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 seu pontificado, segundo o Dizionario 
Storico del Papato, “soube guiar com mão 
hábil a Igreja” 

Embora autores como Raoul Glaber 
afirmem que tinha 12 anos quando se 
tornou Sumo Pontífíce pela primeira veaz, 
há quem considere que teria cerca de 20 
anos. Organizou dois ou três sínodos em 
Roma e concedeu  numerosos privilégios a 
várias igrejas e mosteiros. 
                                                Continua... 

____________________________________________ 

Trabalhemos  sem 

descanso 
 

Não estamos na situação do aluno que 
espera o exame à porta da aula, já sem 
livros nem apontamentos, para recordar 
aquilo sobre que vai ser examinado.  

Mãos ao trabalho. O Senhor quer 
encontrar-nos em pleno trabalho quando 
nos vier buscar inesperadamente. Quando 
se fala em trabalho, fazemos referência ao 
estado de alma que procura fazer em tudo a 
vontade de Deus.  

Na vida espiritual, nunca podemos viver 
dos rendimentos, como se pudéssemos 
dizer: «já rezei muito e pratiquei muitas 
obras boas! Agora é tempo de parar com as 
orações e de me desinteressar da salvação 
dos outros».  

Também não podemos sonhar com ir 
para o Céu «à boleia», à custa dos outros, 
só porque pertencemos a uma paróquia ou 
grupo muito bom; ou porque temos pessoas 
importantes na Igreja com as quais estamos 
bem relacionados; ou ainda porque temos 
um número razoável de confrarias nas quais 
estamos inscritos.  

A santidade é obra de cada um. A 
salvação – a santidade pessoal – tem de ser 
fruto do trabalho de cada um, de mãos 
dadas com Deus.  

São Paulo  repreende  os  cristãos  de  
 
 

Tessalónica, porque achavam que já não 
valia a pena trabalhar. Era tempo de 
descanso, de aguardar tranquilamente, sem 
nada fazer, a vinda do Senhor.  

Ao dizer quem não trabalha não tem 
direito a comer, São Paulo parece insinuar 
que também aquele que não prepara a sua 
salvação eterna não merece gozar dos seus 
frutos. 
____________________________________________  

Acordos 
Os acordos só nos mostram as cerejas 

e escondem os caroços. 

                                    (António Vitorino, político) 
____________________________________________ 

Missa com crianças (7) 
 

Não é necessário que aconteça sempre 
o excecional. As celebrações litúrgicas são 
uma boa ocasião para experimentar um 
pouco de paz neste tempo de agitação 
febril.  

E isto também faz bem às crianças. 
 

 (Secretariado Diocesano de Litúrgia) 
____________________________________________ 

Sabias que… 

Pombas 
 

A pomba é a ave mais citada na Bíblia. 
O seu nome hebreu é «Jônah» (Jonas). 
Está presente numas 50 citações. Abunda-
va nos vales e montanhas de Israel e era 
apreciada entre os israelitas. Teve o 
privilégio de aparecer depois do Dilúvio tra-
zendo um ramo de oliveira no seu bico. 
Assim converteu-se em mensageira de paz 
e sinal da nova criação. Este simbolismo 
permanece até aos nossos dias. 

A sua figura é associada também à 
serenidade, à inocência, ao amor... No Novo 
Testamento aparece no baptismo de Jesus 

como imagem do Espírito Santo. 

De Parabéns 
 

      Estão de parabéns, esta semana, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 
      – Dia 17 de Novembro, quinta-feira (St.ª 

Isabel da Hungria), a Leitora Maria José 
Pinheiro, da Paróquia de Eiriz; 

– Dia 18 de Novembro, sexta-feira 
(Dedicação das Basílicas de São Pedro e 

de São Paulo), as Leitoras Elisabete Dias  
e Susana Moreira, ambas da Paróquia de 
Figueiró; 

– Dia 19 de Novembro, sábado, o Leitor 

António Luís Bessa, também da Paróquia 
de Figueiró. 

À Maria José, à Elisabete e ao António 
Luís, o Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Faz do teu aniversário um dia de 
amnistia para alguém que te tenha ofendido 
no último ano – incluindo tu próprio. Faz do 
teu dia a mais bela ocasião para esquecer 
toda a negatividade e intolerância que te 
afasta de ti e dos outros. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

– Mãe, mãe, dizem na escola que tenho 
os pés grandes. 

– Ora, não ligues a isso e guarda os 
sapatos na garagem. 
____________________________________________ 

A Fechar 
“Amar as pessoas hoje, 

é ajudá-las a ser aquilo de que gostam” 

(Gilles Lipovestsky) 
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Toda a natureza, neste tempo do 
Outono, nos chama a atenção para a 
caducidade das coisas: a recolha apressada 
dos frutos, o cair da folha, e os dias que se 
tornam mais pequenos. Virá, depois, a 
ressurreição da natureza na Primavera.  

Pois bem: o ano litúrgico está prestes a 
chegar ao fim. Também o mundo, um dia, 
acabará. Na Missa de hoje o Senhor alerta-     
-nos para o fim da nossa vida na Terra. 
Esse pensamento ajuda-nos a aproveitar 
bem o tempo que o Senhor nos concede 
para tornarmos o mundo melhor e 
prepararmos a felicidade eterna no Céu. 

Caminhando, pois, a nossa vida na terra 
para a eternidade, é urgente que nos 
preparemos para o tempo que há-de vir.  

Como?! Comecemos por nos apresentar 
como pecadores que somos, diante do 
Senhor, nosso Deus, como preparação para 
chegarmos à Sua Presença.  
____________________________________________ 

Introdução 

 

Quando se verificam perturbações políti-
cas, quando há guerras, fome, pestilencias 
e a situação de miséria se torna intolerável, 
difundem-se facilmente vozes sobre o fim 
do mundo. Para dar crédito aos seus 
delírios, os adeptos das seitas fundamen-
talistas evocam alguns textos bíblicos. O 
mais citado é o seguinte: «Fica sabendo 
que, nos últimos dias, surgirão tempos 
difíceis. As pessoas tornar-se-ão egoístas,  
interesseiras,  arrogantes,  soberbas, blasfe-
mas, desrespeitadoras dos pais, ingratas, 
ímpias, sem coração, implacáveis, calunia-
doras, descontroladas, desumanas e 
inimigas do bem, traidoras, insolentes, 
orgulhosas e mais amigas dos prazeres do 
que de Deus» (2 Tm 3,1-4). 

Ora, estas situações de desalento 
encontram-se em todas as épocas, de modo 
que quem quer fazer previsões sobre o fim 
do mundo não tem dificuldade em 
estabelecer datas. Exemplo: é o que fazem  
(ou fizeram) as Testemunhas de Jeová. 
 

 

 

 

“Os últimos tempos”, para os autores do 
Novo Testamento, não são os que virão 
daqui a milhões de anos, mas aqueles que 
estamos a viver, aqueles que tiveram início 
com a Páscoa. 

Não é fácil entender o sentido daquilo 
que está a acontecer nestes “últimos 
tempos”. Os nossos olhos estão, por assim 
dizer, velados, embaciados. Demasiadas 
realidades permanecem envolvidas em 
mistério: desgraças, absurdos inexplicáveis, 
contradições, sinais de morte. É difícil ver 
um projecto de Deus em tudo isto. 

Utilizando uma linguagem e imagens 
apocalípticas, Jesus quer tirar o véu que 
nos impede de ver o mundo com os olhos 
de Deus. Quando Ele parece anunciar o fim 
do cosmo, não se refere «ao» fim do 
mundo, mas está a ajudar-nos a entender 
«o» fim do mundo. 

      Apocalipse não significa catástrofe, mas 
sim revelação, desvendamento. 

      Precisamos que a palavra de Cristo nos 
ilumine e, entre os sarrabiscos traçados 
pelos homens, nos permita ver os traços da 
obra-prima que o Senhor está a pintar. 

      Coragem, levanta a cabeça! 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Mal 3, 19-20a) 

 

 
Monição: 
 

O profeta Malaquias, depois de ter censurado a 
situação actual e histórica, com os seus desmandos, 
anuncia o futuro escatológico, o Dia do Senhor, para 
julgar os vivos e os mortos. Mais uma vez o Senhor 
nos desperta para a urgência de estarmos preparados 
para a Sua vinda.  
 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Malaquias 
 

19Há-de vir o dia do Senhor, ardente como uma 
fornalha; e serão como a palha todos os soberbos e 
malfeitores. O dia que há-de vir os abrasará – diz o 
Senhor do Universo – e não lhes deixará raiz nem 
ramos. 20aMas para vós que temeis o meu nome, 
nascerá o sol de justiça, trazendo nos seus raios a 
salvação. 
 

Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Primeira Leitura é fácil de proclamar. 
Verifica uma ou outra palavra que aches mais 
difícel de proclamar. 
 

Comentário: 
 

A Leitura é tirada do final do profeta 
Malaquias: são os dois primeiros versículos 
do capítulo 4 da Vulgata; na bíblia Hebraica 
e na Neovulgata, o capítulo 3 tem mais 7 
versículos (Mal 3, 19-34) que correspondem 
a Mal 4, 1-7. O profeta, da época persa, 
volta a insistir na doutrina dos profetas pré-
exílicos acerca do dia de Yahwé, como dia 
de juízo, de castigo e terror para os maus, e 
de salvação para os que temem a Deus. 
Para estes «nascerá o sol de justiça – o 
Messias – trazendo a salvação nos seus 
raios, (à letra: nas suas asas; as asas do 
Sol são uma bela metáfora para designar os 
seus raios). 
____________________________________________

Salmo Responsorial 

Sl 97 (98), 5-9 (R. cf. 9) 
 

Monição: 
 

O Reino de Deus começa a estar presente na 
terra com a vinda de Cristo. É Deus que vem ao 
encontro do homem para o libertar do pecado.  

Preparemos o nosso coração para O acolher, 
cantando o salmo responsorial.  
  

Refrão:  

 
O SENHOR VIRÁ GOVERNAR COM JUSTIÇA. 

 
Ou:  
 

    O SENHOR JULGARÁ O MUNDO COM JUSTIÇA. 

 
Cantai ao Senhor ao som da cítara, 
ao som da cítara e da lira; 
ao som da tuba e da trombeta, 
aclamai o Senhor, nosso Rei. 
  
Ressoe o mar e tudo o que ele encerra, 
a terra inteira e tudo o que nela habita; 
aplaudam os rios 
e as montanhas exultem de alegria. 
  
Diante do Senhor que vem, 
que vem para julgar a terra; 
julgará o mundo com justiça 
e os povos com equidade. 
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Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Maria Guiomar    Luís Miguel    

Avisos João Miguel    Glória Martins    

Admonição         

1.ª Leitura Fernanda Costa Sónia Raquel Marta Moura Aurora Silva Carla Sousa Artur Nóbrega Maria Céu Dias Diana Santos 

2.ª Leitura Joaquim Mendes Raquel Silva Filipa Pereira Teresa Moreira Luís Gomes Sónia Raquel Alex.Reguenga Carla Sousa 

Oraç.  Fiéis Joaquim Martins Catarina Torres (Catequese) Pedro Leal Graça Coelho Salomé Nóbrega Luísa Abreu Diana Araújo 

Ação Graças         

Suplente Luís Carlos    Filomena Mendes    
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2.ª Leitura  (2 Tes 3, 7-12). 
 

Monição:  
 

Por causa de um falso boato de que o fim do 
mundo estava próximo, alguns cristãos de Tessalónica 
entregaram-se à ociosidade, pensando que já não valia 
a pena trabalhar.  

São Paulo, em linguagem forte, expõe a doutrina 
de sempre: aquele que, por preguiça, não trabalha, não 
merece comer.  
  

Leitura:  
 

 Leitura da Segunga Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Tessalonicenses 
 

Irmãos: 7Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois 
não vivemos entre vós desordenadamente, 8nem 
comemos de graça o pão de ninguém. Trabalhámos 
dia e noite, com esforço e fadiga, para não sermos 
pesados a nenhum de vós. 9Não é que não tivéssemos 
esse direito, mas quisemos ser para vós exemplo a 
imitar. 10Quando ainda estávamos convosco, já vos 
dávamos esta ordem: quem não quer trabalhar, 
também não deve comer. 11Ouvimos dizer que alguns 
de vós vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho 
algum, mas ocupados em futilidades. 12A esses 
ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor 
Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente, para 
ganharem o pão que comem. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 
Esta 2.ª Leitura admite, aconselha, exije 

muitas cesuras para reforçar algumas 
expressões. Por exemplo: "Vós sabeis / como 
deveis imitar-nos, // pois não vivemos entre vós / 
desordenadamente, (atenção a esta palavra, à 
forma como é pronunciada) / nem comemos de 
graça / o pão de ninguém. //  

Outras palavras a ter cuidado: ociosidade / 
futilidades / tranquilamente /  e outras. 

Que ninguém julgue que  ler  em público é  
fácil, porque não é.  
 
Comentário: 
 

V.10 «Quando ainda estávamos 

convosco». Daqui se deduz que a doutrina 
sobre o trabalho tinha grande importância 
na pregação de São Paulo, pois já a tinha 
pregado durante a rápida evangelização da 
cidade de Tessalónica. Agora sente 
necessidade de a recordar pela falsa ideia 
da iminência da parusia, ou segunda vinda 
de Cristo, que se tinha difundido e que 
levava alguns ao desinteresse pelo trabalho 
(cf. 2 Tes 2, 2). Como se vê aqui, a fé 
pregada pelos Apóstolos nada tem de 
alienante, mas tudo ao contrário. 
____________________________________________ 

Saudade do Futuro 
 

“O mundo acaba sempre por fazer o que 
sonharam os poetas”. 

                                          (Agostinho da Silva) 

 
 

Aclamação ao Evangelho  

(Lc 21,28) 

 
Monição: 
 

Tal como o atleta se anima a lutar com todas as 
suas forças para alcançar as medalhas da vitória, de 
modo semelhante a lembrança do prémio que 
receberemos no Céu há-de animar-nos à generosidade 
de vida.  

Manifestemos estes sentimentos, cantando a 
aclamação ao Evangelho.  
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

Erguei-vos e levantai a cabeça, 
porque a vossa libertação está próxima. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 21, 5-9) 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 5comentavam alguns que o 
templo estava ornado com belas pedras e piedosas 
ofertas. Jesus disse-lhes: 6«Dias virão em que, de tudo 
o que estais a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo 
será destruído». 7Eles perguntaram-Lhe: «Mestre, 
quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está 
para acontecer?» 8Jesus respondeu: «Tende cuidado; 
não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu 
nome e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O tempo está 
próximo’. Não os sigais. 9Quando ouvirdes falar de 
guerras e revoltas, não vos alarmeis: é preciso que 
estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o 
fim». 10Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo contra 
povo e reino contra reino. 11Haverá grandes terramotos 
e, em diversos lugares, fomes e epidemias. Haverá 
fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. 12Mas 
antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-de 
perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às 
prisões, conduzindo-vos à presença de reis e 
governadores, por causa do meu nome. 13Assim tereis 
ocasião de dar testemunho. 14Tende presente em 
vossos corações que não deveis preparar a vossa 
defesa. 15Eu vos darei língua e sabedoria a que 
nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou 
contradizer. 16Sereis entregues até pelos vossos pais, 
irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns 
de vós 17e todos vos odiarão por causa do meu nome; 
18mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. 
19Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
  

Para compreendermos melhor o 
«discurso escatológico» do Senhor nos três 
Sinópticos temos de ter em conta, por um 
lado, o estilo apocalíptico já usado nos 
Profetas e muito em voga na época em que 
se recorria sistematicamente a imagens 
arrojadas, como convulsões cósmicas – 
fenómenos espantosos e grandes sinais no 
céu (v. 11) – a anunciar a chegada do 
supremo Juiz. Por outro lado, na mentali-
dade judaica, que era a dos discípulos, a 
destruição do Templo era inseparável do fim 
do mundo e do juízo final (2ª vinda de 
Cristo).  Jesus não pretende esclarecer defi- 

nitivamente esta questão teorética e 
curiosa, nem o autor inspirado que, apesar 
do seu estofo de historiador, não devia estar 
em condições de fazer uma destrinça 
perfeita do que se refere ao fim de 
Jerusalém e ao fim do mundo. Com efeito, 
ainda que São Lucas seja mais minucioso 
nos pormenores relativos ao fim do Templo, 
não é certo que tenha escrito o seu 
Evangelho após estes acontecimentos do 
ano 70 e, em qualquer dos casos, é de uma 
grande fidelidade às fontes. 

Nos Evangelhos os dois acontecimentos 
não se confundem, mas também não se 
destrinçam perfeitamente, o que até pode 
ser intencional, se considerarmos que a 
destruição do Templo e da cidade de 
Jerusalém são como que uma figura, um 
símbolo e um sinal da catástrofe do fim do 
mundo. Também, dado o género 
apocalíptico, não podemos concluir que o 
fim do mundo será mesmo uma catástrofe, 
como por vezes se pensa. O fim de 
Jerusalém não foi catástrofe para os 
cristãos que, avisados por este discurso, 
tinham abandonado a cidade a tempo e se 
viram mais livres da fúria dos judeus. O fim 
do mundo só pode ser temível para os 
inimigos de Deus, que põem toda a sua 
única esperança num mundo que 
inexoravelmente se lhe escapará; para os 
que amam a Deus, «todas as coisas 
concorrerão para o bem» (Rom 8, 28) e 
nenhum cabelo… se perderá (v. 18). 

V.7 «Quando será tudo isto?» Jesus 
não é um adivinho que está à disposição 
dos seus para lhes satisfazer a natural 
curiosidade acerca do futuro. Jesus é o 
Mestre que sente necessidade de acautelar 
os seus discípulos das graves dificuldades 
que hão-de surgir, a fim de que estes, já 
prevenidos, não venham a desanimar: «Não 
vos deixeis enganar» (v. 8); «não vos 
alarmeis» (v. 9).  

V.9 «É preciso que estas coisas 
aconteçam primeiro, mas não será logo o 

fim». Jesus não quer que consideremos as 
catástrofes e perseguições de que fala 
como sinais dum fim do mundo imediato! O 
Evangelho há-de estender-se a toda a gente 
e a todos os lugares, não num mar de rosas 
e num condicionalismo ideal e privilegiado, 
mas precisamente no meio de todas as 
dificuldades, mesmo as proverbialmente 
tidas como as maiores – guerras, grandes 
terramotos, fomes e epidemias (vv. 10-11) – 
e no meio das perseguições. Jesus só exige 
dos seus uma fé grande: «Não os sigais» (v. 
8), «não vos alarmeis» (v. 9), e «perseve-
rança» (v. 19). 

No texto cruzam-se três planos: a 
destruição de Jerusalém, o tempo 
intermédio e  o  fim dos tempos.  Jesus quer  
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que nos centremos no tempo que nos toca 
viver, o tempo intermédio, que exige uma 
série de atitudes: «não vos deixeis 
enganar» (v. 8), «não vos alarmeis» (v. 9), 
«tereis ocasião de dar testemunho» (v. 12-
13), «perseverança» (v. 19). 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, 

pelos seus ministros, 
para que trabalhem com esperança, 
e pelos leigos, 
para que ponham os seus talentos a render, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse 

e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, 
para que permaneçam vigilantes mas em paz, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus      
    lares, 

pelos filhos e filhas, para que alegrem os seus pais, 
e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus, 
oremos, irmãos. 

 
4 –   Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons 

e pelos outros a quem o Senhor deu apenas um, 
para que todos produzam muitos frutos, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos fiéis mais disponíveis desta assembleia, 

e por aqueles que dizem sempre não a tudo, 
para que recordemos que os talentos são dom de     
Deus, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 15 – S. Alberto Magno (Bispo e  

                                                         Doutor da Igreja); 
Dia 16 – S. Margarida da Escócia  
              S. Gertrudes (Virgem); 

Dia 17 – S. Isabel da Hungria (Religiosa); 
Dia 18 – Dedicação das Basílicas de São         
               Pedro e de São Paulo. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

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

–  “EU SOU” 
 

Em linguagem bíblica, quando Deus se 
revelou a Moisés para o enviar a libertar o 
povo de Israel do Egipto, Moisés perguntou- 

 

coisas materiais, mostrando a beleza das 
coisas e denunciando os perigos, assim 
também Jesus Cristo – Luz sem ocaso – 
com a Sua vinda ao mundo, anunciando a 
Palavra do Pai que é ele mesmo, ensina-
nos a distinguir o bem do mal, o vício da 
virtude.  

Houve, com certeza, uma revelação 
primitiva aos nossos primeiros pais que foi 
sendo deturpada ao longo dos séculos, 
pelos pecados dos homens. Quando não 
vivemos segundo a doutrina do Evangelho, 
acabamos por justificar tudo: aberrações 
sexuais, aborto, eutanásia, etc. Inventamos 
falsos direitos que justifiquem os vícios.  

Com a luz da revelação que tem a 
palavra definitiva e última em Jesus Cristo, 
e que Ele confiou ao Magistério vivo da 
Igreja, dissipam-se as trevas do erro.  

Ao encontro da Verdade total. Este 
julgamento de que fala o profeta prepara a 
verdade total do fim do mundo pelo 
julgamento universal, antecipado no 
encontro de cada um de nós com a própria 
consciência no juízo particular, a seguir à 
morte.  

O fogo, o queimar da palha, são figuras 
usadas pelo profeta, palavras simbólicas 
para nos explicar a caducidade das coisas.  

Quantas das nossas obras de cada dia 
resistem a um julgamento sério da parte de 
Deus?  

Que interesse pode ter para nós orientar 
toda a vida terrena para causar nos outros 
uma impressão favorável a nosso respeito?  
____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Bento IX” 

(1032–1044/1045/1047-1048) 
 

... Continuação 

 

 Por vários anos, os condes de Túsculo 
fizeram ocupar a Sé de Pedro por duas 
pessoas da família e acostumaram-se a 
considerar a Sé apostólica como sua 
propriedade. Talvez por isso tenham feito 
tudo para que Teofilacto fosse eleito Papa 
muito jovem, em 1032 apesar de se contar 
que levava uma vida violenta e dissoluta. 
Comprada a peso de ouro segundo se crê, 
a sua eleição foi desde logo duvidosa. 
Tomou o nome de Bento IX e viria ainda a 
ser nomeado mais duas vezes. 

Ainda que se possa dizer que a escolha 
para Papa tenha recaído sobre Teofilaco 
pelo seu parentenco com uma linguagem 
poderosa e com boas relações com o 
imperador,  durante  os  primeiros  anos  do   
 

-lhe qual era o Seu nome. E Deus respon-
deu-lhe: “EU SOU Aquele que sou! 

Assim dirás aos filhos de Israel: ‘EU 
SOU’ enviou-me a vós.” (Ex 3, 14).  

“Eu Sou” (em hebraico, Javé) era o 
nome de Deus, que nenhum judeu jamais 
se atrevia a pronunciar. Para dizer “Deus” 
diziam quase sempre Adonai (Senhor) e 
nunca Javé, porque só Deus podia dizer “Eu 
Sou”. 

No evangelho de João, uma das 
maneiras de Jesus se revelar Filho de 
Deus-Pai e Um com Ele, é exactamente 
dizendo “Eu Sou” referido a si próprio, 
dizendo-se, portanto, Deus. Onde é mais 
claro este simbolismo é no episódio da 
prisão de Jesus. Quando chegaram os 
judeus com os soldados romanos para o 
prender, “Jesus perguntou-lhes: ‘Quem 
buscais?’ Responderam-lhe: ‘Jesus, o 
Nazareno’. Disse-lhes Ele: ‘EU SOU’. Logo 
que Jesus lhes disse EU SOU, todos 
recuaram e caíram por terra” (Jo 18, 4-6).  

De igual modo, “Eu Sou” é a fórmula 
comum de Jesus anunciar a sua revelação 
e missão de Filho e mediador entre Deus e 
os Homens: “EU SOU o caminho, a verdade 
e a vida…”; “EU SOU a porta…”; “EU SOU 
o bom pastor…”; “EU SOU o pão do Céu…”; 
“EU SOU a luz do mundo…” 

Deus, “Eu Sou”, revelava-se em pleni-
tude e conduzia-nos, por Amor totalmente 
gratuito e imerecido, a saborear a alegria da 
Sua própria Vida, da Sua própria Festa. 
Porque já somos da Família de Deus! 

Conhecer e saborear a verdade deste 
Deus que não se guarda para Si mas se 
revela e nos faz membros da Sua própria 
Família, abre-nos a Vida à Alegria: 
“Manifestei-vos estas coisas para que esteja 
em vós a Minha Alegria, e a vossa Alegria 
seja completa!” (Jo 15, 11). 
____________________________________________ 

O Senhor virá 
 

Malaquias, alguns séculos antes do 
nascimento de Jesus Cristo, fala-nos do dia 
do Senhor como um grande julgamento em 
que o bem e o mal serão definitivamente 
separados.  

Esta profecia, repetida noutros lugares 
da Sagrada Escritura, foi interpretada 
muitas vezes como uma vinda espectacular 
do Messias sobre as nuvens do Céu, para 
reduzir ao silêncio os seus inimigos.  

Alguns primeiros cristãos viveram 
também nesta expectativa e tiraram dela as 
consequências práticas.  

O julgamento pela luz da Verdade. O 
Senhor, Sabedoria infinita, planeou as 
coisas de outro modo. Tal como a luz do 
sol, quando aparece, revela a verdade das 
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