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 Oração da Igreja 
Intenções 

 

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

Universal:  
– Não à corrupção. 
 

Para que, aqueles que têm poder 
material, político ou espiritual não se deixem 
dominar pela corrupção. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (40) 
 
Tu creceste no útero materno envolvido 

numa bolsa de líquido amniótico. Era uma 
deliciosa piscina. Nela, tu mexias-te sem 
parar. Fizeste mais de quinhentas 
cambalhotas e pontapeaste mais de mil 
vezes por dia a tua mãe. Tu eras um grande 
chato, mas a tua mãe achava-te lindo. Tu 
foste o maior pontapeador e o maior 
malabarista do mundo. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Ateus) 

 
Nem todos os presentes pertencem à fé 

católica, e há outros que não são crentes. 
Eu respeito a consciência de todos. 
Sabendo que cada um de vós é um filho de 
Deus. Que Deus vos abençoe.  

(Confetrência de imprensa no         
           Vaticano, 16/03/2013). 

____________________________________________ 

Visita-nos 
Em:    www.paroquiascesf.com 

___________________________________________________________ 

Faz a tua crítica 
Para:    jornal.leitor@portugalmail.pt 

 

Santos da nossa Terra 

Sívia Cardoso 
 –  Venerável  –  

 
O Centro 
 

–  As chamas do Coração de Jesus 
atearam na alma de Sílvia Cardoso o fogo 
do verdadeiro Amor, que fez dela um 
“turbilhão de Caridade”. Escreveu no seu 
testamento: “Aqui somos passageiros, 
seguindo para a Pátria, onde espero, por 
mercê de Deus, ser para sempre d’Aquele 
Coração que toda a minha vida encheu...  

E numa das suas notas espirituais:  
“A tua Vida, na minha / Uma só Vida / 

Um só Amor / A Obra / Ele / Ele e só Ele / O 
Amor / A Obra / Deus.“ 
 
Testemunhos publicados 
 

–  “Dona Sílvia era intimamente consu-
mida pelo Divino Amor... Havia nela muita 
da loucura dos Santos. Amou de todo o 
coração Deus, Cristo, a Igreja, as almas; e 
não soube jamais pôr medida ao seu amor”. 

(Cardeal Cerejeira, Patriarca de Lisboa)  
 

“Peçamos a Deus que glorifique esta 
Sua Serva, de maneira a ser proposta para 
nosso exemplo, sobre os altares. Penso que 
isso acontecerá, para bem das almas”. 

(D. Agostinho de Jesus e Sousa, Bispo do 
Porto) 
 

“D. Sílvia foi para muitos um gesto 
indicador, um aceno de Deus... Tinha 
mesmo na atitude corporal, o gesto de 
quem vai partir; e nunca a sua necessidade 
de acção foi orientada para outra meta que 
não fosse Deus”. 

(D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto) 
 

Aniversário 
 

Esta semana estão de parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, duas Leitoras da 
Paróquia de Carvalhosa: Paula Carvalho, 
hoje, Domingo, dia 04 de Fevereiro, e 
Jacinta Carneiro, no próximo Sábado, dia 
10 de Fevereiro e a quem o Jornal do Leitor 
endereça votos de muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

Não dês importância à idade do teu 
corpo físico. Sê sempre jovem e bem 
disposto espiritualmente. A alma não tem 
idade. A mente jamais envelhece. Mesmo 
que o corpo assinale os sintomas da idade 
física, mantem-te jovem e bem disposto, 
porque isso depende da tua mentalização 
positiva. Faz que a juventude do teu espírito 
se irradie através do teu corpo, tenha ela a 
idade que tiver.  
____________________________________________ 

H u m o r 
 

NO  EMPREGO  NOVO 
 

Um rapaz da província está a servir ao 
balcão num café de um aldeamento 
turístico. Vê-se aflito com coisas de que 
nunca ouviu falar, como “bica, galão, 
simbalino, abatanado, garôto, jesuíta, bola 
de berlim”, etc. 

O patrão aconselha: 
– Quando não souberes o que te estão 

a pedir, arranja uma desculpa. Depois 
informa-te, e para a próxima vez já sabes o 
que é! 

Daí a pouco entra um cliente e 
pergunta: –  Dabliucê? (WC) 

E o rapaz: 
– Lamento, já não temos! Servi o último 

agora mesmo! 
 

V Domingo Comum 
 

Desde o nascimento até à morte, somos 
acompanhados com mais ou menos 
sofrimento, que, como tal, além de dores, 
nos faz, por vezes, derramar lágrimas e 
provocar tristeza. 

Por outro lado, sabemos que depois dos 
Anjos, somos as criaturas mais perfeitas 
saídas das mãos de Deus, que tanto nos 
quer, pois nos ama mesmo com Amor 
infinito. 

Como conciliar a realidade do 
sofrimento com o Amor que Deus nos tem? 
As leituras da Missa de hoje, dão-nos pistas 
de solução para esta compreensão. 

É só estarmos atentos. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Jb 7, 1-4.6-7) 
 
Monição:  
 

Job afirma, com a sua experiência, que a 
vida do homem sobre a Terra é luta e trabalho. 
Perante a tempestade de sofrimento, que sobre 
ele se abateu, sente-se confundido. Apesar de 
tudo, aceita com resignação a vontade de Deus e 
espera na Sua misericórdia. 
  

Leitura: 
 
Leitura do Livro de Job 
 

1Job tomou a palavra, dizendo: «Não 
vive o homem sobre a terra como um 
soldado? Não são os seus dias como os 
de um mercenário? 2Como o escravo que 
suspira pela sombra e o trabalhador que 
espera pelo seu salário, 3assim eu recebi 
em herança meses de desilusão e 
couberam-me em sorte noites de 
amargura. 4Se me deito, digo: ‘Quando é 
que me levanto?’ Se me levanto: 
‘Quando chegará a noite?’ e agito-me 
angustiado até ao crepúsculo. 6Os meus 
dias passam mais velozes que uma 
lançadeira de tear e desvanecem-se sem 
esperança. 7Recordai-Vos que a minha 
vida não passa de um sopro e que os 
meus olhos nunca mais verão  a felicida- 

de». 
 
Palavra do Senhor. 

  
Recomendação aos Leitores: 
 

Aqui, nesta Leitura, Job manifesta a sua 
dolorosa experiência de doença e de sofrimento, 
ora de forma afirmativa, ora de forma 
interrogativa. Mas a atitude é a mesma. Deves, 
Leitor, fazê-lo sentir também.        

Depois, a Leitura termina com uma prece: 
(Recordai-vos que a minha vida...). Ora, isto 
pede um tom diferente que tu deves fazer-se 
ouvir...  

Finalmente, atenção a algumas palavras que 
podem ser menos fáceis de pronunciar, tais 
como: “mercenário?” (não é “marceneiro?”) / 
“crepúsculo” (não é “crespúculo”) / “desvanecem-    
-se” / e outras. 

 
Comentário: 

 
Temos aqui um precioso texto do livro 

de Job, livro que não só põe dramatica-
mente o problema da dor, mas também a 
descreve de modo patético e com alto valor 
literário, como este dorido lamento na 
presente leitura.  

V. 1 «Vive… como um soldado». Uma 
outra tradução possível é a de São 
Jerónimo seguida pela Neovulgata, mais 
expressiva, como a da recente tradução da 
Difusora Bíblica: «A vida do homem sobre a 
terra, não é uma vida de luta?» De facto a 
palavra hebraica «tsabá» tanto pode 
significar serviço militar, como guerra ou 
luta. A tradução escolhida parece 
empobrecer o texto, pois nós hoje 
entendemos por vida de soldado uma coisa 
mais suave e pacífica do que então se 
entendia, ao passo que naquela época 
implicava grande sacrifício e grandes riscos. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
S/ 146 (147), 1-2.3-4.5-6 (R. cf. 3a ou Aleluia) 

  
Monição: 
 

Este Salmo que vamos meditar é um cântico de 
confiança e abandono nas mãos de Deus que nunca 
falta com o Seu auxílio, sobretudo aos mais 
atribulados. 
 

 Refrão: 
 

 LOUVAI O SENHOR, 
 QUE SALVA OS CORAÇÕES ATRIBULADOS. 
 
Louvai o Senhor, porque é bom cantar, 
é agradável e justo celebrar o seu louvor. 
O Senhor edificou Jerusalém, 
congregou os dispersos de Israel. 
  
Sarou os corações dilacerados 
e ligou as suas feridas. 
Fixou o número das estrelas 
e deu a cada uma o seu nome. 
  
Grande é o nosso Deus e todo-poderoso, 
é sem limites a sua sabedoria. 
O Senhor conforta os humildes 
e abate os ímpios até ao chão. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  
(1 Cor 9, 16-19. 22-23) 

 
Monição:  
 

Cada fiel da Igreja deve sentir a mesma urgência 
que sentia São Paulo, quando afirmava: “Ai de mim se 
não evangelizar!”. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 16Anunciar o Evangelho não é 
para mim um título de glória, é uma 
obrigação que me foi imposta. Ai de mim 
se não anunciar o Evangelho! 17Se o 
fizesse por minha iniciativa, teria direito 
a recompensa. Mas, como não o faço por 
minha iniciativa, desempenho apenas um 
cargo que me está confiado. 18Em que 
consiste, então, a minha recompensa? 
Em anunciar gratuitamente o Evangelho, 
sem fazer valer os direitos que o 
Evangelho me confere. 19Livre como sou 
em relação a todos, de todos me fiz 
escravo, para ganhar o maior número 
possível. 22Com os fracos tornei-me 
fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me 
tudo para todos, a fim de ganhar alguns 
a todo o custo. 23E tudo faço por causa 
do Evangelho, para me tornar 
participante dos seus bens. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  04 de Fevereiro   –   5.º Domingo do Tempo Comum   (Ano B) 

Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Graça Coelho    Guiomar Rocha    
Avisos Graça Martins    Jacinta Carneiro    
Admonição         
1.ª Leitura Fernanda Olinda Nelson Costa Cristina Ferreira Eulália Gonç. Paula Carvalho Rosa Armanda Elisabete Dias Elsa Ferreira 
2.ª Leitura José Meireles Fernanda Gomes Fernando Neto Isabel Matos Martinho Matos Marta Pinheiro Manuel Leão Conc. Andrade 
Oraç.  Fiéis Fernanda Costa M.ª José Pinh.º 9.º ano catq. Ricardo Brito Alexandra Brito Lúcia Gomes Diana Reguenga Manuel Pereira 
Ação Graças         
Suplente Graça Coelho    Guiomar Rocha    
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Recomendações ao Leitor: 
 

Esta leitura é fácil de proclamar. Nela,  
Paulo, dá o seu testemunho.  

Depois a leitura termina com um hino ("Livre 
como sou...") que pede um tom diferente (mais 
lírico). 

Entretanto, exercita uma ou outra palavra 
que sintas maior dificuldade em pronunciar. 

 
Comentário: 
 

A Leitura insere-se no contexto da 
questão da legitimidade de comer carnes 
sacrificadas aos ídolos e vendidas no 
mercado (1 Cor 8, 1 – 10, 33); Paulo insiste 
na liberdade de espírito, que não se opõe à 
renúncia a legítimos direitos, dando o seu 
exemplo de prescindir de receber estipêndio 
pelo seu trabalho apostólico; no exercício da 
sua missão, ele não reivindica direitos, mas 
apenas considera o ingente dever de 
evangelizar, que o leva a exclamar: «ai de 
mim se não anunciar o Evangelho!», 
seguindo à risca o ensinamento de Jesus – 
«somos servos inúteis: fizemos apenas o 
que devíamos fazer» (Lc 17, 10).  

V. 22-23 O zelo do Apóstolo fica patente 
em expressões lapidares, um lema para 
todos os apóstolos de todos os tempos: 
«tudo faço por causa do Evangelho». E de 
que maneira? Sendo «tudo para todos».  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

( Mt 8, 17 ) 
 
Monição: 
 

Só a luz da fé pode dar uma resposta 
verdadeira ao problema do sofrimento humano, 
sobretudo pelo mistério da cruz anunciado neste 
Evangelho que hoje vamos escutar. 
 
Refrão: 
  

ALELUIA, ALELUIA! 
 
Cristo suportou as nossas enfermidades 
e tomou sobre Si as nossas dores. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 1, 29-39) 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 
Naquele tempo, 29Jesus saiu da sinagoga e 

foi, com Tiago e João, a casa de Simão e André. 
30A sogra de Simão estava de cama com febre e 
logo Lhe falaram dela. 31Jesus aproximou-Se, 
tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a 
e ela começou a servi-los. 32Ao cair da tarde, já 
depois do sol-posto, trouxeram-Lhe todos os 
doentes e possessos 33e a cidade inteira ficou 
reunida diante da porta. 34Jesus curou muitas 
pessoas,   que   eram   atormentadas  por  várias  

doenças, e expulsou muitos demónios. Mas não 
deixava que os demónios falassem, porque 
sabiam quem Ele era. 35De manhã, muito cedo, 
levantou-Se e saiu. Retirou-Se para um sítio 
ermo e aí começou a orar. 36Simão e os 
companheiros foram à procura d’Ele 37e, quando 
O encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te 
procuram». 38Ele respondeu-lhes: «Vamos a 
outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de 
pregar aí também, porque foi para isso que Eu 
vim». 39E foi por toda a Galileia, pregando nas 
sinagogas e expulsando os demónios. 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 – Pelo nosso Administrador Apostólico, D. António      
         Taipa, seu presbitério e diáconos,  

pelos acólitos, leitores e catequistas 
e por todos os que exercem algum ministério        
     eclesial, 
oremos ao Senhor. 

 
2 – Pelos missionários enviados a outros povos, 

pelas Ordens e Congregações religiosas 
e pelos movimentos cristãos de apostolado, 
oremos ao Senhor. 

 
3 – Pelos povos e nações do mundo inteiro, 

pela vila de “Carvalhosa” em que vivemos, 
e por todos os seus habitantes sem trabalho 
oremos ao Senhor. 

 
4 – Pelas famílias de toda a terra, 

pelos jovens, pelas suas esperanças e projectos 
e por todas as crianças amadas ou maltratadas, 
oremos ao Senhor. 

 
5 – Pelas viúvas e pelos órfãos, 

pelos que sofrem alguma doença incurável, 
e por todos os rejeitados deste mundo, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 05 – S. Águeda (Virgem e Mártir);  
Dia 06 – SS. Paulo Miki e Companheiros                  
                  (Mártires);   
Dia 07 – Cinco Chagas do Senhor; 
Dia 08 – S. Jerónimo Emiliano; 
              S. Josefina Bakhita (Virgem);  
Dia 06 – SS. Paulo Miki e Companheiros                  
                  (Mártires);   
Dia 10 – S. Escolástica (Virgem). 
____________________________________________ 

O Sofrimento na vida 
humana 

 
A doença e o sofrimento foram sempre 

um dos problemas mais graves que afligem 
a vida humana. Na doença, o homem dá-se 
conta da sua impotência, dos seus limites e 
da sua caducidade. Há situações dolorosas 
que podem conduzir à angústia, por vezes 
até  ao  desespero  e  à revolta contra Deus.  
 

«Outras vezes, porém, podem fazer com 
que as pessoas se tornem mais maduras, 
ajudando-as a discernir na sua vida o que é 
essencial e levá-las a voltar-se para Deus 
(Cfr. Cat. I. Cat. 1500-1501). 

O profeta Isaías, no Antigo Testamento, 
já entrevê que o sofrimento pode ter 
também um sentido redentor pelos pecados 
dos outros; e anuncia que virá um tempo 
para Sião em que Deus perdoará todas as 
faltas e curará todas as enfermidades (Cfr. 
Is 33,24). 
____________________________________________ 

Cristo, médico 
 

A compaixão de Cristo pelos que sofrem 
e as suas numerosas curas de doentes de 
toda a ordem (Cf. Mt 4, 24) são um sinal 
maravilhoso de que “Deus visitou o seu 
povo” (Lc 7, 16). Jesus não tem apenas o 
poder de curar, mas também de perdoar os 
pecados. A sua compaixão para com todos 
os que sofrem leva-O a identificar-se com 
eles: “Estive doente e fostes visitar-me” (Mt 
25, 36). O seu amor de predilecção pelos 
enfermos não cessou, ao longo dos séculos, 
de suscitar a atenção muito particular dos 
cristãos para com todos os que sofrem no 
seu corpo e na sua alma. Esta atenção deu 
origem a infatigáveis esforços para aliviar os 
que sofrem. (Cfr. Catc. Igr. Cat. nº 1503). 

No Evangelho de hoje, de São Marcos, 
podemos ver Jesus que cura a sogra de 
Pedro e que, ao cair da tarde, Lhe 
trouxeram todos os doentes e possessos e 
que Jesus “curou muitas pessoas, que eram 
atormentadas por várias doenças” (Cfr. Mc. 
1, 29-39) 
 ___________________________________________ 

Sacramento da Unção 
dos Doentes 

 
A Igreja crê e confessa que, entre os 

sete Sacramentos, existe um Sacramento 
especialmente destinado a reconfortar os 
atribulados pela enfermidade: a Unção dos 
Doentes. 

Esta Santa Unção dos Doentes foi 
instituída por Cristo Nosso Senhor como um 
Sacramento do Novo Testamento, 
verdadeiro e propriamente dito, insinuado 
por Marcos (Cfr. Mc, 6,13) e recomendado 
aos fiéis e promulgado por Santiago, 
Apóstolo e Irmão do Senhor (Cfr. St 5, 14-
15) e (Cc. de Trento: DS 1695). 

A graça especial do Sacramento da 
Unção dos Doentes tem como efeitos: 

– a união do doente à Paixão de Cristo, 
para seu bem e de toda a Igreja. 

– o   conforto,  a   paz   e  o  ânimo  para  
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suportar cristãmente os sofrimentos da 
enfermidade ou da velhice. 

– o perdão dos pecados se o doente 
não pôde obtê-lo pelo Sacramento da 
Penitência. 

– o restabelecimento da saúde corporal, 
se for conveniente para a saúde espiritual. 

– a preparação para a passagem para a 
vida eterna. (Cfr. Catec. I.Cat. nº 1532). 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

A casa da sogra de Pedro 
 

Cafarnaúm contava com uns 2.000 
habitantes no tempo de Jesus. Situada num 
cruzamento de caminhos, as suas ruas 
estendiam-se por uns mil metros pelas ruas 
ribeirinhas do mar da Galileia. Havia uma 
sinagoga denominada “a Branca” pela cor 
clara das pedras com que foi construída. 
Perto dessa Sinagoga os arqueólogos 
encontraram uma igreja bizantina do séc. 
IV, construída sobre uma casa do séc. I, 
com inscrições judeo-cristãs. Jesus de 
Nazaré provavelmente habitou nessa “casa” 
de Cafarnaúm.  

Os restos arqueológicos coincidem com 
a descrição do evangelho de Marcos. Na 
“casa” estabeleceu o centro da sua missão. 
___________________________________ 

Um dia na vida de 

Jesus 
 
Jesus vai à casa de Simão Pedro e ali 

cura a sogra do apóstolo. Ao entardecer 
cura muitos doentes. Aproveita o silêncio e 
a tranquilidade da madrugada, para rezar. 

Grande parte das narrativas evangélicas 
mostram Jesus curando doentes, aflitos 
com diversos males, libertando-os do 
sofrimento físico e moral e integrando-os 
socialmente. 

E nós? Sabemos curar? Distinguimo-         
-nos pelo nosso bom coração, como o bom 
samaritano, ou passamos ao largo sem 
querer ver o sofrimento das pessoas? 
Somos capazes de dar uma mão ou dirigir 
uma palavra amável a quem vemos triste, 
marginado ou confuso?  

Há dois mil anos que a comunidade de 
Jesus dedica os seus melhores esforços 
não só a pregar o Evangelho, mas também 
a aliviar a dor humana. 

Jesus conclui o seu dia rezando e 
dando graças ao Pai. A oração traz-nos a 
força de Deus para passar por esta vida 
fazendo o bem. 

Saibamos aproveitar. 
 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (5)  
por José Carlos Bermejo 

 
José Carlos Bermejo, é religioso camiliano e director do 

Centro de Humanización de la Salud (Tres Cantos, Madrid). É 
especialista em relação de ajuda e tem uma grande 
experiência em pastoral da saúde. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________ 
______________ 

 

 
Desaprender os estilos de visita 

ao doente 
 

Se eu gastar muitas horas a convencer-me 
de que tenho razão, não poderá haver alguma razão 

para eu ter medo de estar enganada? 
(Jane Austen) 

 
«Eu já bem to dizia: se não tivesses fumado 

tanto!... Vamos, tens de fazer a tua parte! É 
normal que te doa! Não há mal que não venha 
por bem! Tens de ser um bom doente e não te 
queixar tanto! Deus só nos dá o que podemos 
suportar! Mais cedo ou mais tarde, toca-nos a 
todos! Temos de aceitar o que o destino nos 
reservou!...» 
 

É destas e de mil outras frases que nos 
servimos para nos esquivarmos ao verdadeiro 
encontro com a verdade. São máscaras atrás 
das quais escondemos que não sabemos o que 
dizer ou com que anestesiamos a nossa angústia 
na visita. 

 
Os amigos de Job 

 
Este antiquíssimo livro da Sagrada 

Escritura, escrito alguns séculos antes de 
Cristo, é de uma furiosa actualidade. A 
trama, escrita provavelmente ao longo de 
váriois séculos, apresenta a situação de 
uma pessoa que está de facto mal porque 
sofreu diferentes perdas (saúde, bens 
materiais, família...) e como se se tratasse 
das cenas de uma obra de teatro, vai 
recebendo algumas visitas. São bons 
amigos e bons teóricos. Mas aprenderam 
bem o que está mal; quer dizer, aprenderam 
a dizer o que sempre se diz e a todos se 
diz. Naquele tempo, era bem que se 
disesse: «Estás a pagar o mal que fizeste.» 
Era esta a doutrina então corrente sobre a 
retribuição (que ainda hoje persiste, por 
muito que julguemos o contrário): o justo 
merece o bem, o pecador receberá o mal; 
uma justiça “damasiado humana”. 

Desta formulação derivam estereótipos 
na relação dos amigos para com Job que 
ainda hoje persistem de maneiras diferen-
tes: frases feitas, chavões grandiosos, 
exortações desmedidas... 

 

                                                        (continua...) 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 
 ao Papa Francisco) 

 

“Alexandre VI” 
(1492 – 1503) 

 
(...continuação) 
 

O cardeal Bórgia, um poço de ambição, 
multiplicou as promessas e as intrigas. 
Mesmo tendo em conta os exageros dos 
seus inimigos, tratou-se sem dúvida de um 
dos pontífices mais tenebrosos que ficaram 
registados na História, ficando para sempre 
associado à imagem negativa da família 
Bórgia, identificada com os actos bárbaros 
executados por este Papa. 

A nomeação do tio materno Calisto III 
para o papado fez com que tivesse ocupado 
diversos cargos, tais como: bispo, cardeal 
(com 25 anos de idade) e vice-chanceler da 
Igreja. Esteve ligado à Cúria Romana 
durante alguns anos, ganhando vasta 
experiência administrativa, influência e 
riqueza. 

Em 1470 juntou-se com Vanozza de 
Catanei, uma relação da qual nasceram 
quatro filhos, entre os quais César, em 
1475, e Lucrécia, em 1480. Contudo, 
Alexandre VI foi um homem de muitas 
mulheres. Ao que parece, teve como 
amante Giulia Farnese, mulher de Orsino 
Orsini. O pior e o mais grave foi a acusação 
de incesto (nunca provado, mas sempre 
falado) com Lucrécia. 

Uma das suas medidas mais marcantes 
foi proibir  os cardeais de fazerem testa-
mentos e deixar as heranças a quem 
entendessem, passando assim o Papa a ser 
o próprio herdeiro. 

Alexandre VI deu o seu forte contributo 
no combate às heresias e protegeu as 
Ordens Religiosas. Através de uma bula, 
proibiu a impressão dos livros sem o 
consentimento do bispo local. 

Favoreceu as artes e protegeu os 
homens das letras,  cientistas (tais como 
Copérnico, com a cátedra de Astronomia) e 
artistas (como Pinturicchio e Sangallo). 

 

                                                           (continua...) 
____________________________________________ 

Pesamento 
 
Os maiores enigmas do Universo 

encontram-se na mente de cada ser 
humano. Mesmo quando somos complica-
dos, dificultamos coisas e valorizamos o que 
não tem valor, estanto e reflectire a nossa 
complexidade.                     (Augusto Cury) 
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