandes coincidências de forma e conteúdo 
com o discurso aos Doze em Mc 6, 6-13 e 
Mt 9, 5-23. Mas estas coincidências não 
parecem bastar para se pensar que se trata 
duma mesma missão e dum mesmo 
discurso. Na verdade, Lucas fala em 9, 1-6 
de uma outra missão dos Doze, tomada de 
Mc 6, 6-13. Estes discípulos são «outros» 

como  propõem  autorizadas  variantes  do  
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v.1, isto é, discípulos diferentes dos 
Apóstolos («outros» é uma variante textual 
importante recolhida na Neovulgata). As 
coincidências apontadas justificam-se pela 
semelhança do objectivo dos discursos de 
Jesus e pela própria tradição oral prévia que 
teria influído em ordem a uma transmissão 
semelhante, sem alterar a substância dos 
discursos. Este episódio contém, antes de 
mais, um grande ensinamento: é que, nem 
antes nem depois do Pentecostes, a 
evangelização foi um privilégio exclusivo 
dos Doze. 

V.2 – «A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos». Jesus fala à 
maneira de um grande proprietário agrícola 
que, ao contemplar as suas grandes searas, 
vê enorme abundância de trigo maduro em 
risco de se perder, caso não seja colhido, 
sentindo a máxima preocupação por 
encontrar braços para o ingente e 
urgentíssimo trabalho. Deus, para salvar os 
homens, quer precisar de outros homens. 
«Pedi ao Dono da sara...». A urgência do 
trabalho não pode levar os discípulos a 
perderem o sentido da realidade sobrena-
tural que é uma «messe das almas»: 
embora eles sejam «ceifeiros», não se 
podem limitar a ceifar sem parança, têm de 
achar tempo e modo de pedir ao Dono o 
envio de novos ceifeiros, já que é dele que 
depende o bom êxito de todo o trabalho.  

V.3-4 – «Para o meio de lobos. Não 

leveis…». Dadas as dificuldades do 
trabalho apostólico e o seu vastíssimo 
alcance sobrenatural, o discípulo podia 
atemorizar-se ou deixar-se seduzir pela 
tentação de pôr a sua confiança nos 
recursos humanos. O Senhor quer dos seus 
grande desprendimento e audácia apostó-
lica. «Nem vos demoreis a saudar …». 
«Não se trata de evitar a urbanidade de 
saudar, mas de eliminar um possível 
obstáculo ao serviço (cf. 2 Re 4, 29)... 
Saudar é uma coisa boa, mas melhor é 
executar quanto antes uma ordem divina, 
que muitas vezes se tornaria frustrada por 
um atraso» (Sto. Ambrósio, Hom. 17). 

V.7 – «Ficai... não andeis de casa 
em casa», isto é, aceitai a hospitalidade 
que vos oferecerem, sem qualquer reserva, 
e não andeis à procura da melhor casa, de 
quem vos dê mais vantagens pessoais.  

V.11 – «Até o pó... sacudimos para 

vós». Segundo a indicação rabínica de 
então, todo o bom israelita que entrava na 
Palestina vindo do território pagão devia 
sacudir o pó das sandálias, a fim de não 
contaminar a Terra Santa. Este gesto indica 
que os judeus que não recebem a Jesus se 
equiparam aos pagãos.  

V.18 – «Eu via Satanás cair…». Esta 
expressão não se refere ao pecado de Sata- 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 04 – S. Isabel de Portugal; 

Dia 05 – S. António Maria Zacarias             
               (Presbítero); 

Dia 06 – S. Maria Goretti (Virgem e Mártir); 
Dia 09 –  SS. Agostinho Zao Rong  (Presbí-         

                    tero) e Companheiros (Mártires). 

____________________________________________ 

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“João V” 

(685 – 686) 
 

 Nascido em Antioquia, obteve a 
submissão a Roma dos bispos da 
Sardenha, cujas ordenações tinham sido 
confirmadas pelo bispo de Cagliari. Atribuiu-
-se-lhe a autoria de um trabalho sobre a 
dignidade do pálio (distintivo eclesiástico 
concedido pelo Papa). 
 

“Cónon” 

(686 – 687) 
 
Possivelmente nascido na Trácia, teve 

um pontificado curto e difícil. Após a morte 
de João V, o Exército, à revelia da Igreja, 
elegeu o Padre Teodoro II. Cónon, que foi 
eleito pelo povo, teria o apoio do clero e do 
imperador. Assim nasce um cisma, primeiro 
com Teodoro II e depois com Pasquale, que 
iria perdurar. 

 

“São Sérgio I” 

(687 – 701) 
 
Nascido em Palermo pôs fim ao cisma 

em 692. Não aprovou um concílio 
convocado por Justiniano II. O imperador, 
irritado, enviou a Roma uma delegação  
com o intuito de conduzir o Papa a 
Constantinopla. Não o conseguiu, pois o 
povo defendeu-o. 

 

“João VI” 

(701 – 705) 
 
De origem grega, durante o seu papado 

deu-se uma invasão lombarda chefiada pelo 
duque de Benavento, que o Papa conseguiu 
deter. O povo de Roma, reconhecido, 
passou a aceitar ainda mais a autoridade 
papal. 
_________________________________________________________ 
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nás que o precipita na condenação eterna, 
logo ao ser criado. Refere-se, sim, ao 
começo da sua derrocada que se 
consumará no fim dos tempos, mas que se 
vai realizando sempre que o Evangelho é 
pregado e aceite. Jesus utiliza uma imagem 
isaiana para significar a derrota de Satanás, 
com a perda do seu domínio sobre os 
homens (cf. Is 14, 12). 

V.20 – «Alegrai-vos antes...». Os 
discípulos sentiam uma alegria apoiada em 
motivos predominantemente humanos, 
como era o domínio sobre os demónios e o 
poder de realizarem milagres, mas o 
importante é fazerem a vontade de Deus (cf. 
Mt 7, 21-23); isto é o que conduz ao Céu, 
onde está a verdadeira felicidade, e eles 
são do número dos eleitos, isto é, têm os 
seus nomes inscritos nos Céus (cf. Ex 32, 
32; Is 4, 3; Dan 12, 1; Mal 3, 16; Apc 20, 
15). 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pelo nosso Bispo António, pelos presbíteros e           
       diáconos, 

pelos trabalhadores que o Pai envia para a sua       
       seara 

e por aqueles de que a nossa Igreja de (N.)      
precisa, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Por todas as nações e seus governos, 

pelos homens que promovem o bem comum 
e pelos que lutam sem descanso pela paz, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos que ainda não conhecem Jesus Cristo, 

pelos que recebem os mensageiros do Evangelho 
e por aqueles que recusam escutá-los, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos idosos da nossa comunidade paroquial, 

pelos jovens que estudam ou trabalham 
e pelas crianças deficientes e seus pais, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos cristãos que se gloriam na cruz de Cristo, 

por aqueles para quem ela é um escândalo 
e pelos defuntos que a abraçaram com amor, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

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

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que os povos indígenas, amea-
çados na sua identidade e existência, sejam 
respeitados. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que a Igreja na América Latina e 
Caraíbas, através da sua missão continental 
anuncie o Evangelho com renovado vigor. 
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