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dação comemorativa em peças de joalharia 
ou em outros objectos, tendo presente que 
para tal modo de proceder não podem ser 
adotadas razões de ordem higiénica, social 
ou económica a motivar a escolha da 
cremação. 

                                 (continua ...)  

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. 
____________________________________________ 

 Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Clemente V” 

(1305 - 1314) 

 
O anarquismo que se vivia em Roma, 

devido essencialmente aos antagonismos 
entre os Colonna e os Orsini, levou a que o 
Papa não ficasse ali, como era habitual. 
Entre 1305 e 1309, residiu em diferentes 
locais de Bordéus, Poitiers e Toulouse, 
acabando por fixar residência em Avinhão, 
perto da confluência do Ródano e do 
Durance. 

Isto contribuiu para que ficasse à mercê 
de Filipe IV de França, que pretendia uma 
monarquia francesa e universal e a 
humilhação do Papa Bonifácio VIII, acusado 
de blasfémia. 

Este Papa, que também favoreceu os 
seus familiares e possuía ele próprio um 
vasto património, teve um papel muito 
importante no desenvolvimento das univer-
sidades, tendo, entre outros factos 
meritórios, criado a universidade de 
Perúgia, a cadeira de línguas asiáticas em 
Paris e permitido a transferência da 
Universidade de Lisboa para Coimbra. 

Deixou notável herança ao Direito 
Canónico, com  as  decretais  estabelecidas  

no Concílio de Viena e que ficaram 
conhecidas como Clementinas, passando a 
integrar o Corpus iuris canonici. 
____________________________________________ 

És insubstituível (16) 
 

No entanto, muitos não conseguem 
sentir o prazer de viver. Andam 
desanimados e ansiosos. Por isso dizem:  
“A felicidade não existe. É apenas um sonho 
de homens que não acordam.” Estas 
pessoas sentem-se sem forças para superar 
os seus pensamentos negativos e para 
vencer as batalhas do dia-a-dia. Algumas 
delas, apesar de não terem problemas 
exteriores, também perderam o sentido da 
vida.  
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Tiro e Sidónia 
 

Tiro e Sidónia são duas cidades fenícias 
da costa mediterrânica, a norte de Israel. 
Tiro encontra-se numa ilha rochosa e o seu 
nome significa “penhasco”. Sidónia está 
conotada com a sua importanta actividade 
piscatória. Será nestas cidades que Jesus 
proclamará que a salvação è universal. 

 

Baal e Astarté 
 

A mulher que recorre a Jesus nem é de 
raça nem da religião judaica. É uma mulher 
pagã. Provavelmente adorava as divindades 
da sua religião: Baal, Deus da natureza e 
Astarté (divindade lunar) associada à 
fecundidade. Mas acredita em Jesus e 
confia n’Ele. 
____________________________________________ 

Visita-nos, em: 
www.paroquiascesf.com 

 

De Parabéns... 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a Leitora Glória Neto, 
da Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira, amanhã, segunda-feira, dia 21 de 
Agosto. 

O Jornal do Leitor deseja à Glória 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

     A cada um de nós compete uma tarefa 
específica, na difusão do bem. Ergue-te 
para trabalhar, porque as tarefas são 
importantes, e são poucos os que têm 
consciência delas. Ajuda o mundo, para que 
o mundo possa ajudar-te. Estende os teus 
braços eficientes no cultivo do Bem, para 
que, quando os recolheres, venham cheios 
de frutos abençoados de felicidade e amor. 
____________________________________________ 

Para Rir 
O Máximo 

O que é o máximo para um peixe? 
– Tomar um duche! 

____________________________________________ 

H u m o r 
No Metro, o Hugo está sentado em 

frente a uma senhora de idade e a mascar 
uma pastilha elástica. Passado um bocado, 
a senhora diz-lhe:  

– Fala um pouco mais alto, rapaz, que 
eu sou surda... 
____________________________________________ 

A Fechar 
È detestável a avareza espiritual dos 

que, sabendo alguma coisa, não procuram a 
transmissão desses conhecimentos.  

                                          (Miguel de Unamuno) 

XX Dom. Comum 
 
No evangelho de hoje Jesus apresenta-       

-nos o exemplo bonito da cananeia, que é 
para nós lição de fé e de oração humilde. 

Vamos aprender com ela, para viver 
bem este encontro com o Senhor e pedir-             
-Lhe hoje de modo particular pelos 
emigrantes que nesta época do ano 
abundam entre nós, de visita às suas terras 
e seus familiares.  

Então neste 20.º Domingo do Tempo 
Comum, a liturgia da Palavra leva-nos a 
perceber que, muitas vezes, nós somos 
muito fechados e levantamos barreiras 
impedindo que outros, por causa das 
nossas atitudes, se aproximem do Senhor. 

Ora, ao ouvirmos o Evangelho 
compreenderemos que a comunidade cristã 
deve ser universal, católica, isto é, disposta 
a acolher qualquer ser humano que deseje 
a salvação. 

Pensemos na nossa atitude para com 
os outros: se tem sido de acolhimento ou de 
antipatia e oposição para com eles.  

E então depois de reflectirmos, sejamos 
capazes de pedir perdão ao Senhor se 
porventura tivermos caído nesta postura ou 
noutras que levem ao distanciamento da 
salvação oferecida pelo Senhor. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Is 56, 1.6-7) 
 

Monição:  
 

O profeta Isaías lembra que a salvação é para 
todos os povos e a Igreja está aberta a todos os 
homens. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Eis o que diz o Senhor: «Respeitai o 
direito, praticai a justiça, porque a minha 
salvação está perto e a minha justiça não 
tardará a manifestar-se. 6Quanto aos 
estrangeiros que desejam unir-se ao 
Senhor para O servirem, para amarem o 
seu nome e serem seus servos, se 
guardarem o sábado,  sem o profanarem,  
 
 
 
 

se forem fiéis à minha aliança, 7hei-de 
conduzi-los ao meu santo monte, hei-de 
enchê-los de alegria na minha casa de 
oração. Os seus holocaustos e os seus 
sacrifícios serão aceites no meu altar, 
porque a minha casa será chamada casa 
de oração para todos os povos».  
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é difícil. Ela pede um tom, de 
convicção, de autoridade. 

Entretanto, exercita as palavras: manifestar-       
-se / profanarem / conduzi-los / enche-los / 
holocaustos / e outras. 
 

Comentário: 
  

O profeta fala-nos do convite amoroso 
que Deus faz a todos os homens para 
pertencerem ao seu Povo. Ele quer 
verdadeiramente a salvação de todos os 
povos. Este belo texto, com que se inicia o 
«Terceiro Isaías», fala-nos da admissão dos 
estrangeiros dentro da comunidade judaica, 
mas com a condição de que se sujeitem à 
observância da Lei, no referente às práticas 
cultuais; esses viriam a ser os prosélitos. 
Esta visão universalista – «a minha casa 
será chamada casa de oração para todos os 
povos» – prepara a catolicidade da Igreja de 
Cristo, mas ainda fica muito longe dela, ao 
mover-se dentro do âmbito do povo antigo 
de Deus, balizado pelo culto e pelas 
práticas judaicas.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 66 (67), 2-3.5.6.8 (R. 4) 

 

Monição:  
 

O salmo canta o senhorio de Deus sobre todos os 
povos, animando-os a todos a louvar ao Senhor. 
  

Refrão:        
 

LOUVADO SEJAIS, SENHOR, 
PELOS POVOS DE TODA A TERRA. 
  
Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 
Na terra se conhecerão os vossos caminhos 
e entre os povos a vossa salvação. 
  

 

Alegrem-se e exultem as nações, 
porque julgais os povos com justiça 
e governais as nações sobre a terra. 
  
Os povos Vos louvem, ó Deus, 
todos os povos Vos louvem. 
Deus nos dê a sua bênção 
e chegue o seu temor aos confins da terra. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  
(Rm 11, 13-15.29-32) 

 
 

Monição: 
 

Deus chamou os judeus e os pagãos à fé. Os 
pagãos acolheram com mais entusiasmo o Evangelho. 
Tantos povos novos dão hoje exemplo aos de antiga 
cristandade, que estão amortecidos na sua fé. 
 

Leitura:  

 
Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 13É a vós, os gentios, que eu 
falo: Enquanto eu for Apóstolo dos 
gentios, procurarei prestigiar o meu 
ministério 14a ver se provoco o ciúme 
dos homens da minha raça e salvo 
alguns deles. 15Porque, se da sua 
rejeição resultou a reconciliação do 
mundo, o que será a sua reintegração 
senão uma ressurreição de entre os 
mortos? 29Porque os dons e o 
chamamento de Deus são irrevogáveis. 
30Vós fostes outrora desobedientes a 
Deus e agora alcançastes misericórdia, 
devido à desobediência dos judeus. 
31Assim também eles desobedeceram 
agora, devido à misericórdia que 
alcançastes, para que, por sua vez, 
também eles alcancem agora 
misericórdia. 32Efectivamente, Deus 
encerrou a todos na desobediência, para 
usar de misericórdia para com todos. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

Porque Deus só quer o bem dos seus 
filhos, não se deixa vencer pelas nossas 
misérias.   Até  se  serve  delas,  por  vezes,  
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para que nos resolvamos a voltar aos 
caminhos do seu amor, beneficiando da sua 
Misericórdia. É nesta ordem de ideias que 
se move São Paulo ao afirmar que a 
infidelidade de Israel não será definitiva. 

V. 13-14 «Os gentios». A maior parte 
dos cristãos de Roma, na altura da 
redacção da carta, isto é, pelo ano 57, 
seriam procedentes da gentilidade. São 
Paulo diz que, com a sua missão de trazer 
ao Reino de Deus os gentios, espera 
provocar a emulação dos judeus que, ao 
verem os frutos do Evangelho no mundo 
pagão, se sentirão atraídos para dele virem 
a participar.  

V, 15 O Apóstolo futura os maiores bens 
de salvação com essa conversão dos 
judeus; será como um regresso à vida de 
muitos mortos. Hoje não se interpreta esta 
passagem no sentido de que a conversão 
dos judeus seja um sinal do fim do mundo; 
com efeito, «um regresso de mortos à vida» 
não indica a ressurreição final, mas 
simplesmente a vinda do povo judeu à fé e 
à vida em Cristo. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(cf Mt 4, 2) 
 

Monição:  
 

A fé da cananeia anima-nos a ouvir com 
entusiasmo a Jesus, que está aqui junto de nós, com o 
mesmo poder de há dois mil anos. 

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
   

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

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 15, 21-28) 

 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

21Naquele tempo, Jesus retirou-Se para os lados 
de Tiro e Sidónia. 22Então, uma mulher cananeia, vinda 
daqueles arredores, começou a gritar: «Senhor, Filho 
de David, tem compaixão de mim. Minha filha está 
cruelmente atormentada por um demónio». 23Mas 
Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos 
aproximaram-se e pediram-Lhe: «Atende-a, porque ela 
vem a gritar atrás de nós». 24Jesus respondeu: «Não fui 
enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel». 
25Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele, dizendo: 
«Socorre-me, Senhor». 26Ele respondeu: «Não é justo 
que se tome o pão dos filhos para o lançar aos 
cachorrinhos». 27Mas ela replicou: «É verdade, Senhor; 
mas também os cachorrinhos comem das migalhas 
que caem da mesa de seus donos». 28Então Jesus 
respondeu-lhe: «Mulher, é grande a tua fé. Faça-se 
como desejas». E, a partir daquele momento, a sua 
filha ficou curada. 

 
Palavra da Salvação. 

 

Comentário: 

 
Este episódio da mulher cananeia 

também aparece contado em Marcos (Mc 7, 
24-30), que a chama siro-fenícia e que tem 
o cuidado de não incluir o v. 24 de Mt – 
«não fui enviado senão às ovelhas perdidas 
da casa de Israel» –, que lhe constaria da 
tradição, mas que era demasiado duro para 
os seus destinatários imediatos, os cristãos 
de Roma, na maioria de origem gentílica. 
Jesus vem para todos os homens, mas 
estava nos seus planos pregar directamente 
apenas aos judeus. Caberia aos Apóstolos 
virem a evangelizar gentios (cf. Mt 28, 19-
20). 

V. 21 «Tiro e Sidon»: cidades da costa 
fenícia, que hoje pertencem ao Líbano. O 
facto de que ficavam fora da jurisdição de 
Herodes Antipas, justifica que Jesus 
estivesse ali mais tranquilo e pudesse 
cuidar mais intensamente a formação dos 
seus discípulos.  

V. 22-27 A fé desta mulher é descrita de 
modo impressionante: não desiste apesar 
de se tornar maçadora (v. 22-23) e de se 
reconhecer indigna (vv. 24-26); persevera e 
alcança o que pede (vv. 27-28). As 
negativas de Jesus revelam uma dureza e 
desinteresse apenas aparentes, que são a 
ocasião de se pôr à prova a fé vibrante e 
humilde daquela pobre mãe aflita.       

Registamos o comentário do Santo Cura 
de Ars: «Muitas vezes o Senhor não nos 
concede logo o que Lhe pedimos. (…) Esse 
atraso não é uma recusa, mas uma prova 
que nos dispõe para recebermos mais 
abundantemente o que Lhe pedimos». 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
 
1 – Pela Bispo António que o Senhor nos concedeu, 

pelos presbíteros, diáconos e catequistas, 
e por todos os servidores da nossa Diocese, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos povos da terra e seus governos, 

pelos estrangeiros que vivem entre nós 
e pelos desprezados e infelizes, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pelos que não têm casa, nem família, nem carinho, 

pelos que procuram trabalho e não encontram 
e pelas vítimas das injustiças e maldades, 
oremos, irmãos. 
 

4 – Pelas mães que pedem a Deus que as socorra, 
por aquelas que perderam toda a esperança, 
pelos pobres, pelos órfãos e pelas viúvas, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Por nós próprios que celebramos a nossa fé, 

por aqueles que a perderam ou a abandonaram 
e pelos que louvam a Deus com suas obras, 
oremos, irmãos. 

 

  Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 21 – S. Pio X  (Papa);       
Dia 22 – Virgem Santa Maria, Rainha 

Dia 23 – S. Rosa de Lima (Virgem); 

Dia 24 – S. Bartolomeu (Apóstolo);      
Dia 25 – S. Luís de França 
           – S. José de Calasanz (Presbítero);      
____________________________________________ 

Mulher é grande a tua fé 
 

Esta cena do Evangelho mostra-nos a fé 
daquela mulher pagã, vizinha de Israel. 
Jesus escuta os seus pedidos e exclama 
admirado : –  mulher, é grande a tua fé. 

Hoje muitos povos do mundo, onde o 
cristianismo é minoria, estão a dar lições de 
fé aos países de antiga cristandade, com 
uma vida cristã mortiça. Países do terceiro 
mundo têm os seminários a abarrotar, 
enquanto os da Europa cristã estão, em 
muitos casos, às moscas.  

Países como a China, onde os cristãos 
fiéis ao Papa são perseguidos, vão 
crescendo rapidamente em número de 
baptizados e vencendo heroicamente as 
dificuldades, enquanto em Portugal os 
católicos se vão desleixando mais na prática 
dominical.  

Hoje vamos alargar os nossos 
horizontes ao mundo inteiro. Temos de 
sentir as alegrias da fé católica, aberta a 
todos os homens, a todas as línguas, a 
todas as raças.  

O santo Padre, o Papa Francisco, 
anima-nos na Exort. Apost. A alegria do 
Evangelho.: “A Alegria do Evangelho enche 
o coração e a vida inteira daqueles que se 
encontram com Jesus. Quantos se deixam 
salvar por Ele são libertados do pecado, da 
tristeza, do vazio interior, do isolamento. 
Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a 
alegria… 

O grande risco do mundo actual, com a 
sua múltipla e avassaladora oferta de 
consumo, é uma tristeza individualista que 
brota do coração comodista e mesquinho, 
da busca desordenada de prazeres 
superficiais, da consciência isolada. Quando 
a vida interior se fecha nos próprios 
interesses, deixa de haver espaço para os 
outros, já não entram os pobres, já não se 
ouve a voz de Deus, já não se goza da doce 
alegria do seu amor, nem fervilha o 
entusiasmo de fazer o bem. 

 Temos de sentir a responsabilidade 
pela salvação de todos. E a coragem de 
aprender com os irmãos de outros países, 
que não tendo as riquezas materiais nem as 
de tantas tradições cristãs como nós, são 
mais  generosos  e  sacrificados  ao  viver  a  
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novidade do Evangelho. 
E a fé, como na cananeia, há-de levar-      

-nos a confiar em tudo em Jesus, aceitando 
sem discutir o que nos ensina através da 
Sua Igreja. Há-de levar-nos a rezar com 
insistência, alcançando para nós e para o 
mundo as graças que necessitamos.  

À medida que vai aumentando o 
dinheiro pode vir a tentação de pensar que 
já nem precisamos de Deus ou que as 
comodidades nos podem alcançar a 
felicidade. Isto pode acontecer com os 
emigrantes. E pode acontecer com todos 
nós. É o perigo da abundância, com graves 
consequências para a fé. E para todas as 
civilizações ao longo dos séculos, pois lhes 
acarretou a corrupção e a destruição.  

Em Fátima, há cem anos, a Virgem 
insistiu na oração e na mortificação, como 
elementos fundamentais para a renovação 
da nossa vida, para essa conversão 
contínua que leva a seguir fielmente a 
vontade de Deus e permite alcançar a 
santidade. 

Essa oração atrai as graças de Deus 
para nós e para os outros e evita as 
desgraças que pairam sobre a Humanidade 
e que estão ligadas com os pecados dos 
homens. 

Através da Virgem, pelo terço diário, 
como Ela pediu, refugiando-nos em Seu 
Coração Imaculado alcançamos de Deus o 
perdão e a paz para nós e para o mundo.  

A cananeia pedia a Jesus que libertasse 
a sua filha do demónio. Como ela tantos 
pais de hoje têm de rezar com persistência 
que nada faça desanimar, para que os seus 
filhos se libertem de Satanás e a sua 
perseverança pelos caminhos do bem. 
Como fez Santa Mónica com seu filho 
Agostinho, que dentro de dias (dia 28) a 
Igreja vai recordar. Andou dezoito anos a 
rezar e a chorar por ele. E, como à 
cananeia, Jesus escutou-a, dando 
imensamente mais que o que ela pedia. 
____________________________________________ 

 Agora alcançastes 

misericórdia 
 

São Paulo lembra aos pagãos os seus 
descaminhos antes do baptismo e como 
agora alcançaram misericórdia.  

Lembra-nos também a nós as riquezas 
da nossa fé. Interessa melhorar a vida 
económica? Sem dúvida. Os nossos 
emigrantes fizeram tantos sacrifícios 
mourejando por outras terras. Mas não 
devem esquecer que o tesouro maior que 
têm não é o dinheiro. É a sua fé católica que 
dá sentido à vida, que dá alegria e força no 
meio das dificuldades da vida e que dá a 
garantia da felicidade no céu.  
 
  

 
 

tantos que continuam à procura de Cristo 
sem o saber. 

É este exemplo que nos deixaram os 
santos. Também os do nosso tempo: São 
Josemaria, São Pio de Pietralcina, a beata 
Teresa de Calcutá, ou São João Paulo II. 
Em 25 anos do pontificado deste papa os 
católicos aumentaram no mundo mais de 38 
por cento. 

Os emigrantes têm uma missão 
fundamental neste testemunho nos países 
onde trabalham. E todos temos esta missão 
junto dos emigrantes e turistas que vêm até 
nós. 

Contam de Gustavo Doré, famoso pintor 
francês, que ilustrou muitas cenas da Bíblia, 
que um dia fez uma viagem ao estrangeiro. 
Numa cidade pediram-lhe os documentos 
mas não os encontrou. Levaram-no então 
às autoridades, a quem declarou: 

– Eu sou Gustavo Doré, pintor de Paris. 
– Como podemos sabê-lo? 
– Dêem-me cinco minutos... 
Pegou num papel e, através da janela, 

começou a desenhar a igreja e a praça em 
frente. O chefe da polícia exclamou: 

– Cavalheiro, não há dúvida da sua 
identidade. 

É pelas obras que temos de mostrar que 
somos de Cristo e atrair a Ele os que nos 
rodeiam. 

Os emigrantes têm uma missão 
fundamental neste testemunho nos países 
onde trabalham. E todos temos esta missão 
junto dos emigrantes que vêm até nós. 

João Paulo II falou repetidamente da 
nova evangelização da Europa, que hoje 
volta a cobrir-se com as trevas do 
paganismo, mais agressivo que no tempo 
dos Apóstolos.  

Nos Actos dos Apóstolos São Lucas 
conta-nos como o Espírito Santo guiou os 
passos de São Paulo para trazer o 
Evangelho à Europa. 

É verdade que logo encontrou a 
perseguição, mas esta não o fez esmorecer. 
(Cf Act 16, 8-40 ) 

Temos de aprender com Paulo esta 
ânsia de comunicar a riqueza da nossa fé 
aos que nos rodeiam. Sem que nada possa 
desanimar-nos.  
____________________________________________ 

Sepultura dos defuntos 

ou conservação das 

cinzas da cremação (7) 
 

Para evitar qualquer tipo de equívoco 
panteísta, naturalista ou niilista, não seja 
permitida a dispersão das cinzas no ar, na 
terra ou na água ou, ainda, em qualquer 
outro lugar. Exclui-se, ainda a conservação 
das cinzas cremadas sob a forma de  recor- 
  

 

É esse tesouro que têm de procurar 
antes de mais para seus filhos, cuidando a 
sério a sua formação cristã. Mandando-os à 
catequese e ensinando-os em casa, em 
primeiro lugar com o seu exemplo de vida.  

A fé vive-se em ir à missa cada 
domingo, sem nos desculparmos com 
trabalhos, com passeios, com distâncias. A 
prática dominical é fundamental para 
alimentar a nossa fé e a nossa vida cristã. 
Em muitos lugares os católicos tornaram-se 
mais descuidados. Tantos pais são 
desleixados em mandar os seus filhos à 
missa durante as férias de verão.  

É motivo para nos examinarmos e para 
ajudar os que vivem a nosso lado, 
sobretudo da nossa família. O povo diz que 
vale mais a quem Deus ajuda que quem 
muito madruga. E tem razão. 

Vivamos melhor o nosso domingo. Para 
muitos hoje o domingo já não é o dia do 
Senhor. É até, por desgraça, o dia em que 
se ofende mais a Deus. Vale a pena reagir e 
organizar-se para que seja dia de descanso 
e descanso junto do nosso Pai Deus. Para 
que seja dia de oração e formação cristã. 
Para que seja dia da família e para ajudar 
os que mais necessitam. 

A nossa fé vive-se em pequenos 
pormenores tradicionais entre os cristãos: 
um quadro da Virgem e um crucifixo, em 
lugar de honra em nossas casas, presidindo 
à nossa vida de família. Um medalha de 
Nossa Senhora ou uma cruz ao peito e não 
um chifre ou uma ferradura. Alguns com 
vergonha de parecer cristãos acabam por 
fazer figura de idiotas, porque a superstição 
é a pior das idiotices. 

Sejamos portadores de Cristo para os 
que nos rodeiam, lá fora na emigração ou 
no turismo. Cá dentro, em nossa vida de 
cada dia. Que os outros, ao ver-nos, sintam 
a atracção para a figura amável de Jesus 
Cristo, porque O vêem reflectido no 
exemplo do nosso trabalho bem feito, em 
nossa bondade para com todos a começar 
pelos de casa, e pela nossa alegria e 
optimismo.  

Aconteceu assim com os primeiros 
cristãos: ao receberem o baptismo já não 
iam aos espectáculos degradantes dos 
pagãos, levavam uma vida limpa no meio da 
imoralidade reinante como agora. Amavam-         
-se uns aos outros, com um amor que 
assombrava os que os rodeavam, ao ponto 
de exclamarem, como nos conta um escritor 
do século II:- vede como eles se amam! 
Quando eram condenados ao martírio iam a 
cantar para a arena, espantando os pagãos 
embrutecidos pela crueldade dos 
espectáculos. 

É este exemplo que o mundo espera 
dos cristãos de hoje e que  há-de atrair à  fé 
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