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 só torna ilícito o acto de matar quando o 
visado quer viver. Consequentemente, 
intenta-se que a norma segundo a qual a 
vida humana é sempre merecedora de 
protecção, porque um bem em si mesma e 
porque dotada de dignidade em qualquer 
circunstância, seja substituída por um outro 
critério, segundo o qual a dignidade e valor 
da vida humana podem variar e podem 
perder-se. Ora, na nossa conceção, isto é 
inaceitável,  

Argumenta-se, também, que a 
legalização da eutanásia e do suicídio 
assistido seria uma exigência da liberdade 
de convicção e consciência e da liberdade 
religiosa, assim como da neutralidade 
ideológica do Estado. Haveria que respeitar 
a liberdade de quem considera que a sua 
vida não tem sentido, que o seu sofrimento 
não tem sentido, mesmo que outros, em 
iguais circunstâncias, considerem que a sua  
vida e o seu sofrimento têm sentido. 

Invoca-se, ainda, a necessidade de 
regular uma situação que já existe como 
prática clandestina, evitando abusos e 
reduzindo os seus danos. 

 (Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 
____________________________________________ 

Sabias que… 

Uns Magos do Oriente 
 

O Evangelho de Mateus não especifica 
se o número de Magos era três nem diz os 
seus nomes. Só diz que vinham do Oriente 
e que eram astrólogos. O seu número e o 
seu nome chegaram-nos através dos 
evangelhos apócrifos. 

 

Ouro, incenso e mirra 
 

Os presentes são simbólicos. Com o 
“ouro”, reconhecem-n’O como Messias 
porque era o meral dos reis. Com o 
“incenso” reconhecem-n’O como Deus,  por- 

 
 
 

 
 

que o incenso era queimado diante de 
Deus. Da “mirra” era extraído um perfume 
com que se ungiam os cadáveres. Com ela 
querem significar que Jesus é homem. 
____________________________________________ 

Oração 
Senhor, oferece um mapa do mundo 
aos meninos e meninas da Terra 
para que o pintem com cores  
e se esqueçam de traçar fronteiras. 
 

Senhor. oferece às crianças do mundo 
um mapa cheio de verdes prados, 
de rios gigantes, oceanos e mares 
com água limpa e fresca.. 
 

Senhor, oferece um mapa do mundo 
em que cresçam colheitas partilhadas 
e riquezas distribuídas. 
 

Senhor, oferece-nos a todos 
força e entusiasmo 
para fazermos nova a terra. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Palavra de Deus) 
 

A Palavra de Deus faz-nos sempre 
optar. E, então, ou a pessoa se converte e 
pede ajuda e mais luz, ou se agarra ainda 
com mais força às suas correntes e às sua 
trevas. 

(Homilia do Sr. Arcebispo durante 
 a missa de Crisma. 13/04/2006) 

____________________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

–  Censores: St.ª Anastácia; 
– Cirurgiões: S. Cosme e S. Damião; 
– Crianças: S. Nicolau; 
–  Escritores e publicistas: St.ª Teresa de       

                                                                Jesus. 

De Parabéns... 
 

Esta semana estão de Parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Ermelinda Pinheiro, da Paróquia de 
Carvalhosa e Isilda Santos, da Paróquia de 
São Pedro de Sanfins de Ferreira, na Sexta-
feira, dia 13 de Janeiro; 

No dia seguinte, Sábado, dia 14 de 

Janeiro, a Leitora Graça Coelho, também 
da Paróquia de Carvalhosa. 

À Ermelinda, à Dr.ª Graça e à Isilda 
Santos, o Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades e um grande aniversário. 
____________________________________________ 

H u mo r 
 

Uma Loira, ao voltar de férias, 
desembarca no aeroporto e apanha um taxi. 

Entra para o banco de trás e diz ao 
motorista: 

– Olhe que o passageiro que vai 
sentado ao seu lado não pôs o cinto de 
segurança. É ilegal. Se ele não puser o 
cinto, vejo-me obrigada a chamar a polícia! 

O motorista, contrariado, volta-se para 
ela e explica calmamente: 

– Não é um passageiro. É o urso de 
peluche da minha filha! 

– Isso não é problema meu... a lei é 
igual para todos! 
__________________________________ 

A Fechar 
 

È preciso que o discípulo da sabedoria       
tenha o coração grande e corajoso. 

O fardo é pesado e a viagem é longa. 

                                                         (Confúcio) 
____________________________________________         

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 

 

Epifania do Senhor 
 

Celebramos a festa da Epifania, que 
quer dizer, da manifestação de Jesus a 
todos os povos da terra, representados nos 
Reis magos.  

Como eles também nós vamos ao 
encontro de Cristo, presente e escondido na 
Eucaristia.  

A segunda Pessoa da Santíssima 
Trindade – o Verbo – encarnou para salvar 
todas as pessoas, sem excepção de raça, 
nação, cor ou idade. 

Este chamamento universal à 
salvação, na Igreja de Jesus Cristo, é 
manifestado (Epifania) pela vinda destes 
homens famosos na ciência e nas virtudes 
humanas que visitaram Jesus recém-              
-nascido em Belém. 

Acompanhemo-los em espírito, para 
adorarmos Jesus que Se fez Menino por 
nosso Amor. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 60 1-6) 

 

Monição:  
 

Ao escutarmos o grande profeta messiânico 
Isaías, somos levados a contemplar o desígnio de 
Deus que, de antemão, preparou o coração dos 
homens para a descoberta da Luz, a qual fará 
resplandecer a glória do Senhor. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Levanta-te e resplandece, Jerusa-
lém, porque chegou a tua luz e brilha 
sobre ti a glória do Senhor. 2Vê como a 
noite cobre a terra e a escuridão os 
povos. Mas sobre ti levanta-Se o Senhor 
e a sua glória te ilumina. 3As nações 
caminharão à tua luz e os reis ao 
esplendor da tua aurora. 4Olha ao redor e 
vê: todos se reúnem e vêm ao teu 
encontro; os teus filhos vão chegar de 
longe e as tuas filhas são trazidas nos 
braços. 5Quando o vires ficarás radiante, 
palpitará e dilatar-se-á o teu coração, 
pois a ti afluirão os tesouros do mar,  a ti  
 

 
 
 
 
 
 

virão ter as riquezas das nações. 
6Invadir-te-á uma multidão de camelos, 
de dromedários de Madiã e Efá. Virão 
todos os de Sabá; hão-de trazer ouro e 
incenso e proclamarão as glórias do 
Senhor. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Repara Leitor na estrutura binária das 

frases, baseadas num certo paralelismo sintético 
e rítmico. Daí se colhe uma preciosa indicação 
para a forma de ler. Tudo facilitado. 

Isola uma ou outra palavra que notes mais 
dificuldade em pronunciar e exercita-as bem, tal 
como: resplandece / dilatar-se-á / afluirão / 
invadir-te-á / dromedários / e outras. 

 

Comentário: 

 
O texto canta a glória da Jerusalém 

renovada, figura da «Jerusalém nova 
descida do Céu» (cf. Apoc 21, 2.23-24). A 
visão universalista que o poema apresenta 
corresponde à realidade da Igreja, que é 
católica, universal.  

V.3 «As nações caminharão à tua luz, 
e os reis ao esplendor da tua aurora». 
Não há dúvida de que se pode adaptar 
perfeitamente este texto isaiano ao mistério 
hoje celebrado: os «magos» – este texto 
terá contribuído para se lhes chamar «reis» 
–, que seguem a «luz» da estrela, são os 
pioneiros de entre os povos gentios a 
acorrer ao encontro do Messias.  

V.6 A menção de povos do Oriente – 
«Madiã e Efá» –, dos ricos comerciantes de 
«Sabá», a sul da Arábia (Yémen) e, 
sobretudo, os produtos que trazem – «ouro 
e incenso» – fazem lembrar o que nos relata 
o Evangelho: a vinda dos Magos do Oriente 
que trazem «oiro, incenso e mirra». 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
S/ 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13(R. cf. 11) 

 

Monição:     Em resposta à leitura do Profeta Isaías, o 

Salmo ajuda-nos a compreender o percurso dos magos 
até ao pleno conhecimento d’Aquele que adoraram. 
Que também o nosso cantar manifeste o verdadeiro 
louvor. 
 

  
 

Refrão: 
 

VIRÃO ADORAR-VOS, SENHOR, 
TODOS OS POVOS DA TERRA. 
  
Ó Deus, concedei 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. 
  
Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes, 
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. 
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, 
todos os povos o hão-de servir. 
  
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. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (Ef 3, 2-3a.5-6) 

 
 

Monição:  
 

Contrariando a centralidade e egocentrismo étnico 
do povo de Israel, São Paulo, falando aos cristãos de 
Éfeso, revela-lhes que o mistério de Cristo não é 
propriedade de um Povo, mas é a revelação do Amor 
incondicional de Deus a toda a Humanidade. 

 
Leitura: 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Efésios 
 

Irmãos: 2Certamente já ouvistes falar da 
graça que Deus me confiou a vosso favor: 
3apor uma revelação, foi-me dado a 
conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações 
passadas, 5ele não foi dado a conhecer aos 
filhos dos homens como agora foi revelado 
pelo Espírito Santo aos seus santos 
apóstolos e profetas: 6os gentios recebem a 
mesma herança que os judeus, pertencem 
ao mesmo corpo e participam da mesma 
promessa, em Cristo Jesus, por meio do 
Evangelho. 
 

Palavra do Senhor. 
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Recomendação aos Leitores: 
 

A divisão do texto não apresenta dificuldade 
de maior. Importa controlar a respiração e aplicá-
la a algumas frases mais  longas, que existem 
sobretudo na segunda metade da Leitura.  
      Atenção à palavra “gentios” porque há 
Leitores que pronunciam “gêntios”. 

 
Comentário: 
 

Nesta passagem de Efésios, São Paulo 
define em que consiste o «mistério de 
Cristo» (v. 4). Os gentios, que vêm à Igreja, 
estão no mesmo pé de igualdade que os 
judeus procedentes do antigo povo de 
Deus: não há lugar para cristãos de primeira 
e de segunda! O texto original é muito 
expressivo: os gentios vêm a ser «co-
herdeiros» («recebem a mesma herança 
que os judeus», traduz, parafraseando, o 
texto português oficial), «com-corpóreos» 
(isto é, «pertencem ao mesmo Corpo» 
Místico de Cristo, que é a Igreja una), e 
«com-participantes na Promessa» («benefi-
ciam da mesma promessa» de salvação).  

E é este o mistério que também se 
celebra na Festa da Epifania: Cristo 
igualmente Salvador de gentios e judeus. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 2, 2) 
 

 Monição:  
 

As tradições cristãs não cessam de representar 
este episódio histórico dos Magos, algumas das vezes 
de uma forma meramente iconográfica. No entanto, é 
importante escutar o evangelho do ponto de vista da fé, 
à luz dos desígnios de Deus, onde os Magos não são 
protagonistas, para que o centro seja exclusivamente 
Aquele que eles procuram para o Adorarem. 
 

Refrão:        LELUIA , ALELUIA! 
 

Vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos adorar o Senhor. 

____________________________________________ 

 Evangelho (Mt 2, 1-12) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

1Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos 
dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém 
uns Magos vindos do Oriente. 2«Onde está – 
perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de 
nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos 
adorá-l’O». 3Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou 
perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. 
4Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas 
do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o 
Messias. 5Eles responderam: «Em Belém da Judeia, 
porque assim está escrito pelo profeta: 6‘Tu, Belém, 
terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre 
as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um 
chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo’». 7Então 
Herodes  mandou  chamar  secretamente  os Magos e  
 

pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que 
lhes tinha aparecido a estrela. 8Depois enviou-os a 
Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente 
acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-
me, para que também eu vá adorá-l’O». 9Ouvido o rei, 
puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham 
visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o 
lugar onde estava o Menino. 10Ao ver a estrela, 
sentiram grande alegria. 11Entraram na casa, viram o 
Menino com Maria, sua Mãe, e, caindo de joelhos, 
prostraram-se diante d’Ele e adoraram-n’O. Depois, 
abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra. 12E, avisados em sonhos para 
não voltarem à presença de  
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O Evangelho da adoração dos Magos 
foi objecto das mais belas reflexões 
teológico-espirituais ao longo da história: já 
nos fins do séc. II,  

Tertuliano via nas ofertas dos Magos 
símbolos do reconhecimento de quem era 
Jesus: oferecem-lhe «ouro» como Rei, 
«incenso» como Deus, «mirra» (outra resina 
aromática, usada na sepultura) como 
Homem.  

Santo Ambrósio fixa-se em que os 
Magos vão por um caminho e voltam por 
outro, porque regressam melhores, depois 
do encontro com Cristo.  

Santo Agostinho vê nos Magos as 
primitiæ gentium, a par dos pastores que 
são as primícias dos judeus, etc..  

Mas ainda hoje os comentadores 
retomam e actualizam os temas do relato: 
Cristo como verdadeira luz, o caminho dos 
pagãos para Cristo, o simbolismo dos 
presentes, a fé e perseverança dos Magos, 
a busca do sentido da Escritura e o sentido 
de procura do caminho, etc..  

O próprio relato encerra um grande 
alcance teológico: Jesus é o verdadeiro 
«rei» que merece ser procurado e adorado 
por todos; a Ele acorrem, vindas de longe, 
gentes guiadas por uma estrela e pela 
Escritura; ainda menino e sem falar, já 
divide os homens a favor e contra Ele; a 
homenagem que Lhe prestam os Magos é a 
resposta humana ao «Emanuel, Deus 
connosco»; n’Ele se cumprem as profecias 
que falavam da vinda de reis e de todos os 
povos a Jerusalém (Is 60 e Salm 72). Mais 
ainda, ao nível da própria redacção de 
Mateus, o relato ilustra a teologia específica 
do evangelista: sendo este Evangelho 
dirigido a judeo-cristãos, confrontados com 
a Sinagoga, que não aceita Jesus, o 
episódio dos Magos documenta bem a 
teologia do «messias rejeitado», pois Jesus, 
logo ao nascer, encontra a hostilidade do 
poder e a indiferença das autoridades 
religiosas; é também uma ilustração das 
palavras de Jesus, «virão muitos do 
Oriente…» (Mt 8, 11).  
 

  Oração Universal 
 
1 –  Pelas Igrejas mais antigas e pelas mais recentes, 

para que saibam acolher quem busca a Deus, 
e mostrá-l’O no Menino, luz dos homens, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos presbíteros, missionários e catequistas, 

para que dêem a conhecer aos que ainda  
não têm fé 
a verdadeira luz do mundo, que é Cristo, 
oremos ao Senhor, 

 
3 –  Pelos homens da cultura e da ciência, 

para que procurem Deus nos sinais da criação  
e da história 
e o encontrem, como os Magos, seguindo a sua   
estrela, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelos aflitos que perderam a esperança 

e por aqueles que ainda buscam uma estrela que      
os guie, 
para que o Filho de Maria seja a sua luz, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Por todos os Baptizados desta Paróquia, 

para que venham a contemplar eternamente, 
o Deus Menino que adoraram sobre a rerra, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 09 – Baptismo do Senhor; 
Dia 10 – B. Gonçalo de Amarante 
                                                     (Presbítero); 

Dia 13 – S. Hilário (Bispo e Doutor da Igreja.). 

____________________________________________ 

A Igreja é a grande luz 
 

A Igreja é a grande luz posta em 
evidência no Evangelho de hoje, muito 
poético (Jerusalém ou Igreja) que opõe a 
verdade ao erro, a luz às trevas. 

Na igreja brilha a glória do Senhor, 
como luz, e é unificadora de todos os povos: 
para ela são atraídos todos os filhos e filhas 
de Sião. 

Forcemos, amigos de Deus, a nossa 
saída dos males e do seu exílio e regres-
semos à amizade com Jesus, Sua Mãe e os 
exemplos dos santos. 

A igreja de Jesus é católica, é universal, 
ideia referida nas profecias e realizada no 
Novo Testamento, nos evangelhos. 

Toda a pessoa é transformada em fonte 
de luz; 

O cristão é luz, caminha à luz de Cristo. 
Oferece-se com as obras boas, os seus 

dias e trabalhos, ao Senhor. 
____________________________________________ 
 

“Não há tempo mais bem passado do 
que aquele passado ao serviço do 
seu semelhante” 
                                         (Bryant McGill) 
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Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Gregório VII” 

(1073 – 1085) 
 

Pouco depois de Leão IX ter ascendido 
ao papado, foi nomeado cardeal-diácono e 
administrador do património de São Pedro. 
Em 1054, foi enviado a França nas funções 
de delegado papal. Encontrava-se em Tour 
quando recebeu a notícia do falecimento de 
Leão IX, o que o fez regressar de imediato a 
Roma. 

Hildebrando ainda não estava destinado 
a assumir tais funções. Resistiu à proposta 
dos romanos e viajou para a Alemanha, 
para conseguir um nome por parte do 
imperador. Onze meses depois foi feita a 
selecção do novo Papa, tendo a escolha 
recaído sobre Vitor II, em 1055. Hildebrando 
conseguiu, porém, manter toda a influência 
que teve ao longo do papado de Leão IX. 
Logo em 1057, surgiu um novo Sumo 
Pontífice, Estevão IX, abade de Monte 
Cassino.  Mas este morreu no ano seguinte 
e foi substituido por Nicolau II, por influência 
de Hildebrando. 

Este era o favorito para render Nicolau 
II, mas quem veio a ocupar o Trono de São 
Pedro, em 1061, foi Alexandre II. 

A 22 de Abril de 1073, no dia seguinte à 
morte de Alexandre II, a população e o clero 
de Roma começaram a gritar por Hildebran-
do, não deixando espaço para outras 
opções. 

Há quem julgue que Gregório VII teve 
mais sucesso como conselheiro papal do 
que como detentor do Trono de São Pedro. 
Contudo, é incontornável o facto de a Igreja 
ter sido amplamente influênciada por este 
homem, sendo que o primado papal é, em 
muito, a ele associado. 

Ainda assim, Gregório VII, declarado 
doutor, só foi canonizado séculos mais 

tarde. 

Os Gentios são co-

herdeiros da Promessa 

 
 São Paulo, agora, apóstolo dos gentios, 

afirma com evidência o que Isaías dera a 
entender; a salvação messiânica chega a 
todas – e não só ao povo da Antiga Aliança. 
A missão de Paulo é dar a conhecer o 
mistério da eleição ou escolha, feita por 
Deus, de todas as nações para a salvação 
em Cristo.  

 
 

alegria por terem sido considerados dignos 
de sofrer vexames por causa do Nome de 
Jesus. E todos os dias, no templo e nas 
casas, não cessavam de ensinar e anunciar 
a Boa Nova de Jesus, o Messias…” (Act 4, 
20; 5, 41-42). 
____________________________________________ 

Abertura à fé 
 

São Mateus une narração pormenores, 
do Antigo Testamento, paralelos: refere-se 
ao nascimento de Moisés, que também 
escapou da matança; a profecia de Balaão 
ou a estrela de Jacob, evocada na estrela 
dos magos; 

Salomão que atrai com a sua sabedoria 
a rainha de Sabá, como agora são atraídos 
os magos; há um contraste entre a abertura 
à fé, por parte dos gentios e a repulsa do 
Messias por parte dos próprios israelitas: 
Herodes, os sumos pontífices, os letrados e 
todo o sobressaltado. 

Todavia o texto é um exemplo de 
vocação à fé; os magos, os astrólogos, são 
chamados por meio de uma estrela, único 
meio à sua disposição; 

Fomos todos, também, chamados aos 
deveres e obrigações de uma vocação séria 
para uma felicidade perene e eterna. 

Trabalhemos com Jesus e por Jesus, 
digamos não à possível preguiça. 
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

7 –  Quais são os principais 
argumentos dos defensores da 
legalização da eutanásia e do 
suicídio assistido? 

 

Por um lado, são invocados os direitos 
de liberdade e autonomia individuais: Cada 
um deverá dispor da sua vida. O direito à 
vida será disponível e renunciável. Haverá 
um direito a morrer, e a morrer com 
dignidade, como há um direito a viver. 

Por outro lado, a eutanásia é apresen-
tada como um acto compassivo e de 
benovolência, que põe termo a um 
sofrimento inutil e sem sentido. A vida deixa 
de merecer protecção quando é marcada 
pelo softrimento e perde, então, dignidade. 

Podemos dizer que subjacente à 
legalização da eutanásia e do suicídio 
assistido está a pretensão de redefinir 
mandanentos relativos ao respeito e à 
sacralidade da vida humana. Pretende-se 
que o mandamento de que nunca é lícito 
matar uma pessoa humana inocente («Não 
matarás») seja substituido por outro, que .  
 
 

 

Deus escolheu-te a ti e a mim para esse 
trabalho de santificação pessoal. Andar nos 
caminhos de Deus merece cuidado e 
atenção; é fácil agradarmos a Deus e 
sermos Seus amigos. 

Jesus revelou todo o Deus, na Sua 
divina pessoa e no evangelho, para todas 
as pessoas sem excepção. 

Quem não adere – e repudia as 
maravilhas criadas por Deus –, não terá 
parte nos Seus benefícios, instituídos para 
os bem-aventurados. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

O Livro dos Actos dos Apóstolos 
 

48  –  A Igreja da Palavra e do Espírito 
 

 
O triunfo de Jesus pelo testemunho dos 

seus discípulos implicaria uma mudança 
radical na existência daqueles que menos 
estavam dispostos a mudar, e o anúncio da 
sua Ressurreição traria a ruína das suas 
instituições, seguranças e lógicas de 
domínio sobre o povo. 

Lucas apresenta esta Igreja primitiva, 
por um lado, ainda não desligada do 
contexto judaico, sua Lei e seu culto 
(“frequentavam diariamente o Templo… 
Pedro e João subiam ao Templo para a 
oração das três horas da tarde…” Act 2, 46; 
3, 1), mas, por outro lado, por ele 
perseguida!  

Os Apóstolos, judeus, dão testemunho a 
favor do judeu Jesus, aos judeus de 
Jerusalém, anunciando-o como o realizador 
das promessas feitas por Deus aos judeus! 
Mas este testemunho incomoda e não faz 
sentido para todos os que continuavam à 
espera de um Messias de rosto davídico… 
por isso impunham aos Apóstolos silêncio. 

Dar testemunho de Jesus até ao fim é 
perigoso… Lucas não se inibe de o dizer, 
ele que bem o experimentou nas suas 
andanças missionárias com Paulo (Act 21, 
1-14). É perigoso sobretudo para aqueles 
que dominam os outros em função de 
princípios e leis que Jesus anulou.  

A resposta dos Apóstolos, esses 
“homens fracos e medrosos” que fugiram 
nas últimas horas de Jesus, mostra bem 
como estavam “revestidos da força do Alto” 
que Jesus prometera: “Nós não podemos 
deixar de afirmar o que vimos e ouvimos! 
Saíram   da   sala   do   Sinédrio  cheios  de  
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