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 Sabias que… 
Os escribas 
 

Os escribas cresceram em importância 
quando os israelitas sofreram o exílio na 
Babilónia. O seu principal sucesso foi 
preservar a religião judaica de elementos 
estranhos. 

Os “escribas” do tempo de Jesus liam, 
estudavam, comentavam e copiavam a 
Escritura. Eram meticulosos na caligrafia 
dos textos porque a Lei de Iavé deve ser 
escrita sem qualquer erro. 

Para estudar comodamente a Bíblia 
hebraica, dividiram o texto em frases, a que 
chamamos versículos. O Novo Testamento 
foi dividido em versículos pelo impressôr 
francês Robert d’Etiénne em 1551. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

Outro caso: 
«Uma ocasião contou-me ela mesma: 

Foi a um lugarejo de Trás-os-Montes, quis 
falar ao sacerdote e foi à residência, 
batendo à porta para falar com o Senhor 
Abade. Vem uma criadita que lhe diz ele 
não estar,  mas que estava a senhora 
Abadessa e os Abadinhos. Triste e 
lamentável situação. Lá conseguiu trazer a 
mulher e dois filhos à sua responsabilidade, 
para que o senhor entrasse no bom 
caminho.» 

E continua: 
«Em qualquer lugar por onde passasse, 

em  viagem  de  combóio,  de carro, sempre  

deixava pagelas, dava medalhas,  dizia uma 
palavra de conforto a alguém infeliz. Outras 
vezes deixava propositadamente qualquer 
folheto ou pagela, para que quem os 
apanhasse, pudesse ler.  

Que mais direi? 
Que já lá vão 40 anos e a minha cabeça 

não se lembra de mais nada. Além disso 
estou velha e cansada. Falando com umas 
Irmãs mais novas do que eu e que saíram 
há menos tempo de Paços, não se 
recordam de factos.  Apenas sabem dizer: 
“Era uma grande santa, com alma de 
apóstola, cheia de Fé e confiança no 
Senhor”». 
____________________________________________ 

 

Oração 
 

Senhor, queremos agradecer-Te pelo 
afecto e pela lealdade dos nossos 
amigos. 

Obrigado, porque guardam os nossos 
segredos com fidelidade. 

Obrigado pela coragem que nos 
oferecem quando estamos tristes; e 
porque são brisa e sorriso para secar as 
nossas lágrimas. 

Obrigado pelos projectos criados e 
partilhados para romper a monotonia. 

Senhor, que respondamos com 
generosidade e fidelidade aos nossos 
amigos. 

Gotas de Orvalho 
      

Sem esforço, nunca atingirás o alto da 
montanha. Não desanimes no meio da 
estrada. Segue em frente, porque os 
horizontes se tornarão amplos e maravi-
lhosos, à medida que fores subindo. Mas 
não te iludas, pois só atingirás o cimo da 
montanha se estiveres decidido a enfrentar 
o esforço da caminhada. 

 

De Parabéns 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, três Leitores,  
assim distribuídos:  

Da Paróquia de Carvalhosa: 

– Joaquim Martins, na próxima 
sexta-feira, dia 9 de Novembro. 

Da Paróquia de Eiríz: 

– Solange Sousa, na próxima quinta-          
-feira, dia 9 de Novembro. 

Da Paróquia de São Pedro de Sanfins 
de Ferreira: 

– Conceição Andrade, na próxima 
terça-feira, dia 6 de Novembro. 

O Jornal do Leitor, vem desejar à 
Conceição, à Solange e ao Joaquim 
Martins, muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

Na Escola: 
– Professora, como é que se escreve 

“bala? 
– Tal e qual como soa. 
Então a Ritinha escreveu: PUM ! 

___________++++++___________ 
 

Num tribunal julgam um homem que 
apanharam a roubar numa loja de roupa. 

– Mas... não pensou na sua mulher, nos 
seus filhos? – pergunta o juíz. 

E o ladrão responde: 
– Sim, mas só tinham roupa de homem, 

sr. dr. Juíz. 
____________________________________________ 

A Fechar 
Foge do elogio, mas tenta merecê-lo. 

(François Fénelon) 

Comunicado 
 

Como temos vindo a comunicar 
semanalmente os nossos leitores, o Jornal 
do Leitor, a pensar também no gravíssimo 
problema que é a degradação do ambiente, 
quer ajudar a colaborar na sua recuperação. 
Afinal, trata-se de preservar aquele que é o 
habitat de todos nós. 

 Assim, a partir do I Domingo do 
Advento, do Ano C, a que corresponde a 
Edição n.º 533, este Jornal passará a ser 
apresentado aos leitores, no sistema 
“Online”, sendo que o poderão imprimir, 
sempre que o quizerem fazer. 

Localização (sait) para consultar ou 
imprimir: 

www.paroquiascesf.com 
www.paroquiadecarvalhosa.com 
www.paroquiadeeiriz.com 
www.paroquiadesanfins.com 

____________________________________________ 

Ser Leitor é... (26) 

 
Ser Leitor é, também, saber lidar com o 

Salmo Responsorial e com a Aclamação ao 
Evangelho.  

O salmo responsorial deve ser cantado 
(pelo menos no que se refere à resposta do 
povo), cantado se possível por outro 
ministro, que não o Leitor. No caso, o 
Salmista é quem o deve fazer. Mas, se não 
puder ser cantado, então recita-se de modo 
mais indicado, para favorecer a meditação 
da Palavra de Deus. 

Se tiver de ser recitado, seja outro 
ministro a fazê-lo, e não o Leitor da primeira 
ou da segunda leitura, embora este também 
possa ser Leitor. Tudo para que  os serviços 
não fiquem concentrados em uma ou duas 
pessoas, mas antes  distribuídos pelo maior 
número delas, que são co-participantes 
activos e assim a celebração sai muito mais 
enriquecida.  

Entretanto, o refrão do salmo dever-se-         
-ia cantar, mas cantar bem. Quando é 
recitado tem menos impacto. 
 

É pedagógico que a assembleia repita, 
depois de cada estrofe do salmo, uma frase 
cantada, simples e expressiva, que resuma 
a atitude espiritual do salmo (e, por 
conseguinte, da primeira Leitura) – o refrão. 
Não é necessário que o refrão coincida 
literalmente com o que está no Leccionário, 
mas que respeite o seu sentido. 

Quanto à Aclamação ao Evangelho, 
fixemo-nos no seguinte: 

Depois da leitura que precede imediata- 
mente o Evangelho, canta-se o “Aleluia” ou 
outro cântico indicado pelas rubricas, 
conforme o Tempo litúrgico. Deste modo 
esta aclamação constitui um rito ou um acto 
com valor por si próprio, pelo qual a 
assembleia dos fiéis  acolhe e saúda o 
Senhor, que lhe vai falar no Evangelho, e 
professa a sua fé por meio do canto. É 
cantado por todos de pé, iniciada pelo coro 
ou por um cantor, e pode-se repetir, se for 
conveniente; mas o versículo é cantado pelo 
coro ou pelo cantor. 
O “Aleluia”  ou  os  versículos  antes  do 
Evangelho, se não são cantados, podem 
omitir-se (IGMR 3.ª edição típica 6.3 alínea c’ -  
pág. 38). 
____________________________________________ 

XXXI Dom. Comum 

 
A palavra “amor” está continuamente a 

ser usada pelas pessoas, mas com sentidos 
mais diversos. 

Esconde, muitas vezes, um instinto 
sexual descontrolado, ou um egoísmo 
ditador que tudo quer submeter aos seus 
caprichos. 

É também uma etiqueta que se coloca 
nas mais diversas iniciativas, ocultando 
intenções que ficam ocultas. 

E, no entanto, o cristianismo é uma 
escola do verdadeiro amor, fazendo brilhar 
em obras diante do mundo aquilo que é 
amar de verdade. Poderíamos falar de São 
João Bosco, Santa Teresa de Calcutá, de 
Santa Teresa Benedita da Cruz, de São 
João Paulo II que, mais do que com 
palavras, nos ensinaram o que é amar a 
sério. 

Ora,  é  deste  amor  que nos fala toda a 

Liturgia da Palavra deste XXXI Domingo do 
Tempo Comum. A poucos passos do fim do 
ano litúrgico, vem recordar-nos que o amor 
é a nossa vocação fundamental e a meta 
dos nossos passos. 

Na sua carta encíclica, o Papa Bento 
XVI, lembrava que Deus «não nos ofereceu 
somente o amor, mas antes Ele o viveu e de 
tantas formas se dirige ao nosso coração 
para suscitar em nós um amor de resposta. 
O amor não é só um sentimento, perten-
cem-lhe também a vontade e a inteligência. 
Com sua palavra, Deus dirige-se à nossa 
inteligência, à nossa vontade e ao nosso 
sentimento de modo que podemos aprender 
a amá-Lo 'com todo o coração e com toda a 
alma'».  

A Liturgia de hoje é um forte apelo ao 
amor a Deus e ao próximo, um amor que 
tem de amadurecer e crescer sempre mais 
em nós. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dt 6, 2-6) 

 
Monição:  
 

Moisés recorda ao Povo de Deus os 
compromissos da Aliança com o Senhor no monte 
Sinai. A fórmula usada pelo condutor do Povo, através 
do deserto – a “Shema’ Israel” – era repetida por todos 
os Hebreus, como oração.  

Era uma solene proclamação de fé que todo o 
israelita devia fazer diariamente. É uma afirmação da 
unicidade de Deus e um convite a amar a Deus com 
todo o coração, com toda a alma e com todas as 
forças.  
  
Leitura: 
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: 
2«Temerás o Senhor, teu Deus, todos os 
dias da tua vida, cumprindo todas as 
suas leis e preceitos que hoje te ordeno, 
para que tenhas longa vida, tu, os teus 
filhos e os teus netos. 3Escuta, Israel, e 
cuida de pôr em prática o que te vai 
tornar feliz e multiplicar sem medida na 
terra onde corre leite e mel, segundo a 
promessa que te fez o Senhor, Deus de 
teus pais. 4Escuta, Israel: o Senhor 
nosso Deus é o único Senhor. 5Amarás o  
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Senhor teu Deus com todo o teu coração, 
com toda a tua alma e com todas as tuas 
forças. 6As palavras que hoje te 
prescrevo ficarão gravadas no teu 
coração». 
 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
  

A Leitura é um pequenino trecho da 
introdução ao «Código Deuteronómico», ou 
«Aliança de Moab» (Dt 12 – 26), que 
constitui o núcleo da obra. Os vv. 4-6 
pertencem à célebre Xemá‘, a oração assim 
chamada a partir da palavra hebraica com 
que começa, que quer dizer «escuta». É 
constituída pelas seguintes passagens: Dt 
6, 4-9; 11, 18-21; Nm 15, 37-41, que ainda 
hoje os judeus piedosos continuam a rezar, 
como nos tempos de Jesus, duas vezes ao 
dia, de manhã e de tarde.  

A resposta de  Jesus  no  Evangelho  de  
hoje é uma chamada para este texto 
demasiadamente conhecido (cf. Mc 12, 28), 
onde Deus pede um amor total, em que se 
empenhe toda a pessoa (v. 5). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 17 (18), 2-3.4.47.50-51ab (R. 2) 

 
Monição:  
 

Ao cantar o salmo responsorial, proclamamos que 
a salvação chega até nós quando invocamos o Senhor. 

Depois de termos ouvido o Seu convite à 
fidelidade ao Seu Amor, invocamo-l’O pedindo a Sua 
ajuda para vivermos e amarmos com fidelidade. 
 
Refrão: 
 

EU VOS AMO, SENHOR: 
VÓS SOIS A MINHA FORÇA. 
 
Eu Vos amo, Senhor, minha força, 
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador, 
meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança, 
meu protector, minha defesa e meu salvador. 
 
Invoquei o Senhor – louvado seja Ele – 
e fiquei salvo dos meus inimigos. 
Viva o Senhor, bendito seja o meu protector; 
exaltado seja Deus, meu salvador. 
  
Senhor, eu Vos louvarei entre os povos 
e cantarei salmos ao vosso nome. 
O Senhor dá ao seu Rei grandes vitórias 
e usa de bondade para com o seu Ungido. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Hb 7, 23-28) 

 
Monição: 
 

O autor da Carta aos Hebreus apresenta-nos 
Jesus Cristo como o sumo-sacerdote que veio ao 
mundo para cumprir o projecto salvador do Pai e para 
oferecer a sua vida em doação de amor a todos nós.  
 

Jesus Cristo, com a Sua obediência ao Pai e 
entrega em favor dos homens, ensina-nos qual a 
melhor forma de manifestarmos o nosso amor a Deus.  
  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 
Irmãos: 23Os sacerdotes da antiga 
aliança sucederam-se em grande 
número, porque a morte os impedia de 
durar sempre. 24Mas Jesus, que 
permanece eternamente, possui um 
sacerdócio eterno. 25Por isso pode salvar 
para sempre aqueles que por seu 
intermédio se aproximam de Deus, 
porque vive perpetuamente para 
interceder por eles. 26Tal era, na verdade, 
o sumo sacerdote que nos convinha: 
santo, inocente, sem mancha, separado 
dos pecadores e elevado acima dos 
céus, 27que não tem necessidade, como 
os sumos sacerdotes, de oferecer cada 
dia  sacrifícios,  primeiro pelos seus pró- 
prios pecados, depois pelos pecados do 
povo, porque o fez de uma vez para 
sempre quando Se ofereceu a Si mesmo. 
28A Lei constitui sumos sacerdotes 
homens revestidos de fraqueza, mas a 
palavra do juramento, posterior à Lei, 
estabeleceu o Filho sumo sacerdote 
perfeito para sempre. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Comentário: 
  

No capítulo 7 o autor começa a 
desenvolver o tema antes anunciado (5, 10) 
de como Cristo foi «proclamado por Deus 
como Sumo Sacerdote segundo a ordem de 
Melquisédec» (cf. 6, 20). Depois duma 
breve apresentação da figura misteriosa de 
Melquisédec (vv. 1-3), expõe, com diversos 
argumentos, a superioridade do seu 
sacerdócio sobre o dos filhos de Levi; estes, 
na pessoa do seu antepassado Abraão, 
pagaram-lhe o dízimo e receberam dele a 
bênção (vv. 4-10; cf. Gn 14, 17-20); por 
outro lado, o sacerdócio de Jesus, que 
pertence à tribo de Judá, não se pode 
entender na continuidade com o sacerdócio 
judaico, que passava de pais a filhos só 
dentro da tribo de Levi; mais ainda, ao ficar 
cumprida em a profecia do Salmo 110 (109), 
4 – «O Senhor jurou e não voltará atrás: Tu 
és sacerdote para sempre, segundo a 
ordem de Melqisédec» – fica abolida, e com 
juramento, a velha ordem de coisas no 
respeitante ao sacerdócio (vv. 11-22). E no 
texto da nossa leitura é dado o cheque 
mate: o sacerdócio da antiga Lei era tão 
passageiro como os homens que o 
exerciam; ao serem muitos em número 
revelavam  como  era  efémero  e ineficaz, a 
 

par do sacerdócio de Jesus, que, como 
«permanece para sempre, possui um 
sacerdócio eterno» (vv. 23-24). Note-se, a 
propósito, que na Igreja o sacerdócio 
ministerial é isso mesmo, ministerial: é uma 
especial participação no sacerdócio de 
Cristo para agir em seu nome e na sua 
pessoa, enquanto Cabeça da Igreja; 
visibiliza-o, mas sem acrescentar nada ao 
seu sacerdócio. De modo nenhum se pode 
pensar que haja qualquer espécie de 
sucessão no seu sacerdócio único, sumo e 
eterno.  

V. 25-28 –  E a exposição termina com 
uma bela síntese, que é uma entusiástica 
exaltação do sacerdócio de Cristo, «perfeito 
para sempre», sobressaindo que é Ele que 
se oferece a si mesmo em sacrifício, «de 
uma vez para sempre», em contraste com a 
multiplicidade de sacrifícios que precisavam 
de oferecer cada dia os sacerdotes do culto 
judaico. O valor e eficácia do sacrifício do 
Sumo  Sacerdote   da  Nova  Aliança   é  um  
tema que é aprofundado nos capítulos 
seguintes. Note-se que o sacrifício 
eucarístico não repete o único sacrifício de 
Cristo: «A Missa torna presente o sacrifício 
da cruz; não é mais um, nem o multiplica» 
(Ecclesia de Eucharistia, nº 12). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 14, 23) 
 
Monição: 
 

São palavras cheias de esperança as que Jesus 
dirige aos Onze na Última Ceia, no clima de intimidade 
do Cenáculo: como prémio da nossa fidelidade ao 
Amor de Deus, a Santíssima Trindade fará de nós o 
Seu templo vivo. 

Alegremo-nos e manifestemos a nossa alegria e 
gratidão, aclamando o Evangelho com o canto do 
aleluia. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra,     
       diz o Senhor; 
meu Pai o amará e faremos nele a nossa     
       morada. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 12, 28b-34) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 28baproximou-se de Jesus um 
escriba e perguntou-Lhe: «Qual é o primeiro de todos 
os mandamentos?» 29Jesus respondeu: «O primeiro é 
este: ‘Escuta, Israel: O Senhor nosso Deus é o único 
Senhor. 30Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 
coração, com toda a tua alma, com todo o teu 
entendimento e com todas as tuas forças’. 31O segundo 
é este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. Não 
há nenhum mandamento maior que estes». 32Disse-
Lhe o escriba: «Muito bem, Mestre! Tens razão quando 
dizes: Deus é único e não há outro além d’Ele.  33Amá-  
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l’O com todo o coração, com toda a inteligência e com 
todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, 
vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios». 
34Ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, 
Jesus disse-lhe: «Não estás longe do reino de Deus». 
E ninguém mais se atrevia a interrogá-l’O. 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 – Para que o Papa Francisco, os bispos, presbíteros      
             e diáconos, 

recordem sempre que viver os mandamentos 
é a melhor maneira de os ensinar, 
oremos ao Senhor. 

 

2 – Para que os cristãos, os judeus e os muçulmanos, 
saibam dizer para os que se voltam para os ídolos 
que amar a Deus é a verdadeira felicidade,  
oremos ao Senhor. 

 

3 – Para que os homens da ciência e aos pensadores 
encontrem na lei de Deus dada a Moisés  
o segredo da paz, da justiça e da alegria,  
oremos ao Senhor. 

 

4 –  Para que todos os que põem o seu tempo e as      
              suas forças  

ao serviço dos irmãos mais débeis e pobres  
lhes revelem nas suas atitudes o rosto de Jesus, 
oremos ao Senhor. 
 

5 – Para que a participação renovada na Eucaristia  
não deixe que a nossa comunidade paroquial  
separe o amor de Deus dc amor do próximo,  
oremos ao Senhor. 

________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 06 – S. Nuno de Santa Maria (Religioso);      
Dia 09 – Dedicação da Basílica de Latrão; 
Dia 10 – S. Leão Magno (Papa e Doutor da             
                                                                         Igreja). 
____________________________________________ 

És insubstituível  (68) 
 

Havia um mundo de obstáculos entre ti 
e a tua amada. Contudo, a vida só teria 
sentido se tu a encontrasses e te unisses a 
ela. Só assim serias um ser completo. Tu 
cometeste loucuras de amor para viver esse 
romance. Nunca ninguém foi tão apaixo-
nado pela vida como tu. Nunca ninguém 
teve uma autoestima tão sólida. 
____________________________________________ 

Antífona de entrada 
 

Não me abandoneis, Senhor; 
meu Deus, não Vos afasteis de mim. 
Senhor, socorrei-me e salvai-me. 
 

                                                    (Sl 37, 22-23) 
___________________________________________________________
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as exigências do Evangelho. Em suma: é a 
“pragmática”  do fazer algo pelos pobres 
que ocupa o primeiro lugar das suas 
preocupações e prioridades: a reflexão, 
casulo da sistematização teórica, só vem, 
necessariamente depois. 
                                                Continua... 
____________________________________________ 

A Bíblia 
A restauração teocrá-

tica da sociedade 
judaica 

 

São em minoria aqueles que regressam 
do Egipto. Na Judeia, de  –538 a –322 a-C., 
a sociedade organiza-se sem realeza, mas 
com o Templo reconstruído. O Judaísmo 
tem agora a sua Lei (Tora).  
____________________________________________ 

Amar a Deus e ao 
próximo 

 
O texto do Evangelho deste Domingo, 

apresenta um diálogo sereno e sincero 
entre mestre e discípulo. A narração abre 
com a pergunta feita por um letrado acerca 
do mandamento mais importante. Era uma 
pergunta lógica. Para escribas e fariseus 
existiam 613 mandamentos concretos, 365 
negativos (um por cada dia do ano) e 248 
positivos (um por cada parte do corpo, 
segundo o uso da época).  

Mas a resposta de Jesus tem algo de 
surpreendente. Primeiro, liga-se à tradição 
citando dois textos clássicos da Escritura. 
Um é do Deuteronómio, referindo o amor 
total a Deus e outro é do Levítico, referido 
ao amor do próximo como a si mesmo. Mas 
a surpresa vem quando Jesus estabelece 
uma estreita ligação entre os dois.  Marcos 
é muito sóbrio e limita-se a colocar um 
depois do outro. Mas Mateus é mais 
atrevido: assinala que o segundo é 
“semelhante” ao primeiro. O texto vai ainda 
mais longe quando o letrado afirma que 
estes dois comportamentos são mais 
importantes que os ritos religiosos. 
____________________________________________ 

Antífona da comunhão 
 

Assim como o Pai que Me enviou 
é o Deus vivo e Eu vivo pelo Pai, 
também o que Me come viverá por Mim, 
diz o Senhor.                   (Jo 6, 58) 

____________________________________________
Contacta-nos: jornal.leitor@portugalmail.pt 
 

Os Papas 

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

 
“Bento XIV” 
(1740  –  1758) 

 
Foi considerado um dos melhores 

sumos pontfices do século XVIII. 
Tolerante, perdoou o cardeal Coscia, foi 

moderado com os jansenistas e condescen-
dente com os governos despóticos. 

 
“Clemente XIII” 

(1758  –  1769) 
 

Clemente XIII criou a festa do Sagrado 
Coração de Jesus e declarou a Virgem 
Maria padroeira de Espanha. 

Nascido em Veneza, Carlo Rezzonico 
(07-03-1693 – 02-02-1769) estudou no 
colégio jesuíta de Bolonha e na 
Universidade de Pádua, terminando o curso 
de Direito em Roma. 

Ordenado governador de Rieti em 1716 
e de Fano em 1721, foi auditor da rota de 
Veneza. Ordenado cardeal pelo Papa 
Clemente XII, em 1737, tornou-se bispo de 
Pádua em 1743 por ordem de Bento XIV, 
tendo-se distinguido pelo seu zelo 
relativamente à formação do clero. A sua 
vida pessoal acompanhava a sua educação, 
conforme nos relata Abbé Clément: “Ele era 
chamado o santo (pelo seu povo) e era um 
homerm exemplar.” 

                                               Continua... 
___________________________________________________________ 

“Santos” da nossa região 

Padre Américo 
 
(...continuação) 
 

Estamos diante, acima e antes de tudo, 
de um “teólogo da acção”. Saliente-se a 
dificuldade de tal exercício, visto que 
estamos diante de alguém que sempre 
recusou apresentar-se como “teólogo”, 
“filósofo”, e muito menos “doutrinador” 
através dos seus escritos. O Fundador da 
Obra da Rua, é um padre que, em certa 
ocasião, decidiu fazer do Evangelho o único 
livro de oração. 

Na verdade, o Padre Américo,  viu-se 
forçado a tentar compreender e a dar 
resposta com aquilo que, como “homem de 
fé”, vislumbra ser o seu “dever” e “missão”, 
na concordância  com o que entende  serem  
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