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Espírito Santo 
 

Cinquenta dias depois da Páscoa e dez  
dias depois da Ascensão do Senhor, o 
Espírito Santo desceu, sob a figura de 
línguas de fogo sobre Nossa Senhora e os 
Apóstolos reunidos em oração. 

Cumpriam fielmente a recomendação de 
Jesus: que não se retirassem de Jerusalém 
para evangelizar o mundo, sem terem 
recebido o Prometido do Pai. 

Celebramos com paramentos vermelhos 
– a cor do fogo – evocando o Amor de Deus 
que vem incendiar os corações. 

Pedimos humildemente ao Senhor que 
nos faça participantes da graça especial 
deste dia.  
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Vaidade) 

 
Veja-se o pavão. Se o olhamos de 

frente, é muito bonito. Mas recuemos alguns 
passos e olhemo-lo de trás, e apercebemo-      
-nos da realidade. Quem cede a essa vida 
auto-referencial, no fundo esconde uma 
miséria muito grande. 

 

                                             (El Mundo. 14-03-2013) 
____________________________________________ 

Sabias que... 
 

Shalom: a paz 
 

Jesus Ressuscitado dirige-se aos 
discípulos com uma saudação que era um 
desejo de paz: shalom. 

Shalom, acompanhado de um beijo na 
face, era uma saudação fraterna que 
reforçava a proximidade e a amizade. Grave 
foi que Judas tenha usado esta forma de 
saudação como sinal da sua traição. 

 
 
 
 
 
 

 

Shalom, com a entrega de um pouco de 
sal, equivalia a realizar um pacto para durar 
no tempo. 

Shalom, inclinando o corpo em atitude 
de prostração, significava selar um tratado 
de paz, mostrando à outra pessoa que se 
abandonava qualquer atitude altiva e 
violenta. 
____________________________________________ 

Oração 
 

Vem Espírito de Jesus. 

Derrama a tua força sobre 
os nossos cansaços. 
Enche de fortaleza 
aqueles que trabalham para construír  
uma humanidade plena de dignidade. 
 

Vem Espírito de Jesus. 

Enriquece com os teus dons  
o coração das pessoas de boa vontade 
presentes em todas as culturas e religiões. 
 

Vem, Espírito Santo. 

Ajuda-nos a ser como Jesus,  
a seguir os seus passos, 
a realizar as suas acções salvadoras. 
____________________________________________ 

A força do Espírito 
 

Já aqui se escreveu que, com a festa do 
Pentecostes, celebramos a presença 
constante de Jesus no meio da sua 
comunidade, orientando-a, animando-a com 
a força do Espírito. O nome desta festa 
provém da antiga festa israelita das 
colheitas, celebrada em Israel sete semanas 
depois da Páscoa. Nela eram oferecidas a 
Deus as primeiras espigas de cevada. 

Jesus Ressuscitado dirige-Se aos seus 
discípulos com a saudação da paz: 
“Shalom”. É uma antiga expressão hebraica 
que significa “paz”.  Mas  o  Mestre  não  se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

fica pela saudação... manda-os logo de 
seguida a perdoar, a curar, a ajudar... A 
missão dos cristãos consiste em passar por 
esta vida fazendo o bem e construindo a 
paz, como Jesus. 

Os primeiros cristãos viviam assustados 
e de portas fechadas até que receberam a 
força do Espírito de Jesus Ressuscitado. A 
partir de então saíram para a rua atrevendo-
-se a proclamar a Boa Notícia. 
____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

Hoje, Domingo, dia 4 de Junho, está de 
Parabéns, pelo seu aniversário natalício, a 
Leitora Sónia Raquel, da Paróquia de Eiríz.          

À Sónia, o Jornal do Leitor deseja 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Um senhor em férias vai a um café 
beber qualquer coisa, 

–  Bom dia, eu queria um sumo de 
laranja natural – diz ele ao empregado. 

– Está com sorte – responde o homem. 
– Hoje temos uma promoção: o segundo 
copo é grátis. 

– Então sirva-me o segundo! 
____________________________________________ 

Eu aprendi... 
 

Que são  
os pequenos acontecimentos diários 

 que tornam a vida espetacular. 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Um sorriso é a maneira mais barata de 
melhorar a tua aparência. 
____________________________________________

Votos de boa leitura 

Pentecostes 
 

 Neste dia de Pentecostes, que se 
celebra cinquenta dias após a Páscoa, o 
que a Liturgia nos quer fazer compreender é 
que o Espírito substituiu a antiga lei 
apresentada a Moisés no Monte Sinai e se 
transformou na nova e única lei para o 
cristão. 

A partir do Pentecostes todos os que se 
deixam transformar pela palavra do 
Evangelho e do Espírito falam uma língua 
que todos entendem e que a todos une: a 
linguagem do amor que converte a 
humanidade numa só família onde todos se 
compreendem e se amam. 

Essa mudança iniciou-se precisamente 
com a ressurreição de Jesus e terá de se 
desenvolver através de cada um de nós, 
pela acção do Espírito, que sopra em todos 
os baptizados. 
____________________________________________ 

  1.ª Leitura  (Act 2, 1-11) 

 
Monição:  
 

São Lucas narra-nos, nos Actos dos Apóstolos, a 
vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora, os 
Apóstolos e os discípulos do Senhor que tinham 
permanecido no Cenáculo a preparar-se para este 
acontecimento. 

A Terceira Pessoa da Santíssima Trindade tornou 
possível que Pedro comunicasse a mensagem de 
salvação aos homens separados pelas diferenças de 
raça, nação e língua, fazendo deles uma só 
comunidade de amor. 
 

Leitura: 

 
 Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 
1Quando chegou o dia de 

Pentecostes, os Apóstolos estavam 
todos reunidos no mesmo lugar. 
2Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu, 
um rumor semelhante a forte rajada de 
vento, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. 3Viram então aparecer uma 
espécie de línguas de fogo, que se iam 
dividindo, e poisou uma sobre cada um 
deles.  4Todos  ficaram cheios do Espírito  
 

 

 

 

Santo e começaram a falar outras 
línguas, conforme o Espírito lhes 
concedia que se exprimissem. 5Residiam 
em Jerusalém judeus piedosos, 
procedentes de todas as nações que há 
debaixo do céu. 6Ao ouvir aquele ruído, a 
multidão reuniu-se e ficou muito 
admirada, pois cada qual os ouvia falar 
na sua própria língua. 7Atónitos e 
maravilhados, diziam: «Não são todos 
galileus os que estão a falar? 8Então, 
como é que os ouve cada um de nós 
falar na sua própria língua? 9Partos, 
medos, elamitas, habitantes da 
Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, 
do Ponto e da Ásia, 10da Frígia e da 
Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, 
vizinha de Cirene, colonos de Roma, 
11tanto judeus como prosélitos, 
cretenses e árabes, ouvimo-los 
proclamar nas nossas línguas as 
maravilhas de Deus». 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 

 
A Leitura tem algum grau de dificuldade, 

porquanto está cheia de ritmo e movimento e tem 
expressões muito fortes que requerem uma boa 
dicção. Podes ter alguma dificuldade em ler o 
nome dos vários povos. Prepara-te bem, para 
que tudo termine ainda melhor. 
___________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 103 (104), 1ab.24ac.29bc-30.31.34 

 

Monição:  
 

A Liturgia convida-nos a entoar, neste momento, 
um hino formosíssimo ao Criador. 

Seguindo o esquema da Criação, o autor sagrado 
vai enriquecendo o texto com belas imagens. Oremos 
cheios de confiança: Mandai, Senhor, o Vosso Espírito 
e renovai a terra.  

 

Refrão:     Enviai, Senhor, o vosso Espírito 

      e renovai a face da terra. 
 

Ou:            Mandai, Senhor o vosso Espírito, 

                   e renovai a terra. 
 

Ou:            Aleluia. 

 
 

 
 
 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 
Senhor, meu Deus, como sois grande! 
Como são grandes, Senhor, as vossas obras! 
A terra está cheia das vossas criaturas. 
 

Se lhes tirais o alento, morrem 
e voltam ao pó donde vieram. 
Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida 
e renovais a face da terra. 
 

Glória a Deus para sempre! 
Rejubile o Senhor nas suas obras. 
Grato Lhe seja o meu canto 
e eu terei alegria no Senhor. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura 
(1 Cor 12, 3b-7.12-13) 

 
Monição:  
 

Na primeira carta aos fiéis de Corinto, São Paulo 
sintetiza a riqueza da nossa vocação cristã: fomos 
baptizados num mesmo Espírito, para formarmos um 
só Corpo. 

Procuremos agora viver na unidade, de acordo 
com a nossa vocação divina. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Corintios 
 

Irmãos: 3bNinguém pode dizer «Jesus 
é o Senhor», a não ser pela acção do 
Espírito Santo. 4De facto, há diversidade 
de dons espirituais, mas o Espírito é o 
mesmo. 5Há diversidade de ministérios, 
mas o Senhor é o mesmo. 6Há diversas 
operações, mas é o mesmo Deus que 
opera tudo em todos. 7Em cada um se 
manifestam os dons do Espírito para o 
bem comum. 12Assim como o corpo é um 
só e tem muitos membros e todos os 
membros, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo. 13Na verdade, todos 
nós – judeus e gregos, escravos e 
homens livres – fomos baptizados num 
só Espírito, para constituirmos um só 
Corpo. E a todos nos foi dado a beber 
um único Espírito. 

 
Palavra do Senhor. 

 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  04 de Junho   –   Dom. de Pentecostes  (Ano A) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Paula Carvalho    João Miguel    

Avisos João Miguel    José Meireles    

Admonição         

1.ª Leitura Martinho Matos Rosa Armanda Vera Moura Eulália Gonçalves Luís Carlos Lurdes Neto Grupo Elsa Ferreira 

2.ª Leitura Jacinta Carneiro Marta Pinheiro Cristóvão Neto Isabel Matos Alexandra  Brito Joana Gomes de Conceição And 

Oraç.  Fiéis Fernanda Costa Lúcia Gomes 11.º ano Cateq Ricardo Brito Joaquim Mendes Ana Isabel Jovens Manuel Pereira 

Ação Graças         

Suplente Paula Carvalho    João Miguel    

 

N.º  453 –   Ano VIII   –   04-06-2017  

Dom. de Pentecostes  –  Ano A 

www.paroquiascesf.com 



 

Recomendação aos Leitores: 
 

Exercita estas palavras: diversidade / 
ministérios (e não “mistérios”) / manifestam / 
constituem / sucede / constituirmos (e não 
“construirmos”) / e outras. 
 
Sequência: 
 

A sequência é uma oração ao Espírito 
Santo, recebida da tradição, na qual cantamos os 
louvores da Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade. 

 

(É facultativa). 
 
 

 
Vinde, ò santo Espírito 
vinde, amor ardente, 
acendei na terra 
vossa luz fulgente. 
 
Vinde, Pai dos pobres: 
na dor e aflições, 
vinde encher de gozo 
nossos corações. 
 
Benfeitor supremo 
em todo o momento, 
habitando em nós 
sois o nosso alento. 
 
Dascanso na luta 
e na paz encanto,  
no calor sois brisa, 
conforto no pranto. 
 
Luz de santidade,  
que no Céu ardeis, 
abrasai as almas 
dos vossos fiéis. 
 

 
Sem a vossa força 
e favor clemente, 
nada há no homem 
que seja inocente 
 
Lavai nossas manchas, 
a aridez regai, 
sarai os enfermos 
e a todos salvai. 
 
Abrandai durezas 
para os caminhantes, 
animai os tristes, 
guiai os errantes. 
 
 
Vossos sete dons 
concedei à alma 
o que em voz confia: 
 
 
Virtude na vida, 
amparo na morte, 
no Céu alegria. 

 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição:  
 

Mais uma vez, antes de ouvirmos proclamar o 
evangelho, pedimos humildemente a vinda do Espírito 
Santo, para que tome conta da nossa vida e, por ela, 
renove a face da terra.  

 

Refrão: 
 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 

Vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fiéis 
e acendei neles o fogo do vosso amor. 

_______________________________________ 

Evangelho (Jo 20, 19-23) 

 
  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

19Na tarde daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas as portas da casa 
onde os discípulos se encontravam, com medo 
dos judeus, veio Jesus, colocou-Se no meio 

deles  e  disse-lhes:  «A  paz  esteja  convosco». 

20Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o 
Senhor. 21Jesus disse-lhes de novo: «A paz 
esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós». 22Dito isto, soprou 
sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo: 23àqueles a quem perdoardes os pecados 
ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os 
retiverdes serão retidos». 
 

Palavra da Salvação. 
_______________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pela Igreja, presente em toda a terra, 

para que proclame as maravilhas do amor de Deus 
em todas as línguas e culturas do universo, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelo Papa, sucessor de Pedro, e pelos bispos, 

que formam com ele o Colégio episcopal, 
para que o Espírito Santo lhes dê coragem e    
sabedoria, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai 

e receberam em seus corações o dom do Espírito      
Santo 
para que sejam testemunhas vivas do Evangelho, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, 

que luta e sofre pela liberdade e pela paz, 
para que o Espírito Santo torne mais firme a sua       
esperança, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Pelos fiéis que receberam dons do Espírito 

e exercem ministérios na comunidade (paroquial), 
para que em tudo agradem ao Senhor, 
oremos, irmãos.  

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 05 – S. Bonifácio (Bispo e Mártir); 

Dia 06 – S. Norberto (Bispo); 

Dia 09 – S. Efrém (Diácono e Doutor da Igreja); 

Dia 10 – S. Anjo da Guarda de Portugal. 
____________________________________________ 

Ficaram cheios 

do Espírito Santo 
 

Jesus tinha prometido: «Recebereis 
uma força, a do Espírito Santo e sereis 
minhas testemunhas!» (Act 1, 8). Os 
apóstolos, não se afastaram de Jerusalém e 
esperam, reunidos no mesmo lugar, o 
Cenáculo, a vinda do Espírito Prometido. 
Reunidos, com Maria, Mãe de Jesus, os 
Apóstolos perseveravam unidos em oração, 
esperando o cumprimento da promessa.         

Diz–nos São Lucas, na primeira Leitura, 
que no dia de Pentecostes, o Espírito 
desceu sobre eles sob a forma de línguas 
de fogo e como um vento impetuoso que 
encheu toda a casa  e  todos ficaram cheios  
 
 

 do Espírito Santo. Começaram imediata-
mente a ser testemunhas! Começaram a 
falar outras línguas que cada um ouvia e 
percebia na própria língua materna. 
Ninguém mais os conseguirá calar: nem as 
dificuldades, nem as ameaças, nem o 
perigo de morte: «Nós não podemos calar o 
que vimos e ouvimos!»  

Os discursos de Pedro (Act 2, 14; 3, 12), 
de Estêvão (Act 7), de Paulo (Act 17, 22) e 
de tantos outros ao longo dos tempos, 
comprovam o desejo ardente de 
testemunhar a Boa nova de Jesus Cristo, 
nosso Salvador, que morreu por todos, para 
que todos se salvem!  
____________________________ 

Igreja  

do Espírito Santo. 
 

«Ide por todo o mundo! Anunciai a Boa 
Nova!»  

No dia de Pentecostes, os Apóstolos 
iniciam corajosamente a pregação do 
Evangelho. Depois, cheios do Espírito 
Santo, conquistaram todo o mundo pagão. 
A força do Espírito Santo fez do mundo 
antigo um mundo novo, o mundo do 
paganismo converteu-se ao cristianismo.     

Agora é a vez da Igreja levar a todos os 
homens a Boa Nova de Jesus Cristo, que 
morreu e ressuscitou e nos prometeu o seu 
Espírito para nos recordar tudo quanto nos 
ensinou! Unidos e movidos pelo Espírito 
afirmamos que «Jesus é o Senhor para 
glória de Deus Pai»; a experiência do 
Espírito continua a revitalizar a sua Igreja. 
Quem já esqueceu o centenário das 
Aparições de Fátima, o mês passado? A 
Esperança não desilude! Sim, porque o 
Pentecostes não é apenas acontecimento 
do passado, mas é de hoje e de amanhã.         

Também nós sentimos a acção do 
Espírito que nos impele, nos nossos dias, a 
pôr em prática a Nova Evangelização, com 
novos métodos e um novo ardor de 
santidade.  
____________________________________________ 

O Espírito Santo gera 

a unidade 
 

São Paulo, fala-nos da unidade da 
Igreja a partir da imagem de um corpo, no 
qual cada um dos membros contribui para o 
bem de todos, desempenhando distintas 
funções. Na Igreja a unidade do corpo é 
obtida pelo dom do Espírito divino que 
recebemos no Baptismo. A diversidade de 
carismas existentes nos seus membros é a 
manifestação sempre actual dos dons do 
mesmo   Espírito   Santo,   derramado   em 
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nossos corações.  
O Espírito Santo com o dom das 

línguas,  permitiu aos judeus e aos homens  
presentes em Jerusalém, «oriundos de 
todas as nações que existem debaixo dos 
céus» (1.ª Leitura) a compreensão mara-
vilhosa da pregação Apostólica. O Espírito 
Santo unifica os homens dos mais diversos 
povos. Esta é a obra fundamental do 
Espírito Divino: congregar na unidade, fazer 
de povos e homens diferentes um só povo, 
o Povo de Deus, a Igreja. E assim, todos 
nós formamos um só corpo: «judeus e 
gregos, escravos e homens livres, 
baptizados num só Espírito constituímos um 
só Corpo», afirma São Paulo na segunda 
Leitura. Apesar da diversidade de carismas 
dentro da Igreja, o Espírito Santo gera 
comunhão. Deste modo, a diversidade dos 
dons recebidos por cada um constrói a 
unidade da grande família de Deus, 
dispersa por toda terra.  

Já existe uma semana ou oitavário de 
oração pela unidade dos cristãos. Hoje 
podemos pedir ao Espírito Santo que 
manifeste definitivamente essa unidade tão 
desejada pelo próprio Senhor: haja um só 
rebanho e um só Pastor.  

Ou, segundo as palavras de São Paulo, 
rezemos para que sejamos todos um só 
Corpo, nós que fomos baptizados em Cristo 
e ungidos com o seu  Espírito Santo.  
____________________________________________ 

«Encontravam-se reunidos 

em Jerusalém com Maria, 

Mãe de Jesus, em oração»  

 
Esta festa do Pentecostes que hoje 

celebramos já existia no Antigo Testamento, 
mas tinha um sentido diferente daquele que 
hoje lhe damos. A palavra Pentecostes 
significa em grego quinquagésimo, isto é, 50 
dias depois da festa da Páscoa. Os judeus 
chamavam-lhe, por isso, a Festa das 
Semanas, onde ofereciam a Deus as 
primeiras colheitas, como forma de 
agradecimento. 

Mas nós, no Pentecostes, celebramos a 
descida do Espírito Santo, cinquenta dias 
depois da ressurreição de Jesus. É o que 
nos relata a Primeira Leitura. Esta leitura 
narra o evento no dia em que os Apóstolos 
se encontravam reunidos em Jerusalém 
com Maria, Mãe de Jesus, em oração (cf. 
Act 1, 14). De repente, ouviu-se um rumor 
semelhante a forte rajada de vento e 
apareceram uma espécie de línguas de 
fogo, que se iam dividindo e poisando sobre 
cada um deles. E todos ficaram cheios do 
Espírito Santo (cf. Act 2, 1-5). 
 
  

 
 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

22 –  A eutanásia está a ser praticada em 
doentes psiquiátricos? Que consequên-
cias daí podem advir? 
 

(Continuação...) 
 

Na Suiça, num estudo realizado pelo 
Instituto de Medicina Legal de Zurique sobre 
os suicídios assistidos praticados por duas 
associações (Exit Deutsche Schweiz e 
Dignitas), entre 2001-2004, (N=421) revelou 
que nenhuma destas pessoas sofria de 
qualquer doença letal e que o “cansaço da 
vida” foi evocado em 25% dos suicídios (N= 
105) assistidos. De acordo com os 
resultados publicados neste estudo, a 
percentagem de suicídios assistidos 
cometidos em pessoas sem qualquer 
doença letal tem vindo a aumentar desde 
1992. Fácilmente se percebe que entre 
estas poderão estar pessoas que sofram de 
depressão e que se encontrem numa 
situação de grande fragilidade emocional. 

A eutanásia praticada em doentes 
psiquiátricos é motivo de enorme 
preocupação na classe médica. Há o sério 
risco de os psiquiátras desistirem de tratar 
alguns doentes com depressão, com o 
efeito de desmoralização que isso poderá 
ter noutras pessoas com a mesma doença, 
e de ser desincentivada a melhoria dos 
cuidados psiquiátricos. 

 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

     Coopera com a tua Pátria, para te 
engrandeceres a ti mesmo. A Pátria, é a 
reunião de todos nós. Evita buscar apenas 
vantagens pessoais, pois o que retirares a 
mais para ti, estarás a prejudicar outros que 
receberão menos. Qualquer função é útil à 
comunidade, e o bem da colectividade 
distribui-se por todos os cidadãos.  

Não abuses dos teus privilégios. 
____________________________________________ 

És insubstituível (6) 

 

É... os magnatas tentaram comprá-la. 
Construiram impérios, fizeram fortunas, 
compraram jóias. Mas a felicidade deixou-os 
perplexos, pois ela nunca se deixou 
comprar e disse-lhes: “O sentido da vida 
encontra-se num mercado onde não se usa 
dinheiro!” Por isso, há miseráveis que 
moram em palácios, e ricos que moram em 
casebres. 
 
 
 
 

 

 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“João XXI” 
–  Papa português  – 

(1276 – 1277) 
 
(. . . Continuação) 
 

Um Homem Brilhante 
 
Corria o ano de 1250 quando Pedro 

Julião regressou a Portugal. Em território 
luso foi investido de diversos cargos 
eclesiásticos, designadamente de deão da 
Sé de Lisboa, prior da Colegiada de Santa 
Maria de Guimarães e de arcebispo de 
Braga. Acabou por, no entanto, não receber 
confirmação para este último cargo por ter 
acedido ao pedido de Gregório X. 

Além de estudioso, Perdro Hispano 
destacou-se também como político e diplo-
mata.  Ficaram célebres os seus esforços 
para sanar velhos conflitos entre o clero e a 
coroa portuguesa, que por vezes diferiam 
nos conceitos de propriedade, autoridade, 
direitos e privilégios. 

Estas e outras façanhas fizeram com 
que ganhasse a estima de D. Afonso III, o 
Bolonhês, que amiúde solicitava a sua 
intervenção junto do Sumo Pontífice – 
primeiro, junto do Papa Clemente IV e, 
depois, de Gregório X – para solucionar os 
infindáveis atritos com a Santa Sé. 

Estas viagens fizeram com que o clero 
e, sobretudo, o Papa Gregório X, granje-
assem por ele grande admiração e respeito. 
E em 1723 este Papa nomeou-o cardeal-       
-bispo de Túsculo ou Frascati e, no ano 
seguinte, enviou-o como delegado pontifício 
ao II Concílio de Leão, onde deveria ter-se 
encontrado com Tomás de Aquino que, 
entretanto, morreu a caminha deste 
encontro. 

(Continua...) 
____________________________________________ 

Oração  

ao Espírito Santo 
 

Vinde, Espírito Santo, 
Enchei os corações dos Vossos fiéis  
E acendei neles o fogo do Vosso amor. 
 

Enviai, Senhor, o Vosso Espírito 
E tudo será criado 
E renovareis a face da terra. 
____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 
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