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 Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

46  –  Jesus no Evangelho de João 
 

 
      Os evangelhos de Mateus, Marcos e 
Lucas chamam-se sinópticos porque são de 
tal modo parecidos que, lendo um, ficamos 
com uma ideia geral dos três. Embora 
tenham três maneiras de dizer a experiência 
de Jesus próprias, marcadas pelo próprio 
evangelista e pelas comunidades no seio 
das quais brotam e para as quais se 
dirigem, estão, no entanto, unidos no 
essencial. 
      Ora, quanto a João, podem-se contar 
pelos dedos os relatos que são comuns aos 
evangelhos sinópticos. Apenas o baptismo 
de Jesus (1, 32-34), a expulsão dos 
vendedores do templo (2, 13-16), a 
multiplicação dos pães (6, 1-13), o caminhar 
sobre as águas (6, 16-21), a unção de 
Betânia (12, 1-8), a entrada messiânica em 
Jerusalém (12, 12-19) e, naturalmente, os 
relatos da paixão e da ressurreição. Mas, 
mesmo assim, as diferenças são claras.  
      João utiliza os mesmos relatos mas 
numa perspectiva totalmente nova. Por 
exemplo: o episódio da expulsão dos 
vendedores do templo, igual nos três 
sinópticos, é muito diferente em João. Nos 
sinópticos é simplesmente um acto profético 
de Jesus, atitude de purificação da velha Lei 
e do velho Templo, com todos os seus 
vícios. Em João, em contrapartida, acontece 
para suscitar o diálogo de Jesus com os 
judeus  aos  quais  responde:  “Destruí  este  

  
 

templo e em três dias eu o levantarei!” Os 
judeus não entenderam – nem os discípulos 
– e João acrescenta que “Jesus, porém, 
falava do templo que é o seu corpo” (Jo 2, 
19-21).  
      Por outro lado, nos sinópticos esta 
atitude profética de Jesus no templo 
acontece no fim da sua vida, dias antes de 
ser morto, e é apresentado como a final 
“gota de água” que levou as autoridades 
judaicas a condená-lo à morte. Em João, 
por sua vez, o episódio é relatado no início 
da vida pública, para apontar desde logo a 
orientação e a novidade da revelação que 
acontecia em Jesus e que culminaria na 
ressurreição e no dom do Espírito. Este 
relato foi apenas um exemplo tocado ao de 
leve para entendermos a profundidade da 
perspectiva de João em relação aos 
sinópticos, mesmo quando utiliza relatos 
comuns. Entende-se esta diferença na 
medida em que o evangelho de João foi o 
último a ser escrito, já por volta do ano 100, 
e apresenta uma reflexão das comunidades 
cristãs primitivas sobre Jesus muito mais 
elaborada que nos evangelhos anteriores, 
escritos cerca de 30 anos antes.  
                                                            (continua...) 
____________________________________________ 

Eutanásia 

(...continuação do Jornal 410) 
 

4 – Para os crentes, a vida não é um 
objecto de que se possa dispor arbitraria-
mente, é um dom de Deus e uma missão a 
cumprir. E é no mistério da morte e ressur-
reição de Jesus que os cristãos encontram 
o sentido do sofrimento. Mas quando se 
discute a legislação de um Estado laico 
importa encontrar na razão, na lei natural e 
na tradição de uma sabedoria acumulada 
um fundamento para as opções a tomar. O 
valor intrínseco da vida humana em todas 
as suas fases e em todas as situações está 
profundamente enraízado |...|      (continua...)  
 

 

De Parabéns 
 
      Esta semana encontram-se de parabéns  
pelo seu aniversário natalício, o Leitor da 

Paróquia de Eiriz, Duarte Barros, na 
quinta-feira, dia 22 de setembro e, no dia 
seguinte, sexta-feira, dia 23, o Leitor da 
Paróquia de Carvalhosa, Martinho Matos. 
      Ao Duarte e ao Martinho, que é também 
Catequista e Ministro Extraordinário da 
Comunhão (MEC.), o Jornal do Leitor 
deseja-vos imensas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

      Arranja um ritual próprio para assinalar o 
teu aniversário todos os anos; por exemplo, 
diz uma oração especial, lê um poema 
especial, ouve uma música especial. À 
medida que os anos vão passando desco-
bre como o sentido dessa oração, desse 
poema ou dessa música mudou e calou 
(penetrou) mais fundo dentro de ti. 
      E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 

 

A loira e a igualdade “turística”? 
 

      Uma loira que vive perto do mar diz à 
sua vizinha: 
      – É bem verdade que os turistas são 
todos iguais... 
      – Porque dizes isso? 
      – Venham de que país vierem, falam 
todos a mesma língua! 
      – A sério? E que língua é essa? 
      – Ora, quando se chegam a mim, dizem 
sempre «fff...ai, fff...ai, fff...ai!» 
____________________________________________ 
 

Votos de boa leitura 

XXV Dom. Comum 
 

      A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.  
      É com esta saudação, que encontramos 
nas várias cartas de São Paulo, que o 
presidente da assembleia litúrgica se dirige 
aos presentes. De facto, viver na graça de 
Deus, no amor de Deus, na alegria de Deus, 
deve ser a nossa preocupação máxima. A 
nossa salvação, a nossa felicidade está em 
Deus (antífona de entrada). A Ele devemos 
recorrer. Ele satisfará os anseios do nosso 
coração.  
      Os textos litúrgicos deste Domingo 
denunciam a aquisição desonesta das 
riquezas. Onde está a verdadeira riqueza? 
A primeira Leitura diz que não pode estar na 
ganância, na ambição, na avareza, nem na 
exploração dos pobres. O Evangelho não 
aprova a administração desonesta dos 
bens. A oração ajuda-nos a não cair na 
idolatria do dinheiro. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

«Ao Senhor pertence a terra e o que 
nela existe, o mundo inteiro e os que nele 
habitam» (SI 24, 1). 

O homem é um peregrino, vive como 
estrangeiro num mundo que não é seu. É 
um viajante que atravessa o deserto: 
pertence-lhe toda a terra que pode pisar 
com os seus pés, apenas dá um passo e já 
não é sua. 

As pessoas não são donas, mas 
administradoras dos bens de Deus. É a 
afirmação que é repetida com insistência 
pelos Padres da Igreja. Recordamos um, 
Basílio: «Não és tu um ladrão quando 
consideras como tuas as riquezas deste 
mundo, riquezas que te foram entregues 
apenas para que as administrasses?» 

O administrador é um personagem que 
aparece várias vezes nas parábolas de 
Jesus. 
      Temos aquele «fiel e sapiente» que não 
age de modo arbitrário, mas utiliza os bens  
 
 
 
 

que lhe foram confiados segundo a vontade 
do patrão: dá de comer aos outros servos. 
Temos também um outro que, na ausência 
do Senhor, se aproveita da sua posição 
para  «ser  patrão»  e  entregar-se  à devas- 
sidão (Lc 12, 42-48). 

Há o administrador activo, empreen-
dedor, que se empenha, tem a coragem de 
arriscar e faz render o capital do patrão, e 
um outro preguiçoso e indolente (Mt 25,14-
30). 

Mas o mais embaraçante é o adminis-
trador «esperto» de quem se fala no 
Evangelho de hoje. 

Nas mãos de cada pessoa o Senhor 
coloca um tesouro. Que fazer para o 
administrar  bem? 

Ora bem, tenhamos sempre presente 
este princípio: 

- À riqueza, mesmo que abundante, não 
apeguemos o coração. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Am 8, 4-7) 

 

Monição:  
 

       Amós ganhava a sua vida como pastor e cultivador 
de sicómoros. Ele fez-se profeta, não porque 
precisasse desse ofício para ganhar a vida, mas 
porque Deus o chamou: Vê, profetiza ao meu povo de 
Israel. Denuncia as injustiças contra os pobres, os 
pecados dos que procuram o seu proveito à custa da 
opressão dos irmãos.  

 

Leitura: 
 
      Leitura da Profecia de Amós 
 
             4Escutai bem, vós que espezinhais o pobre e 
quereis eliminar os humildes da terra. 5Vós dizeis: 
«Quando passará a lua nova, para podermos vender o 
nosso grão? Quando chegará o fim de sábado, para 
podermos abrir os celeiros de trigo? Faremos a medida 
mais pequena, aumentaremos o preço, arranjaremos 
balanças falsas. 6Compraremos os necessitados por 
dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. 
Venderemos até as cascas do nosso trigo». 7Mas o 
Senhor jurou pela glória de Jacob: «Nunca esquecerei 
nenhuma das suas obras». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta que é a 1.ª Leitura não tem 
própriamente especiais dificuldades.       

     Cuida das interrogações e estuda o tom 
de voz mais ajustado às diversas "persona-
gens" que são o profeta, os comerciantes e 
Deus. 
      Exercita bem estas palavras: 
espezinhais / eliminar / indigentes (não 
“indegentes”) / sandálias (não “sendálias”) / 
e outras. 
 
Comentário: 
 
      O profeta Amós pregava no Reino do 
Norte nos tempos de Jerobão II, no séc. VIII 
a. C. Não cessava de fustigar todos os 
vícios dum povo esquecido de Deus, dado 
às vaidades e à exploração dos mais fracos, 
muitas vezes através da fraude e do abuso 
do poder.  
      V.5 «Quando passará a lua nova?». 
No calendário, a lua nova marcava o 
primeiro dia do mês que era dia de festa, 
um dia de descanso em que não se podiam, 
portanto, fazer negócios, como em dia de 
sábado. A avareza e a exploração do pobre 
está bem escalpelizada e continua a ter 
grande actualidade.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 112 (113), 1-2.4-6.7-8 (R. cf. 1a.7b ou Aleluia) 
 

Monição:  
 

       O Senhor levanta os fracos, e vai em auxílio dos 
oprimidos. Também nós o devemos fazer.  

 

Refrão:   Louvai o Senhor, que levanta os fracos. 
 

Ou:         Louvai o Senhor, que exalta os humildes. 

 
Louvai, servos do Senhor, 
louvai o nome do Senhor. 
Bendito seja o nome do Senhor, 
agora e para sempre. 
 
O Senhor domina sobre todos os povos, 
a sua glória está acima dos céus. 
Quem se compara ao Senhor nosso Deus, que        
tem o seu trono nas alturas 
e Se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra. 
 
Levanta do pó o indigente 
e tira o pobre da miséria, 
para o fazer sentar com os grandes, 
com os grandes do seu povo. 
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2.ª Leitura  (1 Tm 2, 1-8) 

 

Monição:  
 

       São Paulo recomenda assiduidade na oração. 
Nela devemos ter presentes todas as necessidades. 
Meter a vida na oração e a oração na vida.  

 

Leitura: 
 
       Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo 
a Timóteo 
 
      Caríssimo: 1Recomendo, antes de tudo, que se 
façam preces, orações, súplicas e acções de graças 
por todos os homens, pelos reis 2e por todas as 
autoridades, para que possamos levar uma vida 
tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 
3Isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso 
Salvador; 4Ele quer que todos os homens se salvem e 
cheguem ao conhecimento da verdade. 5Há um só 
Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o 
homem Jesus Cristo, 6que Se entregou à morte pela 
redenção de todos. 7Tal é o testemunho que foi dado a 
seu tempo e do qual fui constituído arauto e apóstolo – 
digo a verdade, não minto – mestre dos gentios na fé e 
na verdade.8Quero, portanto, que os homens rezem em 
toda a parte, erguendo para o Céu as mãos santas, 
sem ira nem contenda. 

 
       Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Este texto a que corresponde a 2.ª Leitura é 
mais exigente que a Primeira: aconselha-se uma 
boa respiração logo na 1.ª frase, que é longa e é 
constituída por breves enumerações, com uma 
pausa maior em "autoridades";  

Sublinhem-se com algum ênfase as afirma-
ções doutrinais desde "Ele quer..." até "...pela 
redenção de todos.";  

Também a leitura do que está entre 
travessões requer ensaio, de modo a não se 
perder a continuidade entre "apóstolo" e  "mestre  
dos gentios...".     
       Exercita também uma ou outra palavra que  
notes dificuldade em pronunciar melhor.  
 
Comentário: 
 

      V.1 «Que se façam preces». É uma 
verdade de fé que Deus «quer que todos os 
homens se salvem», mas, apesar de tudo, 
não se salvarão sem oração. Podemos 
ajudar os outros a salvarem-se com a nossa 
oração, com a qual já Deus conta nos 
planos da sua Providência. A oração obtém 
graças que ajudam a nossa liberdade a 
corresponder livremente aos desígnios 
divinos, pois ainda que Deus nos queira 
salvar a todos, não nos quer salvar sem a 
nossa livre colaboração. 

      V.5 «Um só Mediador...» Deus, sendo 
único, é Deus para todos e não apenas para 
uma nação (como os falsos deuses). Ele 
salva-nos pela mediação de Jesus Cristo, o 
qual, por ser Deus e Homem, é Mediador 
apto  e   eficaz,   podendo  unir  os  homens  

inimigos pelo pecado com Deus, oferecendo 
a sua vida como redenção. Esta mediação 
exerce-se através da sua Humanidade. Esta 
mediação é única, embora participem 
misteriosamente dela, de modo subordina-
do, os Santos e especialmente a Virgem 
Maria. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

(2 Cor 8, 9) 
 

 

Monição: 
 
       Iluminados pela Palavra de Deus saberemos dar a 
razão da nossa fé e esperança. Aclamemo-l'O.  

 

Refrão:  Aleluia, Aleluia! 
 

    Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre, 
    para nos enriquecer na sua pobreza. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 16, 1-13) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 1disse Jesus aos seus discípulos: 
«Um homem rico tinha um administrador que foi 

denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. 
2Mandou chamá-lo e disse-lhe: ‘Que é isto que ouço 
dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque 
já não podes continuar a administrar’. 3O administrador 
disse consigo: ‘Que hei-de fazer, agora que o meu 
senhor me vai tirar a administração? Para cavar não 
tenho força, de mendigar tenho vergonha. 4Já sei o que 
hei-de fazer, para que, ao ser despedido da 
administração, alguém me receba em sua casa’. 
5Mandou chamar um por um os devedores do seu 
senhor e disse ao primeiro: ‘Quanto deves ao meu 
senhor?’. 6Ele respondeu: ‘Cem talhas de azeite’. O 
administrador disse-lhe: ‘Toma a tua conta: senta-te 
depressa e escreve cinquenta’. 7A seguir disse a outro: 
‘E tu quanto deves?’ Ele respondeu: ‘Cem medidas de 
trigo’. Disse-lhe o administrador: ‘Toma a tua conta e 
escreve oitenta’. 8E o senhor elogiou o administrador 
desonesto, por ter procedido com esperteza. De facto, 
os filhos deste mundo são mais espertos do que os 
filhos da luz, no trato com os seus semelhantes. Ora 
9Eu digo-vos: Arranjai amigos com o vil dinheiro, para 
que, quando este vier a faltar, eles vos recebam nas 
moradas eternas.» 

10«Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel 
nas grandes; e quem é injusto nas coisas pequenas, 
também é injusto nas grandes. 11Se não fostes fiéis no 
que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o 
verdadeiro bem? 12E se não fostes fiéis no bem alheio, 
quem vos entregará o que é vosso? 13Nenhum servo 
pode servir a dois senhores, porque, ou não gosta de 
um deles e estima o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

      Esta é mais uma parábola que, para a 
nossa maneira de pensar, é desconcertante. 
Temos de ter em conta que se trata do 
género  literário  de  parábola,  em  que  os  
 
 
 

 

diversos elementos que nela entram não 
têm qualquer valor alegórico, mas são 
meros elementos de encenação dum 
ensinamento central, que se quer veicular. 
Está fora de dúvida que Jesus dá por sabido 
que a atitude do administrador é profun-
damente imoral, mas quer simplesmente 
que nos fixemos na habilidade e engenho 
que devemos pôr em chegar ao Reino dos 
Céus. O mesmo problema põe-se relativa-
mente à parábola do próximo Domingo, a do 
rico e do pobre Lázaro. 

      V.6 «Cem talhas». A medida de 
capacidade aqui referida é o bat, corres-
pondente a 36,4 litros. (= a 3.640 litros) 

      V.7 «Cem medidas». Trata-se da 
medida chamada Kor que equivalia a 10 
bat. (= 36.400 litros) 
      V.8 «O senhor elogiou o administra-
dor», não pela sua desonestidade, mas 
pela sua esperteza. A Neovulgata considera 
que aqui o senhor é o proprietário, (como o 
nosso texto, pois utilizam minúscula), mas 
há autores que pensam que é Jesus, um 
pormenor que em nada altera o 
ensinamento. Jesus quer que no que diz 
respeito ao Reino de Deus recorramos a 
todos os meios humanos honestos, mas 
não aprova os desonestos, pois um fim bom 
nunca justifica o recurso a meios maus, 
segundo o princípio da Ética: «o fim não 
justifica os meios»; a Ética cristã não é 
pragmática. 

      «Os filhos deste mundo», um 
hebraísmo (o genitivo de qualidade) com 
que se designam os mundanos; os filhos da 
luz, isto é, os iluminados pela luz que vem 
de Deus, por Jesus Cristo (cf. Jo 1, 9), isto 
é, os cristãos. 
      V.9 «Arranjai amigos... eles vos 

recebam nas moradas eternas». Usando 
bem as riquezas, concretamente para 
ajudar o próximo, conseguir-se-ão amigos 
que nos ajudarão a ser recebidos no Céu – 
«nas moradas eternas». «Amigos» também 
podia ser uma forma de designar a Deus, 
evitando pronunciar o seu nome inefável. 
«Com o vil dinheiro», à letra «com a 
mamona da injustiça»; mamona é um termo 
aramaico, que o Evangelista não traduziu 
para grego, e que significa: dinheiro, lucro, 
riquezas. As riquezas dizem-se injustas – 
«vil dinheiro» –, porque muitas vezes são 
adquiridas injustamente e degradam o 
homem. 

      V.10-12 Há um certo paralelismo nestas 
sentenças do Senhor, o que deixa ver que 
aqui «coisas pequenas» (v. 10) são as 
riquezas, o «vil dinheiro» (v. 11), o bem 
alheio (v. 12), que, por maiores que sejam, 
são perecedouras e quase nada, compa-
radas com os bens espirituais e eternos, 
que   são   «o  verdadeiro  bem»  (v. 11)   e  
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«o que é vosso» (v. 12), isto é, o que 
autenticamente é nosso porque está de 
acordo com o nosso ser espiritual e nos 
acompanhará eternamente. 

      V.13 «Nenhum servo pode servir dois 
senhores». Um escravo ou criado não tinha 
horário de trabalho e tinha de estar 
totalmente dedicado a servir o seu senhor, 
sem lhe restar a mínima possibilidade de 
atender outro patrão. Deus também exige 
de nós que todos os nossos pensamentos, 
palavras e acções sejam todos e sempre 
orientados para O amarmos e servirmos. 
Não temos uma vida para servir a Deus e 
outra para cuidar das coisas materiais; de 
tudo havemos de fazer um serviço a Deus e 
ao próximo, por amor a Deus. Os bens e os 
cuidados deste mundo tendem a converter-     
-se num fim último, em ídolos, escravizantes 
sucedâneos de Deus. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Para que o Papa Francisco e os bispos da Igreja 
     ensinem aos homens todo o Evangelho 
     e lhes mostrem o rosto de Jesus, 
     oremos ao Senhor. 
 
2 – Para que os chefes de estado e de governo 
     sejam bons administradores das coisas públicas 
     e sirvam honestamente os cidadãos, 
     oremos ao Senhor. 
 
3 – Para que os homens da riqueza e do poder 
     não comprem os necessitados por dinheiro 
     nem os indigentes por um par de sandálias, 
     oremos ao Senhor. 
 
4 – Para que, segundo a vontade de Deus,  
     todos os homens e mulheres possam salvar-se 
     e chegar ao conhecimento da verdade, 
     oremos ao Senhor. 
 
5 – Para que todos nós aqui reunidos na casa da       
     Igreja, 
     tenhamos presente no nosso coração 
     que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, 
     oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 12 – Santíssimo Nome de Maria; 

Dia 13 – São João Crisóstomo (Bispo e  

                  Doutor da Igreja); 

Dia 14 – Exaltação da Santa Cruz; 

Dia 15 – Nossa Senhora das Dores  
Dia 16 – São Cornélio (Papa)  
               e São Cipriano (Bispo, Mártires); 

__________________ 
 

Dia 19 – São Januário (Bispo e Mártir); 

Dia 20 – SS. André Kim Taegon (Presbítero), 

               Paulo Chang Hasang e                  
               Companheiros (Mártires): 

Dia 21 – São Mateus (Apóstolo e Evangelista); 

Dia 23 – São Pio de Pietrelcina (Presbítero). 

 
 

 
 
 

 

“Estevão V” 

(885 - 891)  

 

      Durante o seu pontificado houve fome 
em Roma, devido a uma praga de 
gafanhotos. Resolveu distribuir aos pobres 
bens da Igreja e de sua família, a qual 
dispunha de uma considerável fortuna.  
 

“Formoso” 

(891 - 896)  

 

      De origem romana, com um pontificado 
muito conturbado, foi um Papa hábil e 
digno, embora o seu passado ensombre a 
sua personalidade. Empenhou-se na refor-
ma da Igreja, tendo convocado concílios 
para o efeito.  
 

“Bonifácio VI” 

(896)   

 

      Natural de Roma, por uma facção 
durante um tumulto popular. Porém, 
exerceu o cargo apenas 15 dias (de grande 
tormento), sendo que, depois de se 
considerar que a sua eleição havia sido 
obtida ilicitamente, foi destituído.  
____________________________________________ 

Não servir ao 

dinheiro 
 
      «Não servir ao dinheiro porque o 
dinheiro corrompe. Basta ouvir ou ler as 
notícias que todos os dias nos chegam. 
Políticos, magistrados, comerciantes, 
administradores, industriais, empresários 
são os alvos preferenciais dos tentáculos 
venenosos do dinheiro. 
      Cuidado! Precisamos de rezar a 
'Ladainha do dinheiro' – livrai-nos, Senhor, 
do dinheiro que escraviza, que corrompe, 
que leva a juramentos falsos, que 
encandeia, mata. Do dinheiro proveniente 
do roubo, do tráfico de droga, da 
prostituição, da indústria e do comércio da 
pornografia. Do dinheiro proveniente do 
dispensável trabalho ao domingo. Do 
dinheiro proveniente do comércio do 
sexo...» (Silva Araújo). 
      Para evitar tudo isto é necessário 
subordinar a posse, o domínio e o uso das 
coisas criadas ao seu uso legítimo e 
vantajoso. 
      Cuidado! Alguém dizia que o dinheiro é 
o estrume do diabo. Não só suja e cheira 
mal, como fertiliza as obras do mal, 
fazendo-as multiplicar. 
      Evitemos caír neste logro. 
 
 

Parábola «escandalosa» 

 
      Jesus ensinou por meio de parábolas. 
Elas assinalam um traço característico das 
suas catequeses. Como bom pedagogo, 
toma conta de nós no ponto em que nos 
encontramos e progressivamente nos leva a 
aprofundar as verdades da fé e os preceitos 
da lei. 
      Acontece porém, que nem sempre as 
Suas parábolas são correctamente enten-
didas. Já na parábola dos operários 
enviados a trabalhar para a vinha (Mt 16,1) 
houve murmuração contra o proprietário, 
por parecer que esta não era justa quanto 
ao salário que pagavam. 
      Agora chegávamos a elogiar o feitor 
infiel. Parábola «escandalosa». Será verda-
de?  
      Santo Agostinho interroga-se a si mes-
mo porque é que o Senhor apresenta esta 
parábola, e responde: Não foi porque 
aquele servo fosse um modelo a imitar, mas 
porque foi cauteloso, previdente para o 
futuro. Deve envergonhar-se o cristão que 
carece deste empenho. 
      O Senhor quer que ponhamos, nos 
assuntos da nossa vida espiritual, o 
empenho, o entusiasmo e a habilidade de 
que muitos colocam naquilo que lhes 
interessa, que lhes é mais intimo e querido. 
      Cristãos convictos e conscientes 
precisam-se com unidade de vida: não 
podem ter um tempo para Deus e outro para 
os negócios deste mundo. Não se pode 
servir a dois senhores: «a Deus e ao 
dinheiro» mas servir com a casa de Israel a 
Deus nos afazeres de cada dia «...amarás o 
Senhor nosso Deus com todo o teu 
coração» (Dt 6, 4). 
      O cristão não há-de apegar-se às 
riquezas nem pôr nelas o seu coração. «As 
riquezas são-nos estranhas porque estão 
fora da nossa natureza; não nascem 
connosco, não nos sobrevivem. Cristo, ao 
contrário, é nosso porque é a vida (Santo 
Ambrósio).  
____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

 

“Santo Adriano III” 

(884 - 885)  

 

      Nascido em Roma, combateu Fócio e foi 
um acérrimo inimigo de Formoso, ao ponto 
de mandar vazar os olhos de um dos seus 

representantes.  
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