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 Estes, pelo contacto com a cultura 
grega e a distância de Jerusalém, tinham 
uma visão mais livre da observância da Lei 
e relativizavam o culto sacrificial do Templo. 
Eram os Helenistas (helenikê: Grécia).  

                                                             (continua...) 
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

8 –  A legalização da eutanásia é uma 
    exigência do respeito 

     pela autonomia da pessoa? 
 

Não é lógico contrapor o valor da vida 
humana ao valor da liberdade e da 
autonomia. É que a autonomia supõe a vida 
e sua dignidade. A vida é um bem 
indisponível, o pressuposto de todos os 
outros bens terrenos e de todos os direitos. 
Não pode invocar-se a autonomia contra a 
vida, pois só é livre quem vive. Não se 
alcança a liberdade da pessoa com a 
supressão da vida dessa pessoa. A 
eutanásia e o suicídio não representam um 
exercício de liberdade, mas a supressão da 
própria raíz da liberdade. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

Se alguém a teu lado, se queixar da 
vida, responde com palavras de encoraja-
mento. Não aumentes o peso a quem já 
sente demasiado o peso que carrega; se 
alguém se lamenta da vida, procura mostrar 
os lados bons e belos da existência. Não 
contribuas com as tuas próprias lamenta-
ções para o desânimo do companheiro. 
     Pelo contrário, reanima-o com esperança 
e com bom ânimo, com palavras de 
incentivo e de coragem. Talvez desse 
remédio dependa a cura do seu coração 
desalentado. 
 
 

Missa com crianças (13) 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
       
PERG.   Na nossa paróquia há celebrações 

liturgicas durante as quais colocamos crianças da 
catequese a realizar alguns serviços, como por 
exemplo, recolher as ofertas dos fiéis, distribuir 
avisos, participar no canto e até fazer leituras. 

Há muitos anos disseram-me que só as crianças 
que já comunguem podem executar tarefas na liturgia. 
Há outros catequistas que põem isso em causa. Quem 
estará certo? 
 

(...Continuação da resposta, iniciada                
no Jornal do Leitor n.º 431). 
 

O Directório a que atrás me refiro 
distingue entre «Missas só com crianças e 
Missas para adultos em que participam 
também crianças». Relativamente ao 
primeiro caso, aí se diz assim: «O princípio 
da participação activa e consciente tem de 
certo modo mais valor quando a Missa é 
celebrada para crianças». Procure-se, por 
isso, que tudo se faça para aumentar essa 
participação e torná-la mais intença. 
Portanto convém que o maior número 
possível de crianças exerçam funções 
especiais na celebração, tais como preparar 
o local e o altar (cf. n. 29), exercer a função de 
cantor (cf. n. 24), cantar no coro ou executar 
música instrumental (cf. n. 32), proclamar as 
leituras (cf. n. 24.b e 47), responder durante a 
homilia (cf. n. 48), formular as intenções da 
oração dos fiéis, trazer as oferendas para o 
altar, assim como outras acções 
semelhantes segundo os costumes de cada 
povo (cf. n. 34). Em tudo isto deve recordar-se 
que as acções exteriores serão intrutuosas 
e se tornarão até prejudiciais se não 
contribuirem para a participação interior das 
crianças (DMC, n22; EDREL 2781). 

Recordo ao consulente que, no caso de 
querer saber mais sobre o tema, pode 
consultar o Enquirídio dos Documentos da 
Reforma Litúrgica, onde vem publicado o 
Directório das Missas com Crianças (n. 2760-

2814). 

De Parabéns... 
 

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

Dia 22 de Janeiro, hoje (Domingo), 

Filomena Mendes, da Paróquia de 
Carvalhosa. No mesmo dia 22, Salomé 
Nóbrega, da Paróquia de Eiriz; 

Dia 23 de Janeiro (Segunda-feira), 

Aurora Silva, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, que acumula também a 
função de Catequista na Paróquia; 

Dia 25 de Janeiro (Quarta-feira), Helena 
Dias, da Paróquia de Eiriz; 

À Aurora, à Filomena, à Helena e à 
Salomé Nóbrega, o Jornal do Leitor deseja-            
-vos um feliz aniversário repleto de muitas 
prendas.  
____________________________________________ 

H u mo r 
 

Uma loira, de férias, tem a desagradável 
surpresa de ver no seu carro, estacionado 
perto do hotel, uma grande mossa. 

Apercebendo-se de um bilhete preso no 
limpa-para-brisas, fica mais animada, mas 
depois lê: «Cara senhora: infelizmente, ao 
sair do estacionamento, bati no seu carro e 
fiz-lhe uma mossa. As pessoas que me 
estão a observar julgam que eu lhe estou a 
deixar o meu número de telefone, para a 
senhora me poder contactar, como se deve 
fazer nestes casos. Mas eu nem sonho em 
fazer tal coisa. Boas férias!». 
____________________________________________

A Fechar 
A natureza parece quase incapaz de 

produzir doenças que não sejam curtas.           
Mas a Medicina encarrega-se da arte 

de as prolongar.                     
                                            (Proust) 

 

III Dom. Tempo Comum 

 
Os profetas do Antigo Testamento 

fazem-nos promessas de grandes dons que 
o Messias há-de trazer ao mundo: uma era 
de paz e harmonia, com o fim das guerras e 
de tudo o que nos faz sofrer. 

Afinal, se tudo continua do mesmo 
modo depois da Sua vinda, que verdade se 
encontra nas suas promessas? 

Ora, o Santo Padre responde-nos com 
uma só palavra que exprime o grande dom 
que Jesus Cristo nos oferece: Deus. E, com 
Ele, uma vida nova e uma exigência de 
conduta que nos dará tudo isto. 

Sabemos que todas as semanas se 
iniciam com o Domingo. Sabemos que o 
Domingo é o primeiro Dia da Semana. 
Sabemos que este é o Dia do Senhor, onde 
queremos encontrar-nos com Ele na Santa 
Missa. 

Porque Deus deseja ouvir-nos. Nós 
vamos escutá-l’O. Deste diálogo amoroso 
surge um sentido novo para a nossa vida. 

Aproveitemo-lo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
«Is 8,2.3b – 9,3 (9, 1-4)» 

 

Monição:  
 

 O Profeta Isaías, no Antigo Testamento, já vê a 
nova luz a iluminar o mundo. Hoje somos felizes por 
seguirmos a Jesus Cristo que ilumina a nossa vida. 
 

Leitura:  
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Assim como no tempo passado foi 
humilhada a terra de Zabulão e de Neftali, 
também no futuro será coberto de glória 
o caminho do mar, o Além do Jordão, a 
Galileia dos gentios. 2O povo que andava 
nas trevas viu uma grande luz; para 
aqueles que habitavam nas sombras da 
morte uma luz se levantou. 3Multipli-
castes a sua alegria, aumentastes o seu 
contentamento. Rejubilam na vossa 
presença,  como  os  que  se  alegram no  
 
 

 
 

 

 

tempo da colheita, como exultam os que 
repartem despojos. 4Vós quebrastes, 
como no dia de Madiã, o jugo que pesava 
sobre o povo, o madeiro que ele tinha 
sobre os ombros e o bastão do opressor. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Verás que nesta Leitura, o domínio da 
respiração permite uma expressão mais viva do 
texto. Aliás a leitura ganha força com a 
combinação de incisos e pausas. Tal como numa 
peça musical, as pausas e as respirações 
também são música. E há Leitores que têm muita 
dificuldade (vergonha?) de “musicar” a Leitura e, 
então, ou são monocórdicos, ou utilizam a 
formula do “choradinho”. Até quando, Leitores? 

 

Comentário: 
 

V. 8, 23b –  Na Galileia estavam estabe-
lecidas as tribos de Zabulão e de Neftali. 
Assim como foram estas as primeiras a 
sofrer as invasões assírias e a ser vítimas 
dos horrores da guerra e da deportação, 
também vão ser as primeiras a verem «uma 
grande luz», terra privilegiada para o 
começo da pregação de Jesus. Assim é 
interpretada esta passagem no Evangelho 
de hoje (Mt 4, 12-16).  

V. 9, 3 –  «Como no dia de Madiã». 
Alusão à estrondosa vitória alcançada por 
Gedeão apenas com 300 homens sobre os 
numerosos exércitos madianitas (cf. Jz 7). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 26 (27), 1.4.13-14 (R. 1a) 

 
 

Monição:  

 
O Senhor vem ao nosso encontro para que 

vejamos sempre bem o caminho da salvação. 

 
Refrão:         

 
O SENHOR É MINHA LUZ E SALVAÇÃO. 

 
Ou:     

 
O SENHOR ME ILUMINA E ME SALVA. 

 
 

O Senhor é minha luz e salvação: 
a quem hei-de temer? 
O Senhor é protector da minha vida: 
de quem hei-de ter medo? 
  
Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: 
habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, 
para gozar da suavidade do Senhor 
e visitar o seu santuário. 
  
Espero vir a contemplar a bondade do Senhor 
na terra dos vivos. 
Confia no Senhor, sê forte. 
Tem confiança e confia no Senhor. 

 

2.ª Leitura  (1 Cor 1, 10-13.17) 

 

Monição:  
 

No passado os cristãos separaram-se. Hoje, 
católicos, ortodoxos e protestantes continuamos 
divididos. Peçamos ao Senhor, tendo presente a 
recomendação de São Paulo, o dom da unidade. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 10Rogo-vos, pelo nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis 
todos a mesma linguagem e que não haja 
divisões entre vós, permanecendo bem 
unidos, no mesmo pensar e no mesmo 
agir. 11Eu soube, meus irmãos, pela 
gente de Cloé, que há divisões entre vós, 
12que há entre vós quem diga: «Eu sou 
de Paulo», «eu de Apolo», «eu de Pedro», 
«eu de Cristo». 13Estará Cristo dividido? 
Porventura Paulo foi crucificado por 
vós? Foi em nome de Paulo que 
recebestes o Baptismo? 17Na verdade, 
Cristo não me enviou para baptizar, mas 
para anunciar o Evangelho; não, porém, 
com sabedoria de palavras, a fim de não 
desvirtuar a cruz de Cristo. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta que é a 2.ª Leitura, o discurso, a 
argumentação de Paulo, deve aparecer nos teus 
lábios, Leitor. Lê em casa para alguém e exercita 
a Leitura.   Mais uma vez se pretende lembrar  
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que a pontuação escrita nem sempre coincide 
com a pontuação oral, e esta é que conta, na 
proclamação da Palavra.   
 

Comentário: 
 

A primeira parte desta Carta (1 Cor 1 – 
6) vai dirigida a corrigir certas desordens na 
comunidade, a primeira das quais eram 
certas divisões: grupinhos ou capelinhas. 

V. 10 – «Falar todos a mesma lingua-

gem», aqui, é ter uma grande unidade de 
doutrina e de corações: unidade de pensar 
e de sentir (v. 11).  

V. 11 «Cloé». –  Mulher cristã, cuja 
família, talvez por motivo de negócios, se 
deslocava frequentemente de Corinto a 
Éfeso, onde Paulo se encontrava neste 
momento. 

V. 12 As «divisões» –  e contendas não 
correspondem a cismas ou heresias, mas a 
grupos ou capelinhas que tomavam, uns um 
partido, outros outro, baseados no prestígio 
dos excepcionais pregadores que ali 
passaram (Paulo e Apolo), ou numa autori-
dade especial (Pedro), ou baseados outros 
ainda talvez numa ligação directa e 
carismática a Cristo, sem a mediação de 
qualquer autoridade apostólica. (Note-se 
que a expressão «eu sou de Cristo» 
também podia ser uma exclamação, um 
aparte de S. Paulo).  

V.13 – Paulo, sem ceder nada no que 
se refere à sua autoridade apostólica na 
comunidade de que ele tem a responsa-
bilidade da direcção, por ser o fundador 
dela, não tolera que haja um grupo que 
invoque o seu nome, fundando-se num 
mero prestigio ou ascendente pessoal seu; 
o que ele quer é «que só Cristo brilhe», e 
com uma primazia absoluta! 

V.17 –  «Cristo não me enviou para 

baptizar…». A Bíblia de Vacari traduz, 
explicitando o sentido: «Cristo não me deu 
tanto a missão de baptizar, quanto a de 
pregar...» Com efeito, como Apóstolo, ele 
tinha a missão de baptizar (Mt 28, 19), mas 
a maior eficácia da sua actuação levava-o a 
não perder tempo com o que os seus 
colaboradores podiam fazer perfeitamente, 
seguindo nisto o exemplo de Jesus e de 
Pedro (Jo 4, 2; Act 10, 48).  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Cf Mt 4, 23) 
 

Monição:  
 

Jesus chamou os Apóstolos. Eles deixaram tudo 
para O seguir. Hoje chama-nos a nós. Que Ele seja 
tudo na nossa vida!  
 

Refrão:    ALELUIA , ALELUIA! 
 

Jesus proclamava o Evangelho do reino 
e curava todas as doenças entre o povo. 

 

 

Evangelho (Mt 4, 12-23) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

2Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora 
preso, retirou-Se para a Galileia. 13Deixou Nazaré e foi 
habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no território 
de Zabulão e Neftali. 14Assim se cumpria o que o 
profeta Isaías anunciara, ao dizer: 15«Terra de Zabulão 
e terra de Neftali, estrada do mar, além do Jordão, 
Galileia dos gentios: 16o povo que vivia nas trevas viu 
uma grande luz; para aqueles que habitavam na 
sombria região da morte, uma luz se levantou». 
17Desde então, Jesus começou a pregar: «Arrependei-
vos, porque o reino de Deus está próximo». 

18Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 
dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão 
André, que lançavam as redes ao mar, pois eram 
pescadores. 19Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me e 
farei de vós pescadores de homens». 20Eles deixaram 
logo as redes e seguiram-n’O. 21Um pouco mais 
adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de 
Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, na 
companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. 
Jesus chamou-os 22e eles, deixando o barco e o pai, 
seguiram-n’O. 23Depois começou a percorrer toda a 
Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o 
Evangelho do reino e curando todas as doenças e 
enfermidades entre o povo. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A Liturgia, depois de no Domingo 
passado, com as palavras do Baptista, nos 
ter feito a solene apresentação de Jesus 
que nos vai falar ao longo do ano no 
Evangelho, faz-nos hoje a sua apresentação 
com as palavras do Evangelista do ano A, 
Mateus, o qual situa Jesus a pregar só 
depois da prisão do Baptista e após ter 
deixado de vez Nazaré, pois ninguém é 
profeta na sua terra (cf. Mt 13, 53-58). Diz 
que Jesus «foi habitar em Cafarnaum», «a 
sua cidade» (cf. Mt 9, 1), a base da sua 
actividade, junto ao lago de Genesaré, 
atravessada pela via maris, a estrada do 
Mar (v. 15) que ligava Damasco ao 
Mediterrâneo, um centro comercial 
importante, de que hoje só restam as 
ruínas, a uns 3 km a Sudoeste da entrada 
do Jordão no lago e a 36 km de Nazaré. 
Mas o Evangelista não vê nesta deslocação 
de Jesus uma simples estratégia, ele vê o 
cumprimento duma profecia (Is 8, 23) que 
acredita Jesus como o Messias. O texto 
citado tem um enorme alcance: trata-se de 
apresentar a pregação de Jesus como a 
grande luz que nas trevas brilha para todo o 
povo. 

V.15 – «Galileia (em hebraico gelil 

significa região) dos gentios». Sobretudo 
a partir das invasões assírias do séc. VIII a. 
C. e das deportações levadas a cabo, foram 
trazidos para aqui muitos colonos estran-
geiros, gentios, daqui este nome «região dos 

 

gentios» (em virtude da sua população 
mista), que depois passou a chamar-se 
simplesmente «Galileia».  

V.17 – O «Reino dos Céus»: como 
aqui (e quase sempre), São Mateus diz 
«dos Céus» (a tradução litúrgica não 
corresponde ao original grego), em vez de 
«de Deus» (cf. Mc 1, 15), (evitando assim o 
nome de Deus inefável). A expressão tem o 
sentido de «o domínio de Deus» sobre 
todos os homens (o reinado de Deus), um 
tema já frequente na pregação profética. Há 
uma grande diferença de sentido 
relativamente às ideias correntes na época, 
em que o reinado de Deus tinha uma 
conotação teocrática: Deus era o Rei de 
Israel não apenas no campo espiritual, mas 
também temporal e Ele haveria de vir 
submeter a este domínio político todos os 
povos da terra. O Reino de Deus que Jesus 
prega é um reino espiritual, de amor e 
santidade, onde se entra pelo 
arrependimento dos pecados, pois é um 
domínio de Deus nas almas; daí a 
mensagem fulcral do Evangelho: 
«arrependei-vos». 

V.18-22 – Jesus não se limita a 
anunciar, como João Baptista, que «o reino 
de Deus está próximo», mas começa já a 
sua instauração com palavras e obras (cf. v. 
23). E estes versículos falam de um primeiro 
passo, a escolha dos primeiros discípulos, 
que hão-de integrar o grupo dos Doze, 
sobre que Jesus fundará a sua Igreja. 
Segundo Jo 1, 35-52, estes quatro já 
conheciam Jesus, mas agora trata-se duma 
chamada para serem seus discípulos. É 
maravilhosa a sua disponibilidade e 
generosidade que os leva a deixar tudo logo 
(euthéôs), sem mais considerações, «o 
barco», «as redes», «o pai». Jesus continua 
a chamar em todos os tempos os homens 
ao apostolado e é preciso responder com 
igual prontidão e entrega.  
 ___________________________________________ 

  Oração Universal 
 
1 –  Pela nossa Diocese e suas comunidades, 

para que nelas se anunciem aos homens do     
nosso tempo 
o apelo urgente da conversão ao Evangelho,  
oremos ao Senhor. 
 

2 –  Pelos candidatos ao diaconado e ao presbiterado, 
para que escutem a voz de Jesus Cristo 
 e recebam a graça de virem a ser pescadores de     
homens, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –   Por todos os que sofrem e desanimam em toda a      
        terra, 

para que o Senhor venha em seu auxílio 
e os faça reencontrar a esperança, 
oremos ao Senhor. 
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4 –  Pelos cristãos leigos da nossa Diocese, 
para que saibam abrir-se ao diálogo fraterno 
com todas as pessoas que vivem a seu lado, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Pela nossa assembleia dominical, 

para que o Espírito de Deus dirija a nossa vida 
e nos faça produzir abundantes frutos de boas        
obras, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 
 

    (2.ª Opção) 

Oração Universal 
 
1 –  Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, 

pelo nosso Bispo António, pelos presbíteros e       
Diáconos, 
e pelo povo que lhes foi confiado, 
oremos, irmãos 

 
2 –  Pelas autoridades públicas do nosso País, 

pelas instituições particulares de solidariedade 
e pelos homens que promovem o bem comum, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Por todos os que se encontram em viagem, 
pelos que nunca saíram das suas terras, 
pelos cativos e pelos prisionmeiros, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos nossos irmãos que sofrem, 

pelos que vivem na tristeza ou no desânimo 
e por todos os que se afastaram do Senhor, 
oremos, irmãos. 
 

5 –  Por todos nós reunidos nesta igreja, 
pelos fiéis que no futuro aqui virão orar 
e pelos que já partiram marcados pelo sinal da fé, 
oremos, irmãos.  

____________________________________________ 
 

(3.ª Opção) 

Oração Universal 
 
1 –   Para que a Santa Igreja, o Santo Padre, os    
        Bispos, sacerdotes, 

religiosos, missionários, pessoas consagradas,        
seminaristas e leigos  
permaneçam fiéis à sua vocação, 
oremos, irmãos. 

 
2 –   Para que acabem os conflitos, raptos, atentados e     
        guerras 

a fim de que a humanidade possa viver em     
fraternidade, amor e paz, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Para que os pecadores se convertam, os infiéis     
        caminhem ao encontro de Deus 

e os cristãos separados se voltem para  
Jesus Cristo, 
preparando o dia em que haverá um só rebanho e       
um só Pastor, 
oremos, irmãos. 
 

4 – Para que os nossos ausentes, a trabalhar longe 
e os católicos que habitualmente faltam à  
Missa Dominical 
pensem a sério na sua Salvação,  
oremos, irmãos. 

 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

O Livro dos Actos dos Apóstolos 
 

49  –  Da “seita dos nazarenos”                    

          à Igreja de Jesus Cristo 
 
Apesar do que vimos antes, o grande 

“problema” da Igreja primitiva não foi a 
tensão entre a comunidade de Jerusalém e 
o contexto judaico em que se movia, mas 
sim a divisão, dentro da própria Igreja, entre 
a “Igreja judaica” e a “Igreja pagã”. Essa 
“seita dos Nazarenos” (Act 24, 5) não era 
mais que um grupo de judeus algo 
subversivos que reconheciam no Nazareno 
Jesus o Messias anunciado e esperado 
pelos antepassados do povo bíblico.  

Se continuasse fechada em si própria e 
no seu judaísmo, a Igreja tinha os dias 
contados! Mas o Espírito de Jesus não 
dorme… A Palavra começa a ser anunciada 
em contexto pagão, e o Espírito começa a 
dinamizar comunidades que se reúnem para 
celebrar e viver a Ressurreição de Jesus 
Cristo, libertos dos atilhos da Lei judaica, 
desconhecedores da circuncisão e distantes 
do Templo de Jerusalém. Nasce a Igreja 
universal de Jesus Cristo, aquela dos 
“confins do mundo” (Act 1, 8), cujo rosto 
mais visível é o de Paulo, assim como 
Pedro e Tiago, “o irmão do Senhor” (Gal 1, 
19), são o rosto mais visível da Igreja de 
Jerusalém. 

A própria estrutura do livro dos Actos 
dos Apóstolos mostra esta caminhada: até 
ao capítulo 12, tudo gira à volta de 
Jerusalém e da acção de Pedro. A partir do 
capítulo 13 tudo passa a girar à volta de 
Paulo e das suas viagens missionárias às 
comunidades pagãs, até ao fim do livro. 
Dois capítulos importantes nesta transição 
são o capítulo 9, com a narração simbólica 
da conversão de Paulo, e o capítulo 15, com 
o encontro entre as duas tendências da 
Igreja nascente para procurar caminhos de 
futuro. Paulo “entra” no livro no capítulo 9, e 
Pedro “sai” do livro no capítulo 15… Muda o 
rosto da Igreja! 

A primeira tensão interna é narrada por 
Lucas com traços que tentam amenizar a 
crueza das divisões no seio da comunidade 
de Jerusalém. Conviviam nela judeus 
convertidos de Jerusalém, e judeus 
convertidos que estavam ou tinham estado 
na Diáspora (na emigração, diríamos  hoje).  

 
 

5 –   Para que os doentes e todos os que sofrem  
encontrem alívio para as suas dores na Cruz de 
Cristo, 
oremos, irmãos. 
 

6 –  Para que todos aqueles que viveram antes de nós 
e já morreram, 
familiares, amigos e os que necessitam dos 
nossos sufrágios 
entrem no Céu e rezem pela nossa própria 
salvação, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 24 – S. Francisco de Sales (Bispo e                        

                                                            Doutor da Igreja); 

Dia 25 – Conversão de São Paulo      
                                                (Apóstolo); 

Dia 26 – S. Timóteo e S. Tito (Bispos); 

 

Dia 27 – S. Ângela Merici (Virgem); 

Dia 28 – S. Tomás de Aquino (Presbítero e         

                                                            Doutor da Igreja). 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Urbano II” 

(1088 – 1099) 
 
(... continuação) 

 
Ao chegar à cidade de Roma foi 

nomeado bispo de Óstia (e mais tarde 
cardeal) e, em 1084, foi enviado como 
delegado papal à Alemanha, onde desem-
penhou missões diplomáticas. Foi nessa 
altura que foi detido, embora por pouco 
tempo, pelo imperador IV devido à luta sem 
tréguas entre o poder espiritual e temporal 
que se registou durante o pontificado de 
Gregório VII. 

Esta situação levou a que Henrique IV 
tivesse eleito o antipapa Clemente III, para 
que este correspondesse aos seus 
interesses. Contudo, o imperador acabou 
por ser excomungado da Igreja Católica, 
acabando por, mais tarde, ter sido readmi-
tido e conseguido que as suas forças 
tivessem controlo em Roma. 

Em 1085, depois da morte de Gregório 
VII, Orão de Lagery foi sugerido como seu 
sucessor, mas quem acabou por ser eleito 
foi Vitor III, que durante os quatro meses de 
pontificado se preocupou essencialmente 
com o perigo muçulmano. 
____________________________________________ 

 

O homem que move uma montanha 

começa por carregar pequenas 

pedras 

(Confúcio) 
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