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 Último Jornal 
(impresso em papel) 

 
Este Jornal tem o n.º 532 e é o último 

impresso em papel. Os futuros, a 
começar pelo n.º 533, serão apresen-
tados no sistema “Online”, sendo que 
também os poderás imprimir, sempre 
que quizeres. 
_______________________________________ 

Consultar ou imprimir 
(O Jornal do Leitor) 

 

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

___________________________________ 
Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

O depoimento está datado de 2 de 
Fevereiro de 1979, assinado e formalizado 
com juramento perante o pároco da matríz 
da Horta. 

Outras duas Irmãs da mesma Congre-
gação, que estiveram em contacto com D. 
Sílvia, fizeram o seu depoimento em 
entrevista com o Postulador, depois 
transcrita: a Ir. Maria Lina do Espírito Santo 
e a Ir. Sebastiana Augusta F. O. de Mesqui-
ta, ambas residentes, ao tempo, no Colégio  

 

de Bairros, Lodares, Lousada. A primeira foi 
para a Creche logo à saída do noviciado e 
foi ela quem acolheu os dois irmãos órfãos, 
Joaquim e José, que D. Sílvia trousse para 
a sua creche, pois eram órfãos de pai e 
mãe, e a avó, desesperada com o encargo 
de os sustentar, ia com intenção de se 
afogar com eles no rio. O Joaquim veio a 
ser sacerdote franciscano o irmão foi pai de 
família exemplar.  

A segunda irmã conheceu D. Sílvia nas 
termas do Gerês, pelos 15-16 anos; a sua 
piedade e apostulado junto dos jovens 
influiu na sua vocação religiosa, como na de 
outras duas companheiras que entraram 
noutra congregação; e, 30 anos depois, foi 
para o Colégio de Bairros, que fica próximo 
da casa de Sequeiros e que ela foi visitar, 
recordando-se de que D. Sílvia as convidara 
a fazer aí um retiro. 

Ambas destacam o testemunho de 
outras Irmãs da Congregação que 
conviveram com ela, atestando a sua 
grande piedade, caridade e humildade. 

                                      (continua...) 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Sacerdotes que se desviam) 

 
A vida dupla não nos faz bem, não me 

agrada, significa substanciar a falsidade. 
«Se não consegues controlar-te, decide-te.» 

                                (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________

Leitor 
 
Podes prestar a tua colaboração, 

fornecendo notícias, informações, artigos, 
temas, anedotas, etc.  para publicar no 
Jornal, através do Mail:  

Jornal.leitor@portugalmail.com 
 

De Parabéns 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a Leitora da Paróquia 
de Figueiró, Maria Conceição Martins, 
na próxima sexta Feira, dia 30 de Novembro 
e a quem Jornal do Leitor vem desejar 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

Um marinheiro mostra orgulhoso a sua 
tatuagem a um amigo: 

– Pois é, fiz esta tatuagem há 20 anos 
no porto de Havana. 

 – Que bom! E se a lavares com água 
não sai? 

 – Pois... agora que perguntas... Não 
sei! 

___________++++++___________ 
 
Um rapaz foi ao médico e queixou-se de 

fortes dores no estômago. 
– Acho que foram as ostras que comi 

ontem. 
O médico perguntou logo: 
 – Elas estavam frescas? 
 – Bem... não tenho a certeza. 
 – Mas quando abriu as conchas, que 

côr é que elas tinham? 
 – Ah, doutor? Tinha de abrir as 

conchas?! 
____________________________________________

A Fechar 
 

Deus disse: “Eu era um tesouro que 
ninguém conhecia e quis tornar-me 
conhecido. Então criei o homem.”  

                                     (Hugo von Hofmannsthal.) 

__________________________________________________________ 

Boa leitura e até para a 
semana 

Comunicado 
 

Esta é última Edição do Jornal, apresen-
tada aos leitores, em suporte de papel. 

Tal como temos vindo a anunciar, ao 
longo das últimas sete Edições, 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, na próxima semana, 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 
 

Foram 532 Edições em papel, o 
correspondente a 10 anos, distribuidas 
semanalmente por mais de 80 leitores. 

Apesar desta mudança, o Jornal 
continuará sempre em contacto com os 
seus leitores. 

_________________________________________

Ser Leitor é... (29) 

 
Ser Leitor, é querer, é desejar 

aprofundar ainda mais todas as questões 
práticas e de como deves também estar 
disponível para prestares a tua colaboração 
no serviço da Palavra, como Leitor. 

– O Leitor deve estar sempre presente 
nas reuniões gerais de leitores que no 
mínimo serão duas por ano: uma na 
Primavera, para preparar o Tríduo Pascal e 
Dia de Páscoa, bem como designar os 
leitores que vão acompanhar as várias 
cruzes na visita pascal; Outra no Outono, 
para saber-se quem continua no ano 
litúrgico  seguinte  a  dar  o  seu   contributo. 

como Leitor, com vista à elaboração da 
escala anual. 

 – O leitor é ministro da Palavra dentro 
da Igreja e fora dela. Por isso é a ele que 
lhe é pedido que exerça aquele papel no 
Dia de Páscoa, anunciando a Ressurreição 
do Senhor de casa em casa. É-lhe pedida     
a sua colaboração, acompanhando uma das 
várias cruzes na visita pascal.  

– Também é pedido ao Leitor a sua 
colaboração para, na medida da sua 
disponibilidade, proclamar a Leitura e Salmo 
nas Missas da semana (Feriais). De facto 
não faz sentido encontrar-se na assembleia 
um ou mais Leitores e ter que ser o 
Sacerdote que está a presidir, a fazer as 
Leituras que pertencem a nós, fazer. 

– Igualmente a mesma colaboração      
é-lhe pedida para as celebrações de 
casamentos, onde não é nada aconselhável 
que um qualquer convidado dos noivos, na 
maior parte dos casos sem qualquer tipo de 
formação nem preparação prévia, (mas com 
muita vontade de ficar bem nas fotos ou 
filmagens) subam ao ambão para proclamar 
as leituras. 

– Da mesma forma, nos funerais, onde 
o Leitor está presente, deve deslocar-se à 
sacristia, disponibilizando-se para prestar a 
sua colaboração  como Leitor  nas Missas 
de corpo presente.  

– Tenhamos presente que o serviço de 
Leitor  é  do  leitor,  não  é do padre, nem do 
bispo, nem do papa. E até quando estamos 
fora da nossa Paróquia, podemos e 
devemos proceder do mesmo modo, 
prestando a nossa colaboração como Leitor, 
não nos impondo a ninguém, mas apenas 
se formos necessários nas celebrações 
onde participarmos.  
____________________________________________ 

Nosso Senhor Jesus 
Cristo Rei do Universo 

 
Depois de uma longa caminhada que se 

prolongou por 53 semanas, chegámos ao 
fim deste Ano Litúrgico. 

Celebrámos a Incarnação do Verbo no 
Ciclo do Natal; a Paixão, Morte e Ressurrei-  

ção do Senhor no Ciclo da Páscoa; e 
guiados pelo Espírito Santo, percorremos o 
caminho da esperança cristã do Tempo 
Comum, acolhendo a Palavra de Deus, 
alimentados pela Santíssima Euca-ristia. 

Pelo caminho, fomos encontrando, ao 
celebrar as suas festas, modelos de vida e 
companheiros da viagem para a eternidade 
que são os santos. 

Que significa agora para nós a 
solenidade de Jesus Cristo Rei do 
Universo? Pois, esta solenidade que hoje 
celebramos conclui o Ano Litúrgico e tem 
um sentido profético. 

Na verdade, Jesus Cristo cumpriu 
totalmente a missão que o Pai Lhe 
entregou, reconduzindo toda a criação ao 
Seu domínio. O pecado dos nossos 
primeiros pais tinha perturbado profunda-
mente toda a ordem criada. Com a Sua 
Paixão, Morte e Ressurreição Jesus Cristo 
restituiu-lhe a beleza original. 

Ora isto ainda não aconteceu na sua 
totalidade, nem acontecerá enquanto os 
homens viverem sobre a terra. 

Mas esta será, de facto, a última página 
da história do mundo. É, pois, um acto de fé 
que a Liturgia nos convida a fazer neste dia.  

Com os olhos posto na promessa de 
Cristo Redentor que nos promete uma 
vitória completa sobre a morte e o pecado,  
este Domingo celebramos, com muita fé e 
alegria, a  festa de Cristo nosso Rei. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dn 7, 13-14) 

 
Monição:  
 

Daniel, nos conturbados tempos do exílio de 
Babilónia, profetiza sobre a vinda de Cristo Rei, para 
instaurar na terra um Reino que seja uma comunidade 
de irmãos onde a Lei suprema é o Amor. 

Este Reino – a Igreja – está agora presente na 
terra e todos temos a felicidade de a ele pertencer. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Daniel 
 

13Contemplava eu as visões da noite, 
quando, sobre as nuvens do céu, veio 
alguém semelhante a um filho do homem  

 

Escala da Semana  –   Leitores  – 25 de Novembro de 2018   –   Cristo Rei  –   (Ano B) 

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

Responsável Carla Sousa    Rafaela Costa    
Avisos Joaquim Mendes  Filipa Pereira  Jacinta Carneiro  Diana Reguenga  
Admonição         
1.ª Leitura Alexandra Brito Solange Sousa Filipa Pereira Nelson Gomes Guiomar Rocha Assunção Matos Diana Reguenga Sofia Santos 
2.ª Leitura João Miguel Jorge David Fernando Neto Diana Santos Luís Carlos Paula Meireles Sónia Ribeiro Carla Sousa 
Oraç.  Fiéis Luís Miguel Raquel Silva Ana João Nunes Beatriz Nunes Glória Martins Mónica Gonçal. Madalena Bessa Júlia Machado 
Ação Graças         
Suplente Carla Sousa    Rafaela Costa    
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Dirigiu-Se para o Ancião venerável e 
conduziram-no à sua presença. 14Foi-lhe 
entregue o poder, a honra e a realeza, e 
todos os povos e nações O serviram. O 
seu poder é eterno, não passará jamais, 
e o seu reino não será destruído. 
 

Palavra do Senhor 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Não é de todo uma Leitura difícil. Está 
sobrecarregada de atributos que, na Leitura, 
deverão ser destacados com breves incisos 
(enumeração). Há frases longas que não 
admitem cortes ou respirações. Exercitar a 
Leitura e a respiração. 

Cuidado com as palavras: Contemplava / 
visões / Ancião venerável / realeza / e outras. 
 
Comentário: 
 

A Leitura é tirada da 2.ª parte do Livro 
de Daniel, a parte profética (7 – 12). O 
contexto é a descrição, em estilo 
apocalíptico, do julgamento divino, com três 
quadros: a apresentação do Juiz, Deus, (vv. 
9-10); a destruição do reino inimigo (vv. 11-
12); e o estabelecimento do reino de Deus, 
donde são tirados os vv. 13-14, em forma 
poética, que correspondem à leitura de hoje. 
V. 13 «Alguém semelhante a um filho de 
homem». Os exegetas, partindo da análise  
do  contexto  (vv. 18.22-27),  dizem que o 
sentido literal directo desta expressão visa 
não um indivíduo singular, mas o povo dos 
«santos do Altíssimo» (v. 18). Contudo, 
como sucede frequentemente, o que é dito 
em geral acerca de todo o povo entende-se, 
de um modo eminente – sentido eminente –, 
como referido a uma personagem singular, 
nomeadamente o chefe do povo, neste caso 
o próprio Messias. O judaísmo assim o 
entendeu, (como também as palavras de 
Jesus em Mt 24, 30; 26, 64); discute-se, 
porém, se «Filho do Homem» é um 
verdadeiro título cristológico (assim parece 
em Lc 1, 32-33; Mt 8, 20; 24, 30; 26, 64; 
Apoc 1, 7; 14, 14), ou uma maneira discreta 
de Jesus se referir a si mesmo (uma figura 
chamada asteísmo: filho do homem 
equivalendo a este homem); uma coisa, 
porém, é certa: este não era um título com 
que Jesus fosse tratado nem pelo povo da 
Palestina, nem pela Igreja primitiva; a 
expressão aparece sempre nos lábios de 
Jesus; fora dos Evangelhos, só se encontra 
em Act 7, 56 e em Apoc 1, 13; 14, 14. Os 
que a entendem como um título cristológico 
sublinham o seu carácter simultaneamente 
humilde e glorioso, humano e divino. De 
qualquer modo, diante de Caifás Jesus cita 
esta passagem de Daniel referindo-a a si 
(cf. 26, 24).  
 

«O Ancião venerável» (à letra, «o 
antigo em dias») é uma forma 
antropomórfica de falar de Deus eterno (cf. 
36, 26; Salm 102(101), 25-26; Is 41, 4).  
 ___________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 92 (93), 1ab.1c-2.5 (R. 1a) 

 
Monição:  
 

O salmo responsorial canta profeticamente o 
Reinado de Jesus Cristo e proclama a Sua majestade. 

Nesta solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rei do universo, aclamemos também nós a Sua 
realeza. 
  
Refrão: 
 

O SENHOR É REI NUM TRONO DE LUZ. 
  
O Senhor é rei, 
revestiu-Se de majestade, 
revestiu-Se e cingiu-Se de poder. 
  
Firmou o universo, que não vacilará. 
É firme o vosso trono desde sempre, 
Vós existis desde toda a eternidade. 
  
Os vossos testemunhos são dignos de  
      toda a fé, 
a santidade habita na vossa casa 
por todo o sempre. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Ap 1, 5-8) 
 
Monição: 
 

São João contempla no Apocalipse uma visão 
Jesus cristo Rei, Aquele «que nos ama e pelo Seu 
sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino 
de sacerdotes para Deus seu Pai.»  

Contemplemos em espírito a Sua glória e 
disponhamo-nos para colaborar na instauração do Seu 
reinado de Amor e de Paz. 
  
 
Leitura: 
 

Leitura do Apocalipse 
 

5Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o 
Primogénito dos mortos, o Príncipe dos 
reis da terra. Aquele que nos ama e pelo 
seu sangue nos libertou do pecado 6e fez 
de nós um reino de sacerdotes para 
Deus seu Pai, a Ele a glória e o poder 
pelos séculos dos séculos. Amen. 7Ei-l'O 
que vem entre as nuvens, e todos os 
olhos O verão, mesmo aqueles que O 
trespassaram; e por sua causa hão-de 
lamentar-se todas as tribos da terra. Sim. 
Amen. 8«Eu sou o Alfa e o Ómega», diz o 
Senhor Deus, «Aquele que é, que era e 
que há-de vir, o Senhor do Universo». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

Comentário:  
 

Estes breves versículos fazem parte da 
saudação inicial do autor, uma saudação 
enviada da parte do Deus uno e trino, 
particularmente de Jesus Cristo. Ao referir-        
-se a Cristo, apresenta-o numa rica síntese, 
como hoje se diz, who is who, quem é Ele, e 
o que Ele fez por nós.  

Ele é o Senhor da História! Logo de 
início fica bem vincado o colorido litúrgico 
da obra, levando-nos a sentir na terra o 
ecoar das aclamações celestes a Cristo 
morto e ressuscitado; logo de início temos 
dois «Amen» (vv. 6.7), a resposta litúrgica 
que continua a ecoar na Igreja orante e 
celebrante.  

V. 5-7 «Testemunha fiel» da verdade 
de Deus: Jesus é testemunha – mártir 
(assim se diz em grego) – por antonomásia, 
uma vez que pela verdade se deixou matar 
(cf. Jo 18, 37; 1 Tim 6, 13).  

«O primogénito dos mortos» (cf. Col 
1, 18), com efeito, antes de Cristo ninguém 
ressuscitou para não tornar a morrer. O 
Aquinatense explica que, pela sua 
Ressurreição, Jesus é a causa meritória e 
exemplar e causa eficiente instrumental da 
nossa própria ressurreição (cf. 1 Cor 15, 2a-
23). Esta expressão implica uma imagem 
curiosa em que a morada dos mortos – o 
Xeol – é considerada corno uma mulher 
grávida, e a ressurreição corno um parto (cf. 
4 Esdr 4, 3342).  

«O Soberano dos reis da Terra», com 
uma realeza que é própria de Yahwéh (cf. 
os Salmos reais), com quem Jesus se 
identifica enquanto Deus. Parece haver 
nesta expressão uma certa réplica de 
protesto em face do imperador romano que 
se arrogava uma soberania universal e 
absoluta.  

«Fez de nós um reino de sacerdotes 
para Deus», isto é para Lhe dar glória e 
louvor, como se vê adiante em 5, 9-10; 
vejam-se os lugares paralelos de Ex 19, 6 e 
de 1 Pe 2, 5.9  

«Ei-lo que vem sobre as nuvens...» 
Cf. 1ª leitura (Dan 7, 13) e Zac 12, 10.14; 
Jo 19, 37; Mt 24, 30. 

V.8 «Eu sou o Alfa e o Ómega». Com 
a referência à primeira e última letra do 
alfabeto grego, o autor quer dizer que Deus 
tudo abarca no tempo (o passado, o 
presente e o futuro) e no espaço (Senhor do 
Universo). Este título é igualmente dado a 
Cristo em Apoc 22, 13. 
____________________________________________ 

Antífona da Comunhão 
 

O Senhor está sentado como Rei eterno; 
O Senhor abençoará o seu povo na paz. 
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Aclamação ao Evangelho 

(Mc 11, 9-10) 
 

Monição:  
 

Jesus proclama diante de Pilatos, a Sua realeza 
eternal, apesar de nesse momento, por amor, esteja 
prisioneiro dos inimigos que vão condená-lo à morte na 
Cruz. 

Aclamemos nós também a realeza do nosso 
Mestre, cantando aleluia. 
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
   

Bendito o que vem em nome do Senhor, 
bendito o reino do nosso pai David. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Jo 18, 33b-37) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesua Cristo 
segundo São João 
 

Naquele tempo, 33bdisse Pilatos a Jesus: «Tu és o 
Rei dos judeus?» 34Jesus respondeu-lhe: «É por ti que 
o dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?» 
35Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu 
povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a 
mim. Que fizeste?» 36Jesus respondeu: «O meu reino 
não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste 
mundo, os meus guardas lutariam para que Eu não 
fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é 
daqui». 37Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és Rei?» Jesus 
respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso 
nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da 
verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a 
minha voz». 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente,  
             do Norte e do Sul, 

que Deus alimenta com a Palavra e o pão da vida, 
para que floresça a santidade nos seus fiéis, 
oremos ao Senhor. 

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

e pelos fiéis e catecúmenos da santa Igreja, 
para que imitem Aquele que Se faz servo de       
      todos, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Pelos que têm poder e não o sabem exercer 
e por aqueles a quem a verdade não importa, 
para que deixem de praticar a injustiça, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Por todos aqueles que experimentam 

os sinais da contradição e do pecado, 
para que se entreguem a Jesus , que os liberta, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Pelos nossos irmãos que já partiram 
marcados com o sinal da mesma fé, 
para que brilhe para eles a luz eterna, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 
«Eu sou o Alfa e o Ómega», diz o 

Senhor Deus, «Aquele que é, que era e 
que há-de vir, o Senhor do Universo». 
 

O Filho do Homem 
 

A conversa entre Pôncio Pilatos e Jesus 
de Nazaré mostra-nos a maneira de ser 
Messias de Jesus. 

Os saduceus sabiam que Pilatos não 
concederia uma condenação por blasfémia 
contra Deus; ao procurador romano não 
interessavam os temas religiosos judeus. 
Por isso, apresentaram uma acusação 
política: “Jesus quer ser um rei dos judeus, 
instigando o povo a não pagar impostos ao 
imperador”. 

Jesus tinha manifestado em várias 
ocasiões que Ele era o Messias. Mas não 
era um Messias político e guerreiro; era 
antes o “Filho do Homem”: messias simples 
e humilde, disposto a carregar com os 
sofrimentos do povo e a ser o servo de Iavé. 

Fazemos nossas as atitudes de Jesus: 
serviço e não domínio; diálogo humilde que 
comunica esperança; entrega generosa e 
não exibição orgulhosa; coragem para 
manifestar serenamente quem somos. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
Pôncio Pilatos 
 

Pilatos governou entre os anos 26 e 36. 
Foi o procurador romano que ditou a 
sentença de morte contra Jesus. Embora o 
Evangelho não o deixe mal visto, foi um 
governador cruel contra os judeus.  Morava 
em Cesareia Marítima. Ia a Jerusalém nas 
festas da Páscoa para sofucar possíveis 
revoltas.  Construiu um aqueduto tirando 
dinheiro do tesouro do Templo. Executou, 
junto ao Templo, os participantes de uma 
revolta... Ao fim, o imperador romano 
destituiu-o do cargo e desterrou-o para a 
Gália (França). 
____________________________________________ 
 

Oração 
 

Jesus, quero seguir os teus passos 
de amigo, companheiro e mestre. Quero 
viver devolvendo alegria aos tristes. 
Quero viver partilhando entusiasmo. 
Quero viver sendo sincero e honesto. 
Quero viver anunciando a tua Boa 
Notícia. Quero viver perdoando e 
sentindo o teu perdão. Quero viver 
pronunciando palavras de vida. Quero 
ser tua testemunha, Senhor! 

Visita-nos: 
www.paroquiascesf.com 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 30 – S. André (Apóstolo);       
Dia 01 – Santa Maria no Sábado. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (71) 
 

Talvez tu estejas tão ocupado que nem 
tens tempo para dialogar contigo próprio.    
É provável que cuides de toda a gente, mas 
te tenhas esquecido de ti. Talvez seja 
aconselhável fazer um “stop introspectivo”: 
pára e repensa seriamente o que tens feito 
com a tua vida. Será que não te “auto-           
-abandonaste?  
____________________________________________ 

Os Papas 

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

 

“Clemente XIII”  
(1758  –  1769) 

 
...Continuação: 
 

O Papa Clemente XIII criou ainda a 
festa do Sagrado Coração de Jesus, 
declarou a Virgem Maria Padroeira da 
Espanha e realizou algumas beatificações e 
canonizações, de onde se destacam  as de 
José de Calasanzio, que fundou a ordem 
religiosa das Escolas Pias, e Joana 
Francisca Frémyot de Chantal, responsável 
pela criação da ordem da Visitação de 
Maria. 

Sucedeu-lhe Lorenzo Gangnelli, que 
tomou o nome de Clemente XIV e que 
mantinha uma posição divergente, sendo 
contra os Jesuítas. No ano de 1770 voltou a 
ser exigida a extinção dos Jesuítas, feito 
que foi consumado em 1773, através do 
breve papal Dominus ac Redemptor Noster, 
que determinava a extinção desta compa-
nhia. 

                                               Concluído.  
____________________________________________ 

A Bíblia 
O domínio romano e o 

século de Herodes 
 

Herodes o Grande será rei dos judeus 
ao longo de mais de trinta anos e o seu 
reino é tão grande como o de David. Faz 
dele, no Oriente, um país satélite de Roma.      

São importantes as suas iniciativas 
culturais. 
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