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O Senhor da vinha 

(enviou o seu filho) 

 
O povo de Israel herdou dos antigos 

habitantes de Canaã o cultivo do vinho. O 
solo e o clima favoreciam a cultura da 
videira. Entre os restos arqueológicos das 
antigas cidades cananeias existem os 
lagares. O vinho ajudava-os a completar as 
calorias da sua dieta alimentar e servia de 
desinfectante. Por este motivo cuidavam da 
vinha com todo o interesse, A vinha foi tão 
importante que passou a simbolizar o povo 
de Israel. E Deus foi descrito como o melhor 
dos vinhateiros. O vinho seria um elemento 
fundamental do tempo messiânico. 

Na parábola de hoje, a vinha é o povo 
de Israel. O proprietário é Deus. Os maus 
vinhateiros são os chefes religiosos e 
políticos que o povo teve. Os mensageiros 
são os Profetas. Jesus de Nazaré é o filho... 
a quem mataram numa cruz. 

Como os dirigentes religiosos do povo 
de Israel não quiseram ser fiéis, Deus 
convoca pessoas de todas as raças e 
culturas para que façam frutificar a vinha 
que é o mundo. 
____________________________________________ 

Palavras e expressões 

“Gatos Pingados” 
 

Significado: Tem sentido depreciativo 
usando-se para referir uma suposta 
inferioridade (numérica ou institucional), 
insignificância ou irrelevância. 
 

Origem: Esta expressão remonta a uma 
tortura procedente do Japão que consistia 
em pingar óleo a ferver em cima de pessoas 
ou animais, especialmente gatos. Existem 
várias narrativas ambientais na Ásia que 
mostram pessoas  com os pés mergulhados 

num caldeirão de óleo quente. Como o 
suplício tinha uma assistência reduzida, tal 
era a crueldade, a expressão “gatos 
pingados” passou a denominar pequena 
assistência sem entusiasmos ou curiosidade 
para qualquer evento. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (23) 
 

Seria mais fácil ganhar dezenas de 
Óscares de melhor ator ou atriz. Tu foste 
surpreendente! Sinto-me honrado por têr-te 
como Leitor. Mas não foi cada ser humano 
um vencedor? Sim! Contudo, esta é a tua 
biografia. Apenas alguém com uma força 
descomunal como a tua poderia vencer uma 
corrida com milhões de concorrentes a 
pisar-te, a pressionar-te, a ultrapassar-te. 

 

       (Continua no Jornal 474 publicação (24) 
_______________________________________ 

Sabias que… 
 

O cuidado das vinhas 
 

O povo de Israel cuidava com esmero 
das suas vinhas.  Construíam uma vedação 
para a proteger dos animais e dos intrusos, 
e construíam uma torre no campo para 
vigiar de cima dela os vinhedos. 

Estas torres mediam cinco metros de 
altura, tinham o espaço vazio no seu interior 
que constituía um abrigo e um armazém 
para guardar os instrumentos de trabalho. 
Durante a vindima, o dono vivia nesta torre. 

O cuidado das vinhas estava tão 
arreigado que se converteu num símbolo 
religioso: Deus tinha mimado o seu povo, da 
mesma maneira que um camponês diligente 
e trabalhador trata da sua vinha. 
____________________________________________  

Quando chegou a época das colhei-
tas, mandou os seus servos aos 
vinhateiros para receber os frutos (Mt 21, 34) 

Papa Francisco 
(Direitos humanos) 

 

Os direitos humanos não são violados 
apenas pelo terrorismo, pela repressão ou 
pelo assassínio, mas também pelas 
estruturas económicas injustas que criam 
tremendas desigualdades. 

                                         (The Guardian. 13-03-2013) 

___________________________________________

Eu aprendi... 

Que debaixo da “casca grossa” existe 
uma pessoa que deseja ser apreciada e 
amada, mas não se sabe manifestar. 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

O Samuel está a contar as façanhas do 
seu cão à Vanessa e ao Jorge: 

– O meu cão é fantástico! No outro dia, 
fui com os meus pais dar um passeio pelo 
bosque e perdi-me. Pois querem acreditar 
que ele me encontrou apenas pelo faro!           
É fantástico, não acham?! 

– O que eu acho – diz o Jorge com 
honestidade – é que devias pensar 
seriamente em tomar um banho! 
____________________________________________ 

A Fechar:  (Necessário) 
 

Toda a coisa necessária 
é, por natureza, aborrecida. 

                                                 (Aristóteles) 

____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 
se Deus quiser 

____________________________________________
_________________________________ 

_______________________ 
 

XXVII Domingo Comum 
 

Os textos que iremos ler e escutar neste 
XXVII Domingo do Tempo Comum celebram 
o tema bíblico da Vinha do Senhor. Fala-nos 
hoje da Igreja como a vinha querida por 
Deus e das relações da Igreja com o 
mundo.  

Assim é designado não apenas o Povo 
de Israel, como Povo eleito por Deus, mas 
também a Igreja, fundada pelo próprio 
Jesus Cristo e que, enriquecida pelos dons 
do seu fundador, guarda fielmente os seus 
preceitos de caridade, humildade e 
generosidade, a fim de anunciar o Reino de 
Deus a todos os povos. 

O facto de estarmos no tempo das 
vindimas e próximo do começo do novo ano 
pastoral pode e deve ajudar-nos a entender 
e a viver a celebração de hoje.  

Provavelmente, como baptizados, nem 
sempre testemunhamos estas virtudes 
cristãs na nossa vida quotidiana.  
___________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 5, 1-7) 

 

Monição: 
 

 Nesta Leitura do profeta Isaías escutaremos o 
cântico da Vinha... A Vinha é o símbolo do amor, 
imagem de Israel rodeado de cuidados e mimos 
divinos. Não produziu uvas boas. Daí o castigo 
anunciado pelo profeta. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Vou cantar, em nome do meu amigo, 
um cântico de amor à sua vinha. O meu 
amigo possuía uma vinha numa fértil 
colina. 2Lavrou-a e limpou-a das pedras, 
plantou-a de cepas escolhidas. No meio 
dela ergueu uma torre e escavou um 
lagar. Esperava que viesse a dar uvas, 
mas ela só produziu agraços. 3E agora, 
habitantes de Jerusalém, e vós, homens 
de Judá, sede juízes entre mim e a minha 
vinha: 4Que mais podia fazer à minha 
vinha que não tivesse feito? E quando eu 
esperava que viesse  a dar uvas,  apenas  
 

 
 
 

produziu agraços. 5Agora vos direi o que 
vou fazer à minha vinha: vou tirar-lhe a 
vedação e será devastada; vou demolir-            
-lhe o muro e será espezinhada. 6Farei 
dela um terreno deserto: não voltará a 
ser podada nem cavada, e nela crescerão 
silvas e espinheiros; e hei-de mandar às 
nuvens que sobre ela não deixem cair 
chuva. 7A vinha do Senhor do Universo é 
a casa de Israel e os homens de Judá 
são a plantação escolhida. Ele esperava 
rectidão e só há sangue derramado; 
esperava justiça e só há gritos de horror. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Para a proclamação desta Primeira Leitura, 
o que se exige  é um Leitor experimentado e 
qualificado, capaz de restituir, com equilíbrio, o 
tom lírico e dramático do texto. E tu és capaz. 
Aliás, só tu és capaz, porque só tu éstás à altura 
deste serviço. Fa-lo na perfeição.  

Atenção às interrogações e a algumas 
palavras mais difíceis porque, por muito bom que 
sejas, Leitor, nunca poderás dispensar uma 
rigorosa preparação. 
 

Comentário: 
  

O “cântico da vinha”, uma das mais 
belas passagens de toda a Sagrada 
Escritura, foi escolhido para hoje em função 
do Evangelho da parábola dos vinhateiros 
homicidas. É frequente, na Sagrada 
Escritura, o uso da imagem da vinha para 
designar o povo de Deus: Jer 2, 21; Ez 15, 
1-8; 17, 3-10; 19, 10-14; Jl 1, 7; Sl 79(80), 9-
17. Este texto põe em contraste a 
amorosíssima solicitude de Yahwéh para 
com o seu povo e a ingrata correspondência 
deste, o que lhe acarretará tremendas 
consequências: o amor de Deus, assim 
como o amor dos pais, não pode ser 
impunemente desprezado, pois é um amor 
criador de tudo o que somos e temos. Nos 
vv. 1-4, o profeta expõe a parábola, sob a 
forma de um amoroso idílio; nos vv. 5-6 é 
introduzido Deus a vituperar a negra 
ingratidão do seu povo, que não 
corresponde, ao não dar mais que uvas 
amargas; no v.7 o Profeta explica a parábola.  

  
  

 

V.2 A “torre” e o “lagar” não tem 
nenhum simbolismo especial. A torre servia 
para um guarda defender a vinha dos 
ladrões, chacais e raposas. O lagar era 
escavado no chão, nalgum sitio rochoso da 
zona da vinha.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 79 (80), 9.12.13-14.15-16.19-20 (R. Is 5, 7a) 

 

Monição:  
 

O salmo 80 é uma súplica do Povo de Deus para 
que o socorra na aflição em que se encontra. Para 
mover o Senhor a socorrer-nos, recorda as acções 
salvadoras do passado; a imagem da vinha plantada 
fica explicada quando chama a Israel “o filho que 
adoptastes”; e considera Israel como instrumento para 
que o Altíssimo manifeste o Seu poder diante das 
nações.  
  

Refrão:  
 

A VINHA DO SENHOR É A CASA DE ISRAEL. 
  
Arrancastes uma videira do Egipto, 
expulsastes as nações para a transplantar. 
Estendia até ao mar as suas vergônteas 
e até ao rio os seus rebentos. 
  
Porque lhe destruístes a vedação, 
de modo que a vindime  
quem quer que passe pelo caminho? 
Devastou-a o javali da selva 
e serviu de pasto aos animais do campo. 
  
Deus dos Exércitos, vinde de novo, 
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha. 
Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, 
o rebento que fortalecestes para Vós. 
  
Não mais nos apartaremos de Vós: 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 
Senhor Deus dos Exércitos, fazei-nos voltar, 
iluminai o vosso rosto e seremos salvos. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (Fp 4, 6-9) 

 

Monição: 
 

São Paulo, na Carta aos cristãos de Filipos, 
exorta-os – e todos os que fazem parte da “vinha de 
Deus” – a viverem na alegria e na serenidade, 
respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo e digno. 
São estes os frutos que Deus espera da sua “vinha” 
que ali plantou com a evangelização feita pelo Apóstolo 
dos Gentios. 
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Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Miguel    João Miguel    

Avisos Luís Miguel    Jorge Moreira    

Admoniçã         

1.ª Leitura Joaquim Martins Artur Nóbrega Joana Santos Helena Alves Luís Carlos Rosa Armanda Sónia Ribeiro Diana Santos 

2.ª Leitura Graça Coelho Sónia Raquel Fernando Neto Nelson Gomes Jacinta Carneiro Marta Pinheiro Alex. Reguenga José Pedro 

Oraç.  Fiéis Glória Martins Salomé Nóbrega Cristina Ferreira Júlia Machado Martinho Matos Lúcia Gomes Luísa Abreu Carla Sousa 

Ação Graças         

Suplente Luís Miguel    João Miguel    
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Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 6Não vos inquieteis com 
coisa alguma. Mas, em todas as 
circunstâncias, apresentai os vossos 
pedidos diante de Deus, com orações, 
súplicas e acções de graças. 7E a paz de 
Deus, que está acima de toda a 
inteligência, guardará os vossos 
corações e os vossos pensamentos em 
Cristo Jesus. 8Quanto ao resto, irmãos, 
tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o 
que é justo e puro, tudo o que é amável e 
de boa reputação, tudo o que é virtude e 
digno de louvor é o que deveis ter no 
pensamento. 9O que aprendestes, 
recebestes e vistes em mim é o que 
deveis praticar. E o Deus da paz estará 
convosco. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

O texto não é difícil. No entanto, Leitor, 
nunca deverás fiar-te na facilidade de um texto 
ou das tuas capacidades de leitura e 
proclamação. Nunca esqueças que se trata de 
emprestar  a  tua  voz  a  Deus  que quer falar ao  
Seu povo. 

Presta atenção a algumas palavras mais 
difíceis e exercíta-as: inquieteis / circunstâncias / 
súplicas / inteligência / reputação / aprendestes / 
recebestes / e outras. 

 
Comentário: 
 

No capítulo 4 «a carta atinge o ponto 
culminante do desenvolvimento do 
pensamento» (H. Schlier). «Em todas as 
circunstâncias…, orações com súplicas e 
acções de graças» (v. 6). A oração não é 
apenas para alguns momentos particulares 
da vida, ou do dia; a oração deve ser 
constante (cf. 1 Tes 1, 2; 5, 17; Lc 18, 1);     
e não se trata de uma vaga união a Deus, 
mas de uma oração concreta com súplicas 
e acções de graças. Para quem vive em 
união com Deus, não há lugar para andar 
aflito. Pouco antes, no v. 4, após um 
insistente apelo à alegria (4, 4; 2, 18; 3, 1) – 
uma «alegria no Senhor», que é algo de 
fundamental na vida cristã –, São Paulo 
adverte: «não vos inquieteis com coisa 
alguma» (v. 6); e, como consequência 
natural, «a paz de Deus» vos guardará, o 
que dito como uma bênção (v. 7). Esta «paz 
de Deus, que está acima de toda a 
inteligência» é «incompreensível: quem a 
recebe não a explica com reflexões 
racionais… Não há paz sem batalha, interna 
e   externa;   mas   na  batalha  interna,  por  
 

 exemplo, na renúncia, na necessidade mais 
tremenda, na solidão, na dor, vem sobre 
nós a paz de Deus, a paz mandada por 
Deus, a paz que é o próprio Deus, como 
amor e bondade que Ele é» (H. Schlier). 

V.8-9 «Tudo o que é virtude…» Temos 
aqui a canonização das virtudes morais 
naturais, ou humanas. O cristianismo 
assume e eleva à ordem sobrenatural os 
valores humanos. O Concílio encarece 
estas virtudes aos presbíteros, citando esta 
passagem (PO 3). São Paulo usa aqui – a 
única vez – o mesmo vocábulo da filosofia 
ética grega: «aretê». E O Apóstolo não 
receia apresentar-se como modelo a seguir: 
«o que aprendestes, recebestes e vistes em 
mim».  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(cf Jo 15, 16) 
 

Monição: 
 

O Senhor escolheu cada um de nós pelo seu 
nome para nos enviar em missão evangelizadora, 
dando frutos de santidade e apostolado. 

Agradeçamos ao Senhor, cantando, os Seus 
desígnios de Amor sobre nós que O Evangelho vai 
proclamar.  
 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
   
Eu vos escolhi do mundo, para que vades e deis fruto 
e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. 
____________________________________________ 

Evangelho (Mt 21, 33-43) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos 
sacerdotes e aos anciãos do povo: 33«Ouvi outra 
parábola: Havia um proprietário que plantou uma vinha, 
cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e 
levantou uma torre; depois, arrendou-a a uns 
vinhateiros e partiu para longe. 34Quando chegou a 
época das colheitas, mandou os seus servos aos 
vinhateiros para receber os frutos. 35Os vinhateiros, 
porém, lançando mão dos servos, espancaram um, 
mataram outro, e a outro apedrejaram-no. 36Tornou ele 
a mandar outros servos, em maior número que os 
primeiros. E eles trataram-nos do mesmo modo. 37Por 
fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: 
‘Respeitarão o meu filho’. 38Mas os vinhateiros, ao 
verem o filho, disseram entre si: ‘Este é o herdeiro; 
matemo-lo e ficaremos com a sua herança’. 39E, 
agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. 
40Quando vier o dono da vinha, que fará àqueles 
vinhateiros?» 41Eles responderam: «Mandará matar 
sem piedade esses malvados, e arrendará a vinha a 
outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a seu 
tempo». 42Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes na 
Escritura: ‘A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se a pedra angular; tudo isto veio do Senhor e é 
admirável aos nossos olhos’? 43Por isso vos digo: Ser-
vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que 
produza os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra 
ficará despedaçado e aquele sobre quem ela cair será 
esmagado». 

Palavra da Salvação. 
 
 

A parábola de hoje está na sequência 
da lida há oito dias, a dos dois filhos. O 
«proprietário» é Deus; a «vinha» é o povo 
de Israel; «uns agricultores» representam os 
chefes e orientadores do povo: «príncipes 
dos sacerdotes a anciãos do povo». «Os 
criados» são os profetas; estes foram, em 
geral, mal recebidos e maltratados pelos 
responsáveis do povo (cf. Mt 23, 37; Act 7, 
42; Heb 11, 36-38). «Por fim, mandou-lhes o 
próprio filho». Fica aqui patente a natureza 
divina de Jesus, que não é mais um enviado 
de Deus, entre outros, mas é «o seu próprio 
Filho».  

V. 39 «Lançaram-no fora da vinha e 
mataram-no»: uma alusão à crucifixão de 
Jesus, que se veio a fazer fora dos muros 
de Jerusalém.  

V. 41 «Arrendará a vinha a outros 
vinhateiros»: assim, a Igreja é designada 
como o novo «Israel de Deus» (cf. Gal 6, 
16).  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pelos cristãos da nossa Diocese do Porto, 

para que sejam verdadeiros, justos e puros, 
e ponham em prática o que escutaram na Palavra, 
oremos ao Senhor. 

 
2 – Pelos governantes dos países mais poderosos, 

para que assegurem a paz entre as nações, 
e edifiquem um mundo novo aberto a Cristo, 
oremos ao Senhor. 

 
3 – Pelo povo de Israel, vinha de Deus, 

plantada de cepas escolhidas, 
para que descubram em Jesus o Salvador, 
oremos ao Senhor. 

 
4 – Pelos homens e mulheres de outras culturas, 

para que ao chegar o tempo da colheita, 
Deus os encontre carregados de frutos, 
oremos ao Senhor. 

 
5 – Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, 

para que o estudo dedicado e persistente 
lhes obtenha grandes alegrias, 
oremos ao Senhor. 
 

6 – Por nós próprios e pela nossa comunidade      
     paroquial 
para que o Espírito Santo nos ensine 
a orar, a suplicar e a dar graças, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 09 – SS. Dionisio (Bispo) e     
                            Companheiros (Mártires); 

               S. João Leonardo (Presbítero); 

              B. João Newman (Bispo); 

Dia 11 – S. João XXIII (Papa); 

Dia 14 – S. Calisto I (Papa e Mártir). 

____________________________________________ 
 

Visita-nos:  www-paroquiascesf.com 
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A vinha do Senhor 

(Igreja de Jesus Cristo) 
 
Das muitas imagens usadas pelos 

autores sagrados para falar do antigo Povo 
de Israel e da Igreja, a vinha é muito rica e 
sugestiva. Dela são hoje apresentados dois 
textos clássicos.  

Tudo o que se relaciona com a vinha é 
especialmente delicado: a escolha do 
terreno, a plantação das cepas, a enxertia, o 
amparo da vinha e a colheita. Iguais 
atitudes devemos ter pela Igreja, que é a 
realização histórica de um mistério ou plano 
que Deus foi revelando ao longo da história. 
A Igreja foi prefigurada, preparada, fundada, 
manifestada e será um dia consumada na 
eternidade (LG 2).  

A imagem da vinha aparece no salmista 
ao falar da saída do Povo de Israel do 
Egipto como «videira que o Senhor 
transplantou» para a nova terra; aparece na 
luta de Elias com Nabot; e aparece no hino 
da liturgia da tarde de Sexta-feira santa.  

É esse carinho pela Igreja que a 
Primeira Leitura e o Evangelho nos querem 
transmitir: é a vinha do Senhor. Vinha, vinho 
e sangue de Jesus são palavras que se 
atraem na revelação bíblica e na piedade 
cristã.  

A meditação sobre a Igreja como 
comunidade objectiva e mistério de 
salvação é muito oportuna. Numa cultura 
individualista e subjectivista, sente-se 
fatalmente uma desafeição das pessoas 
pela Igreja, apresentando como suficiente a 
consciência individual. 
___________________________________ 

Igreja de Cristo 

(serviço, sal e fermento) 
 

A Igreja é um dom de Deus, um dom 
para nos libertar dos labirintos dos 
sentimentos religiosos e guiar-nos no 
caminho da salvação, e para ajudar a 
sociedade civil. A esses dois aspectos se 
referem as duas grandes constituições 
conciliares sobre a Igreja: uma sobre a 
Igreja em si mesma, apresentada como 
obra da Trindade (LG.1-5); outra sobre a 
Igreja no mundo actual apresentada como 
sua colaboradora (GS,1-3). 

A Igreja ajudada a estabelecer com 
Deus relações robustas, seguras e 
frutuosas: é o caminho traçado pelo próprio 
Deus, é a nova vinha do Senhor. Sem a 
Igreja, essas relações tornar-se-iam nebulo-
sas, geradoras de angústia, anárquicas, 
como vemos acontecer  nos  que  se afasta- 
 

 

Ordenado sacerdote em 1421, foi por 
duas décadas secretário do cardeal e bispo 
de Bolonha. Depois, tornou-se mestre de 
Teologia na Universidade de Bolonha. 
Participou activamente em dois concílios: o 
de Basileia, em 1433, e o de Ferrara-               
-Florença, que decorreu entre 1438 e 1443. 
Pouco tempo depois foi chamado pelo Papa 
Eugénio IV para suceder ao beato Nicolau 
Albergati, tendo sido nomeado cardeal e 
bispo de Bolonha.  
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Outubro, a Igreja 
reza pela seguinte intenção: 
 

Universal: 
 

– Pelo mundo do trabalho, para que 
sejam assegurados a todos o respeito e a 
tutela dos direitos e seja dada aos 
desempregados a possibilidade de contri-
buirem para a edificação do bem comum. 
____________________________________________ 
 

Oração 
 

Senhor, ajuda-me a fazer 
de cada dia uma festa. 
Senhor, que o meu coração 
não conheça o tédio 
nem os amuos, nem os queixumes. 

Senhor, que a minha vida 
seja como uma lâmpada 
que a todos alumie. 
Senhor, veste de cores 
o meu coração 
para que o seu palpitar  
seja o ritmo da solidariedade. 

Dá-me a luz do arco-íris 
que brilha depois da tormenta. 
Que a minha vida nunca seja 
como a dos que têm muitas coisas 
mas esqueceram 
o nome dos seus amigos. 

Gotas  de  Orvalho 
 

     A educação no lar é a base da felicidade 
dos teus filhos. Dá toda a tua atenção para 
a formação do carácter dos teus filhos, 
sobretudo por meio dos exemplos da tua 
própria vida. Não discutas jamais com a tua 
esposa (ou marido). Não dês jamais um 
passo errado. Vive de tal forma que teu filho 
possa orgulhar-se de ti, vendo, no teu 
exemplo, o modelo que ele deve seguir, 
para ser um homem (ou mulher) de bem. 
 

ram da Igreja. Os catequistas e educadores 
da fé têm aqui um momento para reflectirem 
na sua acção catequética. 

A Igreja ajuda o próprio mundo, cujas 
alegrias e esperanças deve fazer suas 
(GS1). As realidades do mundo – família, 
cultura, trabalho, actividade económica e 
política – sem a luz do Evangelho correm o 
perigo de entrar em anarquia, e por isso 
devem merecer dos cristãos apoio e ajuda 
específicos (GS 33-53).  

A resposta de Paulo aos Filipenses que, 
cheios de fervor escatológico, se 
interrogavam sobre o seu contributo na 
sociedade do tempo, pode ser um bom 
resumo da atitude cristã na sociedade civil: 
incutir na sociedade «tudo o que for 
verdadeiro, justo, amável, de boa reputa-
ção», numa palavra, os valores funda-
mentais da verdade e da justiça. Uma 
sociedade pode ser pobre, mas, se for 
construída sobre critérios de verdade e de 
justiça, será sempre uma sociedade 
humana e de paz.   

Nesta sua relação com o mundo, a 
Igreja deve ser de serviço, de ajuda, sal e 
fermento, e não de proprietária: é que o 
mundo será sempre mundo, com valores e 
estruturas terrenas, frágeis, imperfeitas, 
evolutivas, e o sal e o fermento cristãos 
nunca lhe retirarão essa fragilidade. A Igreja 
deve contribuir para o progresso pois ele 
pode ajudar muito para o reino de Deus, 
mas o progresso nunca se confunde com o 
reino de Deus (GS.39) 
___________________________________________

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Nicolau V” 

(1447- 1455) 
 

Nasceu em Sarzana com o nome de 
Tommaso Parentucelli (15 de Novembro de 
1397 – 25 de Março de 1455). É descrito 
como sendo um homem sábio, justo, 
benévolo, gracioso, pacífico, afectuoso, 
caridoso e humilde. 

Filho de um médico, ficou órfão muito 
cedo, o que fez com que tenha passado 
muitas dificuldades económicas durante a 
sua infância e juventude. A falta de recursos 
financeiros obrigou-o, inclusivamente, a 
interromper os seus estudos na 
Universidade de Bolonha. Arranjou um 
emprego como preceptor em Florença e, 
dois anos depois (1419), retomou a sua 
formação em Teologia. Foi enquanto 
trabalhava como tutor que estabeleceu um 
primeiro contacto com o movimento 
humanista. 
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