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 Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

44  –  Jesus no Evangelho de Mateus 

 
...continuação 
 

Se no evangelho de Lucas Jesus tinha 
um rosto de profeta, no de Mateus tem rosto 
de Mestre. E ainda mais que Mestre; Jesus 
é para Mateus o “novo Moisés”, o legislador 
que fala ao povo da parte de Deus como 
arauto da Sua Lei.  
As referências a Moisés são claras, 
particularmente no modo como Mateus 
narra o discurso da montanha (Mt 5-7) e na 
simbologia dos primeiros capítulos do 
evangelho, conhecidos por evangelho da 
infância (Mt 1-2). A “Lei é levada à 
perfeição” (Mt 5, 17) no ensinamento de 
Jesus, no cimo de um monte, sentado como 
um Mestre, transportando os judeus a quem 
dirigia o seu evangelho para o aconteci-
mento glorioso do monte Sinai, quando 
Moisés, também sobre o monte, é mediação 
para o povo, que ficara no sopé, da Lei de 
Deus. E este “aperfeiçoamento” é 
manifestado no evangelho pela repetida 
fórmula de Jesus: “Ouvistes o que foi dito 
aos antigos… Eu, porém, digo-vos…” (Mt 5, 
21-22. 27-28. 31-34. 38-39. 43-44), através 
da qual Jesus  conduz a Lei por um 
caminho de espiritualização, isto é, 
aprofunda radicalmente alguns dos 
mandamentos centrais no dia-a-dia do povo 
e liberta-a da casca dura do legalismo em 
que os doutores da Lei e fariseus a haviam 
fechado.  

Por isso, “quando Jesus acabou de falar 
 

a multidão ficou vivamente impressionada 
com os seus ensinamentos, porque ele 
ensinava-os como quem possui autoridade 
e não como os doutores da Lei” (Mt 7, 28-
29). 

Por ter no evangelho de Mateus esta 
perspectiva de Mestre, a figura de Jesus é 
muito menos próxima que nos outros dois 
sinópticos. A linguagem de Mateus é pouco 
colorida, e as narrações de Jesus têm 
pouca vivacidade na maior parte dos seus 
encontros. Ao passo que Marcos e Lucas 
privilegiam as obras, milagres e diálogos de 
Jesus, Mateus privilegia os discursos como 
meio por excelência para o anúncio do 
Reino do Céu. 

Importante também é a genealogia que 
Mateus faz de Jesus (Mt 1, 1-17), unindo-o 
a David e a Abraão. “Genealogia de Jesus 
Cristo, filho de David, filho de Abraão” (Mt 1, 
1), assim começa a genealogia; e termina 
em Jesus Cristo, apontando-o como fim das 
promessas feitas a ambos: em Jesus nos 
chega a plenitude das bênçãos prometidas 
a Abraão, e é ele o Messias, o Cristo 
prometido a David. Deste modo, coloca 
Jesus no centro da história do povo de 
Israel como ponto de chegada de todas as 
promessas do Deus da Aliança. 

                                                    (continua...) 
____________________________________________

Vocação Apostólica. 
 

Somos cristãos e levamos no coração a 
fé e o amor de Deus como o maior tesouro 
que nos podia ser entregue pela graça do 
nosso Baptismo. Este tesouro não nos foi 
dado só para nosso benefício. Quando a 
amizade é verdadeira, surge a abertura e a 
confidência: nada é alheio aos verdadeiros 
amigos e vem a partilha, a comunicação, a 
inter-ajuda. A amizade faz-se apostólica. 

Levados pelo Espírito Santo, os cristãos 
dos primeiros tempos e os cristãos de todas 
as épocas,  também os dos tempos actuais,  
 
 

procuram levar por toda a parte o fogo do 
amor de Cristo que levam no coração (Filip 
4, 22; 2 Tim 4, 19 ss). Os Actos dos 
Apóstolos, as Epístolas de S. Paulo, de S. 
Pedro, de S. João trazem-nos exemplos 
maravilhosos da intensa actividade apostó-
lica desses nossos irmãos dos primeiros 
tempos. O «fogo» do amor de Deus tem 
sido sempre em todas as épocas um «fogo 
devorador» (DT 4, 24). 

Nas nossas mãos, ainda que sejamos 
pouca coisa, o Senhor depositou este 
tesouro incalculável que é a nossa fé para 
que a transmitamos às novas gerações; 
entregou-nos estes talentos que são a fé, a 
esperança e o amor de Deus para que os 
negociemos, para que os façamos frutificar. 
Que Maria Santíssima, Rainha dos 
Apóstolos, nos consiga de Deus uma maior 
vibração apostólica, para darmos 
testemunho de Jesus Cristo e da sua Boa 
Nova de Salvação. 
____________________________________________ 

Humor 

 

Dois ladrões param de frente à montra 
de uma joalharia e começam a contemplar 
um lindo colar de diamantes. 

Pergunta um ladrão ao outro: 
– Quanto achas que dão por esta jóia? 
O outro ladrão responde: 
– Não sei... entre 5 a 8 anos de cadeia. 

______________________ 
 

Entra um senhor num bar, toma um café 
e pergunta ao empregado: 

– Um café e dois torrões de açúcar, 
quanto é? 

Ao que responde o empregado: 
– O café é 1 € e o açúcar é grátis! 
E o senhor responde: 
– Então, se não se importa, ponha dois 

quilos de açúcar. 
____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana. 
 

XX Dom. Comum 
 

Com o pensamento e com o coração já 
no Dia de amanhã, em que a Virgem 
Imaculada será elevada ao Céu, a exemplo 
de Cristo que veio do Céu à terra para 
propagar o fogo do amor de Deus, vamos 
animar-nos também nós a transformar este 
nosso mundo, ateando nele esse fogo que 
levamos no coração. 

Com a luz que nos vem da virtude 
fundamental da fé conhecemos a nossa 
verdadeira Pátria eterna que é o Céu. Nela 
temos a certeza da posse de todos os bens 
sem mal algum. A essa Luz bendita, nos 
sentimos neste mundo, peregrinos da 
eternidade. Dessa Pátria e dessa eternidade 
feliz, que nos espera, nos irá amanhã falar 
especialmente a grande Festa da Assunção 
de Nossa Senhora ao Céu. 

Hoje, que celebramos também o dia 
mundial dos migrantes, somos interpelados 
sobre a forma como estamos a viver e a 
ajudar os nossos irmãos nesta caminhada 
que, juntos, temos de percorrer. Importa dar 
passos certos para atingir essa Pátria 
bendita, para a qual todos fomos criados e 
onde a nossa querida Mãe do Céu nos 
espera.  

Vamos estar bem atentos a esses 
caminhos. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Causa admiração a facilidade e a 
rapidez com que o cepticismo, o descrédito 
ou o escárnio conseguem arrefecer o 
entusiasmo, apagar os ideais, tornar inó-
cuos (inúteis) os ensinamentos mais nobres. 

Conhecemos jovens que, movidos por 
uma paixão sincera, se empenharam em 
construír um mundo novo e uma Igreja mais 
evangélica. Porém, passados poucos anos, 
amainaram (baixaram) as bandeiras e 
renunciaram aos sonhos. Porquê? Adapta-
ram-se à mentalidade dominante, ou seja, 
àquilo que antes consideravam fútil, 
efémero, banal. E fizeram-no por comodi-
dade, por oportunismo?  Alguns talvez sim, 

 
 

 

 

mas outros renunciaram com profundo 
desgosto aos ideais e aos projectos juvenis 
porque... se deixaram tomar antes de tudo 
pelo desencorajamento e depois pela 
resignação. Não tinham contado com a 
oposição, as resistências, os conflitos, 
porque as dific uldades não resistiram. 

De facto, quem se empenha na 
comunidade e espera a aprovação, o louvor, 
o apoio para com as iniciativas que 
desenvolve, pelo tempo e energias que 
dedica, descobre que isso é uma ilusão! 
Não tardará muito até que comecem as 
críticas maldosas, as invejas, os ciúmes. E 
estamos ainda no âmbito das incompre-
ensões e dos normais dissabores. O 
contraste torna-se mais sério quando 
entram em jogo escolhas eclesiais 
decisivas, a adesão a novas perspectivas 
abertas pelo Concílio, as propostas 
evangélicas incompatíveis com a lógica 
deste mundo. Então a hostilidade manifesta-
-se abertamente e assume todas as 
variantes que vão desde o insulto, à calúnia, 
à marginalização, ao linchamento moral. 

Ora, quem se sente hostilizado desta 
maneira, é tentado a desencorajar-se e a 
pôr em discussão as escolhas que fez. A 
tentação de se adequar à mentalidade 
dominante, aos princípios e aos valores 
considerados normais torna-se quase 
irresistível.  

Jesus avisou os seus discípulos sobre 
este perigo: «Se o mundo vos odeia, reparai 
que, antes de vós, me odiou a mrm. Se 
viésseis do mundo, o mundo amaria o que é 
seu» (Jo 15, 18-19). Tranquilizou os seus 
ânimos perplexos e vacilantes recordando 
que um destino dramático acomuna, desde 
sempre, todos os justos: «Era precisamente 
assim que os pais deles trataram os 
profetas... Ai de vós, quando todos disserem 
bem de vós! Era precisamente assim que os 
pais deles tratavam os falsos profetas» (Lc 
6, 23.26). 

Seja reconhecida, Senhor, a verdade 
dos teus profetas. 
____________________________________________ 

Leitor: dá-nos a tua opinião ou faz-nos 

a tua crírica p/:  jornal.leitor@portugalmail.pt 

1.ª Leitura (Jr 38, 4-6.8-10) 

 

Monição:  
 

O Senhor permite os sofrimentos e as tribulações 
dos seus amigos, mas jamais os abandona; o que lhes 
pede é fé e confiança absoluta no Seu amor. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Jeremias 
 

Naqueles dias, 4os ministros disseram ao rei de 
Judá: «Esse Jeremias deve morrer, porque semeia o 
desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade 
e também todo o povo com as palavras que diz. Este 
homem não procura o bem do povo, mas a sua 
perdição». 5O rei Sedecias respondeu: «Ele está nas 
vossas mãos; o rei não tem poder para vos contrariar». 
6Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de 
cordas, fizeram-no descer à cisterna do príncipe 
Melquias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não 
havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no 
lodo. Entretanto, 8Ebed-Melec, o etíope, saiu do palácio 
e falou ao rei: 9«Ó rei, meu senhor, esses homens 
procederam muito mal tratando assim o profeta 
Jeremias: meteram-no na cisterna, onde vai morrer de 
fome, pois já não há pão na cidade». 10Então o rei 
ordenou a Ebed-Melec, o etíope: «Leva daqui contigo 
três homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, 
antes que ele morra». 

 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Atenção aos nomes: rei Sedecias / príncipe 
Melquias / Ebed-Melec, o etíope  E às palavras: 
desânimo / perdição (não é “predição”) / atolou-       
-se / e outras. 

 

Comentário: 

 

A nossa leitura escolhida em função do 
Evangelho de hoje é extraída da parte final 
da segunda parte (biográfica) do Livro de 
Jeremias (26, 1 - 45, 5), a chamada «paixão 
de Jeremias» (37, 1 – 44, 30): no tempo do 
rei Sedecias, ele é metido na prisão sujeito 
a maus tratos e humilhações. Jeremias é 
considerado uma figura de Cristo sofredor, 
corajoso e paciente, um sinal de 
contradição. 

V.4 «Jeremias semeia o desânimo 

entre os combatentes». O profeta de 
Anatot não se cansou de advertir o rei e o 
povo de que a solução, em face da ameaça  
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Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Graça Coelho - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  Luís Miguel - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  

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

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

1.ª Leitura Maria Guiomar Cátia Vanessa  Cristina Fer.ª Elsa Ferreira Filomena Mend. Mónica Gonç. Susana Moreira Beatriz Nunes 

2.ª Leitura Rui Cardoso Susana Pacheco Paulo Neto Bárbara Brito Jorge Moreira Paula Meireles Helena Martins Isilda Santos 

Oraç.  Fiéis Glória Martins Duarte Barros Vera Moura Manuel Pereira Martinho Matos Assunç. Matos Luisa Abreu Sofia Santos 

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

Suplente Joaqui. Martins - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jacinta Carneiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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de Nabucodonosor, rei da Babilónia, era 
negociar a rendição. Os altos funcionários, 
obcecados pela sua visão humana, não 
querem ouvir Jeremias e acusam-no de 
traidor à pátria, pois os seus oráculos são 
de molde a desalentar os combatentes.  

V.5 «O rei Sedecias» tinha sido posto 
no trono pelo próprio Nabucodonosor, 
quando entrou vitoriosamente em Jerusalém 
no ano de 598 e levou para a Babilónia o rei 
Joaquim (filho) à frente dos prisioneiros. 
Sedecias, seu tio, era fraco e deixava-se 
manobrar facilmente pelos cortesãos e, 
ainda que respeitasse o profeta, não tinha 
uma fé suficientemente forte para seguir os 
seus oráculos. A falta de fé do rei havia de 
custar muito caro a todo o povo, pois em 
587 foi o incêndio da cidade e do templo, o 
exílio e o fim do reino de Judá; Sedecias é 
preso, são-lhe arrancados os olhos, após 
terem presenciado o massacre dos seus 
próprios filhos. A tremenda catástrofe podia 
ter sido evitado se o rei tivesse dado 
atenção à voz de Deus, contra os cálculos 
meramente humanos.  

V.7 Ébed-Mélec. É um negro 
estrangeiro, um oficial cusita, quem desta 
vez salvou a vida do homem de Deus, 
rejeitado pelos seus concidadãos como 
inimigo da sua pátria, que tão ardentemente 
amava. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 39 (40), 2.3.4.18 (R. 14b) 
  

Monição:  
 

Toda a nossa esperança deve estar sempre no 
Senhor. O Salmo que vamos meditar é todo ele um 
apelo à confiança. 
  

Refrão: 
 

SENHOR,  SOCORREI-ME SEM DEMORA. 
  

Esperei no Senhor com toda a confiança e Ele        
atendeu-me. 
Ouviu o meu clamor e retirou-me do abismo e do    
lamaçal, 
assentou os meus pés na rocha 
e firmou os meus passos. 
  
Pôs em meus lábios um cântico novo, 
um hino de louvor ao nosso Deus. 
Vendo isto, muitos hão-de temer 
e pôr a sua confiança no Senhor. 
  
Eu sou pobre e infeliz: 
Senhor, cuidai de mim. 
Sois o meu protector e libertador: 
ó meu Deus, não tardeis. 

____________________________________________ 

Se a Fé  de nada valesse, o Demónio 
não nos tentaria persistentemente para 
abandoná-la. 

Ele não se preocupa se comemos a 
sopa toda do prato... 

2.ª Leitura (Hb 12, 1-4) 

 

Monição:  
 

Nesta leitura tirada da Carta aos Hebreus é-nos 
feita uma chamada enérgica à fortaleza e valentia com 
que devemos correr para o combate que se apresenta 
diante de nós, nesta guerra de amor que é a nossa 
vocação cristã. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 1Estando nós rodeados de tão grande 
número de testemunhas, ponhamos de parte todo o 
fardo e pecado que nos cerca e corramos com 
perseverança para o combate que se apresenta diante 
de nós, 2fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e 
autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que 
tinha ao seu alcance, Ele suportou a cruz, desprezando 
a sua ignomínia, e está sentado à direita do trono de 
Deus. 3Pensai n’Aquele que suportou contra Si tão 
grande hostilidade da parte dos pecadores, para não 
vos deixardes abater pelo desânimo. 4Vós ainda não 
resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
  

Exercita, Leitor, estas palavras: rodeados / 
ponhamos (é “ponhámos” e não “pônhamos” 
como já se ouviu) / perseverança / ignomínia / 
hostilidade / deixardes (não “deixardeis”) / 
resististes (não é “resististeis”) / e outras. 

 

Comentário: 
 

Na leitura do domingo anterior o autor 
sagrado tinha-nos feito considerar exemplos 
de fé intrépida no Antigo Testamento, hoje 
no capítulo seguinte, já perto do final da 
Epístola, temos uma empolgante exortação 
à constância na fé, lutando contra o pecado, 
num apelo a imitar a Jesus Cristo, «guia da 
nossa fé e autor da sua perfeição», Este 
texto, mais do que comentado, deve ser 
meditado, palavra por palavra.  

V.4 «Ainda não resististes até ao 

sangue». Os destinatários da epístola, 
embora estejam a passar por duras 
provações pelo facto de serem cristãos, 
como a prisão e a espoliação dos bens, 
ainda não tinham sido sujeitos ao martírio, 
como já acontecera a outros discípulos do 
Senhor (como o martírio de Estêvão e de 
Tiago Maior…); a verdade é que têm de 
estar dispostos a dar a vida por Cristo, na 
luta contra o pecado, concretamente o 
pecado de apostasia. Aqui está presente a 
ideia paulina de que a vida cristã é uma luta, 
mas não uma luta qualquer, uma luta 
sangrenta como era a do pugilato sobretudo 
quando se usavam luvas com reforço 
metálico, a luta dos gladiadores.  
____________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 

 

  Aclamação ao Evangelho  

(Jo 10, 27 ) 

 
Monição:  
 

Jesus veio trazer o fogo à terra; é o fogo do amor 
de Deus que aquece os corações enregelados e que 
ilumina as mentes obscurecidas. 

 

Refrão:     ALELUIA!  ALELUIA! 
  
As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor; 
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 
____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 12, 49-53) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
49«Eu vim trazer o fogo à terra e que quero Eu senão 
que ele se acenda? 50Tenho de receber um baptismo e 
estou ansioso até que ele se realize. 51Pensais que Eu 
vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que 
vim trazer a divisão. 52A partir de agora, estarão cinco 
divididos numa casa: três contra dois e dois contra três. 
53Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o 
pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra 
contra a nora e a nora contra a sogra». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 

 

O nosso texto evangélico de hoje move-
-se na linha do sinal de contradição que é 
Jesus (cf. Lc 2, 34), contradição a que está 
sujeito quem quer ser seu discípulo. 

V.49 «Eu vim trazer o fogo à terra». A 
linguagem de Jesus não é, evidentemente a 
dum incendiário ou dum revolucionário 
político. Também não parece que se trate 
do fogo da desavença e do ódio a que se 
referem os v. 51-53, como pensam alguns. 
O sentido deve buscar-se no contexto mais 
próximo, o v. 50, onde se fala da Paixão e 
Morte redentora de Cristo, a prova máxima 
do seu amor, a qual levaria os crentes a 
uma correspondência de amor. É o Filho de 
Deus feito homem quem traz à terra o fogo 
do amor de Deus, de Deus que é fogo 
devorador (Dt 4, 24).  

«E que quero Eu senão que ele se 
acenda?» A Neo-vulgata preferiu outra 
interpretação possível do original grego (que 
se escrevia pontuação nem separação de 
palavras): «…e qual é o meu desejo? Oxalá 
ele já estivesse ateado!».  

V.50 «Um baptismo». É sem dúvida o 
«banho de sangue» da sua dolorosíssima 
Paixão (cf. Mc 10, 38).  

V.51-53 «Paz... divisão». Jesus não 
veio trazer uma paz mundana baseada 
numa satisfação egoísta das paixões, que é 
uma paz podre. Ele trouxe a paz (cf. Lc 2, 
14; Jo 14, 27)  baseada  no  amor  de  Deus  
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acima de todas as coisas, e, por isso 
mesmo, os que não quiserem aceitar esse 
amor entrarão em desavença, mesmo no 
seio das famílias. Jesus não quer isso, mas 
permite-o ao respeitar a nossa liberdade. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Por todas as Igrejas particulares e suas paróquias, 

pelos que aí dão testemunho da sua fé 
e pelos que sofrem por causa do Evangelho, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos governantes de todas as nações, 

pelos cidadãos perseguidos e humilhados 
e pelas vítimas da violência dos poderosos, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelas famílias divididas e sem paz, 

pelos filhos abandonados pelos seus pais 
e pelos pais a quem os filhos esqueceram, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos homens e mulheres de vida contemplativa, 

pelos religiosos, religiosas e lares cristãos 
e por todos os que Deus chama ao seu serviço, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por nós próprios que escutámos a Palavra, 

pela nossa conversão à sua mensagem 
e pelos nossos amigos e vizinhos, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 15 – Assunção da Virgem Santa Maria 

Dia 16 – S. Estevão da Hungria; 

Dia 17 – S. Beatriz da Silva  (Virgem); 
Dia 19 – S. João Eudes  (Presbítero; 

Dia 20 – S. Bernardo (Abade e Doutor da Igreja). 

____________________________________________ 

O odor de Cristo. 
 

Diz o Evangelho de hoje que Jesus 
Cristo veio trazer o fogo à terra e que o seu 
grande desejo é que ele se ateie cada vez 
mais, até incendiar o mundo inteiro. 
Começou pela Palestina e ao longo de três 
anos não se poupou a esforços, preparando 
os seus discípulos, enchendo-os do fogo do 
seu amor, para enviá-los com essa mesma 
missão: ir por todo o mundo a anunciar a 
Boa Nova da Civilização do Amor. 

Multidões O seguiam e muitos procu-
ravam tocar ao menos nas suas vestes 
«porque saía d'Ele uma força que curava a 
todos». As pessoas sentiam-se bem junto 
d'Ele, as crianças corriam para Ele, o Seu 
olhar cheio de carinho e infinita 
compreensão penetrava as suas almas, a 
sua conversa era amável e cheia de 
sabedoria:«Que fogo sentíamos nos nossos 
corações, quando nos falava pelo caminho 
e nos explicava as Escrituras!...» – diziam 
os discípulos de Emaús  na  tarde do dia da  
 
 
 
 

Coroou aquele príncipe e comsagrou-o 
imperador, em Reims (Ano de 816). 

 

“São Pascoal I” 

(817 – 824) 
 

Nascido em Roma, teve com o 
imperador uma política mais firme, obtendo 
a Constituição de 817, o primeiro acto 
escrito que trata dos respectivos direitos. 
Deu plenos direitos ao arcebispo de Reims 
para evangelizar a Dinamarca. 

 

“Eugénio II” 

(824 – 827) 
 
Publicou a “Constitutio romana” (824) 

no intuito de restabelecer a ordem de Roma. 
Procedeu a uma reforma da disciplina do 
clero e da vida cristã dos laicos, tendo para 
isso convocado um grande sínodo em 826. 
____________________________________________ 

Amigos do Senhor. 
 

Os primeiros discípulos fizeram-se 
amigos do Senhor (Jo 15, 15) desde o 
primeiro instante em que O conheceram, e 
não descansam enquanto O não dão a 
conhecer aos seus irmãos, aos seus amigos 
e conhecidos (Jo 1,35-51). 

«Quem não vê a eficácia apostólica e 
sobrenatural da amizade, esquece Jesus 
Cristo: já não vos chamo servos mas 
amigos (Jo 15,15)»  (S. Josemaria). 

Devemos procurar ter muitos amigos e 
levá-los a Jesus Cristo. Devemos dar 
atenção constante a essas pessoas que 
vivem connosco, que trabalham connosco, 
que descansam connosco – companheiros 
de diversão, companheiros de convívio... 
ouvindo-os, iluminando as suas inteligên-
cias, robustecendo as suas vontades, 
dedicando a cada um o tempo necessário, 
ajudando-os a encontrar a luz e a verdade... 

A nossa amizade tem que ser uma 
amizade que sabe escutar, que sabe 
animar, que sabe proteger, que sabe apoiar 
e que sabe também corrigir, quando é o 
caso... 

Amar, ser amigo é querer o bem para os 
amigos, comunicar-se, compartilhar penas e 
alegrias, compreender, acreditar no amigo, 
sentar-se à mesma mesa, respeitar a sua 
liberdade, o seu modo de ser, as suas 
fraquezas, ajudando-os a superá-las... 
____________________________________________ 

 
Em alguns dias a vida vai-te bater 

com força “com um tijôlo” na cabeça. 
Nunca percas a fé. 

 

 

Ressurreição. 
Também nós, iluminados pela fé, 

animados pela esperança, cheios daquele 
amor que foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado, temos de ser em toda a parte o «bom 
odor de Cristo»: «Somos Cristo que passa 
pelo caminho comum dos homens»  

                                          (S. Josemaria). 

___________________________________________________________ 

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Leão III” (... continuação) 

(795 – 816) 
 

Em 799, por querer reprimir abusos e 
tensões entre as facções romanas, foi 
brutalmente atacado por homens armados 
quando se dirigia para uma procissão em São 
Marcos, tendo sido, então, persuadido pela hostil 
nobreza romana a demitir-se. Após uma formal 
cerimónia de deposição, foi fechado num 
convento, tendo conseguido escapar e, depois, 
viajado até à Alemanha. 

Aí foi recebido com grandes honras no 
acampamento de Carlos Magno, então em 
guerra contra os saxões. Em 800, Carlos 
Magno reconduziu-o a Roma, onde foi 
recebido com grande alegria e satisfação. 
Ambos tomaram lugar no concílio 
prepositadamente reúnido para acolher as 
acusações contra o Sumo Pontíficie. Mas 
ninguém ousou julgá-lo e os que 
anteriormente o haviam difamado foram, a 
pedido de Leão, enviados para o exílio em 
Bizâncio e não condenados à morte como 
era vontade de muitos. 

Na noite de Natal desse mesmo ano 
São Leão III coroou imperador o seu 
protector Carlos Magno. Esta coroação 
acabou por ser um golpe estratégico de 
Leão III tendo em vista o Sacro Império 
Romano. Alcançou dois objectivos: legalizou 
o Império Carolíngio e deu o primeiro passo 
para que aquele território fosse oficialmente 
considerado católico. 

São Leão III foi Papa até à sua morte, a 
12 de Junho de 816, um dos pontificados 
mais longos da história da Igreja (duas 
décadas). Em 1673, foi canonizado pelo 
Papa Clemente X. 

 

“Estevão IV” 

(816 – 817) 

Romano nobre, ao ser eleito Papa 
Estevão IV fez o clero e o povo romano 
prestarem juramento de fidelidade a Luis I, 
“o Piedoso”, não como soberano, mas sim 
protector.  
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