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Seu Filho Unigénito a fim de que todo o que 
nele crê não se perca, mas tenha a Vida 
Eterna” (Jo 3, 16). Por isso, em João, Jesus 
não conta parábolas sobre o Reino. Usa, 
antes, alegorias sobre si mesmo, imagens 
simbólicas para dizer a sua condição de 
mediador entre Deus e os homens: “Eu sou 
a Videira, vós sois os ramos” (Jo 15, 1-8); 
“Eu sou a Porta, quem entrar por mim está 
salvo” (Jo 10, 1-10); “Eu sou o Bom Pastor, 
e dou a vida pelas minhas ovelhas” (Jo 10, 
11-18). 

O evangelho de João é também muito 
menos numeroso em milagres. Em 
contraponto aos 29 milagres que Jesus faz 
nos sinópticos, em João são apenas 7, e, 
além disso, não há nenhum relato de cura 
de possessos, como há vários nos outros 
evangelhos. Mas não está no número a 
diferença fundamental. Está na perspectiva: 
nos sinópticos, os milagres são actuações 
do poder de Jesus para manifestar ao 
mundo a instauração do Reino e a 
intervenção libertadora de Deus a acontecer 
na vida dos homens.  

Em João, por sua vez, os milagres são 
sinais (é mesmo esta a palavra utilizada por 
João para se referir a eles; Jo 2, 11: “Em 
Caná da Galileia Jesus realizou o primeiro 
dos seus sinais miraculosos, com o qual 
manifestou a sua glória, e os discípulos 
creram nele”) que manifestam a condição 
de Jesus como Filho Unigénito do Pai e se 
destinam a suscitar a Fé naqueles que o 
vêem. Aliás, numa pequena conclusão de 
João ao seu evangelho, di-lo claramente: 
“Muitos outros sinais miraculosos realizou 
ainda Jesus na presença dos seus 
discípulos, que não estão escritos neste 
livro. Estes, porém, foram escritos, para 
acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho 
de Deus, e, acreditando, terdes a Vida nele” 
(Jo 20, 30-31). Nesta primeira conclusão 
encontramos um tripé muito importante para 
compreendermos a acção de Jesus no 
evangelho de João: Sinal – Fé – Vida.  

 
 

Os sinais que Jesus faz têm o objectivo 
de suscitar a Fé naquele que os faz como 
Filho de Deus. Desde o início do evangelho: 
“Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou 
o primeiro dos seus sinais… e os discípulos 
creram nele…” (Jo 2, 11).  

O sinal visa abrir à fé em Jesus e, 
crendo, receber dele a Vida nova dos filhos 
de Deus (Jo 1, 12). 
____________________________________________ 

Rezar, agradecendo 
 

Os leprosos de Israel eram excluídos 
seja a nível religioso seja a nível social. 
Deviam viver fora das povoações. Cobertos 
de farrapos, anunciavam, com o toque de 
uma campainha, a sua presença para que 
todos os evitassem. Jesus aproximou-Se 
deles Envia-os aos sacerdotes para que 
certifiquem a cura e possam integrar-se 
socialmente… Cura-os. Mas o único que 
regressa a dar graças é um samaritano. Os 
samaritanos eram estrangeiros considera-
dos pelos judeus como vilões, desprezíveis 
e hereges. 

Talvez algumas pessoas simples, ou 
alheias à Igreja, daquelas que não rompem 
os bancos das igrejas, talvez essas nos 
ganhem em elegância espiritual, diante de 
Deus e dos outros. Não saberão muito de 
religião, mas talvez sejam mais humildes, 
solidárias e agradecidas. O agradecimento 
costuma exercitar-se duplamente: em 
relação a Deus e em relação àqueles que 
convivem connosco. 

Sabemos rezar dando graças? Só 
sabemos pedir ou também admirar e 
agradecer?  Sabemos ser agradecidos para 
com os outros? 
____________________________________________ 

Gafanhotos 

A praga dos gafanhotos era um dos 
maiores flagelos de Israel e países limítrofes. 

 
   
 

 
 
 

 

Esta praga estava tão presente nas 
suas vidas, e era tão temida que os judeus 
criaram nove palavras diferentes para 
descrevê-la. 

O gafanhoto viajante ou migratório era o 
mais temido. Em hebraico é chamado: 
“arbeh; hâsil”. 

Formando nuvens de milhões de 
insectos, avançam a uns 15 Kms. por hora. 

As nuvens são enormes, chegando a 
medir 30 Kms. de comprimento por 10 de 
largura. 

Cada gafanhoto chega a comer num dia 
15 vezes o seu peso. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 
“MÁ VISIBILIDADE” 
 

      Um homem que está de férias, mas 
muito preocupado com a saúde da mulher, 
telefona ao médico. 
     – Doutor, a minha mulher pensa que é 
um avião!  
      – Hum, traga-a já aqui, para eu a ver!  
      – Ah, doutor, não sei quando isso será 
possível. É que ela vem de viagem, mas há 
muito nevoeiro no aeroporto de Lisboa e 
são capazes de a desviar para o Porto! 

______________________ 
 

“TRAMPOLIM” 
 

      Na piscina de um grande aldeamento 
turístico, o banheiro apita furiosamente e faz 
gestos desesperados para um senhor. 
      – Ei, oiça, olhe que não pode fazer 
chichi na piscina! 
      Õ senhor protesta: 
      – Mas porquê? Não sou o único... 
      E o banheioro: 
      – Não daí de cima do trampolim! 
____________________________________________ 
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XXVIII Dom. Comum 
 
      Quando uma pessoa amiga nos 
concede um favor, alguma coisa a que não 
tínhamos direito, ou mesmo tendo-o, o fez 
de modo simpático, sentimos o dever de lhe 
manifestar a nossa alegria pelo dom 
recebido e o nosso reconhecimento. 
      Deste modo se tecem as relações de 
amizade que entre nós pré-anunciam já, a 
comunhão em que pela misericórdia do 
Senhor, iremos viver eternamente no Céu. 
      Jesus Cristo é verdadeiro Deus e 
verdadeiro Homem. Somos chamados a 
segui-l’O, a imitá-l’O, desde o Baptismo, e 
não o faríamos se não procurássemos 
também imitar as Suas virtudes humanas. 
      Na Liturgia de hoje Ele chama a nossa 
atenção para uma virtude importante da 
convivência humana que consiste em 
reconhecer o dom de Deus, e acolhê-lo com 
amor e gratidão. 
      A chamada do Senhor, neste 28.º 
Domingo do Tempo Comum, tem como 
objectivo lembrar-nos a virtude da gratidão e 
como devemos vivê-la no dia a dia.     
      Na verdade, Deus espera de nós uma 
resposta, por cada dom que nos concede.              
      Fátima é um exemplo disto mesmo. 
Gente de todo o mundo “inveja” a nossa 
sorte de estarmos tão perto da Cova da Iria.  
      E ao falarmos de Fátima, não podemos 
deixar de lembrar o 1.º Centenário das 
Aparições, onde teremos connosco o Papa 
Francisco e que ocorrem em Maio de 2017. 
____________________________________________ 

Introdução 

 

      Podemos correr o risco de reduzir a 
mensagem do Evangelho de hoje a uma 
lição de boas maneiras: é preciso lembrar 
que devemos dizer obrigado a quem nos fez 
bem. 
      O leproso samaritano é indicado, às 
vezes, como modelo de agradecimento e 
nada mais. Interpretada deste modo, a cena 
com que termina o relato – um grupo de 
pessoas  inexplicavelmente mal-educadas e  
 
 

 
 

 

 

um Jesus com uma expressão toldada – 
mais do que alegria, comunica tristeza. E de 
cada página do Evangelho nós esperamos 
apenas alegria. Ora, o tema não é o agrade-
cimento. 
      Jesus fica surpreendido: um samaritano 
– herético, descrente – teve uma intuição 
teológica que nove judeus, filhos do seu 
povo, educados na fé e conhecedores das 
Escrituras, não tiveram.  
      Ao longo do caminho, todos eles se 
deram conta de que Jesus curava. A grande 
notícia devia ser comunicada imediatamente 
aos guias espirituais de Israel: Deus visitou 
o seu povo, enviou um profeta semelhante a 
Eliseu. Até aqui os dez tinham chegado. 

       Apenas na  mente  e  no  coração  do 
samaritano brilhou uma luz nova: entendeu 
que Jesus era mais do que alguém que 
cura. No seu gesto de salvação, percebeu a 
mensagem de Deus. Ele, o herético 
(herege) que não acreditava nos profetas, 
intuiu (percebeu) surpreendentemente, 
antes de todos os outros, que Deus enviara 
aquele que os profetas tinham anunciado, 
aquele que abre os olhos aos cegos e os 
ouvidos aos surdos, que faz caminhar os 
inválidos, ressuscita os mortos e cura os 
leprosos (Lc 7, 22). 

Foi o primeiro a intuir (perceber) que não 
é verdade que Deus está longe dos 
leprosos, que foge deles, que os rejeita. 
     Intuiu o que devia dizer àqueles que 

institucionalizam, em nome de Deus, a 
marginalização dos leprosos: acabem com a 
religião que exclui, que julga, que condena 
as pessoas impuras! Em Jesus, o Senhor 
apareceu no meio delas, toca-as e cura-as. 

     A mensagem de alegria é esta: os 
impuros, os heréticos, os marginalizados 
não só não são afastados por Deus, mas 
chegam a Ele e a Cristo antes e mais 
autenticamente do que os outros. 

      Faz, Senhor, com que a comunidade 
cristã não marginalize os leprosos, mas que 
os toque e os cure. 
____________________________________________ 

“A diferença entre o que fazemos e o que 
somos capazes de fazer, 

podia resolver a maioria dos problemas 
do mundo” 

(Mahatma Gandhi) 

1.ª Leitura (2 Rs 5, 14-17) 

 

Monição:  
 
       O general sírio Naamã é curado da lepra quando 
docilmente desce ao rio Jordão e nele mergulha sete 
vezes, como lhe tinha indicado o profeta Eliseu. A sua 
obediência foi sobejamente premiada. E não deixa de 
manifestar ao Profeta a sua gratidão 
 

Leitura: 
 
       Leitura do Segundo Livro dos Reis 
 
        Naqueles dias, 14o general sírio Naamã desceu ao 
Jordão e aí mergulhou sete vezes, como lhe mandara 
Eliseu, o homem de Deus. A sua carne tornou-se tenra 
como a de uma criança e ficou purificado da lepra. 
15Naamã foi ter novamente com o homem de Deus, 
acompanhado de toda a sua comitiva. Ao chegar diante 
dele, exclamou: «Agora reconheço que em toda a terra 
não há outro Deus senão o de Israel. Peço-te que 
aceites um presente deste teu servo». 16Eliseu 
respondeu-lhe: «Pela vida do Senhor que eu sirvo, 
nada aceitarei». E apesar das insistências, ele recusou. 
17Disse então Naamã: «Se não aceitas, permite ao 
menos que se dê a este teu servo uma porção de terra 
para um altar, tanto quanto possa carregar uma 
parelha de mulas, porque o teu servo nunca mais há-
de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer outros 
deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel». 
 

       Palavra do Senhor. 
 

       Recomendação aos Leitores: 
 

Evita, Leitor, a leitura monocórdica e 
inexpressiva. Convém ler devagar e pronunciar 
bem as palavras como: sírio / Naamã / tenra / 
insistências / holocausto / e outras. 
 

Comentário: 
 

      O episódio cheio de beleza e vivacidade 
é tirado do chamado ciclo de Eiseu (2 Re 2, 
13 – 13, 30), tem um paralelo semelhante 
nos Evangelhos, não tanto nas curas dos 
leprosos dos Evangelhos, como se lê no 
Evangelho de hoje, mas antes na cura do 
cego de Jo 9. 

       V.17 Uma porção de terra, isto é, de 
terra santa, terra que pertence ao 
verdadeiro e único Deus, Yahwéh, o único 
capaz de fazer milagres. Esta terra levada 
como relíquia vai continuar no futuro 
costume da piedade cristã de os peregrinos 
da Terra Santa trazerem consigo um 
punhado de terra. 
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Salmo Responsorial 
 Sl 97 (98), 1-4 (R. cf. 2b) 
  

Monição:  
 

O salmo que vamos meditar lembra-nos que Deus 
não tem acepção de pessoas; Ele manifestou a sua 
Salvação diante de todos os povos. 
  

Refrão: 
 

O SENHOR MANIFESTOU A SALVAÇÃO A  
TODOS OS POVOS. 

  

Ou:    DIANTE DOS POVOS 
MANIFESTOU DEUS A SALVAÇÃO. 

  
Cantai ao Senhor um cântico novo 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória. 
  
O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel. 
  
Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  (2 Tim 2, 8-13) 
 

Monição:  
 

São Paulo lembra-nos que «se permanecermos 
firmes» na nossa união com Cristo, «também 
reinaremos com Ele». 
  

Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São 
Paulo a Timóteo 
 

Caríssimo: 8Lembra-te de que Jesus Cristo, 
descendente de David, ressuscitou dos mortos, 
segundo o meu Evangelho, 9pelo qual eu sofro, até ao 
ponto de estar preso a estas cadeias como um 
malfeitor. Mas a palavra de Deus não está encadeada. 
10Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que 
obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a 
glória eterna. 11É digna de fé esta palavra: Se 
morremos com Cristo, também com Ele viveremos; 12se 
sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos; 
13se O negarmos, também Ele nos negará; se Lhe 
formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode 
negar-Se a Si mesmo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 
 

Esta 2.ª Leitura não é difícil. Chama-se a 
atenção para o paralelismo morrer-viver, sofrer-
reinar, negar-negar. Infiéis-fiel, que deve ser 
ressaltado. 

Atenção também a algumas palavras, tais 
como: descendente de David (lêr “Davide”) / 
cadeias como um malfeitor / não está encadeada 
/ e outras. 

 
 

Comentário: 
 

Este belo trecho da leitura é uma bela 
lição de optimismo, baseado na fé, para as 
horas de provação e de perseguição, bem 
como magnífico um hino de apelo à 
fidelidade a toda a prova (vv. 11-13). 

V.8 «Segundo o meu Evangelho». 
Não se trata do Evangelho de Lucas, 
discípulo de Paulo, mas do Evangelho que 
Paulo prega, a boa nova da salvação de 
Cristo, exposto com os acentos próprios do 
Apóstolo das Gentes. No Novo Testamento 
nunca o termo Evangelho se refere ao 
Evangelho escrito.  

V.9 «Cadeias como um malfeitor». 
São Paulo está no 2.º cativeiro romano, pelo 
ano 67, no fim da sua vida, em plena 
perseguição de Nero contra os cristãos, 
considerado pelo historiador pagão da 
época, Suetónio (Vida dos 12 imperadores, 
Nero, 16), como pertencentes a uma 
«superstição nova e maléfica». 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(1 Ts 5, 18)  
 

Monição:  
 

Na fidelidade a Jesus Cristo até à morte está a 
nossa salvação. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Em todo o tempo e lugar dai graças a Deus, 
porque esta é a sua vontade a vosso respeito       
em Cristo Jesus. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 17, 11-19) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 11indo Jesus a caminho de 
Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. 12Ao 
entrar numa povoação, vieram ao seu encontro dez 
leprosos. 13Conservando-se a distância, disseram em 
alta voz: «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». 14Ao 
vê-los, Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos 
sacerdotes». E sucedeu que no caminho ficaram 
limpos da lepra. 15Um deles, ao ver-se curado, voltou 
atrás, glorificando a Deus em alta voz, 16e prostrou-se 
de rosto por terra aos pés de Jesus para Lhe 
agradecer. Era um samaritano. 17Jesus, tomando a 
palavra, disse: «Não foram dez que ficaram curados? 
Onde estão os outros nove? 18Não se encontrou quem 
voltasse para dar glória a Deus senão este 
estrangeiro?» 19E disse ao homem: «Levanta-te e 
segue o teu caminho; a tua fé te salvou». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

  Os Sinópticos referem a cura de 
leprosos, mas só Lucas relata o episódio da 

cura dos dez leprosos, que condiz bem com  

a sua visão universalista da salvação. 

V.12 «Conservando-se a distância». A 
própria Lei prescrevia, a fim de evitar o 
contágio, o isolamento do doente (cf. Lv 13, 
45-46) e também um certificado de cura 
passado pelos sacerdotes (cf. Lv 14, 2 ss) 
para poder ser reintegrado no convívio 
social. 

V.17 «Onde estão os outros nove?» O 
relato deixa ver que Jesus não os curou 
logo e manda-os ir pedir o certificado da 
cura ainda antes de curados. Assim é posto 
em evidência o seu exemplo de fé, mas a 
verdade é que só um – e o mais 
desprezível, pois era samaritano – é que 
deu exemplo de gratidão. Lucas, ao pôr em 
relevo a gratidão dum estrangeiro, também 
deixa ver a finíssima sensibilidade do 
Coração de Cristo, que fica contente com o 
agradecimento deste, e dorido com a 
ingratidão dos outros nove que não 
estiveram para ter a maçada de voltar atrás 
para agradecer a cura.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Para que o nosso Bispo António, os nossos     
       presbíteros e diáconos 

não se cansem de convidar todos os homens 
a tomar parte no banquete do Cordeiro, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Para que os homens que ocupam cargos públicos 

se tornem servidores dos cidadãos 
e se preocupem sobretudo com os mais pobres, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Para que Jesus ensine os seus discípulos 
a viverem na pobreza e na abundância 
e a deixarem-se converter interiormente, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Para que as palavras do Evangelho deste dia 

nos ajudem a alargar o coração a todos os     
homens, 
sem preconceitos nem julgamentos,  
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Para que os membros da nossa comunidade    
        paroquial 

revelem nos seus gestos e palavras, 
o rosto de Jesus aos que O procuram,,  
oremos ao Senhor.  

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 11 – S. João XXIII (Papa); 

Dia 14 – S. Calisto I (Papa e Mártir);  

Dia 15 – S. Teresa de Jesus (Virgem e  

                                                           Doutora da Igreja). 
____________________________________________ 
 

Quer estejas agora a entrar no 
mercado de trabalho, ou estejas já 
perto da reforma, planear o futuro é 
vital. 
                                                      (Ron Lewis) 
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Saber agradecer... 
 

Tudo é graça e dom de Deus. As aves 
do Céu, os animais dos campos, as árvores 
das florestas, as flores, os peixes das 
águas, os rios e os mares, as searas 
ondulantes, as montanhas e os vales, a 
criação inteira, tudo é dom de Deus. 

«Os Céus e a terra apregoam a glória 
de Deus e o firmamento anuncia a obra das 
suas mãos» (Salmo 19). 

Temos obrigação de ser agradecidos. O 
Criador do Céu e da terra tem direito à 
nossa amizade e gratidão. Como o amor 
filial brota do agradecimento e da 
admiração, devemos fomentar em nós esta 
admiração e este agradecimento, tomando 
consciência dos variadíssimos trabalhos 
que podemos realizar com as nossas mãos, 
dos lugares a que podemos chegar com os 
nossos pés, das palavras que podemos 
pronunciar com os nossos lábios. 

Do mesmo modo devemos fazer 
despertar em nós a admiração pelo Amor 
imenso que Deus nos tem, pelo cuidado 
paternal com que Ele cuida de nós, até ao 
pormenor mais insignificante da queda de 
um cabelo, pela Sua omnipotência, 
sabedoria, imensidade... 

«Dá graças a Deus que te ajudou e 
goza-te em tua vitória. Que alegria mais 
profunda essa que sente a tua alma, depois 
de teres correspondido» (Cam. 992). 

Jesus sente a ingratidão dos outros 
nove leprosos que foram curados e 
pergunta: «Mas não ficaram limpos os dez? 
Onde estão os outros nove? Não se 
encontrou quem voltasse, para dar glória a 
Deus, senão este estrangeiro?» (Ev.). Onde 
estão tantos dos nossos irmãos que não 
vêm tomar parte nesta nossa Eucaristia 
Dominical? Não têm também eles tanto que 
agradecer?... 
____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Anastácio III” 

(911 – 913)  

 
Na altura da eleição de Anastácio III, de 

origem romana, todo o poder político 
passava pelas mãos de Alberico de 
Espoleto, marido de Marózia (filha de 
Teodora). 

Exerceu o pontificado durante pouco 
tempo e não há registo de acções notáveis 

por ele implementadas.   

contínua referência ao Pai: o seu respirar, o 
seu agir, o seu alimento constante é dar 
glória a Seu Pai. 

Devemos imitar Jesus nessa estima 
sem limites pela grandeza de Deus, nessa 
estima amorosa, nessa admiração jubilosa, 
que se exprime pela palavra e pelo canto. 
Deus é o único Bom (Mc 10,18), a única 
Beleza, a Suma Formosura – o único que 
tem direito ao nosso amor, à nossa admira-
ção: «Majestade e esplendor precedem-No: 
poder e esplendor estão na sua morada 
santa» (Salmo 95, 6). 
____________________________________________ 

Eutanásia 

(...continuação do Jornal  415) 

 
7 – Em nome da autonomia, os que 

defendem a legalização da eutanásia e do 
suícidio assistido não chegam, por ora, ao 
ponto de pretender a legalização do 
homicídio a pedido e do auxílio ao suicídio 
em qualquer circunstâncias. Pretendem 
apenas reconhecer a licitude da supressão 
da vida, quando consentida, em situações 
de sofrimento intolerável ou em fases 
terminais. Desta forma, atentam contra o 
princípio de que a vida humana tem sempre 
a mesma dignidade, em todas as suas fases 
e independentemente das condições 
externas que a rodeiam. A dignidade da 
vida humana deixa de ser uma qualidade 
intrínseca, passa a variar em grau e a 
depender de alguma dessas condições 
externas. Havendo, pois, situações em que 
a vida já não merece protecção (a protecção 
que merece na generosidade das 
situações), por perder dignidade.   
                                                                   (Continua...) 
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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 
 
(continuação...) 
 

      Em João, por sua vez, o centro do 
anúncio de Jesus é ele próprio enquanto 
Filho Unigénito que revela e realiza à nossa 
medida (isto é, em densidade humana, 
encarnada) o Amor extremo do Pai que 

“tanto  amou  o  mundo  que  lhe entregou o 

“Landon” 

(913 – 914)  

 
Landon (também conhecido como 

Lando) ocupou a Cadeira de Pedro por um 
período de pouco mais de seis meses. Um 
dos poucos factos conhecidos deste 
pontificado é que Landon concedeu o 
episcopado de Ravena a um protegido de 
Teodora, que veio a ser o Papa João X. 

 

 “João X” 

(914 – 928)  

 

Nascido perto de Ímola, foi eleito Papa 
por influências de Teodora e da filha 
Marózia. Teria com ambas relações pouco 
claras. A História recarda-o também como 
um Papa que demonstrou mais gosto pelas 
guerras do que pelas obras da Igreja. 

 

“Leão VI” 

(928)  

 
Romano. Ao longo do seu papado, o 

comércio e as indústrias não se encontra-
vam num momento muito bom; neste 
sentido, este Papa tratou de organizá-los e 
dispo-los de uma forma mais regular e 
metódica. 
____________________________________________ 

Dar glória a Deus... 
 

«Se a vida não tivesse por fim dar glória 
a Deus seria desprezível; mais ainda, 
detestável»  

Dar glória a Deus significa reconhecer e 
acatar o seu poder sem limites. Toda a 
criação é para a glória de Deus e canta um 
hino ao Criador; é como uma grande 
sinfonia em louvor da Sua soberania; nós 
somos os Pontífices encarregados por Deus 
de a oferecer num hino consciente de louvor 
e acção de graças. Que tristeza se 
acontecesse o que nos recorda São Paulo 
na sua carta aos Romanos (1, 21): «Os 
homens, porém, tendo conhecido a Deus, 
não o glorificaram como Deus, nem Lhe 
deram graças». 

Os nossos primeiros pais foram os 
primeiros intérpretes dessa Criação; 
conviviam amistosamente com Deus num 
ambiente de admiração, adoração, súplica e 
gratidão. O pecado veio interromper este 
hino ao Criador e introduziu no mundo as 
tonalidades de expiação e satisfação. Jesus 
Cristo, «esplendor da glória do Pai» (Jo 1, 
14) , veio introduzir no mundo o perfeito 
louvor.  Toda  a  vida de Jesus Cristo é uma  
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