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 Papa dez meses após a morte do seu 
antecessor e um mes depois da morte do 
antipapa Bonifácio VII.  

Foi o primeiro pontífice a iniciar um 
processo de canonização, o do santo 
Ulderico de Augusta. 

 

“Gregório V” 

(996 – 999) 
 

De origem alemã, Bruno de Caríntia foi 
após 300 anos o primeiro Papa não-             
-romano. Adoptou o nome de Gregório V, de 
forma a homenagear Gregório Magno.      

Depois dele, todos os seus sucessores, 
à excepção de Adriano VI e Marcelo II, 
mudaram o nome de baptismo. 

 

“Silvestre II” 

(999 – 1003) 
 

Primeiro pontífice francês, o seu 
pontificado coincidiu com a passagem para 
o segundo milénio.  

Os cristãos esperavam o fim do mundo 
no ano 1000, preparando-se com orações, 
penitências, jejuns e peregrinações à Terra 
Santa. 
____________________________________________ 

Seremos santos! 
 

O mistério da nossa salvação é uma 
realidade a construir. Portanto não é um 
factor de sorte. É um trabalho árduo que, 
depende da nossa fé, do nosso querer.  

Deus quer contar com a nossa colabo-
ração, com o nosso querer.  

A única dificuldade está exactamente na 
nossa liberdade que Deus respeita. 
Queremos? Deus não nos falta com a Sua 
preciosa ajuda e por isso teremos o prémio, 
seremos bem-aventurados. Não queremos? 

Toda  a  desdita será de nossa responsabili- 

dade.  
Segundo S. Tomás, três coisas bem 

simples bastam para atingir a bem-                 
-aventurança dos Santos: 1.º querer; 2.º 
querer; 3.º querer sempre. 
____________________________________________  

Missa com crianças (4) 
 

As celebrações com crianças, frequen-
temente, correm o risco de ser mais ensino 
do que celebração. Não se trata tanto de 
proporcionarmos “algo” às crianças, mas de 
exprimir a bondade de Deus no louvor, na 
ação de graças e na súplica. 

 

 (Secretariado Diocesano de Litúrgia) 
____________________________________________ 

Eutanásia 

(...continuação do Jornal  418) 

 
10 – A mensagem que através da 

legalização da eutanásia e do suicídio 
assistido, assim se veicula tem graves 
implicações sociais, que vão para além de 
cada situação individual. Esta mensagem 
não pode deixar de ter efeitos no modo 
como toda a sociedade passará a encarar a 
doença e o sofrimento. 
Há o sério risco de que a morte passe a ser 
encarada como resposta a estas situações, 
já que a solução não passaria por um 
esforço solidário de combate à doença e ao 
sofrimento, mas pela supressão da vida da 
pessoa doente e sofredora, pretensa-mente 
diminuida na sua dignidade. E é mais fácil e 
mais barato. Mas não é humano!  

Neste novo contexto cultural, o amor e a 
solidariedade para com os doentes deixarão 
de ser tão encorajados, como já têm 
alertado associações de pessoas que 
sofrem das doenças em questão e que se 
sentem, obviamente, ofendias quando veem 
que a morte é apresentada como “solução” 
para os seus problemas.E também é natural 

 

que haja doentes, ´de modo particular os 
mais pobres e débeis, que se sintam  
socialmente pressionados a requerer a 
eutanásia, porque se sentem “a mais” ou 
“um peso”. 

É este, sem duvida, um perigo agravado 
num contexto de envelhecimento da 
população e das restrições financeiras dos 
serviços de saúde que implicita ou 
explicitamente se podem questionar: para 
quê gastar tantos recursos com doentes 
terminais quando as suas vidas podem ser 
encurtadas? 
                                                   (Continua...) 

 

Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 
____________________________________________ 

H u m o r 
 
NO “BOSQUE” 
 

      Num dia de chuva num bosque, um 
cogumelo diz para uma ervinha:  
      – Que tempo este! Já viste como chove? 
      E a ervinha responde: 
      – Sim, mas tu tens chapéu de chuva! 

________________ 
` 

NO “ESTACIONAMENTO”. 
 

      Uma família em férias numa praia. A 
filha pergunta: 
      – Pai, porque é que estacionaste o carro 
debaixo deste sol? 
      – E então? Querias que o estacinasse 
por cima?  
____________________________________________ 

A Fechar 
Podem dizer o que quiserem, 

mas a coisa mais importante na vida 
é ser feliz. 

                                                         (Orhan Pamuk) 

____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todos–os–Santos 
 
      A Igreja desde o Advento até à Soleni-
dade de Cristo Rei, celebra e faz memória 
das intervenções de Deus na Historia e dos 
mistérios da nossa salvação. Agora, no mês 
de Novembro, o ano litúrgico chega ao seu 
fim. Também chegará ao seu fim a 
Humanidade, e a vida pessoal de cada um 
de nós. Mas o destino a que todos nos 
dirigimos é aquele que já alcançaram os 
Santos que gozam de Deus no Céu.  
      A Igreja deseja que os seus filhos vivam 
na Terra iluminados pelo resplendor do Céu 
e alegres na Esperança. Por isso nos 
convida a levantar o olhar e exultar de gozo 
na celebração solene de todos os Santos. 
      Na Antífona de Entrada deste dia, nós 
dizemos exultar de alegria ao celebrar a 
festa em honra de Todos os Santos. 
      “Santo” significa que se é o contrário 
daquilo que é defeituoso, fraco, contingente. 
Neste sentido apenas Deus é realmente 
Santo. Porém, também nós nos podemos 
elevar a Ele e participar na sua santidade. 
Cada discípulo de Cristo começou este 
caminho de aproximação à santidade de 
Deus, como poderemos apreender depois 
de ouvirmos as Leituras desta solenidade. 
      Hoje é a festa de toda a família cristã na 
terra como no céu.  
____________________________________________ 

Introdução 

    Não saímos do nada para voltar ao nada. 
     Deus  não  brinca  com as suas criaturas. 
Ele tem um projecto de amor sobre cada 
uma delas. As leituras de hoje revelam-nos 
o seu projecto para o homem: quer levá-lo a 
participar da sua santidade e, por isso, 
decidiu introduzi-lo no seu mundo santo. 
     A primeira Leitura dá-nos uma ampla 
visão sobre o nosso futuro: espera-nos um 
mundo novo do qual foi excluída qualquer 
forma de morte; 
     A segunda Leitura lembra-nos que a vida 
divina –  que se manifestará no momento da 
nossa saída deste mundo –  está presente 
em nós desde já. 
      
 
 
 

 
 

 

Então em que valores apostar, enquanto 
esperamos por encontrar Cristo, por «vê-Lo 
assim como Ele é»? 
     Temos a indicação no trecho evangélico: 
as bem-aventuranças. 
     Agora, decorre o tempo da nossa 
gestação e é insensato apegar o coração 
aos bens deste mundo, como se nos 
pertencessem de modo definitivo. 
     Cristo sugere-nos que os  empreguemos 
para construir amor, que os transformemos 
em dom. 
     Para nossa felicidade, já neste mundo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
(Ap 7, 2-4.9-14) 

 
 
Monição:  
 
        Perante a visão do céu que a leitura do Livro do 
Apocalipse nos sugere, facilmente concluímos que vale 
a pena lutar e empregar todos os meios ao nosso 
alcance para lá chegar. 

 
Leitura: 
 
       Leitura do Apocalipse de São João 
 

            2Eu, João, vi um Anjo que subia do Nascente, 
trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz 
aos quatro Anjos a quem foi dado o poder de causar 
dano à terra e ao mar: 3«Não causeis dano à terra, nem 
ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na 
fronte os servos do nosso Deus». 4E ouvi o número dos 
que foram marcados: cento e quarenta e quatro mil, de 
todas as tribos dos filhos de Israel. 9Depois disto, vi 
uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de 
todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de 
pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos 
com túnicas brancas e de palmas na mão. 10E 
clamavam em alta voz: «A salvação ao nosso Deus, 
que está sentado no trono, e ao Cordeiro». 11Todos os 
Anjos formavam círculo em volta do trono, dos Anciãos 
e dos quatro Seres Vivos. Prostraram-se diante do 
trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: 
12«Amen! A bênção e a glória, a sabedoria e a acção 
de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, 
pelos séculos dos séculos. Amen!». 13Um dos Anciãos 
tomou a palavra e disse-me: «Esses que estão 
vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde 
vieram?». Eu respondi-lhe: «Meu Senhor, vós é que o 
sabeis». 14Ele disse-me: «São os que vieram da grande 
tribulação, os que lavaram as túnicas e as 
branquearam no sangue do Cordeiro». 
 
        Palavra do Senhor. 

  
 
 

 

Comentário: 
 

       Numa grandiosa visão, o vidente de 
Patmos deixa ver que no meio de tantas 
desgraças e ainda antes que cheguem as 
piores, as que correspondem à abertura do 
7.º selo (cap.8), os cristãos, que formam 
uma imensa multidão, estão sob a 
protecção de Deus, mesmo quando 
perseguidos e sujeitos ao martírio. 

       V.2-4 «O selo (o sinete de marcar) do 
Deus vivo». Alusão ao timbre então usado 
pelos monarcas para imprimir o sinal de 
propriedade ou autenticidade: por vezes os 
escravos e soldados eram marcados na 
pele com um ferro em brasa. O símbolo está 
tomado destes costumes da época e 
sobretudo da profecia de Ezequiel (Ez 9, 4-
6), por isso alguns Padres viram nesta 
marca, em forma de cruz (pela alusão ao 
tav de Ezequiel, a última consoante 
hebraica), o carácter baptismal. «Cento e 
quarenta e quatro mil» é um número 
simbólico; com efeito, os números do 
Apocalipse são habitualmente simbólicos, o 
que neste caso é evidente por se tratar de 
um jogo de números: 12 x 12000 (doze mil 
por cada uma das doze tribos de Israel). 
Estes 144.000, segundo uns, «representam 
toda a Igreja sem restrição» (Santo 
Agostinho), pois esta é o novo Israel de 
Deus (cf. Gal 6, 16) e são a mesma 
«multidão imensa que ninguém podia 
contar» (v. 9). Segundo outros, estes 
144.000 são os cristãos procedentes do 
judaísmo, muito particularmente os que 
foram poupados das calamidades que 
assolaram a Palestina, por ocasião da 
destruição da nação judaica no ano 70. 

       V.11 «Os (24) Anciãos». Há grande 
variedade de opiniões para decifrar este 
símbolo, não se podendo sequer 
estabelecer se se trata de seres angélicos 
ou humanos. Santo Agostinho diz que «são 
a Igreja universal; os 24 anciãos são os 
superiores jerárquicos e o povo: 12 
representam os Apóstolos e os bispos, e os 
outros 12 representam o restante da Igreja». 
«Os 4 Viventes» (à letra, «animais»), uma 
tradução preferível a: «os 4 animais», uma 
vez que o terceiro tem rosto humano (cf. Ap. 
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4, 7). A quem representam estes seres 
misteriosos, que reúnem características dos 
querubins de Ez 1 e dos serafins se Is 6? 
Podem muito bem simbolizar os quatro 
pontos cardeais, ou os quatro elementos do 
mundo (terra, fogo, água e ar), isto é, a 
totalidade do Universo. Deste modo, a 
presente «visão» apresenta-nos, unidos 
numa única adoração e louvor a Deus e a 
Cristo, os Anjos, a Humanidade resgatada e 
o próprio Universo material. A interpretação 
segundo a qual os Quatro Seres simbolizam 
os Quatro Evangelistas deve-se a Santo 
Ireneu e é uma acomodação espiritual do 
texto inspirado. 

       V.12 «Amen! Bênção, glória…»: Aqui, 
como ao longo de todo o Apocalipse, sente-
-se como a liturgia da Igreja faz eco à 
liturgia celeste, especialmente nas aclama-
ções a Deus e ao Cordeiro. 

       V.14 «A grande tribulação». Tanto se 
pode tratar duma perseguição aos cristãos 
mais violenta no fim dos tempos, como das 
perseguições e das tribulações em geral no 
curso da história da Igreja. Mas é provável 
que o vidente de Patmos tenha presente em 
primeiro plano, as violentas perseguições de 
Nero e Domiciano, muito embora engloban-
do nestas todas as outras. 
       «Lavaram as suas túnicas e as 

branquearam no sangue do Cordeiro». 
«Não se designam só os mártires, mas todo 
o povo da Igreja – comenta Santo Agostinho 
–, pois não disse que lavaram as suas 
túnicas no seu próprio sangue, mas no 
sangue do Cordeiro, isto é, na graça de 
Deus, por Jesus Cristo Nosso Senhor, 
conforme está escrito: e o seu sangue 
purifica-nos (1 Jo 1, 7)». 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

 Sl 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) 
 

Monição:  
 

O salmo que vamos dialogar pergunta e diz-nos 
quem são aqueles que um dia poderão chegar até 
junto a Deus. 
 

Refrão: ESTA É A GERAÇÃO  
                   DOS QUE PROCURAM O SENHOR. 
 

Do Senhor é a terra e o que nela existe, 
o mundo e quantos nele habitam. 
Ele a fundou sobre os mares 
e a consolidou sobre as águas. 
 
Quem poderá subir à montanha do Senhor? 
Quem habitará no seu santuário? 
O que tem as mãos inocentes e o coração puro, 
o que não invocou o seu nome em vão. 
 
Este será abençoado pelo Senhor 
e recompensado por Deus, seu Salvador. 
Esta é a geração dos que O procuram, 
que procuram a face de Deus. 

 
 
 

 

2.ª Leitura  (1 Jo 3, 1-3) 

 

Monição:  
 

Quem são os filhos de Deus? Os que se 
empenham em fazer a Sua vontade. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola de São João. 
 

Caríssimos: 1Vede que admirável amor o Pai nos 
consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somo-lo 
de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não 
O conheceu a Ele. 2Caríssimos, agora somos filhos de 
Deus e ainda não se manifestou o que havemos de 
ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, 
seremos semelhantes a Deus, porque O veremos tal 
como Ele é. 3Todo aquele que tem n’Ele esta 
esperança purifica-se a si mesmo, para ser puro, como 
Ele é puro. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
  

A leitura é um dos textos clássicos da 
filiação adoptiva divina, uma exigência 
constante de santidade. 

V.1 «E somo-lo de facto». São João 
não se contenta com dizer que somos 
chamados filhos de Deus, o que bastaria 
para que um semita entendesse, pois para 
ele ser chamado (por Deus) equivalia a ser. 
São João quer falar para que todos 
entendamos esta realidade sobrenatural 
que «o mundo», sem fé, não pode captar 
nem apreciar. 

V. 2 A filiação divina capacita-nos para 
a glória do Céu, pois não é uma mera 
adopção legal e extrínseca, como a 
adopção humana de um filho. A adopção 
divina implica uma participação da natureza 
divina (cf. 2 Pe 1, 4) pela graça. «Semelhan-
tes a Deus», desde já, mas só na glória 
celeste se tornará patente o que já «agora 
somos».  

«O veremos tal como Ele é». Esta é a 
melhor definição da infinda felicidade do 
Céu, de que gozam todos os Santos que 
hoje festejamos: contemplar a Deus tal qual 
Ele é, não apenas as suas obras, mas a Ele 
próprio, «face a face» (cf. 1 Cor 13, 12). 

V.3 «Purifica-se a si mesmo». A 
certeza da filiação divina conduz-nos à 
purificação e à imitação de Cristo, o Filho de 
Deus por natureza: «como Ele é puro»; 
efectivamente, os puros de coração hão-de 
ver a Deus (cf. Evangelho de hoje: Mt 5, 8). 
____________________________________________ 

“Se em conjunto não puxarmos a 
corda para o mesmo lado, acabamos 
sozinhos com ela ao pescoço”. 
                                                  (Benjamim Franklimn) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  Aclamação ao Evangelho  

(Mt 11, 28) 
 

Monição:  
 

Quem tem o segredo da verdadeira felicidade, é 
Cristo. Preparemo-nos para aclamar a Sua palavra. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Vinde a Mim, vós todos  
os que andais cansados e oprimidos  
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor. 

____________________________________________ 

    Evangelho (Mt 5, 1-12a) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
  

Naquele tempo, 1ao ver as multidões, Jesus subiu 
ao monte e sentou-Se. Rodearam-nO os discípulos 2e 
Ele começou a ensiná-los, dizendo: 3«Bem-
aventurados os pobres em espírito, porque deles é o 
reino dos Céus. 4Bem-aventurados os humildes, 
porque possuirão a terra. 5Bem-aventurados os que 
choram, porque serão consolados. 6Bem-aventurados 
os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. 7Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia. 8Bem-aventurados os 
puros de coração, porque verão a Deus. 9Bem-
aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. 10Bem-aventurados os que 
sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é 
o reino dos Céus. 11Bem-aventurados sereis, quando, 
por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, 
mentindo, disserem todo o mal contra vós. 12aAlegrai-
vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa 
recompensa». 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
  

As oito bem-aventuranças, expressas 
na terceira pessoa do plural, têm em Mateus 
um carácter solene e universal, para todas 
as pessoas e para todos os tempos. Elas 
condensam a grande novidade do Evan-
gelho, em contraste flagrante com o próprio 
pensamento religioso judaico então vigente, 
para já não falarmos do espírito mundano, 
hedonista do paganismo de então e do de 
agora. Elas não são expressão de uma 
«ética dos débeis», mas sim dum ideal de 
vida para almas fortes e generosas, 
correspondem a uma ética que, quando 
vivida a sério, é capaz de renovar as 
pessoas e a sociedade, como o demonstra 
a vida de todos os santos. 

V.3 «Bem-aventurados». Esta tradução 
(em vez de «felizes») vinca a ideia de que o 
Senhor promete a felicidade na bem-           
-aventurança eterna e, ao mesmo tempo, já 
nesta vida, ao dizê-la do presente: «deles 
é» (não diz «deles será»). As bem-               
-aventuranças são o mais surpreendente 
código de felicidade, e não se trata de uma 
felicidade qualquer:  é uma felicidade incom-  
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parável, interior e profunda, embora ainda 
não possuída de modo perfeito e completo 
na vida terrena. 

«Os pobres em espírito». «No Antigo 
Testamento, o pobre está já delineado não 
só como uma situação económico-social, 
mas como um valor religioso muito 
elaborado: é pobre quem se apresenta 
diante de Deus com uma atitude humilde, 
sem méritos pessoais, considerando a sua 
realidade de homem pecador, necessitado 
do perdão divino, da misericórdia de Deus 
para ser salvo. Daí que, além de viver com 
uma sobriedade e uma austeridade de vida 
reais, efectivas, ele aceite e quer tais 
condições de pobreza não como algo 
imposto pela necessidade, mas voluntaria-
mente, com afecto (…). A ‘explicação’ de 
Mateus, em espírito, sublinha a exigência 
dessa mesma pobreza: não é pobre em 
espírito quem só o é obrigado pela sua 
situação económico-social, mas sim quem, 
além disso, é pobre querendo essa pobreza 
de modo voluntário (…). Esta atitude 
religiosa de pobreza está muito relacionada 
com a chamada infância espiritual. O cristão 
considera-se diante de Deus como um filho 
pequeno que não tem nada como 
propriedade; tudo é de Deus, o seu Pai, e a 
Ele lho deve. De qualquer modo, a pobreza 
em espírito, isto é, a pobreza cristã, exige o 
desprendimento dos bens materiais e uma 
austeridade no uso deles» (J. M. 
CASCIARO).  

V.4 «Os humildes». A tradução preferiu 
um termo mais suave do que «os mansos», 
que são os que sofrem serenamente e sem 
ira, ódio ou abatimento, as perseguições 
injustas e as contrariedades. De facto só os 
humildes são capazes da virtude da 
mansidão, pois não dão demasiada 
importância a si próprios. A «terra» é a nova 
terra prometida, isto é, o Céu. 

V.5 «Os que choram», isto é, os aflitos, 
e muito particularmente os que têm o 
coração cheio de mágoa por terem ofendido 
a Deus e que, com vontade de reparação, 
choram e deploram os seus pecados. 

V.6 «Fome e sede de justiça». A ideia 
de justiça na Sagrada Escritura é uma ideia 
de natureza religiosa: justo é aquele que 
cumpre a vontade de Deus, e justiça 
corresponde a santidade, vocação a que 
todos são chamados. 

V.8 «Os puros de coração» são, em 
geral, os que têm uma intenção recta, os 
que são capazes de um amor puro, limpo e 
nobre, os que têm um olhar recto e são; 
está, portanto, englobada a castidade, mas 
não é só ela. 

V.9 «Os que promovem a paz» (uma 
tradução mais expressiva do que pacíficos) 
são   os   que   promovem   a  paz  entre  os  
 

nas veias espirituais da Humanidade, a 
“Seiva da Videira” que é Cristo e da qual 
nós somos ramos (Jo 15, 1-6), o vínculo 
familiar eterno que diviniza o que 
humanizamos e nos assume na própria 
Família de Deus como filhos de Deus-Pai e 
irmãos de Deus-Filho!  

Este Espírito é oferecido à humanidade 
como dom na Hora de Jesus. Por isso, 
antes da Hora, Jesus promete o Espírito aos 
discípulos várias vezes, falando do 
Paráclito: “O Pai vos dará outro Paráclito 
para que esteja sempre convosco, o Espírito 
da Verdade” (Jo 14, 16). 

 Os capítulos 14 a 16 do evangelho de 
João têm por cinco vezes a promessa do 
Espírito. “Paráclito” significa defensor, 
protector (em grego, língua original do 
evangelho) e significa também intérprete 
(em aramaico, língua falada por Jesus). São 
exactamente as duas missões que tem o 
Espírito Santo no evangelho de João, dom 
do Ressuscitado, “Deus connosco” depois 
da morte de Jesus: “É melhor para vós que 
eu vá (a Hora), pois se eu não for, o 
Paráclito não virá a vós; mas, se eu for, eu 
vo-lo enviarei” (Jo 16, 7).  

Além disso, os discípulos ainda estavam 
tão presos à promessa messiânica judaica 
de um Messias rei, filho de David, que só o 
Espírito, depois da experiência pascal, lhes 
pode revelar a totalidade da novidade de 
Jesus: “Tenho ainda muitas coisas para vos 
dizer, mas não sois capazes de as 
compreender por agora. Quando Ele vier, o 
Espírito da Verdade, há-de guiar-vos para a 
Verdade completa. Ele há-de manifestar a 
minha glória” (Jo 16, 12-14). Por isso, nos 
relatos da experiência pascal, aparece 
Jesus ressuscitado a “soprar sobre” os 
discípulos reunidos e a dizer-lhes: “Recebei 
o Espírito Santo!” (Jo 20, 22). 
____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“João XIV” 

(983 – 984)   
 

Em 984, o antipapa Bonifácio VII 
regressou de Constantinopla apoiado pelo 
ouro de Bizâncio.  

Ao contrário do que se esperava, João 
XIV não pacificou o império.  

Foi preso e encerrado. 
 

“João XV” 

(985 – 996) 
 

Nascido  em  Roma,  João XV  foi  eleito  

homens e dos homens com Deus 
fundamento sério de toda a paz no mundo. 

V.11-12 Depois das oito bem-                 
-aventuranças anteriores, que formam um 
bloco (uma inclusão marcada pela fórmula 
«porque deles é o reino dos Céus»), há uma 
ampliação e uma aplicação directa aos 
ouvintes da oitava e última bem-aventu-
rança. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pela santa Igreja de Deus, 

para que, no dia da manifestação de Jesus Cristo, 
apareça resplandecente em todos os seus  
membros, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 

para que venham um dia a contemplar no Céu 
Aquele que a terra chamou ao seu serviço, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pelos que regem os destinos das nações, 

para que Deus lhes dê o dom da sabedoria, 
da prudência, do desapego e da verdade, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Pelos que choram e sofrem perseguição 

por amarem a justiça e a verdade, 
para que se alegrem com todos os Santos no Céu, 
oremos, irmãos. 
 

5 – Pelos que andam cansados e oprimidos, 
para que sintam a presença de Cristo 
e n’Ele encontrem descanso, alívio e força, 
oremos, irmãos. 

 
6 – Por todos nós que celebramos esta solenidade, 

para que Deus nos junte aos seus eleitos 
e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

46  –  Jesus no Evangelho de João 
 
(continuação...) 

 
–  “PARACLITO” 
 

O dom da Vida Nova, com toda a 
densidade que a palavra “vida” tem em 
João, brota em nós na medida em que 
acolhemos a iniciativa amorosa do Pai que 
nos quer chamar seus filhos e nos quer 
fazer renascer pelo Espírito. “É preciso 
nascer de novo, da água e do Espírito…” 
(Jo 3, 1-8). É o “Sangue de Deus” a correr já 
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