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 traçado e sente-se tanto à vontade, que 
nada a perturba. Teve o seu Calvário de 
contrariedades, mas agora, no Tabor, o 
gozo é permanente.  

                                                     (Continua...) 
____________________________________________ 

Também vos envio a vós 
 

A palavra Pentecostes vem do grego e 
significa “cinquenta dias”. Os israelitas 
associavam este número ao significado de 
plenitude: uma semana de semanas, sete 
por sete mais um dia. Nesta celebração 
comemoravam a Aliança que Deus tinha 
estabelecido com o seu povo e os cinquenta 
dias de terem saído livres do Egipto. 
Celebravam também a festa da colheita que 
garantia o sustento.  A festa cristã do Pente-
costes começa com aquele pequeno grupo 
de discípulos que se encontravam 
medrosos e desanimados no cenáculo, 
depois da crucifixão e morte de Jesus. 
Tinham as portas fechadas por medo. Então 
apareceu Jesus Ressuscitado, colocou-se 
no meio deles. E enviou-os como 
testemunhas da Vida, e disse-lhes: “Como o 
Pai me enviou a Mim, também Eu vos envio 
a vós”. O Espírito encheu-os de esperança, 
de coragem, de fortaleza, de misericórdia, 
de força... Começaram a falar, sendo 
compreendidos em muitas línguas; tornam-     
-se universais. Sentem que Jesus continua 
presente no meio da sua comunidade. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
Pentecostes 
      A festa do Pentecostes tinha um 
antecedente no antigo Israel: festa das 
semanas. Em hebraico: “sabuot”, em grego: 
Pentecostes.  Era uma celebração alegre na 
qual se misturavam elementos religiosos e 
agrícolas. Tinha lugar cinquenta dias depois  
 

de ser metido a foice para o primeiro feixe 
de cevada. Entre os elementos religiosos 
destacava-se a lembrança da aliança que 
Deus celebrou com o seu povo no monte 
Sinai. Durante a festa acudiam a Jerusalém 
multidões de judeus que viviam fora de 
Israel. 

 

Oração 
 

Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, 
presente em nossos corações como 
brisa suave em dia quente e abafado. 

Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito; 
sabedoria que nos ensina a caminhar 
por penhascos e desfiladeiros seguindo 
as tuas pegadas sem temor. 

Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, 
que é força para viver unidos, 
construindo a tua família, edificando  a 
amizade. 

Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito; 
luz em dias cinzentos, alento que alivia 
as penas, constância para seguir 
caminhando. 
       

 

Papa Francisco 
(Sacerdócio) 

 
Como pastores, é bom que todos os que 

temos de pregar nas nossas missas 
renovemos todos os dias, todos os 
domingos, o nosso fervor ao preparar a 
homilia, certificando-nos em primeiro lugar 
de que em nós próprios cresce o 
conhecimento e o amor pela Palavra que 
pregamos. 

(Homilia dominical na América Latina. 19-01-2005) 

____________________________________________ 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, as seguintes 
Leitoras: 

Carla Cunha, da Paróquia de Eiriz, 
amanhã, segunda-feira, dia 21 de Maio; 

Diana Pinto, da Paróquia de Carva-
lhosa, na próxima quinta-feira, dia 24 de 
Maio. 

O Jornal do Leitor vem ainda desejar às 
aniversariantes, muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 
COMERCIANTES 

 
Numa estrebaria da aldeia, o tratador de 

animais comunicava ao colega, que 
acabava de chegar: 

– Veio cá um homem para comprar um 
burro. 

– E que lhe disseste? 
– Que tu não estavas, e que viesse mais 

tarde. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

PANCADARIA 
 

Dois rapazes andam à pancada. Um 
deles manda um soco certeiro no outro, 
fazendo-o ir ao chão.  Uma vez no chão, 
este diz:  

– Garanto-te, isto não vai ficar assim! 
Diz o outro: 
– Ai não, não, isso agora vai inchar! 

____________________________________________ 

A Fechar 
Quando já não me indignar, 

terei começado a envelhecer. 
(André Gide) 

____________________________________________ 

Ser Leitor é... (2) 
 
Ser Leitor é ler bem, é saber que não é 

um trabalho fácil, pois implica re-criar, dar 
vida às palavras do texto, dar voz ao autor, 
que é o próprio Deus, como se afirma ao 
terminar a Leitura: “Palavra do Senhor”.         

Pode comparar-se a função do Leitor à 
de um músico (qualquer que seja o instru-
mento que toque…) que, ao executar o 
trecho de outro compositor, não é um 
simples executante de notas musicais, mas 
imprime aos sons que se ouvem, o sentido, 
a vida, a expressão, o sentimento que o 
compositor quis dar àquela peça.  

Assim, proclamar as Leituras, mais que 
pronunciar palavras avulso, palavras soltas, 
é tornar viva uma mensagem que é uma 
mensagem de Vida. 
____________________________________________

Pentecostes 

 
Celebramos com muita alegria a festa 

do Espírito Santo. Ele é Deus, a Terceira 
Pessoa da Santíssima Trindade. É o Amor 
infinito que une o Pai e o Filho desde toda a 
eternidade.  

O Espírito Santo veio encher o coração 
dos Apóstolos no dia de Pentecostes, 
inundando-os de alegria, de fortaleza, e de 
sabedoria. 

Purifiquemos o nosso coração para que 
o Divino Paráclito o encha com o fogo de 
Deus. 
____________________________________________ 

 

1.ª Leitura 

 
 
Monição: 
 
 

São Lucas conta-nos o acontecimento de 
Pentecostes, a descida do Espírito Santo e a 
transformação realizada por Ele nos Apóstolos e em 
toda a Igreja. 

Escutemos com atenção. 
 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 
1Quando chegou o dia de Pente-

costes, os Apóstolos estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. 2Subitamente, 
fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor 
semelhante a forte rajada de vento, que 
encheu toda a casa onde se 
encontravam. 3Viram então aparecer uma 
espécie de línguas de fogo, que se iam 
dividindo, e poisou uma sobre cada um 
deles. 4Todos ficaram cheios do Espírito 
Santo e começaram a falar outras 
línguas, conforme o Espírito lhes 
concedia que se exprimissem. 5Residiam 
em Jerusalém judeus piedosos, proce-
dentes de todas as nações que há 
debaixo do céu. 6Ao ouvir aquele ruído, a 
multidão reuniu-se e ficou muito 
admirada, pois cada qual os ouvia falar 
na sua própria língua. 7Atónitos e 
maravilhados, diziam: «Não são todos 
galileus os que estão a falar? 8Então, 
como é que os ouve cada um de nós 
falar na sua própria língua? 9Partos, 
medos, elamitas, habitantes da 
Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, 
do Ponto e da Ásia, 10da Frígia e da 
Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, 
vizinha de Cirene, colonos de Roma, 
11tanto judeus como prosélitos, creten-
ses e árabes, ouvimo-los proclamar nas 
nossas línguas as maravilhas de Deus». 

 
Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

V. 1 «Pentecostes» significa, em grego, 
“quinquagésimo” dia depois da Páscoa. Os 
judeus chamam-lhe Festa das Semanas 
(em hebraico, xevuôth, 7 semanas depois 
da Páscoa). Era uma festa em que se 
ofereciam a Deus as primícias das 
colheitas, num gesto de acção de graças. 
Mais tarde, os rabinos também lhe deram o 
sentido da comemoração da promulgação 
da Lei no Sinai. 

V. 3 «Línguas de fogo que se iam 
dividindo».  O  fogo  toma esta forma talvez  
 

para significar o dom das línguas. Esta nova 
divisão das línguas tem a finalidade de unir 
os homens numa mesma fé e não de os 
separar com aquela divisão das línguas de 
que se fala no Génesis (11, 1-9). 

V. 4 «Começaram a falar outras 
línguas». Jesus tinha anunciado este 
prodígio, até então desconhecido (cf. Mc 16, 
17). Trata-se de um fenómeno sobrenatural, 
não dum simples fenómeno de exaltação 
nervosa. No entanto, não há total acordo 
entre os exegetas para explicar o milagre 
das línguas do Pentecostes. A explicação 
mais habitual é que os Apóstolos falaram 
então verdadeiros idiomas novos (cf. Mc 16, 
17), mas em Actos não se fala de línguas 
novas (kainais), como em Marcos, mas de 
línguas diferentes (cf. v. 4: hetérais). Alguns 
dizem que o milagre estava nos ouvintes, 
que ouviam na própria língua das terras 
donde provinham (v. 8) aquilo que os 
Apóstolos diziam em aramaico. Outros, 
especialmente nos nossos dias, põem este 
milagre em relação com o dom das línguas, 
ou glossolalia, carisma de que se fala em      
1 Cor 14, 2-33: seria então um tipo de 
oração extática, especialmente de louvor, 
em que se articulavam sons ininteligíveis 
(algo parecido com aquele fenómeno 
místico a que Santa Teresa de Jesus chama 
«embriaguez espiritual, júbilo místico»). 
Sendo assim, o que aconteceu de particular 
no dia do Pentecostes, foi que não era 
preciso um intérprete (como em 1 Cor 14, 
27-28) para que os ouvintes entendessem o 
que diziam os Apóstolos: os ouvintes de boa 
fé receberam o dom de interpretar o que os 
Apóstolos diziam, ao passo que os mal 
dispostos diziam que eles estavam ébrios 
(v. 13). De qualquer modo, em Actos nunca 
se diz que a pregação de Pedro (cf. vv. 14-
36) foi em línguas; o discurso aparece como 
posterior a este fenómeno referido no v. 4; 
em línguas poderia ser algum tipo de oração 
de louvor, a «proclamar as maravilhas do 
Senhor» (v. 11). 

V. 9-11 Temos aqui uma vasta 
referência às diversas procedências dos 
judeus da diáspora: uns teriam mesmo 
vindo em peregrinação, outros seriam 
emigrantes que se tinham fixado na  Palesti-  
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tina. De qualquer modo, esta enumeração 
bastante exaustiva e ordenada (a partir do 
Oriente para Ocidente) pretende pôr em 
evidência a universalidade da Igreja, que é 
católica logo ao nascer, destinada a todos 
os homens de todas as procedências, 
manifestando-se esta catolicidade na 
capacidade que todos têm para captar e 
aderir à pregação apostólica. Por outro lado, 
também a unidade da Igreja se deixa ver na 
única mensagem e no único Baptismo que 
todos recebem; como se lê na 2.ª Leitura de 
hoje, (v. 13) «a todos nos foi dado beber um 
único Espírito». 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 103 (104), 1ab.24ac.29bc-30.31.34 (R. 30 
 

Monição: 
 

São Lucas narra nos Actos dos Apóstolos o 
grande acontecimento da vinda solene do Espírito 
Santo sobre Maria Santíssima, os Doze Apóstolos e 
muitos discípulos, na manhã do Pentecostes. 

Neste dia foi inaugurada solenemente a Igreja e 
apresentada à multidão que acorreu ao Cenáculo, 
atraída pelo ruído semelhante a uma rajada de vento 
que se fez ouvir. 
  
Refrão:       ENVIAI, SENHOR, O VOSSO ESPÍRITO 
                     E RENOVAI A FACE DA TERRA. 
  
Ou:              MANDAI, SENHOR O VOSSO ESPÍRITO, 

  E RENOVAI A TERRA. 
  

Ou:               ALELUIA. 
  
Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 
Senhor, meu Deus, como sois grande! 
Como são grandes, Senhor, as vossas obras! 
A terra está cheia das vossas criaturas. 
  
Se lhes tirais o alento, morrem 
e voltam ao pó donde vieram. 
Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida 
e renovais a face da terra. 
  
Glória a Deus para sempre! 
Rejubile o Senhor nas suas obras. 
Grato Lhe seja o meu canto 
e eu terei alegria no Senhor. 
____________________________________________ 

2.ª Leit. (1 Cor 12, 3b-7.12-13) 
 
Monição:  
 

Jesus mandou o Espírito Santo para ser fonte da 
unidade é como que a alma da Sua Igreja, que Ele 
vivifica e guia. 

 
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 3bNinguém pode dizer «Jesus 
é o Senhor», a não ser pela acção do Es- 
 

pírito Santo. 4De facto, há diversidade de 
dons espirituais, mas o Espírito é o 
mesmo. 5Há diversidade de ministérios, 
mas o Senhor é o mesmo. 6Há diversas 
operações, mas é o mesmo Deus que 
opera tudo em todos. 7Em cada um se 
manifestam os dons do Espírito para o 
bem comum. 12Assim como o corpo é um 
só e tem muitos membros e todos os 
membros, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo. 13Na verdade, todos 
nós – judeus e gregos, escravos e 
homens livres – fomos baptizados num 
só Espírito, para constituirmos um só 
Corpo. E a todos nos foi dado a beber 
um único Espírito. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Sequência: 
 

A sequência é uma oração ao Espírito 
Santo, recebida da tradição, na qual cantamos os 
louvores da Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade. 

 
(É facultativa). 

 
 

 
Vinde, ò santo Espírito 
vinde, amor ardente, 
acendei na terra 
vossa luz fulgente. 
 
Vinde, Pai dos pobres: 
na dor e aflições, 
vinde encher de gozo 
nossos corações. 
 
Benfeitor supremo 
em todo o momento, 
habitando em nós 
sois o nosso alento. 
 
Dascanso na luta 
e na paz encanto,  
no calor sois brisa, 
conforto no pranto. 
 
Luz de santidade,  
que no Céu ardeis, 
abrasai as almas 
dos vossos fiéis. 
 

 
Sem a vossa força 
e favor clemente, 
nada há no homem 
que seja inocente 
 
Lavai nossas manchas, 
a aridez regai, 
sarai os enfermos 
e a todos salvai. 
 
Abrandai durezas 
para os caminhantes, 
animai os tristes, 
guiai os errantes. 
 
 
Vossos sete dons 
concedei à alma 
o que em voz confia: 
 
 
Virtude na vida, 
amparo na morte, 
no Céu alegria. 

 
Comentário: 
 

O contexto em que fala São Paulo aos 
Coríntios é o de certa confusão que reinava 
na comunidade acerca dos carismas, em 
especial os de linguagem. Para começar, 
avança com um critério de discernimento: 
que quem fala o faça de acordo com a 
verdadeira fé; «Jesus é o Senhor» é a 
confissão de fé na divindade de Jesus. 
«Senhor» equivale a Yahwéh na tradução 
grega dos LXX para o nome divino. Um acto 
de fé não se pode fazer só pelas próprias 
forças,  é  fruto  da  graça  do Espírito Santo   
 

  (v. 3), que pelos seus dons, especialmente 
o do entendimento e o da sabedoria 
aperfeiçoam essa mesma fé.  

V. 4-5 – Pertence à essência da vida 
da Igreja haver sempre, diversidade de 
dons espirituais (carismas), ministérios e 
operações. Estas três designações 
referem-se fundamentalmente aos mesmos 
dons de Deus em favor da edificação da 
Igreja, mas cada um destes três nomes foca 
um aspecto: a sua gratuidade, a sua 
utilidade e a sua manifestação do poder 
actuante de Deus. São Paulo apropria   
cada um destes aspectos a cada uma das 
três Pessoas divinas. Toda esta diversidade 
e variedade de dons procede da unidade 
divina e concorre para que a unidade da 
Igreja – um só Corpo (v. 13) – seja mais 
rica.  

O Concílio Vaticano II – L. G. 12 – 
recorda normas práticas acerca destes 
carismas, ou dons que Deus concede aos 
fiéis para a «renovação e cada vez mais 
ampla edificação da Igreja, para o bem 
comum» (v. 7). E diz que os dons 
extraordinários não se devem pedir 
temerariamente, nem deles se devem 
esperar, com presunção, os frutos das 
obras apostólicas; e o juízo acerca da sua 
autenticidade e recto uso, pertence àqueles 
que presidem na Igreja, a quem compete de 
modo especial não extinguir o Espírito, mas 
julgar e conservar o que é bom (cf. 1 Tes 5, 
12.19-21). Não se pode opor o carismático 
ao jerárquico: a vida da Igreja, que se 
expande pelos carismas, tem que se manter 
na esfera da verdade, garantida pela 
Hierarquia, a fim de que seja verdadeira 
vida, e não mera excrescência doentia e 
anormal, porventura um princípio de auto-
destruição. 

V. 12 – «Assim como o corpo...».        
A comparação não é original, mas da 
literatura profana. São Paulo adapta-a 
maravilhosamente à Igreja, concebida como 
um corpo onde não pode haver rivalidades e 
divisão: «um só corpo». Aqui está latente a 
doutrina do Corpo Místico explanada em 
Colossenses e Efésios, mas ainda não se 
considera de facto a Igreja universal, o 
Corpo de Cristo, apenas se considera que 
os cristãos de Corinto são um organismo – 
um corpo – dependente de Cristo e com a 
mesma vida de Cristo (v. 27). 

V. 13 –  «E a todos nos foi dado beber 
um único Espírito». Os exegetas em geral, 
tendo em conta que no versículo anterior já 
se tinha falado do Baptismo, pensam haver 
aqui uma referência ao Sacramento da 
Confirmação, pois então estes Sacramentos 
se costumavam receber juntos (cf. Act 19, 
5-6), como ainda hoje no Oriente e entre 
nós nos adultos. 
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Aclamação ao Evangelho 

 
Monição:  
 

O Espírito Santo foi dado por Jesus à Sua Igreja 
para a santificar, de modo especial através do 
sacramento da reconciliação. Agradeçamos-Lhe e 
aclamemo-Lo cheios de alegria. 
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 
 

Vinde, Espírito Santo,  
enchei os corações dos vossos fiéis 
e acendei neles o fogo do vosso amor. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 20, 19-23) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
 

19Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 
estando fechadas as portas da casa onde os discípulos 
se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
colocou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». 20Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o 
Senhor. 21Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja 
convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu 
vos envio a vós». 22Dito isto, soprou sobre eles e disse-
lhes: «Recebei o Espírito Santo: 23àqueles a quem 
perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; e 
àqueles a quem os retiverdes serão retidos». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Este texto foi escolhido por nele se falar 
também de uma comunicação do Espírito 
Santo, esta no dia de Páscoa, e que permite 
à Igreja o exercício de uma das principais 
concretizações da sua missão salvífica: o 
perdão dos pecados por meio do 
Sacramento da Reconciliação.  

Limitamo-nos aqui a citar um belo texto 
da Declaração Ecuménica das Igrejas 
Cristãs (Upsala 1968), baseada num 
conhecido texto patrístico: «Sem o Espírito 
Santo, Deus fica longe; Cristo pertence ao 
passado; o Evangelho é letra morta; a 
Igreja, mais uma organização; a autoridade, 
um domínio; a missão, uma propaganda; o 
culto, uma evocação; o agir cristão, uma 
moral de escravos. Mas, com o Espírito 
Santo, o cosmos eleva-se e geme na 
infância do Reino; Cristo ressuscita e é 
alento de vida; a Igreja é comunhão 
trinitária; e a autoridade, serviço libertador; a 
missão é Pentecostes; e o culto, memorial e 
antecipação; o agir humano torna-se 
realidade divina». 
____________________________________________ 

Pensamento: O Poder (político)    
é como um violino: toma-se com a esquerda 
e toca-se com a direita.  (JuanDomingo Perón) 
 

Tal riqueza permitiu a que Alessandro 
levasse uma vida repleta de prazeres, 
chegando mesmo a ter quatro filhos: 
Pierluigi, Paolo, Constanza e Ranuccio. 
Recebeu educação de grandes mestres 
humanistas em Florença, na corte de 
Lourenço, “o Magnífico”. 

Com apenas 25 anos de idade, 
Alessandro foi eleito cardeal por Alexandre 
VI, cargo que exerceu durante mais de 40 
anos, até ser nomeado reitor do Sagrado 
Colégio. 

                                                       (continua...) 
____________________________________________ 

És insubstituível  (52) 
 

Como?  – Aplica a técnica do DCD 
(duvida, critica e determina). Ou seja, 
duvida de tudo o que controla a tua emoção 
e conspira contra a tua vida. Critica cada 
pensamento negativo; critica a passividade 
do eu; critica o teu conformismo e reflete 
sobre as causas dos teus conflitos. Decide 
ser alegre, seguro, feliz. Dá um choque de 
lucidez à tua emoção, arquiva novas 
experiências! Sê autor e não vítima da tua 
história. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

Nas cartas seguintes vai declinando o 
retrato místico de D. Sílvia, com traços mais 
pormenorizados, dentro do quadro apresen-
tado. 

Assim, recorda que D. Sílvia já se 
preocupava com a organização de retiros, 
em 1918, quando ainda vivia o seu pai, 
falecido em 7 de Abril desse ano, e deu-lhe 
mesmo um conselho: 

“Recorda-se quando uma vez, falando 
de retiros ainda no tempo de seu nunca 
esquecido pai, me disse que talvez na 
Lousada se pudesse arranjar meios de os 
dar, com o auxílio das Irmãs Hospitaleiras, e 
eu acrescentei: 

– Seria primeiramente bom juntar um 
fundo, para a Obra progredir e não ser de 
peso às exercitantes. Se o fundo para 
sustento se juntou ou não, estou para saber, 
mas seja como for, a boa Sílvia realizou o 
seu ideal e as bençãos de Deus estão 
caindo sobre essa bendita casa como chuva 
sobre os campos. Apesar de combater e 
lutar, entrou no caminho que Deus lhe tinha  

Oração Universal 
 

1 –   Pelas Igrejas cristãs do mundo inteiro, 
 para que se deixem conduzir pelo Espírito, 
 que é amor ardente, descanso na luta, luz de       
    santidade, 
 oremos, irmãos. 
 

2 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e    
           diáconos, 

 para que o Espírito Santo os ensine a falar de       
    Jesus Cristo 
 em linguagem compreensível aos homens de        
   hoje, 
 oremos, irmãos. 

 
3 –  Por cada homem que faz o bem e ama a  justiça, 

que luta e sofre pela liberdade e pela paz, 
para que o Espírito Santo torne mais firme a sua       
   esperança, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Por aqueles que receberam o mesmo Espírito, 

para que, reconhecendo e aceitando as suas     
   diferenças 
vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos fiéis que exercem algum ministério 

em favor da comunidade paroquial, 
para que o façam de olhos postos no Senhor, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 21 – SS. Cristóvão Magallanes(Presbíte)         
                          e Companheiros (Mártires);      

Dia 22 – S. Rita de Cássia (Religiosa);  
Dia 25 – S. Beda Venerável  (Presbítero e      
            Doutor da Igreja);  
         – S. Gregório VII (Papa); 
         – S. Maria Madalena de Pazzi (Virgem). 
Dia 26 – S. Filipe de Néri  (Presbítero);  
____________________________________________ 

Os Papas 

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

 
“Paulo III” 
(1534  –  1549) 

 
(...continuação) 
 

Paulo III (29-02-1468 – 10-11-1549) 
nasceu em Canino (Itália), como 
Alessandro, no seio de uma família da 
nobreza de Roma – os Farnese. 

Alessandro Farneser possuía uma 
imensa fortuna, a qual gastava com uma 
generosidade que lhe valeu a consideração 
de vários artistas quinhentistas e o afecto do 
povo romano. 
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