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 A obstinação terapêutica corresponde, 
assim, à aplicação de todos os métodos, 
diagnósticos e terapêuticos conhecidos, – 
mas que não visam proporcionar qualquer 
benefício ao doente –, com o objetivo de 
prolongar de forma artificial e inutil a sua 
vida, impedindo, portanto, através de uma 
atuação terapêutica desadecuada e 
excessiva (desproporcionada), que a natu-
reza siga o seu curso. Esta abordagem não 
é desejável; é, aliás, éticamente condená-
vel, corresponde a má prática médica e 
conduz à chamada distanásia. 

Na escolha da intervenção adequada 
(proporcionada), o médico deverá ponderar 
bem os meios, o grau de dificuldade e de 
risco, o custo e as possibilidades de 
aplicação, em confronto com o resultado 
que se pode esperar, atendendo ao estado 
do doente e às suas forças físicas e morais 
(Congregação para a Doutrina da Fé, Declaração sobre 
a eutanásia, n. 2, 1980). 

Nem sempre é fácil estabelecer uma 
linha clara entre a intervenção terapêutica 
adequada e a obstinação terapêutica. Cada 
caso deve ser avaliado na sua especifi-
cidade, de acordo com os meios disponíveis 
e com os avanços da medicina a cada 
momento. Seja como for, a medicina deve 
intervir sempre que haja uma esperança 
fundada de salvar a vida, devendo 
questionar-se medidas que não servem este 
propósito e se destinam apenas a prolongar 
a vida do doente. No entanto, importa 
sublinhar que a suspensão de algumas 
medidas terapêuticas que correspondam à 
obstinação terapêutica não implica a 
suspensão de outras, destinadas, por 
exemplo, a aliviar a dor do paciente. 

É pois, bem diferente matar e aceitar a 
morte. Quer a eutanásia, quer a obstinação 
tarapêutica, desrespeitam o momento 
natural da morte: a primeira antecipa esse 
momento, a segunda prolonga-o de forma 
artificialmente inutil e penosa. 

 

(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

 

Missa com crianças (10) 
 

A celebração com crianças não deve ser 
muito diferente da dos adultos. As regras 
básicas da liturgia devem ser respeitadas 
nestas celebrações. Se em cada celebração 
tudo é diferente não se criará nenhuma 
familiaridade. É importante que haja pontos 
fixos. Determinados elementos deveriam 
encontrar-se em todas as celebrações: ges-
tos elementares, orações comuns, cantos 
conhecidos... 

 

            (Secretariado Diocesano de Litúrgia) 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Professores) 
 
 

Vós enfrentais todos os dias rapazes e 
raparigas de carne e osso, com possibili-
dades, desejos, medos e carências reais. 
Rapazes e raparigas que estão aí, de corpo 
e alma, como são e como vivem, face a um 
adulto, a reclamar, a esperar, a criticar, a 
suplicar à sua maneira, infinitamente sozi-
nhos, necessitados, aterrorizados, confian-
do persistentemente em vós ainda que por 
vezes o façam com ar de indiferença, 
desprezo ou raiva; atentos, à espera de ver 
se alguém lhes oferece alguma coisa 
diferente ou lhes fecha mais uma vez a 
porta na cara. 

                (Missa pela Educação. 06.Abril.2005)  
____________________________________________ 

Sabias que… 

João Baptista 
 
João Baptista foi um Profeta do tempo 

de Jesus. O seu nome indica a sua missão: 
Javé, manifesta a sua salvação. João 
Baptista deve ter entrado com 5 ou 6 anos 
para   uma    comunidade   de  eremitas  do  
 

deserto a fim de se preparar para “nazir”: 
não podia cortar o cabelo, devia ser pobre e 
não devia beber bebidas alcoólicas. 

Quando adulto, anunciou o Reino de 
Deus com palavras e expressões fortes. 
Teve um grupo importante de seguidores, 
entre os quais se deve incluír Jesus de 
Nazaré, que recebeu o baptismo de suas 
mãos. 
____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

Por lapso, não publicamos no Jornal da 
semana passada, o aniversário da Leitora 
Conceição Martins, da Paróquia de 
Figueiró. Esteve de Parabéns no dia 30 de 
Novembro (Quarta-feira) e escapou-nos a 
publicação. 

Pedimos desculpa e estamos certos de 
que a Conceição saberá desculpar-nos esta 
falha que não devia, mas aconteceu. 

Entretanto, esta semana, estão de 
parabéns pelo seu aniversário natalício, os 
seguintes Leitores: 

Dia 5 de Dezembro, amanhã, Segunda-

feira, Miguel Pacheco (Paróquia de Eiriz); 
Dia 7 de Dezembro, Quarta-feira, Rosa 

Armanda, (Paróquia de Eiriz); 
Dia 7 de Dezembro, Quarta-feira, 

Eulália Gonçalves, (Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira). 

O Jornal do Leitor deseja as maiores 
felicidades à Conceição, à Eulália, ao 
Miguel e à Rosa Armanda que ainda faz o 
luto pelo falecimento recente de sua irmã 
Maria Justina, a que o Jornal do Leitor se 
associa na sua dor. 
 

A Fechar 
Em momento algum, Jesus iludiu os 

seus seguidores com facilidades. 
Ele sempre deixou claro que a 

caminhada do discipulo é desafiadora! 

 

II Dom. do Advento 
 

Neste segundo Domingo do Advento, a 
Liturgia da Igreja, pela voz de João Baptista, 
convida-nos a preparar os caminhos do 
Senhor, para que Jesus possa nascer nas 
nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos 
ambientes.  

Para tanto, há que ter consciência para 
descobrirmos os caminhos que precisamos 
de endireitar nos nossos procedimentos.  

Porque preparar os caminhos do Senhor 
é aceder ao apelo de São João Baptista que 
nos grita: «Arrependei-vos», isto é, reconhe-
cei que sois pecadores, reconhecei que 
tendes pecados e, com a ajuda de Jesus, 
procurai obter o seu perdão.  

Jesus veio ao mundo para tirar o 
pecado do mundo. Sendo assim, o verda-
deiro arrependimento levar-nos-á a uma 
confissão bem feita.  

Nesta quadra do Advento, os 
sacerdotes estarão muitas horas no 
confessionário. Natal sem confissão e 
comunhão Eucarística, não é verdadeiro 
Natal. 
___________________________________ 

1.ª Leitura (Is 11, 1-10) 

 

Monição:  
 

Isaías, neste texto Messiânico, apresenta Jesus 
como: «Aquele que julgará os infelizes com justiça e 
com sentenças rectas os humildes do povo». 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

Naquele dia, 1sairá um ramo do tronco de 
Jessé e um rebento brotará das suas raízes. 
2Sobre ele repousará o espírito do Senhor: 
espírito de sabedoria e de inteligência, 
espírito de conselho e de fortaleza, espírito de 
conhecimento e de temor de Deus. 3Animado 
assim do temor de Deus, não julgará segundo 
as aparências, nem decidirá pelo que ouvir 
dizer. 4Julgará os infelizes com justiça e com 
sentenças rectas os humildes do povo. Com 
o chicote da sua palavra atingirá o violento e 
com o sopro dos seus lábios exterminará o 
 
 
 

ímpio. 5A justiça será a faixa dos seus rins e a 
lealdade a cintura dos seus flancos. 6O lobo 
viverá com o cordeiro e a pantera dormirá 
com o cabrito; o bezerro e o leãozinho 
andarão juntos e um menino os poderá 
conduzir. 7A vitela e a ursa pastarão 
juntamente, suas crias dormirão lado a lado; 
e o leão comerá feno como o boi. 8A criança 
de leite brincará junto ao ninho da cobra e o 
menino meterá a mão na toca da víbora. 9Não 
mais praticarão o mal nem a destruição em 
todo o meu santo monte: o conhecimento do 
Senhor encherá o país, como as águas 
enchem o leito do mar. 10Nesse dia, a raiz de 
Jessé surgirá como bandeira dos povos; as 
nações virão procurá-la e a sua morada será 
gloriosa. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

O texto é um poema em que a repetição de 
uma mesma ideia por outra expressão 
(paralelismo estilístico) o caracteriza. As 
enumerações indicam-nos, com precisão, o lugar 
das cesuras e das pausas. Importante é 
pronunciar bem as palavras. 

Atenção aos nomes e às palavras: Jessé 
(não José) / brotará (não botará) / exterminará / 
flancos (não fiancos) / e outras. 

 

Comentário: 
 

O texto da leitura é um dos mais belos poemas do 
messianismo davídico, e uma das mais notáveis 
profecias messiânicas de todo o Antigo Testamento; 
faz parte do chamado «Livro do Emanuel», sete 
capítulos de Isaías de singular densidade messiânica 
(Is 6 – 12). 

V.1 «Jessé» (Yixái, na Bíblia hebraica) é o pai de 
David, o «tronco» que deu origem a um «rebento», um 
ramo, que é o Messias, Jesus Cristo.  

V.2 «Sobre ele repousará o Espírito do Senhor» 
(cf. Mt 3, 16; Lc 4, 18). Neste texto fundamenta-se o 
número septenário da Teologia dos dons do Espírito 
Santo. Podia alguém estranhar que na tradução não se 
fale do «espírito de piedade», como na tradução dos 
LXX e na Vulgata. Mas a letra do original hebraico 
(sem variantes) não regista a «piedade», tendo sido 
seguido pela Neovulgata e pela nossa tradução 
litúrgica. No entanto o suposto acrescento (para se 
obter o número 7, número de plenitude) da tradução 
grega dos LXX e da latina de S. Jerónimo não é 
arbitrário; com efeito, há no original hebraico uma 
repetição do «temor de Deus», nos v.. 2 e 3, e o termo 
hebraico «yiráh» tanto pode significar «reverência» 
como «temor», e daí a tradução no v. 2 por «piedade» 
e no v. 3 por «temor». Como o espírito do temor de 
Yahwéh de que aqui se fala  é sem dúvida o do temor  
 

 

filial, pode considerar-se legítimo o desdobramento ou 
explicitação feita pelo tradutor grego dos LXX (que 
alguns antigos e modernos consideram inspirado), no 
que foi seguido por S. Jerónimo, na Vulgata. 

V.5 A figura da «faixa» e da «cintura» é um 
hebraísmo com que se designa a actividade, uma vez 
que estas se costumam usar para cingir a roupa a fim 
de se trabalhar mais expeditamente. A expressão 
corresponde pois a dizer que o Messias «actuará com 
justiça e lealdade».  

V. 6 – 9  A paz que trará o Messias é descrita 
deste modo paradisíaco e idílico tão belo, diríamos que 
ideal e utópico. No entanto, a paz que Cristo traz aos 
corações e à própria Humanidade supera o que as 
imagens fazem supor: é «um rio de paz» (cf. Is 66, 12).  

V.10 «A raiz de Jessé», isto é, o Messias, 
descendente do rei David, filho de Jessé, unirá todos 
os povos sob um único estandarte, daí o chamar-lhe a 
«bandeira dos povos» (gentios), que serão atraídos 
(«virão procurá-la») a Cristo na sua Igreja. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 71 (72), 2.7-8.12-13.17 (R. cf. 7) 

 
 

Monição:  
 

O salmo 71 (72 na contagem da Bíblia hebraica) 
refere-se aos tempos do Messias, como tempos de 
bênção para toda a humanidade. 
 
 

Refrão: 
 
NOS DIAS DO SENHOR NASCERÁ A JUSTIÇA  
E A PAZ PARA SEMPRE. 

  
 Ó Deus, dai ao rei o poder de julgar 

e a vossa justiça ao filho do rei. 
Ele governará o vosso povo com justiça 
e os vossos pobres com equidade. 
  
Florescerá a justiça nos seus dias 
e uma grande paz até ao fim dos tempos. 
Ele dominará de um ao outro mar, 
do grande rio até aos confins da terra. 
  
Socorrerá o pobre que pede auxílio 
e o miserável que não tem amparo. 
Terá compaixão dos fracos e dos pobres 
e defenderá a vida dos oprimidos. 
  
O seu nome será eternamente bendito 
e durará tanto como a luz do sol; 
nele serão abençoadas todas as nações, 
todos os povos da terra o hão-de bendizer. 

____________________________________________ 
 

«Arrependei-vos, porque está 
perto o reino dos Céus». (Mt 3, 2) 
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2.ª Leitura  (Rm 15, 4-9). 
 

Monição:  
 

A 2ª leitura, que é tirada da parte final da epístola 
aos Romanos, contém um forte apelo à esperança que 
nos vem das promessas de Deus; estas exigem 
paciência mas enchem-nos de consolação. 
 

Leitura: 
 

 Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 4Tudo o que foi escrito no 
passado foi escrito para nossa instrução, 
a fim de que, pela paciência e 
consolação que vêm das Escrituras, 
tenhamos esperança. 5O Deus da 
paciência e da consolação vos conceda 
que alimenteis os mesmos sentimentos 
uns para com os outros, segundo Cristo 
Jesus, 6para que, numa só alma e com 
uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. 7Acolhei--
vos, portanto, uns aos outros, como 
Cristo vos acolheu, para glória de Deus. 
8Pois Eu vos digo que Cristo Se fez 
servidor dos judeus, para mostrar a 
fidelidade de Deus e confirmar as 
promessas feitas aos nossos 
antepassados. 9Por sua vez, os gentios 
dão glória a Deus pela sua misericórdia, 
como está escrito: «Por isso eu Vos 
bendirei entre as nações e cantarei a 
glória do vosso nome». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Isola uma ou outra palavra que sintas maior 
dificuldade em pronunciar, e exercita-a; tem 
atenção à pontuação. 

 

Comentário: 
 
A leitura é um pequeno trecho da 2ª parte, a parte 
moral,  final da Epístola (Rom 12 – 16), que termina 
apresentando o exem-plo de Cristo, feito «servidor» de 
todos, judeus e gentios; para com os judeus mostrando 
a fidelidade divina (v. 8) e para com os gentios 
mostrando a sua misericórdia (v. 9). 

V.4 São Paulo acentua o valor e utilidade da 
Sagrada Escritura, como em     2 Tim 3, 16. A sua 
leitura e meditação produz frutos muito concretos: «a 
paciência» e a «consolação», que levam a manter 
firme a «esperança» em Deus. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Lc 3, 4.6) 
 

Monição:  
 

Aclamamos o Senhor, que nos vai falar no 
Evangelho, através de João, o último dos profetas que 
anunciaram a chegada do Jesus Salvador. 
 

 

 Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

Preparai o caminho do Senhor,  
endireitai as suas veredas 
e toda a criatura verá a salvação de Deus. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 3, 1-12) 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 

 
1Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar 

no deserto da Judeia, 2dizendo: «Arrependei-vos, 
porque está perto o reino dos Céus». 3Foi dele que o 
profeta Isaías falou, ao dizer: «Uma voz clama no 
deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 
suas veredas’». 4João tinha uma veste tecida com 
pêlos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos 
rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. 
5Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e 
de toda a região do Jordão; 6e eram baptizados por ele 
no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7Ao ver 
muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu 
baptismo, disse-lhes: «Raça de víboras, quem vos 
ensinou a fugir da ira que está para vir? 8Praticai 
acções que se conformem ao arrependimento que 
manifestais. 9Não penseis que basta dizer: ‘Abraão é o 
nosso pai’, porque eu vos digo: Deus pode suscitar, 
destas pedras, filhos de Abraão. 10O machado já está 
posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que 
não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. 11Eu 
baptizo-vos com água, para vos levar ao arrepen-
dimento. Mas Aquele que vem depois de mim é mais 
forte do que eu e não sou digno de levar as suas 
sandálias. Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo e  no  
fogo. 12Tem a pá na sua mão: há-de limpar a eira e 
recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, queimá-la-á 
num fogo que não se apaga». 
 

´Palavra da Salvação. 

 
Comentário: 

 
Os quatro Evangelhos coincidem em que a 

pregação de Jesus é precedida de uma preparação do 
povo com a pregação de João Baptista, como o último 
dos profetas que anuncia imediatamente a vinda de 
Jesus. A referência ao local onde pregava – «no 
deserto» – não parece ser uma simples indicação 
topográfica, mas parece ir mais longe, com a alusão ao 
lugar onde teve início o antigo povo de Deus, com a 
aliança do Sinai. De qualquer modo, o deserto da 
Judeia não significa uma zona literalmente desértica, 
mas uma região árida e de pouca vegetação. Não é 
descabido pensar que João, de família sacerdotal, 
tivesse aderido ao movimento renovador dos essénios.  

V.2 «Arrependei-vos». O texto original também 
se podia traduzir por convertei-vos, isto é, mudai o 
coração, mudai o pensar (metanoeîte); não se trata de 
um mero mudar de rumo na vida, mas duma atitude 
interior de sincero arrependimento, a atitude de quem 
se reconhece pecador e humildemente vai rectificar, 
mesmo à custa de sacrifício (penitência). 

«Reino dos Céus», expressão habitual em São 
Mateus, equivalente a Reino de Deus, mas evitando 
pronunciar o nome inefável de Deus. «Está perto o 
reino…», isto é, uma especialíssima intervenção 
salvadora de Deus, para estabelecer o seu soberano 
domínio misericordioso, que libertará o homem da 
escravidão do pecado, do demónio e da morte. Este 
reino, ou reinado de Deus, manifesta-se na palavra, 
obra e sobretudo na própria Pessoa de Cristo, que é 
quem o vem realizar no grau mais elevado e mais puro, 
sem as excrescências materialistas do nacionalismo 
teocrático (como pensavam os judeus contemporâneos  
 

do Senhor). Mas o reino de Deus só terá a sua perfeita 
consumação quando Jesus Cristo vier pela segunda 
vez no fim dos tempos (cf. 1 Cor 15, 24). Neste tempo 
intermédio, entre as duas vindas do Senhor, a Igreja é 
já o reino de Deus, enquanto que é a comunidade 
salvífica, presença sacramental de Cristo a congregar e 
conduzir os homens à salvação eterna (cf. Vaticano II, 
LG 5). 

V.3 «Uma voz daquele que clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor...’». Segundo o texto 
de Isaías, aquele que clama é o Profeta, um arauto de 
Deus (uma figura do Baptista), a incitar a abrir o 
caminho do regresso do exílio, um caminho de Deus, 
isto é, um caminho que Deus proporciona ao seu povo 
que Ele quer reconduzir e salvar. Este regresso é 
concebido como um novo Êxodo, daí a referência ao 
deserto, noção muito rica: lugar privilegiado de 
encontro com Deus, de aliança, de purificação, de 
desinstalação, de preparação para a entrada na terra 
prometida. Por isso era também no deserto que os 
essénios de Qumrã e de outros lugares se preparavam 
naqueles tempos para a vinda do Messias; no deserto 
pregava João e para o deserto se retirou Jesus no 
início da sua vida pública.  

V.4-5 Nunca se diz que João vestia uma pele de 
camelo, como às vezes se pensa, mas que se vestia 
com «pêlos (ou lã) de camelo». O mel silvestre não 
parece ser mel de abelhas selvagens, mas algum 
insípido melaço segregado por plantas daquela zona, 
talvez da tamargueira, abundante junto a Jericó, nas 
margens do Jordão, onde João baptizava. A pregação 
de João, o seu estilo de vida e até a própria 
apresentação à maneira do profeta Elias (cf. 2 Reis 1, 
8) eram de molde a produzir tal impacto que arrastava 
as multidões, como também atesta um autor judeu da 
época (Flávio José, Antiquitates, 18, 5,2). 

V.11 O baptismo de João não tinha a força de 
produzir na alma a graça da justificação e só valia 
enquanto punha em evidência as boas disposições do 
sujeito e as confirmava, ajudando as pessoas a 
disporem-se para a iminente chegada do Messias. O 
Baptismo de Jesus é «no Espírito Santo e em fogo»: 
tem a virtude de produzir a graça pela acção de Cristo 
no sujeito e não pelos méritos de quem o recebe ou 
administra. O fogo parece ser antes uma imagem da 
eficácia purificadora e renovadora do Espírito Santo na 
alma do baptizado. Autores há que pensam que talvez 
o Baptista se movesse num plano veterotestamentário, 
não designando o Baptismo de água, mas uma grande 
efusão do Espírito Santo para os que se arrependes-
sem e um fogo condenatório (v. 12) para os 
impenitentes. Isto não parece tão provável, nem é tão 
óbvio. Note-se que nem o baptismo de João, nem o de 
Jesus aparecem como algo estranho ou chocante: 
inseriam-se nos costumes diários dos Judeus que 
praticavam muitas abluções rituais, nomeadamente o 
baptismo dos prosélitos, que da gentilidade abraçavam 
o judaísmo.  
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 –   Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e          
        diáconos,  

pelos fiéis cristãos da nossa terra 
e pelos catecúmenos que se abrem à Boa Nova, 
oremos, irmãos. 

 

2 –   Pelos judeus e pelos muçulmanos, 
pelos profetas que anunciam a Palavra 
e pelos pecadores que se arrependem dos seus      
pecados,  oremos, irmãos. 

 

3 –   Pelas catequistas, pelas crianças e pelos jovens, 
pelos adultos e pelos animadores dos nossos       
grupos 
e pelos que acolhem os outros à maneira de      

Cristo,  oremos, irmãos.  
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4 –   Pelos que fazem conviver o lobo com o cordeiro, 
pelos que têm gestos de paz e de perdão, 
pelos doentes, os desalojados e os infelizes, 
oremos irmãos. 

 
5 –   Pelos que preparam os caminhos do Senhor, 

pelos que trabalham pela justiça e a iguldade, 
por nós próprios e pela nossa conversão, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 05 – S. Frutuoso, S.Martinho de Dume         
               e S. Geralde (Bispos); 

Dia 06 – S. Nicolau (Bispo); 
Dia 07 – S. Ambrósio (Bispo e Doutor da Igreja); 

Dia 08 – Imaculada Conceição da Virgem       
              Santa Maria (Padroeira principal de          

                  Portugal e das Dioceses de Évora,        
                  Santarém, Setúbal e Vila Real); 
Dia 09 – S. João Diogo (Bispo). 

____________________________________________ 

O Messias por Isaías 
 

«Do tronco de Jessé (David) brotará um 
rebento (Jesus). Sobre Ele repousará o 
Espírito do Senhor. Não julgará segundo as 
aparências. Julgará os infelizes com justiça 
e com sentenças rectas os humildes do 
povo. Com o sopro dos seus lábios 
exterminará o ímpio.» 

Este programa de Cristo deve encher-         
-nos de esperança. Ainda não é uma 
realidade mas há-de sê-lo um dia. Tudo 
depende de nós. O Senhor promete e nós 
iremos colaborar. 

Jovens, este é o caminho que dá 
sentido a vossas vidas. Lutai com Cristo (e 
não contra Cristo), para que este programa 
se concretize. Não desanimeis frente às 
dificuldades. Pais, coragem. Com Cristo 
vencereis. Ainda que falheis cem vezes, 
outras tantas vos levantareis. Não 
estranheis que também os vossos filhos 
vacilem, caiam, desanimem. 

Perante as dificuldades mantenhamos a 
alegria, o espírito desportivo e a esperança. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Leão IX” 

(1049 – 1054) 
 

Conhecido pela sua paciência e 
caridade, foi designado para o trono 
pontifício num concílio convocado pelo 
imperador alemão Henrique III, de quem era 
aparentado. 

O Papa anterior ao actual Papa Francis-
co, referimo-nos, portanto, ao Papa Bento  
XVI 
 
 
 

 

pão e às orações… todos os crentes viviam 
unidos e possuíam tudo em comum… 
vendiam terras e bens, e distribuíam o 
dinheiro por todos, de acordo com as 
necessidades de cada um… a multidão dos 
que tinham abraçado a Fé tinham um só 
coração e uma só alma… ninguém 
chamava seu ao que lhe pertencia, mas 
entre eles tudo era comum…” (Act 2, 42-47; 
4, 32-37) 

É claro que aqui está traçado o modelo 
ideal, não a Igreja real, como facilmente se 
descobre no próprio relato de Lucas (Act 5, 
1-11) e, sobretudo, nas cartas que Paulo 
dirigiu às comunidades espalhadas pelo 
Império, nas quais trata de vários 
problemas. Mas os ideais existem 
exactamente para que os busquemos, para 
servirem de orientação e sentido para 
construirmos as nossas próprias comuni-
dades na fidelidade ao Espírito Santo de 
Jesus. 

A comunhão da Igreja primitiva era já a 
sua primeira acção missionária. O 
testemunho é sempre a primeira e mais 
eficaz forma de missão. Mas Jesus de 
Nazaré dera à Igreja o mandato do anúncio 
do Evangelho: “Sereis minhas testemunhas 
em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria 
e até aos confins do mundo!” (Act 1, 8). Por 
isso, o Espírito Santo prometido por Jesus 
como “força do Alto” para realização desta 
missão, inspira os Apóstolos à Palavra: “De 
pé, com os Onze, Pedro ergueu a voz e 
dirigiu-lhes a Palavra… E todos, ao verem o 
desassombro de Pedro e João e 
percebendo que eram homens iletrados e 
plebeus, ficaram espantados…” (Act 2, 14; 
4, 13)  
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

3 – O que é a obstinação terapêutica? 
 

 A obstinação terapêutica é também 
designada como exacerbação terapêutica, 
encarniçamento terapêutico ou excesso 
terapêutico. 

Distinta da eutanásia é a decisão de 
renunciar à obstinação terapêutica, ou seja, 
«a certas intervenções médicas já 
inadequadas à situação real do doente, 
porque não proporcionadas aos resultados 
que se poderiam esperar ou ainda porque 
demasiado gravosas para ele e para a sua 
família». «A renúncia a meios extraordi-
nários ou desproporcionados não equivale 
ao suicídio ou à eutanásia; exprime, antes, 
a aceitação da condição humana perante a 
morte». 
 

 
 

 

XVI, foi eleito no dia em que a Igreja celebra 
a memória do Santo Padre São Leão IX 
(21/06/1002 – 19/04/1054). 

Nascido em Augusta (cidade de 
fronteira entre Lorena, o Palatinado e a 
Alsácia) e descendente da família alsaciana 
dos condes de Egisheim-Dagsburg, Brunon 
ou Brunone começou por estudar na cidade 
francesa de Toul, para onde viajou com 
apenas cinco anos. Em 1017, ainda muito 
jovem, foi ordenado cónego da Saint-               
-Étiènne e, com 24 anos, foi chamado a ser 
bispo de Toul. Para dar exemplo de 
humildade, recebia, diariamente, na sua 
casa, pobres, que alimentava e guiava no 
caminho de Deus. Diz-se que liderava, 
anualmente, uma peregrinação a Roma, aos 
túmulos de São Pedro e de São Paulo. 

(continua...) 
____________________________________________ 

O Cristo 

por João Baptista 
 

«Arrependei-vos, porque está próximo o 
reino dos Céus. Não basta dizer que Abraão 
é o nosso pai. 

Toda a árvore que não dá fruto é 
cortada e lançada ao fogo... Eu não sou 
digno de levar as suas sandálias... Ele 
baptizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. 
Recolherá o trigo no celeiro... mas a palha 
queimá-la-á num fogo que não se apaga». 

A linguagem de João Baptista é mais 
dura, mais acutilante. É um apelo à tomada 
de posições perante Aquele que já está no 
meio dos homens. 

João Baptista pergunta-nos, hoje: – De 
que lado estás? Por Cristo ou contra Cristo? 
Que fazes para cumprir o que te pede? Não 
penses que Cristo é contra a existência de 
um mundo melhor para todos! Sem Ele não 
se construirá esse mundo melhor por que 
tanto suspira a Humanidade. 
___________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

O Livro dos Actos dos Apóstolos 
 

47  –  O Espírito Santo Faz a Igreja 
 

Lucas apresenta-nos o modelo ideal da 
Igreja de Jesus, o sonho da Igreja de todos 
os tempos: “Eram assíduos ao ensino dos 
Apóstolos,  à  união fraterna,  à  fraoção  do  
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