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Não ofendas com palavras baixas os 
Anjos de Deus que se afastarão de ti, 
horrorizados. 

Olha que a boa educação manifesta-se 
também através da palavras que partem de 
ti. Por isso, cuidado com elas. 
___________________________________ 

Sepultura dos defuntos 

ou conservação das 

cinzas da cremação (1) 
 

A ressurreição de Jesus é verdade 
culminante da fé cristã, anunciada como 
parte fundamental do Mistério pascal desde 
as origens do cristianismo: “Transmiti-vos 
em primeiro lugar o que eu mesmo recebi: 
Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras; foi sepultado e 
ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 
Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 
Doze” (1 Cor 15, 3-5). 

Pela sua morte e ressurreição, Cristo 
libertou-nos do pecado e deu-nos uma vida 
nova: “como Cristo ressuscitou dos mortos 
pela glória do Pai, também nós vivemos 
uma vida nova” (Rm 6, 4). Por outro lado, 
Cristo ressuscitado é princípio e fonte da 
nossa ressurreição futura: “Cristo ressusci-
tou dos mortos, como primícias dos que 
morreram...;  do mesmo modo que em Adão 
todos morreram, assim também em Cristo 
todos serão restituídos à vida” (1 Cor 15, 
20-22). 

Se é verdade que Cristo nos 
ressuscitará “no último dia”, é também 
verdade que, de certa forma já ressusci-
támos com Cristo. De facto, pelo Baptismo, 
estamos imersos na morte e ressurreição de 
Cristo e sacramentalmente assimilados a 
Ele: “Sepultados com Ele no baptismo, 
também com Ele fostes ressuscitados pela 
fé que tivestes no poder de Deus, que O 
ressuscitou dos mortos” (Col 2, 12).  Unidos  
a  Cristo  pelo  Baptismo,   participamos  já,  
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realmente, na vida de Cristo ressuscitado 
(cf. Ef 2, 6). 

Graças a Cristo, a morte cristã tem um 
significado positivo. A liturgia da Igreja reza: 
“Para os que creem em vós, Senhor, a vida 
não acaba, apenas se transforma; e, 
desfeita a morada deste exílio terrestre, 
adquirimos no céu uma habitação eterna”. 
(Missal Romano, Prefácio dos Defuntos I). 
Na morte, o espírito separa-se do corpo, 
mas na ressurreição Deus torna a dar vida 
incorruptível ao nosso corpo transformado, 
reunindo-o, de novo, ao nosso espírito. 
Também nos nossos dias a Igreja é 
chamada a anunciar a fé na ressurreição:   
“A ressurreição dos mortos é a fé dos 
cristãos: acreditando nisso somos o que 
professamos”. 
 

O Sumo Pontífice Francisco, na Audiência concedida 
ao Cardeal Prefeito, em 18/03/2016, aprovou a 
presente Instrução, decidida na Sessão Ordinária desta 
Congregação em 02/03/2016 e ordenou a sua 
publicação. 
____________________________________________ 

És insubstituível (10) 
 

Os jovens gritaram: “O prazer de viver 
pertence-nos!” Organizaram festas e 
promoveram espetáculos, alguns drogaram-      
-se e outros apreciaram viver perigosa-
mente. Mas a felicidade chocou-os  com o 
seu discurso: “Eu não me encontro no 
prazer imediato, nem me revelo aos que 
desprezam o futuro e as consequências dos 
seus actos!” 
___________________________________ 

Mensagem de amor 
 

“O amor só vive pelo sofrimento e cessa 
com a felicidade; porque o amor feliz é a 
perfeição dos mais belos sonhos, e tudo o 
que é perfeito, ou aperfeiçoado, toca o seu 
fim”. 

                              (Camilo Castelo Branco) 
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De Parabéns... 
 

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

Dia 10 de Julho (Segunda-feira), Vera 
Neto, da Paróquia de Figueiró; 

Dia 13 de Julho (Quinta-feira), João 
Miguel, da Paróquia de Carvalhosa; 

Dia 14 de Julho (Sexta-feira), Fernando 
Santos, da Paróquia de Figueiró. 

O Jornal do Leitor deseja à Vera, ao 
Fernando e ao João, muitas felicidades. 
___________________________________ 

Ordenação Sacerdotal 
Aniversário 

 

Encontra-se amanhã de Parabéns, pelo 
12.º aniversário da sua Ordenação 
Sacerdotal, o nosso muito querido Pároco, 
Pe. Tiago Nuno de Castro Santos. 

Natural de Lourosa, Santa Maria da 
Feira, foi ordenado na Sé do Porto no dia 10 
de Julho de 2005, pelo então Bispo da 
Diocese,  D. Armindo Lopes Coelho. 

As Paróquias que lhe estão confiadas, 
São Tiago de Carvalhosa, São João 
Evangelista de Eiriz, São Tiago de Figueiró 
e São Pedro de Sanfins de Ferreira e 
naturalmente os seus paroquianos que 
muito o estimam, desejam-lhe muitas 
felicidades.  
___________________________________ 

H u m o r 
 

Um turista no restaurante: 
– Ora diga-me: o que tem hoje que 

esteja fresco? 
O empregado: 
– Olhe, só se for a tinta da cadeira onde 

o senhor se sentou! 
___________________________________ 
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As manifestações de religiosidade – 
casamentos, comunhões solenes, 
procissões e festividades em honra dos 
santos – em vez de glorificarem o mistério 
celebrado, servem, muitas vezes, se não 
houver cuidado em dar doutrina e promover 
a disciplina, para alimentar a vaidade 
pessoal com ostentações de luxo e 
esbanjamento. 

Fica-se a pensar, em certos casos, que 
as pessoas não procuram a glória de Deus, 
mas a própria glória. 

Investe-se muito dinheiro e tempo no 
cuidado em preparar externamente a festa, 
e pouco ou nenhum cuidado na preparação 
interior.  

Às vezes, as nossas festas fazem 
lembrar o que acontece com a talha barroca 
em certos monumentos: muito dourado pela 
frente e, por vezes, teias de aranha e ripas 
de madeira carcomida por detrás, onde os 
olhos dos visitantes não alcançam.  

Pois bem: na liturgia da Palavra deste 
XIV Domingo do tempo comum o Senhor 
convida-nos  a  reflectir  onde  se encontra a  
verdadeira riqueza da nossa vida. 
___________________________________ 

1.ª Leitura (Zc 9, 9-10) 
 

Monição:  
 

O profeta Zacarias anuncia o Messias como 
alguém que triunfa pela mansidão e pela humildade. 
Ele é rei e vem montado num jumentinho.  
 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Zacarias 
 

Eis o que diz o Senhor: 9«Exulta de 
alegria, filha de Sião, solta brados de 
júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu Rei, 
justo e salvador, que vem ao teu 
encontro, humildemente montado num 
jumentinho, filho duma jumenta. 
10Destruirá os carros de combate de 
Efraim e os cavalos de guerra de 
Jerusalém;  e  será  quebrado  o  arco  de  

 
 

 

 

 

 

guerra. Anunciará a paz às nações: o seu 
domínio irá de um mar ao outro mar e do 
Rio até aos confins da terra». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é difícil de proclamar. Porém, 
tratando-se de um anúncio épico requer um tom 
elevado, pelo que supõe domínio da respiração. 

Atenção às palavras: Exulta / Sião / júbilo / 
jumentinho / Efraim / e outas. 

 
Comentário: 

 
A leitura é tirada da 2.ª parte do livro de 

Zacarias, onde se fala do triunfo definitivo 
de Deus e do seu reino universal. Este texto 
foi escolhido para hoje em função do 
Evangelho, em que Jesus se apresenta 
como «manso e humilde de coração». É um 
texto messiânico, que Mateus apresenta 
como cumprido em Jesus (cf. Mt 21, 4-5).  

V. 9 «Filha de Sião, ou filha de 
Jerusalém» são hebraísmos para designar 
os habitantes de Jerusalém. O Messias será 
um «rei justo e triunfante», mas «humilde» e 
pacífico rei universal (v. 10): não aparecerá 
montado num veloz corcel de guerra, mas 
num manso «jumento».  
___________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 
  

 
Monição:  
 

O salmo 144 anima-nos a louvar o nome do 
Senhor. Ele é clemente e compassivo.  
  

 
Refrão:  
 

    LOUVAREI PARA SEMPRE O VOSSO NOME, 
    SENHOR, MEU DEUS E MEU REI. 

  

Ou:     ALELUIA. 
  
 

Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei, 
e bendizer o vosso nome para sempre. 
Quero bendizer-Vos, dia após dia, 
e louvar o vosso nome para sempre. 

   
  

 

O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende a todas as        
criaturas. 
  
Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas 
e bendigam-Vos os vossos fiéis. 
Proclamem a glória do vosso reino 
e anunciem os vossos feitos gloriosos. 
  
O Senhor é fiel à sua palavra 
e perfeito em todas as suas obras. 
O Senhor ampara os que vacilam 
e levanta todos os oprimidos. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Rm 8, 9.11-13) 

 

Monição: 
 

Se nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo 
encontramos a vida de verdade e a verdadeira alegria. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 9Vós não estais sob o 
domínio da carne, mas do Espírito, se é 
que o Espírito de Deus habita em vós. 
11Mas se alguém não tem o Espírito de 
Cristo, não Lhe pertence. Se o Espírito 
d'Aquele que ressuscitou Jesus de entre 
os mortos habita em vós, Ele, que 
ressuscitou Cristo Jesus de entre os 
mortos, também dará vida aos vossos 
corpos mortais, pelo seu Espírito que 
habita em vós. 12Assim, irmãos, não 
somos devedores à carne, para vivermos 
segundo a carne. 13Se viverdes segundo 
a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito 
fizerdes morrer as obras da carne, 
vivereis. 

 
Palavra do Senhor. 

 
Recomendação aos Leitores: 

 

A maior dificuldade desta Leitura são as 
frases longas. Não devem aparecer partidas para 
que não se perca o sentido delas. Por exemplo: 
“Ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os 
mortos / também dará vida aos vossos corpos 
mortais, pelo seu Espírito que habita em vós” –  
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– faz apenas uma breve cesura e um 
prolongamento em “mortais”. 

Isola e exercita uma ou outra palavra que 
entendas necessário. 
 
Comentário: 

 
Este pequenino trecho é tirado de Rom 

8, que constitui o ponto culminante da carta 
e a sua mais bela profunda síntese. No 
centro deste genial capítulo está a presença 
e a acção do Espírito Santo, a quem se 
atribui a vida nova em Cristo. Esta é uma 
«vida sob o domínio do Espírito», a antítese 
perfeita da «vida sob o domínio da carne» 
(v. 9). Aqui a carne não é uma categoria 
platónica para designar a parte material do 
ser humano, nem é a «simples natureza» 
humana com a conotação de fraqueza e 
precariedade (sentido frequente no AT e 
noutros textos paulinos, por ex., em Rom 3, 
20; 1 Cor 1, 29; Gal 3, 16); trata-se antes da 
natureza humana ferida pelo pecado e 
infectada pela concupiscência, o homem 
enquanto dominado pelos apetites e 
paixões desordenadas.  

V.11-13 A vida nova «por meio do 
Espírito» de Cristo é radicalmente 
inconciliável com a vida segundo a carne, 
pois o Apóstolo adverte: «se viverdes de 
acordo com a carne, haveis de morrer» (v. 
13). As obras da carne são as obras 
pecaminosas, ditadas pelos apetites 
desordenados em geral, não apenas pelo 
apetite sexual, como na nossa linguagem 
actual. O sentido positivo da mortificação 
cristã está aqui bem explícito: «haveis de 
viver».  
___________________________________ 

 Aclamação ao Evangelho 

(cf Mt 11, 25) 
 

Monição: 
 

 Para acolher as palavras de Jesus temos de ser 
humildes de coração. Acolhamos o convite que nos faz 
para irmos a Ele e encontrarmos a paz e a alegria 
verdadeira. 

 
Refrão:    ALELUIA,  ALELUIA! 
   

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do 
reino. 
____________________________________________ 

Evangelho (Mt 10, 37-42) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, Jesus exclamou: 25«Eu Te 

bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque 
escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e 
as revelaste aos pequeninos. 26Sim, Pai, porque assim 
foi do teu agrado. 27Tudo me foi entregue por meu Pai.  

 

E ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém 
conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o 
quiser revelar. 28Vinde a Mim, todos os que andais 
cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. 29Tomai sobre 
vós o meu jugo e aprendei de Mim, que sou manso e 
humilde de coração, e encontrareis descanso para as 
vossas almas. 30Porque o meu jugo é suave e a minha 
carga é leve». 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________

Vinde a Mim os que 

andais sobrecarregados 
 

Vinde a Mim todos os que andais 
sobrecarregados e Eu vos aliviarei. 

Viemos ao encontro de Jesus. Ele é o 
nosso Rei, tem todo o poder. Mas vem até 
nós na humildade. Entrou em Jerusalém, 
nas vésperas da Páscoa, montado num 
jumentinho, como anunciara o profeta 
Zacarias. Ele é Rei mas não faz alarde do 
Seu poder. 

Ele é o Senhor do Céu e da terra e é 
também nosso amigo, sempre pronto a 
acolher-nos. “Vinde a Mim todos os que 
andais sobrecarregados e Eu vos aliviarei” –  
dizia-nos no Evangelho. 

Escutemos com atenção e gratidão este 
convite de Jesus. 

Procuremo-Lo uma vez e outra no 
sacrário das nossas igrejas. Está ali à nossa 
disposição, para ouvir as nossas penas, 
para consolar as nossas amarguras, para 
dar-nos coragem e alegria no meio das 
confusões da vida. 

Às vezes esquecemo-Lo e andamos 
desanimados e tristes. Há anos numa das 
estradas de Espanha circulava um 
camionista, que deparou com alguém que 
pedia boleia, com a sua mala, à beira da 
estrada. 

Encostou, abriu a porta e entrou um 
homem que perguntou: – Vai sozinho? O 
motorista hesitou na resposta. Já em 
andamento começaram a conversar e o 
senhor da mala comentou: – Vi que hesitou 
quando perguntei se ia sozinho... O 
motorista disse: – Sabe eu nunca vou 
sozinho. Vou falando com Deus, que está a 
meu lado e ao descortinar alguma igreja vou 
lá com o pensamento saudar a Jesus. 

O outro ficou muito nervoso e disse: – 
Pare por favor. Acaba de me dar uma lição 
muito importante. Sou o pároco destas 
terras e ia-me embora, desanimado, por 
pensar que as pessoas não me ouviam. 
Tinha-me esquecido que tinha a Jesus junto 
de mim. 

E aquele sacerdote voltou ao seu posto 
de trabalho, mais disposto a encontrar força 
e consolo em Jesus no sacrário.  

Temos  de  viver  a  sério  esta presença 
amorosa  do  Senhor.   Está  a  nosso  lado,  

  
 

sempre pronto a escutar-nos e a resolver os 
nossos problemas, porque tem todo o poder 
e é nosso Amigo. 

Que sejamos amigos dEle de verdade, 
que não Lhe viremos as costas. “Tomai o 
Meu jugo sobre vós...O Meu jugo é suave e 
a Minha carga é leve “. Somos Seus amigos 
se cumprimos os Seus mandamentos cada 
dia. O pecado afasta-nos dele, tira-nos a 
alegria e a segurança, que só Ele nos pode 
dar.     

“Para aqueles que amam a Deus tudo 
concorre para bem” –  lembra São Paulo na 
Carta aos Romanos (Rom 8,28). A única 
desgraça é deixar de amar a Deus, é 
cometer um pecado mortal. 

Avivemos a nossa fé e o nosso desejo 
de corresponder ao amor de Cristo. 
___________________________________

Aprendei de Mim que 

sou manso e humilde 

de coração 
  

O Senhor revela-Se não aos sábios e 
inteligentes, não aos orgulhosos, mas aos 
humildes. Ele próprio nos convida a 
aprender com Ele. “Aprendei de Mim que 
sou manso e humilde de coração”.  

Ele é Rei de reis e Senhor de senhores, 
mas entrou em Jerusalém, nas vésperas da 
Páscoa, não montado num cavalo possante, 
não rodeado dum poderosos exército, mas 
sentado sobre um humilde jumentinho e 
aclamado pelos meninos e pela gente 
simples que O seguia. 

Ficou por nós na Eucaristia, escondido 
na humildade dos nossos sacrários. Vem 
até nós debaixo das aparências do pão e do 
vinho, que usa na Santa Missa para descer 
de novo à terra. 

Meditemos na humildade de Jesus, que 
é para nós uma lição permanente, que vale 
a pena guardar. 

Assim aprendemos o caminho da 
felicidade já neste mundo: “encontrareis a 
paz para as vossas almas”  – diz-nos Ele. 

A verdadeira grandeza não está nas 
vaidades e glórias humanas. O orgulho 
cega as pessoas do nosso tempo, talvez 
mais que em outras épocas da história 
humana e torna-as infelizes. Ficam ocas, 
vazias, que é isso que significa a palavra 
vaidade.  

Fecham-se à riqueza infinita do amor de 
Deus que podia encher os seus corações e 
dar sentido pleno às suas vidas. 

Fazendo-nos pequenos, reconhecendo 
o que realmente somos – nada diante de 
Deus –  abrimo-nos ao Seu amor, que nos 
torna Seus filhos e filhos de verdade. E 
ama-nos  mais  que  os pais da terra podem  
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querer aos seus meninos. 
Em Caminho, São Josemaria escreve: 

«'Padre' –  dizia-me aquele rapaz (que será 
feito dele?), bom estudante da Central' –  
pensava no que me disse... que sou filho de 
Deus! E surpreendi-me, pela rua, de corpo 
'emproado' e soberbo por dentro... filho de 
Deus!» 

Aconselhei-o, com segura consciência, 
a fomentar a «soberba».  

A filiação divina é uma realidade 
maravilhosa, que nos indica a verdadeira 
grandeza e é para nós o segredo da 
verdadeira alegria. 
 ___________________________________ 

O Espírito que habita 

em vós 
 

Pelo baptismo tornámo-nos da família 
de Deus. Em nossa alma passou a habitar a 
Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo. 

Ao Paráclito é atribuída a tarefa da 
nossa santificação. 

Temos de deixar-nos conduzir por Ele. 
São Paulo escrevia aos cristãos de Roma    
”Vós não estais sob o domínio da carne mas 
do Espírito, se é que o Espírito de Deus 
habita em vós. Se viverdes segundo a 
carne, morrereis; mas se pelo Espírito 
fizerdes morrer as obras da carne, vivereis” 

Cá na terra podemos viver de duas 
maneiras: ou segundo a nossa natureza 
inclinada para o mal, segundo as nossa más 
inclinações, ou então viver como filhos de 
Deus, guiados pelo Seu Espírito. 

Temos de lutar todos os dias contra as 
nossa tendências desordenadas. Temos de 
estar atentos às inspirações do Espírito 
Santo. Conhecendo os ensinamentos de 
Jesus e da Sua Igreja. Procurando o 
conselho do sacerdote no confessionário. 
Arranjando tempo para a oração, falando e 
ouvindo o Senhor. 

Se vivemos segundo o Espírito também 
o nosso corpo ganhará com isso. Será 
transformado pela graça e ressuscitará um 
dia como Jesus.” Se viverdes segundo a 
carne morrereis; mas se pelo Espírito 
fizerdes morrer as obras da carne, vivereis.  

Aprendamos com Nossa Senhora a 
viver como filhos de Deus, a deixar-nos 
guiar pelo Espírito Santo. Olhemos para o 
Seu Coração Imaculado. A Virgem dizia à 
Lúcia numa das aparições: ”o Meu coração 
será o teu refúgio e o caminho que te 
conduzirá até Deus “. 

Em Julho de 1917 falava da 
consagração ao Imaculado Coração de 
Maria e da devoção dos primeiros sábados, 
que viria pedir. Agora que já comemorámos  
 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 11 – S. Bento (Abade, Padroeiro da Europa); 

Dia 13 – S. Henrique; 

Dia 14 – S. Camilo de Lelis (Presbítero); 

Dia 15 – S. Boaventura (Bispo e Doutor da         

                                                           Igreja); 
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

26 –  Quais são as principais necessida-     
         des dos doentes em fim de vida? 
 

As necessidades dos doentes em fim de 
vida e terminais assentam essencialmente 
no alívio do sofrimento físico e psíquico, 
prestado por uma equipa devidamente 
capacitada, no apoio espiritual e no suporte 
afectivo através da família e amigos. 

A dor física é muito frequente, 
principalmente nas doenças neoplásticas. 
Uma correcta terapêutica da dor torna-se 
necessária e importante para garantir a 
melhor qualidade de vida. No entanto, 
existem vários outros sintomas e todos 
merecem o devido tratamento. 

O sofrimento psíquico não deve ser 
menosprezado. Estes doentes apresentam 
com frequência perturbações depressivas 
que obrigam a uma terapêutica anti-
depressiva e a um adequado apoio 
psicológico. É importante que o doente sinta 
que não está sózinho, sinta que a sua vida 
tem sentido e que tem o apoio de uma 
equipa a tratar dele, o que, juntamente com 
o carinho da família e dos amigos, 
proporciona um precioso auxílio para 
contrariar o sentimento de isolamento e 
insegurança que ocorre com frequência 
nestes casos. 

As necessidades espirituais (comuns a 
crentes e não crentes) e religiosas devem 
ser justamente valorizadas. O apoio que 
permite dar sentido ao sofrimento deve ser 
garantido a estes doentes. 

Fátima, 8 de Março de 2016 

(Nota Pastoral do Conselho Permanente da 
Conferência Episcopal Portuguesa) 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Policía (guarda, vigia) as tuas palavras. 
Evita termos impróprios e anedotas 
demasiado pesadas. 

Lembra-te de que tudo o que dizes 
permanece na tua atmosfera mental, 
atraíndo aqueles que pensam da mesma 
forma e que passarão a formar um círculo 
comum ao teu redor. 

o 1.º centenário das aparições de Fátima 
vale a pena estar mais atentos aos pedidos 
e às promessas de Nossa Senhora.  
___________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pelo Papa Francisco, pastor dado por Deus à         
         sua Igreja, 

  pelos bispos a ele unidos na caridade 
      e por cada uma das dioceses que eles       
         governam, 

  oremos, irmãos. 
 

2 – Pelos cientistas e homens cultos que não crêem       
         em Deus, 
      por aqueles que O procuram mas não O        
         encontram 

  e pelos pequeninos a quem Jesus revela o Pai,  
  oremos, irmãos. 

 

 3 –  Pelos que andam cansados e oprimidos, 
pelos que vivem dominados pelo medo 
e pelos que se deixam conduzir pelo Espírito, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Pelos que exultam de alegria no Senhor, 
pelos que oferecem a Cristo a própria vida 
e pelos que lutam contra o mal que os rodeia, 
oremos, irmãos. 
 

5 –  Pelos que se alimentam do pão que vem do       
          Céu, 

pelos que bendizem o Senhor dia após dia 
e pelos defuntos que na sua vida terrena 
O amaram e serviram, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Bonifácio VIII” 

(1294 – 1303) 
 

Convicto defensor da teocracia, estudou 
em Bolonha, formando-se em Direito 
Canónico e em Direito Civil. Na cidade de 
Roma, reorganizou o sector financeiro do 
papado e iniciou a construção da 
Universidade “La Sapienza”. 

Nas obras “Histórias dos Papas” e 
“História da Igreja”, é descrito como uma 
pessoa com uma personalidade autoritária 
que enfrentava os adversários com sarcas-
mo e dureza, possuindo uma inteligência 
aguda. Era também considerado destemido 
e um homrm dotado de uma grande 
capacidade de trabalho. 

Antes de ser escolhido para ocupar o 
sólido pontifício, desempenou missões em 
França. Ao longo da sua vida eclesiástica, 
teve sempre como principal objectivo 
pacificar a Cristandade e o Sacro Império 
Romano. Foi eleito depois de Celestino V 
ter renunciado ao pontificado. Esta situação 
gerou alguns conflitos entre Celestino V e 
Bonifácio VIII que foi aconselhado a interná-lo.  
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