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 Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 
 

“São Bento XI” 

(1303 - 1304) 

 

São Bento XI empenhou-se em resta-
belecer a paz na Igreja. Aceitou a paz com o 
rei de França, renovando todos os 
privilégios acordados entre ele e a Santa 
Sé, e excomungou Sciarra Colonna e 
Nogaret, culpados do atentado a Bonifácio 
VIII. 

 

“Clemente V” 

(1305 - 1314) 

 

Clemente V ascendeu ao Trono de São 
Pedro após um longo conclave de 11 
meses, realizado em Perúgia.  (continua...) 

____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Os Tesouros do Templo 
 

Muitos judeus que viviam fora das 
fronteiras de Jerusalém, aproveitavam as 
peregrinações a Jerusalém para depositar as 
suas riquezas no Templo. Por isso, o Templo 
era a entidade financeira  mais poderosa do 
Oriente. 

Estes tesouros eram guardados em 
armazéns que ficavam no subsolo do edifício. 

Um antigo documento judeu, chamado “O 
Livro de Cobre”, cita lugares recônditos do 
deserto da Judeia onde deveriam estar as 
riquezas em caso de perigo... mas em nenhum 
deles se encontrou tesouro algum. 
_____________________________________ 

O Senhor apareceu em sonhos a Salomão 
durante a noite e disse-lhe: «Pede o que 
quiseres».                                     (I Rs 3, 5) 

 
  

 

És insubstituível (13) 
 

O mundo da emoção não aceita atos 
heróicos, tais como: “De hoje em diante vou 
acordar bem humurado”; “Daqui para a 
frente vou ser uma pessoa calma”; “De 
agora em diante vou ser uma pessoa feliz, 
com um alto astral e cheio de autoestima”. 

Um grande engano! A meio de segunda-      
-feira, todas essas intenções se evaporam... 
___________________________________ 

Encontrar o sentido  

da vida 
 

No tempo de Jesus não havia bancos 
nem repartições bancárias- Para conservar 
as riquezas usavam-se dois processos: 
depositar as riquezas nos tesourosa do 
Templo de Jerusalém ou guardar jóias e 
pedras preciosas em ânforas de barro 
cuidadosamente seladase enterradas em 
lugar secreto. Com frequência acontecia 
morrerem pessoas sem terem revelado o 
lugar onde tinham escondido o tesouro... É 
esta a situação que descreve o Evangelho 
de hoje. 

A idéia central das duas parábolas: o 
Reino de Deus é como um tesouro 
escondido ou como uma pérola de valor 
incalculável. Se alguém encontrar o tesouro 
ou pérola faz tudo o que for preciso para os 
adquirir. Correrá a comprar a pérola ou o 
campo em que sabe que o tesouro está 
escondido. 

Viver de acordo com o Evangelho tem 
grande valor e dá sentido à vida. Enche-nos 
de alegria e leva-nos a olhara vida com 
esperança; Atitude que deve distinguir quem 
acredita em Jesus. 
___________________________________ 

Agradou ao Senhor esta súplica de 
Salomão.  
                                         (I Rs 3, 10) 

 
 

 

 

 

De Parabéns… 
 

Hoje, Domingo, dia 30 de Julho, 
encontra-se de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, o Sr. Diácono, Dr, 
António Cardoso. O Jornal do Leitor deseja-
lhe muitas felicidades. 

Igualmente amanhã, segunda-feira, dia 
31 de Julho, estará de parabéns a Leitora 
Marta Pinheiro, da Paróquia de Eiríz. 
Também o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Oração 
 

O caminho de Jesus 
está cheio de esperança 
e de olhares postos 
num futuro novo 
que tornaremos diferentes 
com o esforço de todos. 

__________________________________ 

H u m o r 
 
Quanto tempo? 

– TAP Portugal, bom dia… 
– Bom dia! Podia dizer-me por favor 

quanto tempo dura o voo Lisboa-Porto? 
– Só um minuto… 
– Obrigado! – diz o homem e desliga. 

____________________________________________ 

A Fechar 
 

Quem quiser mudar o mundo 
 que se mova primeiro  

(Sócrates) 
____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 
____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 
 

XVII Dom. Comum 
 

Desejamos muitas coisas, porque temos 
muitos projectos na vida. Às vezes, 
manifestamos estes desejos na oração, 
pedindo-os, fazendo promessas para os 
alcançar, e queixamo-nos ao Senhor porque 
nos parece que Ele demora demasiado em 
nos atender. 

No começo do seu reinado, Salomão, 
bem consciente da pouca idade e 
inexperiência, pede a Deus um coração 
compreensivo para distinguir o bem do mal 
e poder governar bem o seu povo. 

Ora, se Deus nos perguntasse a um de 
nós, qual é o nosso maior desejo ou 
aspiração, prometendo dar-nos o que Lhe 
pedíssemos, que Lhe diríamos?  

Pois bem: só escutando com atenção as 
inspirações do Espírito Santo e deixando-        
-nos guiar por Ele seriamos capazes de 
responder rectamente e tomar decisões 
sábias e prudentes, para alcançar a 
felicidade e a santidade. 

Então, agora que escutámos o Espírito 
Santo, a nossa resposta ao Senhor 
provavelmente seria: «Dá-me, Senhor, o 
necessário para Te amar e servir, para amar 
e servir cada pessoa humana. Senhor, não 
permitas que me desvie deste programa de 
vida e obtenha a salvação eterna que a 
todos ofereceis». 

Se escutarmos ou proclamarmos o que 
nos diz a Palavra de Deus neste Domingo, 
saberemos usar de tal modo os bens 
temporais que possamos desde já aderir 
aos bens eternos. Buscaremos decidida-
mente o Reino de Deus, que Jesus compara 
a um tesouro escondido e a uma pérola 
preciosíssima.  

Na verdade, toda a Liturgia deste XVII 
Domingo do Tempo Comum nos ajudará a 
fazer uma escolha acertada para a vida. 
___________________________________9 

 

Dai, portanto, ao vosso servo um 
coração inteligente, para saber distinguir 
o bem do mal; pois, quem poderia 
governar este vosso povo tão 
numeroso?» 

(I Rs 3, 9) 

   
 
 
 
 

1.ª Leitura  (1 Rs 3,5.7-12) 

 

Monição:  
 

Salomão, rei de Israel, é o protótipo do homem 
“sábio”, e um bom exemplo para nós. Consegue 
perceber e escolher o que é importante e que não se 
deixa seduzir e alienar por valores efémeros, quando o 
Senhor lhe ordena que peça o que quiser. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, 5O Senhor apareceu 
em sonhos a Salomão durante a noite e 
disse-lhe: «Pede o que quiseres». 
7Salomão respondeu: «Senhor, meu 
Deus, Vós fizestes reinar o vosso servo 
em lugar do meu pai David e eu sou 
muito novo e não sei como proceder. 
8Este vosso servo está no meio do povo 
escolhido, um povo imenso, inumerável, 
que não se pode contar nem calcular. 
9Dai, portanto, ao vosso servo um 
coração inteligente, para saber distinguir 
o bem do mal; pois, quem poderia 
governar este vosso povo tão 
numeroso?» 10Agradou ao Senhor esta 
súplica de Salomão e disse-lhe: 
11«Porque foi este o teu pedido, e já que 
não pediste longa vida, nem riqueza, nem 
a morte dos teus inimigos, mas 
sabedoria para praticar a justiça, 12vou 
satisfazer o teu desejo. Dou-te um 
coração sábio e esclarecido, como nunca 
houve antes de ti nem haverá depois de 
ti». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta Leitura que vais proclamar faz ouvir as 
três vozes: do Narrador, do Senhor e de 
Salomão.  

Há cesuras que tens de fazer 
obrigatóriamente nas enumerações: "povo 
escolhido”, “um povo imenso”, “inumerável”,  
“longa vida”, “nem riqueza”, “morte dos teus 
inimigos”, “praticar a  justiça".  

Cuidado com a interrogação que o texto 
apresenta: o seu lugar é em "quem poderia 
governar".  
 

Atenção também ao nome Salomão (não é 
“Salmão” nome de peixe) como já se ouviu 
pronunciar. 

Acima de tudo, faz uma boa preparação. 
 

Comentário: 

 

A leitura é tirada do 1° Livro dos Reis, 
cuja figura central dos primeiros capítulos é 
Salomão, o rei sábio (3, 1 – 5, 15), 
construtor (5, 15 – 9, 25) e comerciante (9, 
26–10, 29). A glória de Salomão, em 
especial a sua sabedoria, é-nos 
apresentada aqui como recompensa divina 
para a sua piedade e desprendimento: 
«agradou ao Senhor que Salomão tivesse 
feito este pedido» (v. 10).  

V.5 «Gábaon». Localidade a cerca de 
onze quilómetros a Noroeste de Jerusalém 
(hoje. el-Gib) onde se encontrava o mais 
importante «lugar alto» (santuário situado 
no cimo dum monte). Ver 2 Cron 1, 3.  

V.7 «Sou muito novo e não sei como 
proceder», à letra, sou um menino pequeno 
que não sabe sair nem entrar, isto é, tratar 
de negócios, governar. Sair e entrar é um 
hebraísmo muito corrente, uma forma 
figurada de falar, tirada da vida pastoril, em 
que o pastor mostra a sua capacidade 
saindo e entrando bem como todo o 
rebanho.  
___________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 118, 57.72.76-77.127-128.129-130 (R . 97a 
 

 
Monição: 
 

O rei Salomão fez da observância da Lei de Deus 
o ideal para a sua vida, de tal modo que prefere-a a 
todos os bens. 

Imitemos o seu exemplo, manifestando ao Senhor 
o nosso desejo de fidelidade ao Seu Amor 
 

 
Refrão:   
 

QUANTO AMO, SENHOR, A VOSSA LEI 
 

Senhor, eu disse: A minha herança 
é cumprir as vossas palavras. 
Para mim vale mais a lei da vossa boca 
do que milhões em ouro e prata. 

 
 
  

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  30 de Julho  –  XVII Domingo do Tempo Comum   (Ano A) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Joaquim Martins    Joaquim Mendes    

Avisos Carla Sousa    Jacinta Carneiro    

Admonição         

1.ª Leitura João Miguel Ana Isabel Joana Santos Conceição And. Jorge Moreira Assunção Matos Sónia Ribeiro Beatriz Nunes 

2.ª Leitura Paula Carvalho Lurdes Neto Fernando Neto Manuel Pereira Glória Martins Mónica Gonçalves Alex.Reguenga Isilda Santos 

Oraç.  Fiéis Luís Carlos Joana Gomes Vera Moura Elsa Ferreira Graça Coelho Paula Meireles Luisa Abreu Sofia Santos 

Ação Graças         

Suplente Joaquim Martins    Joaquim Mendes    
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Console-me a vossa bondade, 
segundo a promessa feita ao vosso servo. 
Desçam sobre mim as vossas misericórdias         
     e viverei, 
porque a vossa lei faz as minhas delícias. 
  
Por isso, eu amo os vossos mandamentos, 
mais que o ouro, o ouro mais fino. 
Por isso, eu sigo todos os vossos preceitos 
e detesto todo o caminho da mentira. 
  
São admiráveis as vossas ordens, 
por isso, a minha alma as observa. 
A manifestação das vossas palavras ilumina 
e dá inteligência aos simples. 

_______________________________________ 

2.ª Leitura (Rm 8, 28.30) 

 

Monição:  
 

São Paulo, na Carta aos fiéis de Roma, convida-       
-nos a seguir o caminho ensinado por Jesus. É este o 
valor mais alto, que deve sobrepor-se a todos os outros 
nossos desejos e valores. 
  

Leitura:  
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 28Nós sabemos que Deus 
concorre em tudo para o bem daqueles 
que O amam, dos que são chamados, 
segundo o seu desígnio. 29Porque os que 
Ele de antemão conheceu, também os 
predestinou para serem conformes à 
imagem de seu Filho, a fim de que Ele 
seja o Primogénito de muitos irmãos. 29E 
àqueles que predestinou, também os 
chamou; àqueles que chamou, também 
os justificou; e àqueles que justificou, 
também os glorificou. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não sendo propriamente 
difícil se ler, contém no entanto algumas 
palavras menos fáceis de pronunciar: 
concorre / desígnio / antemão / predestinou 
/ Primogénito / justificou / glorificou / e 
outras. O segredo do sucesso é  ler 
devagar. 

 
Comentário: 
 

Estas breves e incisivas palavras são 
das mais belas sínteses paulinas e estão na 
linha dos ensinamentos centrais de 
Romanos: a confiança mais absoluta em 
Deus, que há-de levar a cabo a obra já 
começada de salvar os seus fiéis. É certo 
que São Paulo admite noutras passagens a  
possibilidade de que estes não se 
venham a salvar; mas, se isso vier a 

suceder, não pode ser por uma falha de 
Deus, mas apenas por uma atitude 
plenamente deliberada do homem 
resgatado. A nossa esperança é firmíssima 
(cf. Rom 5, 5.10), porque temos dentro de 
nós o próprio Espírito Santo, que vem em 
ajuda da nossa fraqueza, intercedendo por 
nós com gemidos inefáveis (cf. Rom 8, 26), 
e Deus Pai ouve esta intercessão, porque 
está plenamente conforme com Ele mesmo 
(v. 27). Além disso, por uma Providência 
amorosíssima, «Deus concorre, em tudo 
para o bem daqueles que O amam» (v. 28), 
o que também corresponde ao aforismo 
popular: «Deus escreve direito por linhas 
tortas». 

V. 29-30 O desígnio salvador de Deus é 
aqui explicitado em cinco etapas (já 
explicitadas noutras passagens): Deus 
«conheceu-nos de antemão», isto é, olhou-
nos com amor; «predestinou-nos para 
sermos conformes à imagem do seu Filho», 
sendo um só com Cristo; «chamou-nos»; 
«justificou-nos»; «glorificou-nos». É certo 
que ainda não estamos na plena posse da 
glória que nos está garantida (cf. vv. 17-18), 
mas a verdade é que já a podemos 
considerar adquirida, dada a nossa íntima 
união a Cristo ressuscitado na sua glória; é 
por isso que os gramáticos consideram esta 
forma verbal do passado – glorificou-nos – 
como um «aoristo proléptico» (são 
frequentes em São Paulo as figuras da 
prolepse).  
___________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(cf Mt 11,25)   
 

Monição: 
 

 Temos de ser humildes e simples como as 
crianças, para que o Senhor nos revele as maravilhas 
do Seu Amor para connosco. 

Aclamemos o Evangelho que nos ensina verdades 
tão consoladoras, cantando aleluia.  
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA!  
 

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque revelastes aos pequeninos 

         os mistérios do reino. 
_______________________________________ 

Evangelho (Mt 13, 44-52) 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus às 
multidões: 44«O reino dos Céus é 
semelhante a um tesouro escondido num 
campo. O homem que o encontrou tornou a 
escondê-lo e ficou tão contente que foi 
vender   tudo   quanto   possuía  e  comprou  

aquele campo. 45O reino dos Céus é 
semelhante a um negociante que procura 
pérolas preciosas. 46Ao encontrar uma de 
grande valor, foi vender tudo quanto 
possuía e comprou essa pérola. 

47O reino dos Céus é semelhante a uma 
rede que, lançada ao mar, apanha toda a 
espécie de peixes. 48Logo que se enche, 
puxam-na para a praia e, sentando-se, 
escolhem os bons para os cestos e o que 
não presta deitam-no fora. 49Assim será no 
fim do mundo: os Anjos sairão a separar os 
maus do meio dos justos 50e a lançá-los na 
fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger 
de dentes. 51Entendestes tudo isto?» Eles 
responderam-Lhe: «Entendemos». 52Disse-
lhes então Jesus: Por isso, todo o escriba 
instruído sobre o Reino dos Céus é 
semelhante a um pai de família que tira do 
seu tesouro coisas novas». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Nesta leitura podemos distinguir três 
unidades: as parábolas do tesouro e da 
pérola (vv. 44-46); a parábola da rede (w. 
47-50); e a conclusão final do discurso das 
parábolas (vv. 51-52). As duas primeiras 
parábolas são equivalentes e a da rede é 
paralela à do trigo e do joio (vv. 36-43).  

V. 44-46 As parábolas do tesouro 
escondido e da pérola deixam ver, antes de 
mais, que o Reino dos Céus é o maior bem 
que o homem pode chegar a conseguir; 
tudo o resto é relativo. Também parece 
significativo que tanto o pobre jornaleiro, 
como o negociante (este rico certamente) 
entregam tudo o que têm para chegarem à 
posse do tão precioso bem almejado. No 
entanto, cada uma das duas parábolas põe 
o acento num aspecto particular do Reino: o 
tesouro foca a abundância dos seus bens; a 
pérola, a sua beleza. Não parece que os 
pormenores em que ambas as parábolas 
divergem sejam didacticamente significa-
tivos, pois devem ser meros pormenores 
narrativos: assim a casualidade da 
descoberta do tesouro e o achado da pérola 
após longa procura; o tesouro está 
escondido e a pérola é apresentada. 
Também não é significativo o facto de que o 
homem que acha o tesouro o esconda, pois 
seria a aprovação dum expediente 
fraudulento; com efeito, o ensinamento da 
parábola não versa sobre isto: o que 
interessa, como lição, é a atitude do homem 
que se desprende de tudo para obter o 
tesouro escondido.  

V. 52 O longo discurso das parábolas 
termina com o elogio do escriba cristão, que 
se faz discípulo: «o escriba instruído sobre o 
Reino  dos  Céus». Este,  como  um  senhor  
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endinheirado, «tira do seu tesouro coisas 
novas e velhas», isto é, administra toda a 
riqueza da Antiga Aliança (que Cristo não 
rejeitou: cf. Mt 5, 17) e toda a riqueza da 
novidade evangélica. O discípulo de Cristo 
não possui só para si a riqueza do tesouro 
do Evangelho, mas tira do seu tesouro, para 
tornar os homens, seus irmãos, partici-
pantes de tão grande bem. 
___________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pela Igreja santa de Deus e pela sua       
           unidade, 

 pela nossa Igreja particular e pela sua     
      santidade, 

   pelos ministros que a servem e por todos      
       os seus fiéis, 
 oremos ao Senhor. 

 
2 – Pelos que têm de julgar e pelos que são      
           julgados, 

 pelos que procuram mas não encontram, 
 pelos que estão alegres e pelos que       
      choram, 
 oremos ao Senhor. 

 
3 – Por aqueles que têm fé e pelos       
           descrentes, 

 pelos que fazem do Senhor o seu tesouro 
 e por todos os que O negam e ofendem, 
 oremos ao Senhor. 

 
4 – Pelos que estudam e pelos que ensinam, 

  pelos avós, pelos pais e pelos filhos, 
  pelos jovens, os adolescentes e as          
       crianças, 
  oremos ao Senhor. 

 
5 – Por nós próprios e pelos outros      
           baptizados, 

 pelos leitores que proclamam a palavra de        
      Deus 
 e pelos fiéis que a escutam e se        
      convertem, 
 oremos ao Senhor.  

_______________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 31 – S. Inácio de Loiola (Presbítero);      
Dia 01 – S. Afonso Maria de Ligório (Bispo         

                                                       e Doutor da Igreja); 
Dia 02 – S. Eusébio de Vercelas (Bispo); 

            – S. Pedro Juliano Eymard                 
                                                     (Presbítero); 

Dia 04 – S. João Maria Vianney (Presbítero);      
Dia 05 – Dedicação da Basílica de Santa       
                                                 Maria Maior. 
___________________________________ 

 

«O reino dos Céus é 
semelhante a um tesouro 
escondido num campo. 
                                                                (Mt 13, 44) 

tinho a São João Bosco, no dia de anos, 
fazendo um pedido: “Ajude-me a ser santo!” 
Encontraram junto ao coração de santa 
Teresa um papelinho que dizia: “Nada te 
preocupe, nada te apoquente. Se Deus está 
contigo, nada falta. Deus só, basta.” 

Instrutiva também é a história do filho de 
Bramante. Ele vestiu-o de príncipe e 
mandou-o entregar ao Papa Júlio II a planta 
da Basílica de São Pedro. O Papa 
examinou-a, gostou do trabalho e foi buscar 
um cofre de moedas de ouro. Colocou-o 
sobre uma mesa e ordenou ao pequenito: 
“Mete a mão e leva as que quiseres!” 

Respondeu a criança: “Santo Padre, 
metei antes a vossa mão, porque é maior e 
pode tirar mais moedas.” Deixemos também 
que Deus escolha o que é bem para nós- 
___________________________________ 

Agrademos ao Senhor 
 

«Agradou ao Senhor esta súplica de 
Salomão.» 

Salomão pede ao Senhor luz para 
governar bem o Povo de Deus. É novo, 
inexperiente e a responsabilidade é grande. 
Salomão não pensa na riqueza nem na 
glória pessoal. Quer somente desempenhar-
-se bem da tarefa que o Senhor lhe confiou: 
governar bem o Povo de Deus. 

Neste seu desejo — que agradou ao 
Senhor — está resumida a vontade de Deus 
a nosso respeito: a santificação pelo 
trabalho ordinário e o apostolado. Tratava-       
-se de ajudar todo um Povo a caminhar na 
fidelidade ao Senhor.  

Que todas as nossas orações de 
petição agradem ao Senhor. E para que isto 
aconteça, é necessário querer o que Deus 
quer a nosso respeito em cada momento da 
vida. 
___________________________________ 

E se os políticos... 
 

E se os políticos, os políticos de 
Portugal – Ministros, Secretários de Estado, 
Deputados, Detentores de Cargos Públicos, 
Presidentes de Câmara e de Junta de 
Freguesia –  lessem e meditassem de forma 
honesta e sincera nesta Primeira Leitura 
tirada do Primeiro Livro dos Reis? ... como 
seria bom para nós cidadãos e para eles 
políticos também! 
___________________________________ 

O reino dos Céus é semelhante a 
um negociante que procura pérolas 
preciosas. Ao encontrar uma de 
grande valor, foi vender tudo quanto 
possuía e comprou essa pérola. 

 

                                                (Mt 13, 45-46) 

  
 

 

Os nossos desejos 
 

«O Senhor apareceu em sonhos a 
Salomão durante a noite e disse-lhe: “Pede 
o que quiseres”.» 

Se o Senhor nos fizesse a mesma 
proposta que dirigiu a Salomão, teríamos 
muita dificuldade em escolher, quer para 
nós, quer para os nossos.  

Vivemos num ambiente em que as 
pessoas têm dificuldade em querer por 
muito tempo a mesma coisa. Fazemos 
lembrar uma criança num supermercado de 
brinquedos: o seguinte faz esquecer o 
primeiro. Vive-se de sensações imediatas, 
sem raízes na vida: futebol, um bom 
almoço, uma festa que nos deixe brilhar, 
mesmo a propósito duma Primeira 
Comunhão ou Casamento. (Por vezes 
aparecem pessoas na TV a falar sobre um 
prémio que lhes saiu. Quando lhe 
perguntam o que vão fazer ao dinheiro não 
há, em regra, lembranças dos carenciados. 
Projecta-se uma viagem, uma boa casa, 
etc.) 

Um pista para o nosso exame de 
consciência poderá ser esta: “Quais são os 
pedidos das nossas promessas?” 

Salomão não pediu riqueza, longa vida, 
nem vitórias sobre os inimigos. Começa a 
resposta com um acto de humildade: “sou 
novo e inexperiente”. Pede ao Senhor que o 
ajude a santificar-se com o trabalho que lhe 
foi entregue: governar o Povo de Deus. 

Para nós pode concretizar-se na 
santidade pessoal segundo a vocação que 
recebemos: com a família, o trabalho 
profissional, a ajuda aos outros: “um 
coração inteligente para saber distinguir o 
bem do mal” 
___________________________________ 

O que mais nos interessa 
 

«Salomão respondeu: “Senhor, meu 
Deus, [...] Dai, portanto, ao vosso servo um 
coração inteligente, para saber distinguir o 
bem do mal; pois, quem poderia governar 
este vosso povo tão numeroso?”» 

O Senhor diz-nos: «Procurai primeiro o 
Reino de Deus e tudo o mais vos será dado 
por acréscimo.» Noutra altura esclarece-            
-nos: «O Reino de Deus está dentro de 
nós.» 

São Tomás escreveu o Ofício e Missa 
da solenidade do Corpo de Deus. O Senhor 
apareceu-lhe disse-lhe: “Tomás, escreveste 
bem acerca de Mim. Que prémio desejas 
por isso?”   

Tomás respondeu sem hesitar: Senhor, 
quero-Te somente a Ti.” 

São Domingos Sávio escreveu um bilhe-  
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