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 Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (20) 
por José Carlos Bermejo 
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O sumo de maçã 

 
Estou convencido de que, em princípio,  

Deus fez um mundo diferente para cada homem 
 e que é nesse mundo,que está dentro de nós mesmos, que 

deveríamos tentar viver. 

(Marc Brickman) 
 

 
(...continuação)  
 
A presença plena implica uma séria 

disposição de quem quer ajudar o outro: 
deter-se perante a realidade e abrir-se com 
uma boa dose de autocontrolo. Segundo 
Buda, cada um de nós tem uma semente de 
mindfulness, mas habitualmente esquece-
mo-nos de a regar. Isso exige treino. A 
prática de parar, deter-se, é crucial. Como 
nos detemos? Paramos, tomando consci-
ência da nossa inspiração, da nossa 
expiração e dos nossos passos: respirar e 
caminhar conscientemente. Poderíamos 
dizer: ter plena consciência de que estamos 
na luta, de que preparamos o pequeno-        
-almoço, de que trabalhamos e de que 
escutamos alguém. 

Para explicar as implicações que a 
presença plena tem, um budista conta que 
viveu num ermitério e que um dia chegou 
uma família de refugiados que tinha 
escapado do Vietename. O pai andava à 
procura de trabalho em Paris e pediu-lhe 
que cuidasse da sua filha de cinco anos. 
Thuy, que significa «água». 

(continua...) 

 

Os Papas 

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

 
“Pio IV” 

(1559  –  1565) 
 

Teve grande influência para o êxito do 
Concílio de Trento – que reabriu – ao pôr 
ponto final nas sessôes, em 1563, 
nomeando então uma congregação  
especial de cardeais para a sua correcta 
interpretação.  

Confirmou todos os seus decretos na 
bula “Nenedictus Deus”. 

 
“São Pio V” 
(1566  –  1572) 

 
Um dos vultos decisivos da Liga Santa 

contra os turcos, que permitiu o êxito da 
armada cristã em Lepanto, a 7 de Outubro 
de 1571, foi o Sumo Pontífice São Pio V 
(1504-1572) 

 
“Gregório XIII” 

(1572  –  1585) 
 

Empenhou-se na reforma e dedicou-se 
a obras de educação. Subsidiou estudantes 
pobres e fundou colégios, tendo aberto 
seminários em Viena, Praga, Gratz e no 
Japão. Organizou as Congregações Roma-
nas e a herarquia da Cúria romana. 
____________________________________________ 

Como sou eu? 
 

“Se alguém se julga religioso mas não 
refreia a sua língua, ilude o seu coração e a 
sua religião é vã” (Tiago 1, 26) 

Aniversários 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Dia 26 – terça-feira: 

A Leitora Raquel Silva e a Leitora 
Ana Rita Moura, ambas da Paróquia de 
Eiríz; 

Dia 27 – quarta-feira: 

O Leitor Luís Carlos, da Paróquia de 
Carvalhosa; 

Dia 28 – quinta-feira: 

A Leitora Catarina Torres, da Paró-
quia de Eiríz. 

O Jornal do Leitor associa-se a esta 
festa e vem desejar à Raquel, à Catarina, à 
Ana Rita e ao Luís Carlos, muitas 
felicidades na vossa vida. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

Um guia mostra a cratera dum vulcão a 
um grupo de turistas e diz: 

– Este vulcão não entra em erupção há 
exatamente 8011 anos... 

Um turista curioso interrompe-o: 
– Como é que sabe que são 

precisamente 8011 anos? 
– Muito simples – explica o guia. – 

Quando fui admitido na agência, há 11 
anos, disseram-me que o vulcão não 
entrava em erupção havia 8000 anos... 
____________________________________________ 

A Fechar 
A fome de amor 

é muito mais difícil de saciar 
do que a fome de pão. 

(Madre Teresa de Calcutá, santa) 

Ser Leitor é... (7) 

 
Ser Leitor é ser “Mediador” e não 

“Protagonista”. 
Se normalmente cuidamos a maneira de 

transmitir as nossas palavras e mensagens 
humanas, com mais afinco devemos 
aperfeiçoar a maneira de comunicar aos 
outros a Palavra de Deus, enunciada nas 
Leituras da Eucaristia. 

O Leitor, mais que pura e simplesmente 
“ler”, tem como missão “proclamar” com o 
máximo de expressividade, a Palavra. 
Proclamar é pronunciar, promulgar diante 
de uma assembleia que escuta. Não é uma 
simples leitura pessoal, uma busca de 
informação ou uma explicação, mas               
um ministério (um serviço) à assembleia 
celebrante. 

O simples facto de ler em público para 
uma comunidade celebrante é, por si 
mesmo, um acto de culto, um serviço 
litúrgico, realizado com fé, por quem tem fé. 
Assim, uma das condições requeridas a um 
bom Leitor é que tenha a convicção de que, 
no seu desempenho, é simplesmente – e 
nada mais! – um mediador entre Deus, que 
por ele dirige a sua Palavra, e a comuni-
dade cristã, que a escuta e faz sua. 

A palavra que o Leitor transmite aos 
irmãos não é palavra sua, nem sequer da 
Igreja, mas de Deus (no fim da Leitura, 
dizemos: “Palavra do Senhor”). Ele não lê 
em função de si, só para si, mas executa, 
da parte de Deus e enviado por Ele, um 
serviço à comunidade. Por sua vez, Deus, 
comunica-se, agora, não através de 
revelações ou de anjos, mas pelo ministério 
concreto de pessoas concretas que são os 
Leitores. Por meio dos Leitores, a palavra 
faz-se realidade viva e a mensagem 
encarna. 

O que está escrito nos livros, ainda que 
sejam sagrados, como é o caso das 
Leituras bíblicas, é “letra impressa” que terá 
vida através da voz do que lê, da sua 
atitude comunicativa. Só assim o que está 
escrito se converte em acontecimento vivo, 
em Palavra de Salvação. 
 

Nascimento de 

São João Baptista 
 

Celebramos, hoje, a bondade de Deus 
pelo nascimento de São João Baptista, o 
Percursor de Jesus, reconhecido pelo 
mesmo Senhor como o maior entre os 
profetas. Por isso, a Igreja rende-lhe a sua 
devoção e homenagem, reservando dois 
dias do ano para celebrar liturgicamente 
aquele que preparou os caminhos do 
Senhor. 

O evangelista São João refere-se a São 
João Baptista como aquele que veio “como 
testemunha da Luz”. Neste dia e nesta 
celebração há que saborear a Luz que 
dissipa as trevas e nos renova o alento de 
viver profeticamente a nossa vida de 
testemunhas de Cristo. 
____________________________________________ 

Antífona de Entrada 
Apareceu um homem enviado por Deus, 
que tinha o nome de João. 
Ele veio para dar testemunho da luz 
e preparar o povo para a vinda do Senhor 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 49, 1-6) 
  
 Monição:  
 

Fazer a experiência do anúncio profético no meio 
do mundo é um desafio e um risco que, olhado com 
responsabilidade, faz com que o profeta sinta a 
fragilidade e a simplicidade da sua vida diante de um 
mistério e de uma missão que o transcende. No 
entanto, ao profeta Isaías é entregue uma missão 
inaudita, que não se cinge à restauração do que se 
havia perdido, mas a fazer chegar aos confins do 
mundo a Salvação operada por Deus. 
  
Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Terras de Além-Mar, escutai-me 
povos de longe, prestai atenção. O 
Senhor chamou-me desde o ventre 
materno, disse o meu nome desde o seio 
de minha mãe.  Fez  da  minha  boca uma      

 

espada afiada, abrigou-me à sombra da 
sua mão. Tornou-me semelhante a uma 
seta aguda, guardou-me na sua aljava. 3E 
disse-me: «Tu és o meu servo, Israel, por 
quem manifestarei a minha glória». 4E eu 
dizia: «Cansei-me inutilmente, em vão e 
por nada gastei as minhas forças».  5Mas 
o meu direito  está no Senhor e a minha 
recompensa está no meu Deus. E agora 
o Senhor falou-me, Ele que me formou 
desde o seio materno, para fazer de mim 
o seu servo, a fim de Lhe restaurar as 
tribos de Jacob e reconduzir os 
sobreviventes de Israel. Eu tenho 
merecimento aos olhos do Senhor e 
Deus é a minha força. 6Ele disse-me 
então: «Não basta que sejas meu servo, 
para restaurares as tribos de Jacob e 
reconduzires os sobreviventes de Israel. 
Farei de ti a luz das nações, para que a 
minha salvação chegue até aos confins 
da terra». 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

Este texto é o II Cântico do Servo de 
Yahwéh. O sentido profundo desta 
passagem visa o Messias, Luz das nações 
(v. 6; cf. Lc 2, 32). No entanto, temos aqui, 
como tantas vezes na Liturgia, uma 
adaptação deste texto a outra figura que 
não é o Messias, mas o seu Precursor, João 
Baptista. Joga-se, portanto, com o sentido 
acomodatício, que não é um sentido 
propriamente bíblico; é um sentido que nós 
pomos na Sagrada Escritura, tendo em 
conta uma certa semelhança de fundo ou 
meramente verbal. Aqui trata-se suma 
«acomodação real ou por extensão», pois 
há uma grande semelhança de fundo entre 
o texto e o que realmente se passou com o 
Baptista: v. 1b – Chamado antes do 
nascimento (cf. Lc 1, 13-17); v. 1b – 
Santificado no ventre materno (cf. Lc 1, 
15.41-44); Chamado antes do nascimento 
(cf. Lc 1, 13-17); 1b – Santificado no ventre 
materno (cf. Lc 1, 15.41-44); 2 – Pregador 
intrépido das exigências divinas (cf. Mt 3, 7-
10; 14, 4); 5-6 – Reconduz Israel a Deus e 
restaura o Povo (cf. Lc 1, 16-17; 3, 1-20). 
 

Escala da Semana  –   Leitores  – 24 de Junho de 2018   –   Nasc. de S. João Baptista –   (Ano B) 

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

Responsável Carla Sousa    Fernanda Costa    
Avisos Joaquim Mendes  Filipa Pereira  Paula Carvalho  Madalena Bessa  
Admonição         
1.ª Leitura Glória Martins  Cátia Vanessa  Filipa Pereira Nelson Gomes Filipa Moreira Assunção Matos Madalena Bessa Adelino Sousa 
2.ª Leitura João Miguel Miguel Pachec Fernando Neto Diana Santos Jorge Moreira Paula Meireles Alex. Reguenga Brazinda Fern. 
Oraç.  Fiéis Gisela Meireles Marlene Leal Ana João Nunes Beatriz Nunes Graça Coelho Mónica Gonçalv. Albertina Matos Diana Araújo 
Ação Graças         
Suplente Carla Sousa    Fernanda Costa    

 

N.º  510 –   Ano IX   –   24-06-2018     
Nasc. de S. João Baptista  –  Ano B 

www.paroquiascesf.com 



 

Salmo Responsorial 

Sl 138 (139), 1-3.13-14ab.14c-15 (R. 14a) 
 

Monição: 
O oculto das nossas vidas é observado constan-

temente pelo olhar amoroso de Deus. É desta 
realidade das nossas vidas que o Senhor revela o seu 
poder: olhando amorosamente a criatura, faz dela 
participante da sua acção salvífica no meio das 
nações. 

Refrão: 
EU VOS DOU GRAÇAS, SENHOR, 
PORQUE MARAVILHOSAMENTE ME CRIASTES. 

Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu ser: 
sabeis quando me sento e quando me levanto. 
De longe penetrais o meu pensamento: 
Vós me vedes quando caminho e quando descanso, 
Vós observais todos os meus passos.  

Vós formastes as entranhas do meu corpo 
e me criastes no seio de minha mãe. 
Eu Vos dou graças por me terdes feito tão 
maravilhosamente: 
admiráveis são as vossas obras. 

Vós conhecíeis já a minha alma 
e nada do meu ser Vos era oculto, 
quando secretamente era formado, 
modelado nas profundidades da terra. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Act 13, 22-26) 
 
Monição:  
 

O mistério da vida de Cristo não surge 
isoladamente, e muito menos se esgota nas promessas 
feitas pelos profetas. O protagonismo do homem 
ofusca a manifestação de Deus e, por isso, João 
Baptista tem o cuidado de revelar que nada se cumpre 
em si, mas no Filho de Deus, a quem ele não é digno 
de desatar as sandálias. 
  
Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, Paulo falou deste 
modo: 22«Deus concedeu aos filhos de 
Israel David como rei, de quem deu este 
testemunho: ‘Encontrei David, filho de 
Jessé, homem segundo o meu coração, 
que fará sempre a minha vontade’. 23Da 
sua descendência, como prometera, 
Deus fez nascer Jesus, o Salvador de 
Israel. 24João tinha proclamado, antes da 
sua vinda, um baptismo de penitência a 
todo o povo de Israel. 25Prestes a 
terminar a sua carreira, João dizia: ‘Eu 
não sou quem julgais mas depois de 
mim, vai chegar Alguém, a quem eu não 
sou digno de desatar as sandálias dos 
seus pés’. 26Irmãos, descendentes de 
Abraão e todos vós que temeis a Deus: a 
nós é que foi dirigida esta palavra de 
salvação». 

Palavra do Senhor 
 

Comentário: 
 

A leitura é tirada do discurso de São 
Paulo em Antioquia da Pisídia, por ocasião 
da primeira grande viagem, o primeiro 
discurso kerigmático do Apóstolo a ser 
registado nos Actos dos Apóstolos. 
Corresponde a um modelo primitivo, mas a 
redacção de Lucas tem presente 
certamente os seus leitores, a quem se 
dirige ao redigir a sua obra.  

V. 24-25 «João dizia». Breve referência 
à substância da pregação do Baptista: a 
preparação do povo para receber bem o 
Messias que ele anunciava. Mas a 
santidade de João era tão grande e 
impressionante que ele precisou de deixar 
bem claro que «eu não sou aquilo que 
julgais», pois o tinham como o Messias (cf. 
Jo 1, 20-30; 3, 25-30). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Lc 1, 76) 
 
Monição: 
 

O nascimento de São João Baptista não é apenas 
um acontecimento inserido nos anseios do Povo de 
Deus e previsto para a plenitude dos tempos. Este 
nascimento é também um acontecimento no seio 
daquele casal, Zacarias e Isabel, que tinha colocado a 
esperança na bondade de Deus. As manifestações de 
Deus ao Seu Povo atingem a singularidade de cada 
homem e de cada mulher crentes. 
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
   
Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, 
irás à frente do Senhor a preparar  
os seus caminhos. 
____________________________________________ 

Evangelho (Lc 1, 57-66.80) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas  

 
Naquele tempo, 57chegou a altura de Isabel ser 

mãe e deu à luz um filho. 58Os seus vizinhos e parentes 
souberam que o Senhor lhe tinha feito tão grande 
benefício e congratularam-se com ela. 59Oito dias 
depois, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe 
o nome do pai, Zacarias. 60Mas a mãe interveio e disse: 
«Não, Ele vai chamar-se João». 61Disseram-lhe: «Não 
há ninguém da tua família que tenha esse nome». 
62Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como 
queria que o menino se chamasse. 63O pai pediu uma 
tábua e escreveu: «O seu nome é João». Todos 
ficaram admirados. 64Imediatamente se lhe abriu a 
boca e se lhe soltou a língua e começou a falar, 
bendizendo a Deus. 65Todos os vizinhos se encheram 
de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se 
divulgaram estes factos. 66Quantos os ouviam contar 
guardavam-nos em seu coração e diziam: «Quem virá 
a ser este menino?». Na verdade, a mão do Senhor 
estava com ele. 80O menino ia crescendo e o seu 
espírito fortalecia-se. E foi habitar no deserto até ao dia 
em que se manifestou a Israel. 

 
Palavra da Salvação- 

 

Oração Universal 
 
1 –  Pela santa Igreja, peregrina em toda a terra,  

para que seja animada pelo espírito da profecia,  
como o foi São João Baptista no deserto,  
oremos ao Senhor. 
 

2 –  Pelos bispos, presbíteros e diáconos,  
para que, segundo a vocação de cada um,  
anunciem Aquele que está no meio de nós,  
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Pelos cristãos militantesa e educadores da fé,  
para que no meio das dificuldades que os cercam,  
não esqueçam que a sua recompensa está em         
      Deus,  
oremos ao Senhor. 
 

4 –  Pelos povos que ainda não sabem quem é Cristo,  
para que Deus lhes envie missionários e profetas  
e a salvação chegue aos confins de toda a terra,        
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Pelos lares cristãos onde há a alegria de um         
      nascimento,  
para que os pais vejam nos filhos um dom de        
      Deus  
e estejam prontos a educá-los na fé da Igreja,  
oremos ao Senhor. 

 
6 –  Pela nossa comunidade paroquial,  

para que seja humilde e servidora  
e se converta sempre mais a Jesus Cristo,  
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 27 – S. Cirilo de Alexandria  (Bispo e        
                                                              Doutor da Igreja);  

Dia 28 – S. Ireneu  (Bispo e Mártir); 
Dia 29 – S. Pedro e S. Paulo (Apóstolos); 
Dia 22 – S. Paulino de Nola (Bispo); 
Dia 23 – Primeiros Santos Mártires da      
                                      Igreja de Roma 
____________________________________________ 

Terras de Além-Mar 
escutai-me 

 
A vida do profeta Isaías é sobejamente 

conhecida. Não entrando nas questões que 
tri-dimensionam o Livro do Profeta Isaías, 
sabemos ao menos que o profeta jamais 
exerceu a sua missão fora do Médio Oriente 
Antigo. No entanto, a partir da primeira 
Leitura que vamos proclamar, o profeta 
Isaías dirige-se às terras de além-mar e aos 
povos de longe, a quem pede a sua atenção 
e escuta. Ainda que permanecendo entre o 
Povo de Israel, a missão do profeta é 
chegar longe, é transpor as fronteiras do 
seu povo para que todos os povos possam 
beneficiar e ser enriquecidos com a 
salvação de Deus.  

O anúncio da Salvação, a partir das 
Leituras escutadas, não é apenas uma 
transmissão  de  conteúdos,  mas  é o teste-  
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munho vivencial e articulado do cumpri-
mento desses mesmos conteúdos da 
Salvação. Neste sentido, a restauração de 
Israel das tribos de Israel não são um fim 
em si mesmo, mas o ponto de partida para 
que as maravilhas de Deus manifestadas no 
povo sirvam de testemunho a todas as 
nações. A Leitura escutada faz como que 
um itinerário gradual, desde as realidades 
concretas do chamamento pessoal do 
profeta, à história concreta do Povo de 
Israel e à Salvação levada até aos confins 
do mundo.  

A História da Salvação manifesta-se 
sempre desta mesma forma, alcançando 
todas as realidades da vida do homem. 
____________________________________________ 

Eu não sou quem 
julgais 

 
Viver no dinamismo da fé é viver num 

dinamismo de desafios. Facilmente o crente 
poderá correr o risco de assumir o 
protagonismo de quem é o timoneiro das 
vivências e experiências de fé que se fazem 
consigo ou a partir de si.  

O exemplo de São João Baptista 
elucida-nos muito bem acerca daquilo que 
deverá ser a atitude do crente no âmbito da 
missão que desempenha na sua família e 
no seu trabalho. O risco de retirar o lugar de 
Deus para afirmar o “eu” pessoal e as 
capacidades pessoais no dinamismo da fé 
pode levar à alienação d’Aquele que 
verdadeiramente é digno de crédito: o 
próprio Deus.  

Os fenómenos de show e de seguidismo 
revelam sempre as lacunas humanas e de 
método, porque centradas no “eu” e não no 
Outro-Deus. A partir da segunda Leitura 
escutada, tomamos consciência que João 
Baptista jamais se substituiu a Jesus, 
entrando na lógica de ser apenas 
testemunha da Verdade. Na sua própria 
vida, quer como mestre, quer como profeta, 
João Baptista negou-se constantemente a si 
para que a Luz, que é Cristo, iluminasse o 
mundo com a Salvação.  

O esvaziamento de si mesmo leva João 
Baptista a orientar os seus discípulos para 
Cristo, de modo a dar início à experiência 
do seguimento de Cristo.  
____________________________________________ 

Sabias que… 
 
A descrição do Baptista 
      Uma tradição diz que João nasceu em 
Ain Karim (fonte da vinha), a 7 Kms. de 
Jerusalém. O Evangelho descreve-o 
“vestido de pêlo de camelo,com um cinturão 

 

uma incalculável perda para os hospitais e 
para nós”.  
                                                         (continua...) 
 

Oração 
 

      Senhor, ajuda-nos a ser fortes como 
o vento do deserto; acolhedores como 
um oásis que oferece sombra e água; 
sinceros como João Baptista que sempre 
disse a verdade. 
      Senhor, ajuda-nos a ser generosos 
como o pão partilhado; transparentes e 
claros como o milagre da água; crentes 
como João Baptista que sempre confiou 
em Deus. 
     Senhor, que as nossas boas obras 
brotem no meio do deserto. Amém. 
 

 

A Bíblia 
 

Os Hebreus no Egipto 
 

No contexto das movimentações das 
populações semitas, os descendentes do 
patriarca Jacob instalam-se no Egipto. Aí 
vivem durante vários séculos, muitas vezes 
bem integrados na vida local. Por alturas 
das grandes construções, são sujeitos ao 
trabalho obrigatório. Mas um deles, Moisés, 
liberta-os. 
____________________________________________ 

Egoísmo 
 

Não há nada mais repugnante do que o 
egoísmo, esse vício que nos faz olhar para 
nós mesmos sem nos dignar prestar 
atenção aos outros, sejam eles quem forem.       

O egoísmo institui a nossa pessoa como 
centro da vida, tornando-se independente 
de Deus no campo da consciência e da 
comunidade humana, no âmbito social. Se 
pensamos nos outros, é na medida em que 
nos podem ser úteis para as nossas 
conveniências e avarezas. O egoísta retira a 
Deus o incenso da adoração e à 
comunidade o serviço que lhe corresponde 
e de que necessita.  

O egoísmo não conhece outra norma 
que não seja a da especulação do interesse 
pessoal: a fraude ao cidadão ou à pátria, o 
abuso e a opressão dos necessitados e 
humildes, o cálculo usurário.  

É conveniente examinarmos se terão 
ficado no nosso coração, algumas raízes de 
egoísmo. 
_________________________________________________________________________________________ 
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alimentando-se de mel silvestre e 
gafanhotos”. Esta descrição mostra que 
João era um profeta honesto; não aceitava 
alimentos ou roupas dos poderosos para 
não dever nada a ninguém. 
      Teve muitos discípulos que “baptizava” 
no rio Jordão; era uma lavagem ritual que 
simbolizava o desejo de mudança e de 
melhoria. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 
O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

Mas não ficou por aqui o relacionamento 
com a família da Casa da Torre. Quando as 
Irmãs decidiram ir trabalhar para o exílio, no 
ano seguinte, é outra figura da família, o 
sobrinho e hóspede do Morgado da Torre, 
Dr. Acácio Umbelino Pereira da Silva, que 
aparece a encaminhar e proteger. Continua 
o relato da Crónica: 

“Embarcamos em Vigo no dia 4 de 
Novembro de 1912 (...). Logo que o vapor 
parou no Recife, porto onde deveríamos 
desembarcar, apareceu ali um homem, 
dizendo ser mandado pelo senhor Dr. 
Acácio Umbelino, da nobre família da Torre, 
para nos pôr toda a bagagem na alfândega 
(...).” 

“No dia 16 de Novembro, chegámos à 
cidade de Maceió, onde nos esperava o Dr. 
Acácio Umbelino, que, logo depois dos 
primeiros cumprimentos, nos disse que 
ainda não podiamos entrar nem tomar conta 
dos hospitais, por não estarem ainda as 
coisas bem dispostas. Que desaire (...). O 
Provedor não nos queria. Fomos esperando 
por conselho do Dr. Acácio e outras 
pessoas ilustres (...). No fim de um mês, 
pudemos por fim tomar conta dos dois 
hospitais, mas no meio de grandes 
dificuldades. O novo Provedor era enérgico 
e, por atenção ao Dr. Acácio e ao 
Governador do Estado, a principio 
respeitava-nos e fazia-nos respeitar; mas 
ele era o Venerável da Maçonaria, não 
havia muito a esperar (...).” 

“De vez em quando aparecia o 
Governador... O Dr. Acácio também ali ia 
com frequência para ver se necessitavam 
de alguma coisa e, como era benfeitor dos 
hospitais, era respeitado do Provedor e dos 
médicos; mas sucede que este desvelado 
pai dos pobres adoeceu gravemente e, 
passados  poucos  dias,  faleceu,  o  que  foi  
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