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a D. Sílvia Cardoso com outras senhoras 
fazer os Exercícios Espirituais. Contou-me 
ela, toda pesarosa (a morte do primo) e o 
que se passara com ela, desde que me 
conhecera em Lisboa.  

– Não lhe disse eu que Deus não a 
queria por esse caminho? Deus quere-a 
para apóstola. 

– E agora?  Perguntou ela. 
Propus-lhe a fundação de uma obra 

muito necessária em Portugal, onde há 
muita ignorância e preconceitos contra a 
Igreja e nomeadamente contra as 
Congregações Religiosas. 

A D. Sílvia, que não encontra dificul-
dades em coisa nenhuma, quando se trata 
do bem das almas, prontificou-se logo para 
tudo”. 

 

(Pe. António Vaz Serra, da Companhia de Jesus,             
diretor espiritual de Sílvia Cardoso,  
desde a juventude). 

____________________________________________ 

Oração da Igreja 
Intenções 

 

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

Pela evangelização:  
– Formação para o discernimento       
   espiritual. 
 

Para que toda a Igreja reconheça a 
urgência da formação para o discernimento 
espiritual, a nível pessoal e comunitário. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(O seu novo nome “Francisco”) 

 

Francisco é um homem de paz. Foi 
assim que esse nome me acudiu ao 
coração. São Francisco de Assis. Para mim 
é um homem de pobreza, o homem de paz, 
o homem que ama e protege a Criação. 

         (Conferência de Imprensa no Vaticano, 19-03-2013) 

És insubstituível  (44) 
 
Nos primeiros meses tu não sabias dizer 

uma palavra, e todos queriam falar contigo. 
Mas quando aprendeste a falar e apreciavas 
que alguém te ouvisse, quase todos se 
calaram. Sem diálogo, as nossas histórias 
não se cruzam, ficamos isolados nas 
nossas emoções. Infelizmente, o diálogo é 
uma ferramenta que está a morrer nas 
sociedades modernas.  

Que mundo estranho! 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

O trigo na Palestina 
 
A Galileia era rica em trigo e cevada. 

Até ao séc. XIV a.C. o povo egípcio 
conquistou a fértil planura de Jizreel 
(Galileia) para utilizá-la como celeiro  
alternativo quando a seca assolava o Egipto 
e escasseava aí a colheita. O grão 
armazenava-se em armazéns ou em frascos 
selados. Parte da colheita era utilizada para 
a  nova sementeira. Conheciam o processo 
mediante o qual um grão enterrado produz 
uma nova espiga.  

Os primeiros cristãos expressaram com 
esta imagem a morte e a ressurreição.  
____________________________________________ 

A Bíblia 
A Bíblia Grega e a sua 

posteridade (1) 
 

A primeira tradução da Bíblia foi 
realizada, a partir do séc. III a.C., para os 
judeus de língua grega. Foi um 
acontecimento cultural sem precedentes na 
história. 

Aniversários 
Esta semana estão de parabéns, pelos 

seus aniversários natalícios, quatro Leitores, 
distribuídos um por cada Paróquia. 

Dia 18 de Março, hoje, Domingo, Tânia 
Leão, da Paróquia de Eiríz; 

Dia 20 de Março, terça-feira,Rosa 
Matos, da Paróquia de Carvalhosa e Vera 
Moura, da Paróquia de Figueiró; 

Dia 22 de Março, quinta-feira, Sofia 
Santos, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira. 

À Rosa, à Sofia, à Tânia e à Vera, o 
Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 
 

Oração 
 

 

Senhor, queremos ser grãos de trigo 
na terra, empenhados em oferecer uma 
boa colheita. 

Senhor, ajuda-nos a comprometer-              
-nos sem desculpas; sem palavras 
hipócritas; com honradez e verdade. 

Hoje, diante de Ti, partilhamos a 
responsabilidade de ser melhores em 
cada manhã, de ser mais solidários em 
cada dia, de ser homens e mulheres 
sinceros; construtores de uma nova 
humanidade. 
 

H u m o r 
No banco 

O João termina o curso de Economia e 
consegue emprego num banco. No primeiro 
dia, o gerente mostra-lhe as instalações. Ao 
chegar ao cofre, o João exclama: 

– Meu Deus, para quê tanto dinheiro? 
O gerente responde: 
– Não é da sua conta! 

 

V Dom. da Quaresma 
 

A Quaresma que estamos a celebrar é 
um catecumenado de 40 dias, preparando 
os que não estão baptizados para a 
celebração do Baptismo e os que já 
receberam este sacramento, para renovar 
as promessas baptismais na noite de 
Sábado Santo. 

Desde o princípio da Igreja, havia no 
catecumenado os chamados escrutínios, 
isto é, passos em frente no caminho do 
Evangelho, opções de vida, na conversão 
pessoal. 

Neste V Domingo da Quaresma a Igreja 
convida-nos a dar mais um passo a nós que 
já recebemos o Baptismo –, preparando 
uma confissão sacramental segundo o 
desígnio de Deus. 

Não deixemos que a má rotina nas 
nossas confissões condene ao fracasso 
este momento quaresmal. Abramos o 
coração a uma conversão sincera que nos 
aproxime definitivamente de Jesus Cristo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Jr 31, 31-34) 
 
Monição: 
 

 O Senhor propõe, à casa de Israel – figura da 
Igreja –, por meio do profeta Jeremias, uma Nova 
Aliança. 

Esta Aliança é feita com cada um de nós pelo 
Baptismo e renovada pela confissão sacramental bem 
feita. 
  
Leitura: 
 

 Leitura do Livro de Jeremias 
 

31Dias virão, diz o Senhor, em que 
estabelecerei com a casa de Israel e com 
a casa de Judá uma aliança nova. 32Não 
será como a aliança que firmei com os 
seus pais, no dia em que os tomei pela 
mão para os tirar da terra do Egipto, 
aliança que eles violaram, embora Eu 
exercesse o meu domínio sobre eles, diz 
o Senhor. 33Esta é a aliança que 
estabelecerei com a casa de Israel, 
naqueles  dias,   diz   o   Senhor:   Hei-de  
 

imprimir a minha lei no íntimo da sua 
alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu 
serei o seu Deus e eles serão o meu 
povo. 34Não terão já de se instruir uns 
aos outros, nem de dizer cada um a seu 
irmão: «Aprendei a conhecer o Senhor». 
Todos eles Me conhecerão, desde o 
maior ao mais pequeno, diz o Senhor. 
Porque vou perdoar os seus pecados e 
não mais recordarei as suas faltas. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 Recomendação aos Leitores: 

 
Esta Leitura não é difícil, se for bem 

preparada. Note-se que há uma palavra de 
grande valor, que vais repeti-la quatro vezes e 
que deve ser sublinhada: “aliança”. 

Presta atenção às palavras: estabelecerei / 
exercesse / imprimir / grava-la-ei / e outras. 

 
Comentário: 

 
O nosso texto insere-se num conjunto 

de anúncios de restauração, tanto política 
como religiosa, o chamado Livro da Conso-
lação de Jeremias (Jer 30, 1 – 33, 26).  

Os versículos da Leitura são fulcrais na 
obra do profeta de Anatot: os seus apelos 
para «uma aliança nova» são considerados 
como o pivot da reforma religiosa do 
piedoso rei Josias, por isso se pensa que foi 
pronunciado logo no início da sua actuação 
como profeta. Este oráculo, tem uma 
importância central na Teologia do Novo 
Testamento, como uma das grandes 
profecias messiânicas.  

O povo de Israel tinha violado a aliança, 
não observando a Lei de Deus que no Sinai 
solenemente se comprometera a observar 
(Ex 24), por isso Deus já não estava, por 
assim dizer, obrigado a proteger este povo 
que se negava a ser de Yahwéh. Mas Ele 
não volta atrás no seu amor misericordioso, 
e anuncia que vai oferecer aos homens uma 
aliança «nova», isto é, definitiva, interior, 
pois gravada «no íntimo da alma… no 
coração» (v. 33) e que estabelece uma nova 
relação afectiva, de sincero e fiel amor, 
como o amor perfeito entre os esposos: «Eu 
serei o seu Deus e eles serão o meu povo» 
(v. 33; cf Os 2, 21-22.25).  

 

Esta aliança de amor teve o seu pleno 
cumprimento em Jesus Cristo que selou a 
nova, definitiva e universal aliança com o 
seu próprio sangue (Hebr 9, 12; Lc 22, 20), 
tornando antiquada a aliança do Sinai (Hebr 
8, 6-13).  

V. 34 «Vou perdoar os seus pecados 
e não mais recordarei as suas faltas». 
Trata-se de uma aliança que, além de nova, 
é renovadora, pois implica «a remissão dos 
pecados» (cf. Mt 26, 28). A Liturgia, ao 
propor este texto em pleno tempo da 
Quaresma, presta-se a lembrar-nos o 
perdão que Deus concede no Sacramento 
da Reconciliação.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Salmo 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R. 12a) 
 

Monição: 
 

 A renovação da Aliança baptismal, para que seja 
agradável ao Senhor, há-de realizar-se depois de uma 
generosa purificação da alma. 

O salmista convida-nos a que nos reconheçamos 
humildemente pecadores e a que peçamos perdão das 
ofensas que temos feito ao Senhor.  

Que este salmo nos ajude a viver mais 
generosamente esta caminhada quaresmal. 
  
Refrão:    DAI-ME, SENHOR, UM CORAÇÃO PURO. 
  
Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, 
pela vossa grande misericórdia, apagai os meus 
pecados. 
Lavai-me de toda a iniquidade 
e purificai-me de todas as faltas. 
  
Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 
Não queirais repelir-me da vossa presença 
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. 
  
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação 
e sustentai-me com espírito generoso. 
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos 
e os transviados hão-de voltar para Vós. 
____________________________________________ 

Antífona 
Em verdade, em verdade vos digo: Se 

o grão de trigo, lançado à terra, não 
morrer, fica só; mas se morrer, dará 
muito fruto.                     

                                           (Jo 12, 24) 

Escala da Semana  –   Leitores  –  18 de Março    –    V Domingo da Quaresma   (Ano B) 

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

Responsável Martinho Matos    Ermelinda Pinh.º    
Avisos Glória Martins  Filipa Pereira  Paula Carvalho  Susana Moreira  

Admonição         
1.ª Leitura Fernanda Costa Tânia Leão Filipa Pereira Elsa Ferreira Rosa Matos Rita Meireles Sónia Ribeiro Diana Araújo 
2.ª Leitura Joaquim Mendes Elisabete Costa Paulo Neto José Pedro José Maria Matos Salomé Nóbrega Alex. Reguenga Adelino Sousa 
Oraç.  Fiéis Carla Sousa Catarina Torres (11.º Ano catq.) Eulália Gonç. Graça Coelho Sónia Raquel Susana Moreira Brazinda Fern. 

Ação Graças         
Suplente Martinho Matos    Ermelinda Pinh.º    
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2.ª Leitura   (Hb 5, 7-9) 
 
Monição: 
 

Jesus Cristo, o sumo-sacerdote da nova Aliança, 
é-nos apresentado na Carta aos Hebreus como 
Alguém que Se solidariza com todos nós e nos ensina 
o caminho da salvação.  

Este caminho do deserto quaresmal é o mesmo 
que Jesus seguiu na Sua passagem pela terra, 
especialmente na Sua Paixão e Morte. 
  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
  

7Nos dias da sua vida mortal, Cristo 
dirigiu preces e súplicas, com grandes 
clamores e lágrimas, Àquele que O podia 
livrar da morte e foi atendido por causa 
da sua piedade. 8Apesar de ser Filho, 
aprendeu a obediência no sofrimento 9e, 
tendo atingido a sua plenitude, tornou-Se 
para todos os que Lhe obedecem causa 
de salvação eterna. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta que é a Segunda Leitura,  não é difícil 
de proclamar. Abastece e gere a respiração, 
porque a primeira frase, feita sem pausas ou 
cesuras, ficará mais expressiva.  

 
Comentário: 

 
Este texto pequeno, mas deveras 

impressionante – há mesmo estudiosos que 
o consideram um extracto de um antigo hino 
a Cristo –, é tirado da parte central do 
célebre sermão, que é esta epístola (Hebr 4, 
14 – 7, 28), onde se desenvolve o tema do 
sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote 
perfeito, que supera completamente o 
sacerdócio levítico.  

V. 7 –  Este versículo parece evocar o 
relato da agonia de Jesus no Jardim das 
Oliveiras (cf. Mt 26, 36-44). «Preces e 
súplicas»: estas duas palavras sinónimas 
correspondem a uma expressão grega da 
época usada nos pedidos a uma alta 
autoridade; o uso do plural sugere a 
insistência na oração, segundo o «prolixius 
orabat» de Lc 22, 43.  

«Com um grande clamor e lágrimas»: 
os ensinos rabínicos sobre a oração referem 
três graus ascendentes: a prece (em 
silêncio), os gritos, e as lágrimas (como a 
forma mais elevada da oração). Os 
Evangelhos só falam de um forte brado de 
Jesus, na Cruz (Lc 23, 46), mas é de supor 
que se conhecessem pela tradição oral, 
pormenores da oração no horto que 
justificariam tão impressionante expressão.  
 

«Foi atendido», em quê? É difícil de 
dizer, a tal ponto que Harnack pensa numa 
corrupção do texto original: «não foi 
atendido». Limitamo-nos a referir as 
explicações mais viáveis. Jesus não obteve 
a libertação do cálice de amargura, mas 
alcançou a coragem para enfrentar a sua 
Paixão identificando-se plenamente com a 
vontade do Pai. Ou então, como pensam 
outros, Jesus foi atendido ao ser livre da 
morte pela sua ressurreição, o que lhe 
permite exercer o seu sacerdócio eterno (cf. 
7, 24; 10, 10), com efeito, «a sua morte era 
essencial para o seu sacerdócio, pois, se 
Ele não fosse salvo da morte pela 
ressurreição, não seria agora o sumo 
sacerdote do seu povo» (J. H. Neyrey). 

V. 8 «Aprendeu a obediência no 
sofrimento», ou, melhor, «por aquilo que 
sofreu», ou também, «aprendeu de quanto 
sofrera, o que é obedecer». Trata-se de 
uma aprendizagem não teórica, mas 
experimental, existencial. Aprender através 
do sofrimento era um lugar comum na 
literatura grega, e até havia esta máxima: 
«os sofrimentos são lições». O que aqui há 
de particular é a aplicação à aprendizagem 
da obediência. No entanto, a obediência de 
Jesus na sua Paixão só é referida em mais 
dois lugares do Novo Testamento: Rom 5, 
19 e Filp 2, 8. Não se pense que a Jesus, 
por ser Deus, Lhe custava menos o 
sofrimento, antes pelo contrário, pois o 
sofrimento é directamente proporcional à 
dignidade da pessoa que sofre. 

V.9 «Tendo atingido a sua plenitude». 
Esta tradução não deixa ver uma das ideias 
centrais da epístola, que é a de «perfeição», 
pelo que seria preferível a tradução do Cón. 
Falcão, «tendo chegado à perfeição» ou a 
da Difusora Bíblica, «tornado perfeito». 
Note-se que a perfeição de que aqui se fala 
não é a do amadurecimento na virtude, mas 
a que advém a Jesus pelo exercício do seu 
sumo sacerdócio com a consumação da 
obra salvadora pela oferta do sacrifício da 
nova aliança: «a obediência de Jesus leva-o 
à sua consagração sacerdotal, que, por sua 
vez, O torna apto para salvar aqueles que 
Lhe obedecem» (The new Jerome Biblical 
Commentary, p. 929).  
____________________________________________ 

 Aclamação ao Evangelho  

( Jo 12, 26 ) 
 
Monição: 
 

Queremos seguir Jesus nos caminhos da 
vida, e o Evangelho que vai ser proclamado 
ensina-nos a fazê-lo. 

Aclamemo-lo jubilosamente, manifestando 
assim a nossa disponibilidade para o fazer. 

Refrão:     Louvor a Vós, Jesus Cristo, 
                  Rei da eterna glória. 
 
Se alguém Me quiser servir, que Me siga, diz o Senhor, 
e onde Eu estiver, ali estará também o meu servo.  
 
(escolher um dos sete refrães): 
  
1. Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. 
2. Glória a Vós, Jesus Cristo, Sabedoria do Pai. 
3. Glória a Vós, Jesus Cristo, Palavra do Pai. 
4. Glória a Vós, Senhor, Filho do Deus vivo. 
5. Louvor a Vós, Jesus Cristo,  
    Rei da eterna glória. 
6. Grandes e admiráveis são as vossas obras,        
    Senhor. 
7. A salvação, a glória e o poder a Jesus Cristo,       
    Nosso Senhor. 
___________________________________________ 

Evangelho  (Jo 12, 20-33) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 
Naquele tempo, 20alguns gregos que tinham vindo 

a Jerusalém para adorar nos dias da festa, 21foram ter 
com Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este 
pedido: «Senhor, nós queríamos ver Jesus». 22Filipe foi 
dizê-lo a André; e então André e Filipe foram dizê-lo a 
Jesus. 23Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em 
que o Filho do homem vai ser glorificado. 24Em 
verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, 
lançado à terra, não morrer, fica só; mas se morrer, 
dará muito fruto. 25Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e 
quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á 
para a vida eterna. 26Se alguém Me quiser servir, que 
Me siga, e onde Eu estiver, ali estará também o meu 
servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. 
27Agora a minha alma está perturbada. E que hei-de 
dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é 
que Eu cheguei a esta hora. 28Pai, glorifica o teu 
nome». Veio então do Céu uma voz que dizia: «Já O 
glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O». 29A multidão que 
estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. 
Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». 
30Disse Jesus: «Não foi por minha causa que esta voz 
se fez ouvir; foi por vossa causa. 31Chegou a hora em 
que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que 
vai ser expulso o príncipe deste mundo. 32E quando Eu 
for elevado da terra, atrairei todos a Mim». 33Falava 
deste modo, para indicar de que morte ia morrer. 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
 
1 –   Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas, 
        para que falem aos homens do amor que Deus          
        lhes tem 
        e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao        
        mundo, 
        oremos ao Senhor. 
 
 
2 –   Por todos os povos da terra, 

para que vivam em paz e se desenvolvam, 
na justiça, no respeito e na compreensão mútua, 
oremos ao Senhor. 
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3 –   Por todos aqueles que desejam ver Jesus, 
para que os cristãos os levem até Ele 
pela forma como vivem o Evangelho, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –   Pelos que trabalham e se cansam pelos outros, 

para que recordem sempre que o grão lançado à     
terra 
morrendo, produz fruto abundante, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –   Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial, 

para que sigam a Cristo e O sirvam, 
nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 19 –  São José, Esposo da Virgem 
Santa Maria. 

____________________________________________ 

Renovar a Aliança 
Baptismal 

 
Toda a liturgia da Quaresma está 

orientada em ordem a preparar a renovação 
das promessas do nosso Baptismo, na noite 
da Vigília Pascal. 

Ao longo das cinco semanas da 
Quaresma, pela Sua Palavra, o Senhor foi-     
-nos indicando quais os aspectos da nossa 
vida que era preciso renovar. 

Um passo importante dentro desta 
caminhada quaresmal é, portanto, uma 
confissão sacramental preparada com todo 
o cuidado e feita com generosidade. 
____________________________________________ 

Do Baptismo à 
Confissão 

 
 «Dias virão, diz o Senhor, em que 

estabelecerei com a casa de Israel e com a 
casa de Judá uma aliança nova.» 

Fizemos uma Aliança de Amor com o 
nosso Deus no Baptismo. Os nossos pais 
assumiram a responsabilidade de nos 
encaminhar para a fidelidade a esta Aliança, 
e nós quisemos considerá-la como própria, 
quando começámos a compreender o 
sentido da vida. 

Mas durante a vida caímos em muitas 
infidelidades a este compromisso de amor, 
cometendo pecados e faltas de 
generosidade. Temos agora a necessidade 
urgente de reparar tudo o que nos desviou 
deste compromisso, deixando que o Senhor 
nos purifique numa confissão sacramental 
com as necessárias disposições. 

A renovação da Aliança exige, portanto 
que seja preparada por uma confissão 
sacramental. Ela repara todos os estragos 
que o pecado causou em nós e fortalece-nos      
 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (11)  
por José Carlos Bermejo 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

Boas e más práticas 
 

Más práticas 
 

Na visita, não utilizar frases feitas ou 
estereótipos como: 

– Eu  já to dizia: se não tivesses fumado 
tanto!... 

– Vamos lá! 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 a todos. 
– Temos de aceitar o que o destino 

reserva a cada um de nós! 
 

Boas práticas 
 
É muito saudável não só libertar-se da 

tendência para responder impulsivamente 
no diálogo com o doente e com os seus 
familiares mas também promover a escuta. 
O facto de não se saber o que dizer não 
impede que haja um  diálogo oportuno. Às 
vezes, o silêncio é melhor do que uma frase 
“oca”. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 
O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

“Em 1904 conheci em Lisboa a D. Sílvia 
Cardoso, de Paços de Ferreira, a qual 
costumava ir todos os anos à capital passar 
um mês ou dois em casa da prima dela –      
D. Elvira Costa. Como esta senhora se 
confessava comigo, também a D. Sílvia se 
quis confessar (...) 

É pequena esta senhora, mas é grande, 
muito grande de coração, única em Portugal 
no zelo, na generosidade; (...) em 1917, 
estava eu em Tuy (Espanha),  quando lá foi  

com graças para que possamos perseverar 
neste caminho do Céu. Ela será ainda mais 
bem feita do que habitualmente: 

• por uma maior delicadeza no exame 
de consciência e na sinceridade e 
humildade com que nos confessamos; 

• por uma contrição mais profunda. Às 
vezes podemos dar a impressão de que 
somos tão santos que até merecemos que o 
Senhor nos peça desculpa de nos falar em 
confissão; 

O Senhor já nos libertou da escravidão 
do Egipto do pecado, pelo Baptismo, 
fazendo-nos passar através das águas do 
Baptismo para a liberdade de filhos de 
Deus. Manifestemos ao Senhor, com toda a 
sinceridade do coração, o desejo de 
regressar à “caridade primitiva”. 
____________________________________________ 

Os Papas 

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

 

“Júlio II” 
(1503 - 1513) 

 
Natural de Albissola, na época na 

República de Veneza, Giuliani della Rivere 
(5 de Dezembro de 1443  –  21 de Fevereiro 
de 1513) assumiu o nome papal de Júlio II 
em honra de Júlio César e também para 
indicar que estava disposto a realizar uma 
obra grandiosa. Assim foi, pelo menos no 
que concerne ao incremento das artes. Esta 
faceta de mecenas revelava uma sensi-
bilidade da qual nem todos eram alvo.  

Era senhor de um carácter muito forte, 
por vezes violento e intempestivo, chegando 
a perder o autocontrolo. Alguns relatos 
davam-no como um homem rude na 
maneira de ser e de estar.  Era chamado de 
“Terrível”, um epíteto que lhe assentava 
como uma luva, pelo facto de ter sido um 
homem mais de guerra do que da religião, 
como evocam os registos da sua vida. 

                                                         (... continua) 
___________________________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

     Levanta a cabeça! Não fiques triste! 
Porque te aborreces pelo que disseram de 
ti? Não vês que é só inveja? Vá, levanta a 
cabeça e segue em frente! Tu também és 
filho de Deus! Caminha seguro, porque os 
que falam de ti, os que te invejam, vão ficar 
parados para trás, sem progredirem, sem 
crescerem. E quando eles perceberem, já tu 
avançaste tanto que eles te perderam de 
vista… 
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