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O nosso Bispo 
 

D. Manuel da Silva Rodrigues Linda, é o 
novo Bispo do Porto e, portanto, é também 
o nosso Bispo.  

Nasceu na Freguesia de Paus, concelho 
de Resende,  a 15 de Abril de 1956. Conta, 
assim, 62 anos.  

Frequentou o Seminário Menor de  Re-
sende, o Seminário Maior de Lamego e o 
Instituto de Ciências Humanas e Teológicas 
do Porto onde terminou o curso superior de 
Teologia em 1980. Foi ordenado presbítero 
a 10 de Junho de 1981, para a Diocese de 
Vila Real. Há, portanto, 36 anos. 

Ao longo dos anos desempenhou várias 
funções eclesiásticas: pároco, assistente 
diocesano da Ação Católica, Promotor de 
Justiça e Defensor do Vínculo no Tribunal 
Eclesiástico e responsável pela Pastoral 
Juvenil. Foi também Capelão (alferes e 
tenente) do RI13 (Regimento de Infantaria 
de Vila Real), entre 1982 e 1985). Mas, a 
principal, foi a de reitor do Seminário de Vila 
Real, cargo que desempenhou ao longo de 
19 anos,  e de Vigário Episcopal para a 
Cultura. Foi, ainda, coordenador diocesano 
da pastoral e membro dos Conselhos 
Presbiteral, Pastoral e de Consultores. 

Paralelamente à sua atividade eclesiás-
tica, licenciou-se em Humanidades pela 
Faculdade de Filosofia de Braga da 
Universidade Católica Portuguesa (1987), 
em Teologia pela Faculdade de Teologia 
(Porto) da mesma Universidade (1988), 
obteve a licenciatura canónica (estudos de 
segundo grau, equivalente ao Mestrado) em 
Teologia, pela Pontifícia Universidade 
Lateranense, em Roma (1991), e o doutora-
mento em Teologia, especialidade de 
Teologia Moral, pela Universidad Pontifícia 
Comillas,  em Madrid (1998), com a tese 
“Andragogia política em D. António Ferreira 
Gomes“. 

Ao  longo  dos  anos  foi  lecionando  em   

diversas Escolas (Escolas Básicas e 
Secundárias e na Escola de Enfermagem 
de Vila Real, nesta ao longo de cerca de 
três décadas) e, na Universidade Católica 
Portuguesa, nas Faculdades de Teologia e 
de Direito e na Escola das Artes. Orientou 
diversas teses de licenciatura e mestrado e 
participou em diversos júris académicos. 
Ocasionalmente, colaborou ainda com 
outras instituições de ensino superior, 
mormente com o Instituto Superior Miguel 
Torga/Escola Superior de Altos Estudos 
(Coimbra), Universidade do Minho e Univer-
sidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Para além da docência, na vida 
académica desempenhou diversas funções, 
tais como: diretor da Extensão de Vila Real 
da Faculdade de Teologia da UCP; membro 
da Comissão Pedagógica da FT – Porto; 
Coordenador do Programa Erasmus / Só-
crates; membro do Conselho de Direção da 
revista Humanística e Teologia; Membro do 
Conselho Pedagógico, etc. É membro 
fundador do Centro de Estudos do 
Pensamento Português (UCP – Porto). Para 
além de colaboração diversa em vários 
órgãos de comunicação social, publicou 
cerca de quatro dezenas de traba-
lhos científicos, entre artigos de revistas, 
obras coletivas, dicionários e enciclopédias.  

Foi nomeado bispo auxiliar de  Braga,  
em 27 de junho  de  2009,  pelo Papa Bento 
XVI, com o título de Case Mediane, tendo 
sido ordenado a 20 de setembro desse ano. 

A 10 de outubro  de  2013, o Papa Fran-
cisco nomeou-o Ordinário Militar para 
Portugal ou Bispo das Forças Armadas e 
das Forças de Segurança, para suceder a  
D.Januário Torgal Mendes Ferreira.  Cano-
nicamente, tomou posse no dia 24 de 
Janeiro de 2014, em Fátima, perante os 
sacerdotes que trabalham no Ordinariato. A 
8 de Abril de 2014, foi nomeado Capelão 
Chefe por despacho conjunto dos Ministros 
da Defesa Nacional e da Administração 
Interna. 

A nível da Conferência Episcopal 
Portuguesa, foi membro da Comissão 
Episcopal da Pastoral Social, para a área da 
Saúde (de 2000 a 2014) e, a 29 de Abril de 
2014, foi eleito Presidente da Comissão 
Episcopal da Missão e Nova Evangelização 
e membro da Comissão Episcopal da 
Pastoral Social e da Mobilidade. 
___________________________________________ 

Aniversários 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a Leitora Sónia 
Raquel,  da Paróquia de Eiriz, amanhã, 
segunda-feira, dia 4 de Junho. 

O Jornal do Leitor associa-se a esta 
festa e vem desejar à Sónia, muitas 
felicidades na sua vida. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 
O  MARIDO  E  A  MULHER 
 

– Lembras-te como éramos felizes há 
trinta anos? 

– Como assim, nem sequer nos 
conhecíamos!!?? 

– Por isso mesmo. 
 

ENTRE  AMIGOS 
 

 – Vê bem o meu azar. Tinha metido no 
bolso esta ferradura de cavalo para me dar 
sorte no exame e não é que chumbéi!? 

– Mas a culpa foi tua. Então não vês que 
isso não é uma ferradura de cavalo, mas de 
burro!? 

 
NO  PSIQUIATRA: 
 

– Qual é o seu problema? – perguntou o 
doutor. 

– Tive uma discussão com a minha futura 
sogra e ela disse-me que não falaria comigo 
durante um mês.  

– Para muitos, isso não é problema... 
– Só que para mim é um grande 

problema!  O prazo termina hoje! 
_______________________________________

Ser Leitor é... (4) 
 
Ser Leitor é aceitar esta insistência na 

necessidade de se preparar sempre bem, o 
que vai ler. Deve conhecer a passagem 
bíblica, o seu estilo, as frases mais 
importantes, as expressões mais difíceis. 
Não bastam cinco minutos antes, nem tão 
pouco dez, mas, se possível, ler e preparar 
o texto em casa, várias vezes, ao longo da 
semana. Aliás com os meios de comuni-
cação que hoje temos ao alcance não será 
tão difícil fazê-lo.  Esta preparação pode ser 
feita na Paróquia quando organizada com 
encontros de formação semanais ou 
quinzenais. 

Também uma sugestão, que nos parece 
viável e que alguns Leitores já fazem, é ler 
antes, em voz alta diante de alguém e 
perguntar se entendeu ou não o que leu. Ou 
então, gravar (até no telemóvel se consegue 
gravar) e depois escutar-se a si próprio, 
descobrir as falhas e corrigi-las. Ora, tudo 
isto pode ajudar!  

Assim o Leitor tenha vontade. 
___________________________________________

IX  Dom. Comum 

 
Leitura: 

 
Leitura do Livro do Deuteronómio 
 
Eis o que diz o Senhor: «Guarda o dia 

de sábado, para o santificares, como te 
mandou o Senhor, teu Deus. Trabalharás 
durante seis dias e neles farás todas as 
tuas obras. O sétimo, porém, é o sábado 
do Senhor, teu Deus. Não farás nele 
qualquer trabalho, nem tu, nem o teu 
filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, 
nem a tua escrava, nem o teu boi, nem o 
teu jumento, nem nenhum dos teus 
animais, nem o estrangeiro que mora 
contigo. Assim, o teu escravo e a tua 
escrava poderão descansar como tu. 
Recorda-te que foste escravo na terra do 
Egipto e que o Senhor, teu Deus, te fez 
saír de lá com mão forte e braço estendi-  

do. Por isso, o Senhor, teu Deus, te 
mandou guardar o dia de sábado».  
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

S/ 80 (81), 3-4.5-6ab.6c.8a.10-11b(R.2a) 
 

Refrão: 
 

EXULTAI EM DEUS, QUE É O NOSSO AUXÍLIO. 
Ou: 
 

ACLAMAI A DEUS, NOSSA FORÇA. 
 

Aclamai a Deus, noissa força, 
aplaudi ao Deus de Jacob.  
Fazei ressoar a trombeta na lua nova  
e na lua cheia, dia da nossa festa. 
 
É uma obrigação para Israel,  
é um preceito do Deus de Jacob,  
lei que Ele impôs a José,  
quando saiu da terra do Egipto. 
 
Ouço uma língua desconhecida:  
«Aliviei os teus ombros do fardo  
e soltei as tuas mãos dos cestos; 
gritaste na angústia e Eu te libertei. 
 
Não terás contigo um deus alheio,  
nem adorarás divindades estranhas.  
Eu, o Senhor, sou o teu Deus,  
que te fiz saír da terra do Egipto». 
___________________________________________ 

2.ª Leitura (2 cor 4, 6-11) 
 
Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 

 
Irmãos: Deus que disse: «Das trevas 

brilhará a luz» fez brilhar a luz em nossos 
corações, para que se conheça em todo 
o seu esplendor a glória de Deus, que se 
reflecte no rosto de Cristo. Nós trazemos 
em vasos de barro o tesouro do nosso 
ministério, para que se reconheça que 
um poder tão sublime vem de Deus e não 
de nós. Em tudo somos oprimidos, mas 
não esmagados; andamos perplexos, 
mas   não   desesperados;   perseguidos, 

mas não abandonados; abatidos, mas 
não aniquilados. Levamos sempre e em 
toda a parte no nosso corpo os 
sofrimentos da morte de Jesus,  a fim de 
que se manifeste também no nosso 
corpo a vida de Jesus. Porque, estando 
ainda vivos, somos constantemente 
entregues à morte por causa de Jesus, 
para que se manifeste também na nossa 
carne mortal a vida de Jesus, 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 (cf. Jo 17, 17b.A)) 
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

A vossa palavra, Senhor, é a verdade; 
santificai-nos na verdade. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 2, 23-28) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
Passava Jesus através das searas em dia de 

sábado e os discípulos, enquanto caminhavam, 
começaram a apanhar espigas. Disseram-Lhe então os 
fariseus: «Vê como eles fazem ao sábado o que não é 
permitido». Respondeu-lhes Jesus: «Nunca leste o que 
fez David, quando ele e os seus companheiros tiveram 
necessidade e tiveram fome? Entrou na casa de Deus, 
no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos 
pães da proposição, que só os sacerdotes podiam 
comer, e os deu também aos companheiros». E 
acrescentou: «O sábado foi feito para o homem e não o 
homem para o sábado. Por isso,  o Filho do homem é 
também senhor do sábado». 

 
Palavra da salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –   Pelo nosso Bispo Manuel Linda  

e pelos nossos presbíteros e diáconos,  
para que celebrem o domingo com alegria  
e o santifiquem como dia do Senhor,  
oremos ao Senhor. 
 

2 –   Pelos que julgam encontrar o seu repouso 
na agitação, no dinheiro e no conforto,  
para que Deus faça brilhar a luz da fé  
     em seus corações,  
oremos ao Senhor. 
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3 –   Pelos que vivem esmagados pelo trabalho  
e pelos que são tratados ainda hoje  
     como escravos,  
para que alcancem a verdadeira liberdade  
     trazida por Cristo,  
oremos ao Senhor. 
 

4 –   Pelos que, no nosso tempo, detêm o poder  
     e a cultura,  
para que, nas palavras ensinadas por Jesus,  
aprendam a respeitar em cada homem  
     o rosto de Deus,  
oremos ao Senhor. 

 
5 –   Pela nossa assembleia em oração,  

para que encontre em Deus o repouso  
     por que anseia  
e a liberdade plena  por que aspira,  
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda   
 

      Dia 05 – S. Bonifácio (Bispo e Mártir)          
Dia 06 – S. Norberto (Bispo);  
Dia 08 – Sagrado Coração de Jesus; 
Dia 09 – Imaculado Coração da Virgem        
              Santa Maria. 
____________________________________________ 

Os Papas 

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

 
“Paulo III” 
(1534  –  1549) 

 
(...continuação) 
 

Diplomata e homem de prudência, era a 
pessoa ideal para estar à frente da Igreja 
depois de um papado marcado por 
inúmeros problemas como havia sido o do 
seu antecessor – Clemente VII. 

Naturalmente, a sua riqueza te-lo-á  
feito sobressair relativamente aos seus 
pares do Sagrado Colégio. 

Por duas vezes esteve perto de obter a 
tiara, mas só no conclave de 1534, quase 
sem a formalidade da votação, decidiram 
proclamá-lo Papa. Assim, foi coroado a 3 de 
Novembro e não perdeu tempo a encetar o 
que considerava serem reformas urgentes, 
começando por eleger cardeais de 
comprovada virtude e grande importância, 
como Morone, Caraffa e Cortese, por 
exemplo. 

O seu papado ficou marcado pelas 
querelas entre Francisco I e Carlos V, mas 
optou por manter uma estrita neutralidade e 
uma clara posição de equidistância. 

 
                                                       (Continua...) 

____________________________________________ 
 

És insubstituível  (53) 
 

O homem é dono do mundo em que 
está, mas não é dono do seu mundo 
psicológico. A técnica do DCD que se 
explicava no n.º 52 (Jornal n.º 505, de 20 de 
Maio) deve ser diariamente, com emoção e 
realismo, pelo menos durante seis meses. 
Ela contribui para reeditar o filme do teu 
incosciente. Tu não podes apagar o filme da 
tua vida, mas podes reeditá-lo. Não há 
milagres para mudar a personalidade, mas 
é possível treinar a emoção para se ser 
feliz.  
____________________________________________ 

Oração da Igreja 
Intenções 

 

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

Universal:  
– As redes sociais. 
 

Para que as redes sociais favoreçam a 
solidariedade e o respeito pelo outro na sua 
diferença. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

As Irmãs Hospitaleiras que refere eram 
proprietárias e directoras do Colégio de 
Bairros, já antes de 1910, em Lodares, 
concelho de Lousada; depois do exílio 
provocado pela implantação da República, 
regressaram à sua posse, precisamente 
nesse ano de 1918.  O relacionamento com 
as irmãs desta Congregação é anterior e 
tornar-se-á  mais estreito logo depois. Eis o 
que relata a Crónica das Religiosas 
Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas 
(Braga, 1933): 

“Ao ser proclamada a República, nada 
se alterou na comunidade do colégio de 
Bairros, nem ali foi alterada a paz que 
reinava. Porém, no dia 10 de Outubro, 
recebera a visita do Rev. Padre António de 
Santa Maria, o qual se mostrou 
surpreendido por ver as religiosas ainda 
com os seus hábitos. Como não estavam 
prevenidas com roupas seculares, as 
senhoras amigas do Colégio enviaram os 
seus  melhores  vestidos  e algumas tranças 
 

para cabeleireiras. Despiram todas o        
seu santo hábito no dia 15 de Outubro. Foi 
uma cena dolorosíssima (...)” 

“Os fidalgos da Torre, que tinham 
internadas no colégio algumas meninas que 
protegiam, ofereceram o seu Palacete para 
aí terem as religiosas todas (...)” 

“A Superiora passou recibos aos 
caseiros das rendas que ainda não tinham 
recebido, e eles foram fiéis entregando-lhes 
tudo passado dois meses, quando se 
encontravam no Palacete, onde estiveram 
até ao dia 30 de Janeiro de 1911, tratadas 
com todo o conforto e carinho que aquela 
santa família dispensa a todos.  Só no dia 
do Juízo Final se poderá saber quantos 
benefícios receberam daquelas almas de 
eleição e os belíssimos exemplos de 
acrisoladas virtudes que ali presenciaram, 
dados pelas excelentíssimas senhoras       
D. Joaquina Cardoso, D. Sílvia Cardoso e 
D. Haydé Cardoso e do venerado Morgado 
da Torre, que era das religiosas o melhor do 
país. Se quiséssemos descrever as virtudes 
que ali vimos praticar seria preciso encher 
volumes.” 

                                                     (Continua...) 
____________________________________________ 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (17) 
por José Carlos Bermejo 

 
____________________________________________________________________________________________________ _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

 
Chaves para a visita ao doente 

 
Sem um coração cheio de amor 

e sem umas mãos generosas, 
é impossível curar um homem doente de solidão. 

(Santa Teresa de Calcutá) 
 

(...continuação) 
 

Uma das chaves prévias à visita ao 
doente é a clareza e a nobreza das 
motivações. As razões que conduzem uma 
pessoa à cabeceira do doente podem ser 
muito diversas. Para alguns, a visita aos 
doentes faz parte da rotina do trabalho; para 
outros, trata-se de satisfazer a obrigação do 
vínculo familiar; outros fazem-no por 
formalidade e cumprimento de um dever ou 
– digamos – por sentido de solidariedade 
(que admite muitos graus); e há outros que 
foram chamados pelo próprio paciente ou 
pelo pessoal de assistência. Logicamente, 
cada situação cria expectativas diferentes e 
tem reflexos no espírito da visita. Por 
exemplo, o estado de alma com que se 
visita  um  doente  que  pediu para falar com  
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uma pessoa é diferente daquele com que se 
faz a visita porque os familiares ou amigos 
têm esse hábito, sem se consultar ou 
reflectir sobre a sua oportunidade. A 
nobreza das motivações deverá estar 
relacionada com a centralidade e o 
protagonismo da pessoa visitada e a 
oportunidade do momento. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Perdão) 

 
Pedimos a graça de nunca nos 

cansarmos de pedir perdão, porque Ele 
nunca se cansa de nos perdoar. 

(Homilia. 17-03-2013) 

____________________________________________ 

Deus Libertador 
 
A lei do Sábado era muito importante 

para os judeus. Consideravam a sua 
violação como uma autêntica apostasia. 
Alguns mestres espirituais judeus afirmam 
que não são eles que conservaram o 
sábado, mas que a observância do Sábado 
os conservou a eles na sua identidade 
crente, no meio de uma sociedade hostil. 

Guardar o Sábado é orientar a vida para 
Deus. Dois motivos justificavam a impor-
tância do Sábado: que Deus descansou no 
sétimo dia depois de ter realizado a criação, 
e que Deus libertou o seu povo do trabalho 
escravo do Egipto. Este dia é uma 
recordação semanal da actuação de Deus 
Criador e Libertador. Portanto, é um dia 
para honrar a Deus. 

Jesus não desautoriza esta lei. Ele 
mesmo aparece repetidamente cumprindo-       
-a. Curando um homem que tinha um braço 
paralítico, Jesus cumpre também com o 
Sábado: liberta aquela pessoa do 
sofrimento e dá-lhe a possibilidade de 
trabalhar e de sentir-se útil e integrado na 
sociedade.  
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Sábado 
O povo de Israel desenvolveu a idéia de 

«Sábado» durante o exílio na Babilónia. Na 
Mesopotâmia celebrava-se o «sábatu” 
(completar); festa pagã relacionada com a 
Lua. Quando aparecia a lua cheia, a 
celebração era festiva; quando quarto 
minguante, a celebração era penitencial. 

Israel destinou o «sabbat» para o encon-  
 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

–  Cavalos:  S. Lourenço; S. Romão Nonato;     
               St.º António; St.º Elói; S. Martinho. 
–  Celibatários: B. Hermann José (expoente       
                    máximo da castidade);  
–  Ceramistas:  St.º António de Pádua;               
                S. Fiacre; S. Martinho; St.º Antão;       
                S. Bonet de Clermont; S. Cláudio;     
                S. Goar; St.ª Justa; St.ª Rufina.     
–  Cervejeiros:  St.º Adriano de Gand;                
                St.º Amândio de Maastricht;            
                St.º Arnaldo de Soissons;                 
                S. Bonifácio (apóstolo da Alemanha);       
                S. Flloriano (que não só apaga os        
                    incêndios como a sede ardente dos      
                    bebedores de cerveja); S. Tomás      
                Becket (patrono de Cantuária, no      
                    condado de Kent, famoso pelo seu lúpulo);      
                S.tª Bebiana (por trocadilho pelo seu 
nome). 
____________________________________________ 

A Bíblia 
 

Abraão e os Patriarcas 
 

A história do povo bíblico começa com 
Abraão. A vida deste remoto Antepassado, 
quase sempre errante, pode ser explicada 
pela arqueologia. O “Crescente fértil” facilita 
as migrações. Os deuses são numerosos, 
mas o “Deus de Abraão” distingue-se dos 
outros. 
____________________________________________ 

O que é um pecado? 
 

Um pecado é uma palavra, um ato ou 
uma intenção com que uma pessoa atenta 
consciente e intencionalmente contra a 
verdadeira ordem das coisas tal como o 
projectou o amor de Deus. 

Pecar significa mais que atentar contra 
regras instituídas pelas pessoas e pelas 
instituições. O pecador volve-se livre e 
conscientemente contra o amor de Deus, 
ignorando-O. O pecado é, no fim de contas, 
o «egoísmo elevado ao  desprezo de Deus» 
(Santo Agostinho); em caso extremo, a 
criatura pecadora profere: «Quero ser como 
Deus!» (cf. Gn 3,5). Como o pecado me 
carrega com a respectiva culpa, ferindo-me 
e destruindo-me com as consequências, ele 
também envenena e prejudica o meu 
mundo. O pecado e o seu peso tornam-se 
reconhecíveis na proximidade com Deus. 

 
(YOUCAT - Catecismo Jovem  
                  da Igreja Católica, n.º 315) 

____________________________________________ 
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tro com o seu Deus, que no dia sétimo 
“completou” a criação. 

No tempo de Jesus, durante o sábado 
não se podia caminhar mais de mil passos, 
nem cozer pão, nem mudar de roupa, nem 
curar um doente, nem escrever mais de 
duas letras... Tantos pormenores mancha-
vam o essencial. 
____________________________________________ 

Oração 
 

Senhor, abre os nossos olhos e 
ajuda-nos a olhar a vida. 

Senhor, torna-nos críticos para 
descobrir o ódio e a violência. Torna-nos 
generosos para trabalhar construindo 
cordialidade. 

Senhor, dá-nos força para superar as 
dificuldades, e coragem para dar uma 
mão e levantar quem sofreu uma queda. 

Senhor, dá-nos força para quebrar as 
barras da monotonia e construir novos 
horizontes de luz e criatividade. 

Amén.  

Gotas de Orvalho 
 

Não te escravizes às opiniões da 
leviandade ou da ignorância. Não importa o 
que os outros pensam ou dizem de ti. O que 
verdadeiramente importa, é aquilo que 
realmente és. Tem a tua consciência 
tranquila, mesmo que sejas condenado 
pelos outros. Não te esqueças que Jesus foi 
o condenado e Herodes foi o vencedor, mas 
apenas momentâneo. Responde: qual dos 
dois foi verdadeiramente vencedor?  
-------------------------------------------------------------------------- 

Lei, Deus e consciência 
 
Na unidade de corpo e alma, o homem 

é uma síntese do universo, o qual alcança 
no homem o seu mais alto cume. Pela sua 
interioridade, o homem é superior a todo o 
universo, e regressa a esta profunda 
interioridade quando entra em si mesmo, 
onde Deus o aguarda. Ao afirmar em si 
mesmo a espiritualidade e a imortalidade da 
sua alma, o homem não está a ser joguete 
de uma miragem ilusória; pelo contrário,  
está a tocar a verdade mais profunda da 
realidaade. No mais profundo da sua 
consciência, o homem descobre a 
existência de uma lei, que ele não dita a si 
mesmo. O homem tem uma lei escrita por 
Deus no seu coração, lei tão íntima que o 
homem não pode desconhecê-la, ainda que 
tenha a triste possibilidade de a calar e de 
não a ouvir. A sua consciência, porém, 
sempre reclamará a vivência dessa lei. 
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