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Comunhão não é 

“comunismo” 
 

Seria desastroso confundir “comunhão” 
com “comunismo”. O comunismo faz cama-
radas, a política pode chegar a agrupar 
companheiros, mas só a comunhão humana 
faz verdadeiros irmãos, e só a comunhão 
com Cristo e em Cristo, faz-nos autênticos 
cristãos. A comunhão supõe uma união de 
idéias, de sentimentos, de mentalidade, de 
meta final. É o entendimento que realiza 
esta comunhão, mas é sobretudo o coração 
que une as mentes, os ideais, as metas e os 
sentimentos. Comunhão é “comum-união”, 
união de todos num mesmo fim, tal como 
estamos unidos num mesmo baptismo, 
numa mesma fé, num mesmo Senhor e Pai 
celestial. Só Deus é capaz de unir os 
homens desta maneira tão íntima. Por isso, 
quando os homens pretendem unir-se entre 
si, prescindindo de Deus, chegarão ao 
comunismo, ao companheirismo, ao 
máximo da união humana, mas nunca à 
verdadeira fraternidade evangelica. 
____________________________________________ 

Sabias que... 

Lava-pés 
 

O lava-pés era um sinal de hospitali-
dade muito antigo. Já era praticado na era 
dos patriarcas.  

Depois do beijo e saudação da paz, o 
anfitrião ordenava a um servente que 
providenciasse o necessário para lavar os 
pés à visita ou visitas acabadas de chegar. 

Costumava-se utilizar uma bacia de 
cobre ou de cerâmica. O servo desatava as 
sandálias, vertia água, friccionava com as 
mãos os pés e logo os secava com uma 
toalha. 

O lava-pés era um gesto habitual. Não 

podemos esquecer as viagens, por vezes 
longas, pelos caminhos poeirentos daquela 
região. O que não era habitual era que 
fosse o anfitrião ou o mestre a realizar esse 
serviço.  

Jesus assumiu a tarefa de um escravo. 
____________________________________________ 

Oração 
 

Senhor, não me deixes caír no orgulho 
se venço, se triunfo, nem no desespero se 
perco, se fracasso. 

Mostra-me que perdoar é sinal de 
grandeza. 

Ensina-me a servir a todos sem esperar 
nada em recompensa. 

Se eu ofender alguém, dá-me força para 
pedir desculpa. 

E se alguém me ofender, dá-me força 
para perdoar. 

Senhor, eu não me esqueço de Ti, 
nunca Te esqueças de mim. 
____________________________________________ 

Automóveis com 

“nomes feios” 
 

A história automóvel é fértil em 
episódios como os que já vimos no Jornal 
anterior (N.º 389) e nem Portugal escapou 
nos anos 70 do século passado. Um Opel, 
vendido em toda a Europa como “Opel 
Ascona”, teve de ser rebatizado como “Opel 
1604” pela facilidade com que o nome 
original seria associado ao mais puro 
vernáculo das duas últimas sílabas da 
palavra. 

Da Coreia do Sul chegou ao nosso país 
o “Daewoo Nubira” que deu origem ao 
trocadilho “se num bira, num quero”, assim 
mesmo com sotaque do Norte. 

Também a “Mazda” teria grandes 
problemas ao tentar vender o seu pequeno 
“Laputa”  (produzido até 2006).   O   mesmo  

 

acontece à “Nissan” se comercializasse, em 
Espanha, o “Moco”, palavra que em 
castelhano serve para designar a sujidade 
nasal. 

Naquele país, a “Mitsubishi” teve de 
rebatizar o seu mítico todo-o-terreno 
“Pajero”. Passou a ser “Montero” ou 
“Shogun”, pois ninguém compraria um jipe 
que, à letra e em castelhano calão, significa 
um indivíduo que se masturba 
intensamente. 

Na próxima edição apresentaremos 
mais casos. 

                      (Jornal de Notícias, 04/02/2016) 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Misericórdia) 
 

A misericórdia é a mais poderosa 
mensagem de Deus. Não é fácil 
entregarmo-nos à misericórdia de Deus 
porque ela é um abismo inconcebível – mas 
temos de o fazer! 
                                         (Homilia de 17-03-2013) 
____________________________________________ 

De Parabéns 

 
Esta semana estão de parabéns pelo 

seu aniversário natalício, a Leitora Marlene 
Leal, da Paróquia de Eiriz no dia 26 de Abril 
e a Leitora Alexandra Reguenga, da 
Paróquia de Figueiró, no dia 30 de Abril. 

Para a Marlene e para a Alexandra, vão 
os votos de muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
Cada aniversário é um passo em frente, 

rumo à montanha. Observa a paisagem que 
se torna cada vez mais nítida e mais 
extensa, à medida que sobes, e que contí-
nuamente revela mais e mais a sua glória. 

E tem um Feliz aniversário. 
 

 

V Dom. da Páscoa 
 

No clima pascal que estamos a viver, 
Jesus Cristo faz-nos esta belíssima decla-
ração de amor: «Se alguém permanece em 
Mim e Eu nele, esse dá muito fruto» (do 
Evangelho).  

Mas Jesus quis declarar-se noutros 
moldes não menos ternos: «Sem Mim nada 
podeis fazer» (do Evangelho). 

Marcados profundamente por esta 
interpelação, pois que a nossa resposta ao 
Senhor seja uma vida vivida com muito 
amor aos irmãos.  
____________________________________________ 

Introdução 

 
A Igreja tem os dias contados – diz 

alguém – porque está velha, não sabe 
renovar-se, repete fórmulas antigas em vez 
de responder às novas questões, volta a 
propor obstinadamente (teimosamente) ritos 
obsoletos (ultrapassados) e dogmas incom-
preensíveis, enquanto que o homem de hoje 
está à procura de um novo equilíbrio, de um 
novo sentido da vida, de um Deus menos 
distante. 

Cresce o desejo de espiritualidade e 
difunde-se a adesão às “novas fés”. Difun-
de-se a “religião-faça-você-mesmo” que 
desdenha os dogmas e as igrejas, uma 
religião onde, com frequência, se fundem 
técnicas orientais com interpretações 
esotéricas (estranhas) de Cristo; onde se 
equiparam a meditação da palavra de Deus 
num mosteiro, com a emoção experimen-
tada no meio da ramagem espessa de um 
bosque em colóquio com o próprio “anjo-
guia”. 

Confundir a fidelidade à Tradição 
(com letra maiúscula) com o ficar-se por 
aquilo que está velho e gasto, com o fechar-
-se aos impulsos do Espírito que «renova a 
face da terra», é um dos equívocos mais 
funestos (prejudiciais) em que pode caír a 
Igreja. As acusações de escassa moderni-
dade que lhe são dirigidas, muitas vezes 
injustas e sem motivo, deveriam, porém, 
levá-la a reflectir. 
 
 

 

 

A Igreja é a depositária do anúncio de 
«céus novos e terra nova», da proposta de 
«homem novo», do «mandamento novo», 
de um «cântico novo». É a ela que se 
deveria dirigir instintivamente quem quer 
que sonhe com um mundo novo. 

- Cantarei ao Senhor um cântico 
novo, porque renova em cada dia a 
minha juventude. 
___________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 14, 21b-27)  

 

Monição:  
 

Esta leitura dos Actos dos Apóstolos refere a 
primeira viagem missionária de S. Paulo e S. Barnabé. 
Já no regresso, animam os convertidos e estabelecem 
sacerdotes em cada comunidade.  
 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 21bPaulo e Barnabé voltaram a 
Listra, a Icónio e a Antioquia. 22Iam fortalecendo as 
almas dos discípulos e exortavam-nos a 
permanecerem firmes na fé, «porque – diziam eles – 
temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no 
reino de Deus». 23Estabeleceram anciãos em cada 
Igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de 
jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem 
tinham acreditado. 24Atravessaram então a Pisídia e 
chegaram à Panfília; 25depois, anunciaram a palavra 
em Perga e desceram até Atalia. 26De lá embarcaram 
para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na 
graça de Deus, para a obra que acabavam de realizar. 
27À chegada, convocaram a Igreja, contaram tudo o 
que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a 
porta da fé. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta leitura não é de todo difícil de 
proclamar. Difíceis de pronunciar serão algumas 
palavras que deves exercitar. São elas: Barnabé 
/ Listra (e não Lista) / Icónio / Antioquia (e não 
Antióquia) / exortavam-nos / tribulações / anciãos 
/ Pisídia (e não Pissídia) / Panfília / Perga (e não 
Pêga) / Atalia (e não Itália nem Atalaia) / e outras 

 
Comentário: 

 

Paulo e Barnabé percorrem agora, em 
sentido inverso, desde o ponto extremo da 

1ª viagem missionária, isto é,  desde Derbe,  

na Licaónia, as cidades que tinham 
evangelizado na Ásia Menor, com o fim de 
confirmar na fé e organizar as comunidades 
cristãs aí fundadas. Não faltou a designação 
de «anciãos», que não eram meros chefes 
corno os havia nas comunidades judaicas 
da diáspora, mas sim homens que desem-
penhavam o ministério sagrado em virtude 
do sacramento da Ordem, recebido com a 
imposição das mãos e «orações».  

V.25 – «Perga»: cidade da Panfília, 
região a Sul da península da Anatólia 
(Turquia actual), entre a Lícia e a Cilícia. 
Ficava a uma dúzia de quilómetros do porto 
de Atália. «Atalia», actual cidade turca 
Adalia, era um porto da Panfília.  

V.26 – «Antioquia», entenda-se, da 
Síria, donde tinham saído.  

V.27 – «O que Deus fizera»: Paulo e 
Barnabé atribuem a Deus a conversão dos 
pagãos, pois Deus tinha-se servido deles 
como de instrumentos fiéis e dóceis. 
____________________________________________ 

Salmo Responsoria 
Sl 144, 8-13ab (R. 1 ou Aleluia) 

 

Monição:  
 

Vamos com o salmo 144 louvar o Senhor pela Sua 
misericórdia e pelo Seu poder.  

 

Refrão:  
 
Louvarei para sempre o vosso nome, 
Senhor, meu Deus e meu Rei. 
 

Ou:     Aleluia. 

 
O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. 
 

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas 
e bendigam-Vos os vossos fiéis. 
Proclamem a glória do vosso reino 
e anunciem os vossos feitos gloriosos. 
 

Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, 
a glória e o esplendor do vosso reino. 
O vosso reino é um reino eterno, 
o vosso domínio estende-se por todas as gerações. 

____________________________________________ 

“Conhecerão que sois meus dicípu-
los se vos amardes uns aos outros” 

                         (Do Evangelho) 
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Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Carla Sousa    Luís Miguel    

Avisos Glória Martins    José Meireles    

Admonição         

1.ª Leitura Alexandra Brito Não consta Joana Santos Pedro Sousa Jacinta Carneiro Não consta Sónia Ribeiro Isilsa Santos 

2.ª Leitura João Miguel na Escala Paulo Neto Glória Neto Luís Carlos na Escala Cristóvão Neto Sofia Santos 

Oraç.  Fiéis Graça Coelho p/ publicar (Catequese) Justina Carneiro Joaquim Mendes p/ publicar Helena Martins Beatriz Nunes 

Ação Graças         

Suplente Martinho Matos    Joaquim Martins    
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2.ª Leitura (Ap 21, 1-5a) 

 

Monição:  
 

Esta visão do Apocalipse anima-nos a pensar na 
maravilha que nos espera no céu. No meio das 
dificuldades da vida pensemos na meta para onde 
corremos, a nova Jerusalém, onde veremos a Deus 
como Ele é.  

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

1Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, 
porque o primeiro céu e a primeira terra tinham 
desaparecido e o mar já não existia. 2Vi também a 
cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do Céu, da 
presença de Deus, bela como noiva adornada para o 
seu esposo. 3Do trono ouvi uma voz forte que dizia: 
«Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará 
com os homens: eles serão o seu povo e o próprio 
Deus, no meio deles, será o seu Deus. 4Ele enxugará 
todas as lágrimas dos seus olhos; nunca mais haverá 
morte nem luto, nem gemidos nem dor, porque o 
mundo antigo desapareceu». 5aDisse então Aquele que 
estava sentado no trono: «Vou renovar todas as 
coisas». 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta 2.ª leitura, procura, sem teatralidade, 
um tom de voz diferente da narração. Atenção 
ainda às enumerações: "nunca mais haverá 
morte ' nem luto ', nem gemidos ' nem dor", e 
atenção, também, a uma ou outra palavra do 
texto que sintas mais dificuldade em pronunciar.  
 

Comentário: 
 

O livro do Apocalipse culmina com a 
instauração de um mundo renovado (Apoc 
21 – 22). 

V.1 – «Um novo Céu e uma nova 

Terra» é o modo de designar todo o 
Universo novo, isto é, renovado (como 
indica o adjectivo grego). Esta renovação 
visa, sem dúvida, o aspecto moral; uma 
renovação que visa primariamente, a 
supressão do pecado. Não parece estar 
excluída também uma renovação física, 
sobretudo tendo em conta o que se diz em     
2 Pe 3, 10-13 e Rom 8, 19-22. A expressão 
é tirada de Is 65, 17; 66, 22. O que se 
passará, em concreto, com o Universo no 
fim dos tempos continua sendo um mistério 
(cf.Gaudium et Spes, nº 139). De qualquer 
modo, a renovação de que se fala é de 
ordem sobrenatural e misteriosa e não fruto 
dum simples processo evolutivo natural.  

V.2-3 – «A Jerusalém nova» é uma 
imagem da Igreja, a Esposa do Cordeiro   

(v. 9-10), «noiva adornada para o seu 
esposo». Também São Paulo chama a 
Igreja «a Jerusalém lá do alto, que é nossa 
Mãe» (Gal 4, 26). Também é frequente, na 
Tradição cristã, inclusive na Liturgia, como 
sucede no dia  13  de  Maio, acomodar  esta  

 

simbologia a Nossa Senhora, a Esposa do 
Espírito Santo, Mãe e modelo da Igreja. 
Veja-se também 2 Cor 11, 2; Ef 5, 25; Mt 
22, 1; 25, 1; Jo 3, 29. A Igreja aparece-nos 
aqui na sua fase definitiva e final, celeste e 
triunfante, mas, desde já, ela é a verdadeira 
«a morada de Deus com os homens»: esta 
presença única de Deus inicia-se com a 
Incarnação e é consumada no Céu. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 13, 34) 
 

Monição:  
 

Ao despedir-se dos Apóstolos na Última Ceia 
Jesus fala da Sua morte e da Sua glorificação E deixa-
lhes o mandamento novo. Vamos estar atentos ao que 
nos diz.  

 

Refrão:  Aleluia, Aleluia! 
 
Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor: 
amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei. 

____________________________________________ 

Evangelho  
(Jo 13, 31-33a. 34-35 ) 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 
31Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus 

aos seus discípulos: «Agora foi glorificado o Filho do 
homem 32e Deus foi glorificado n’Ele. Se Deus foi 
glorificado n’Ele, Deus também O glorificará em Si 
mesmo e glorificá-l’O-á sem demora. 33aMeus filhos, é 
por pouco tempo que ainda estou convosco. 34Dou-vos 
um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. 
Como Eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. 
35Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se 
vos amardes uns aos outros». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A saída de Judas da Ceia para 
concretizar a prisão de Jesus, dando início à 
sua Paixão, aparece como o início da sua 
glorificação. É que a Paixão e a Morte do 
Senhor não é urna derrota, mas é uma 
vitória sobre o demónio e o pecado. Por 
outro lado, se temos em conta que o verbo 
glorificar, sobretudo na forma médio-            
-passiva, como é este o caso, tem um 
sentido manifestativo, em vez de «agora foi 
glorificado…» poderia traduzir-se: «agora é 
que se revela a glória…» (Jo 12, 23; 17, 1-
5). Sendo assim, o texto indica que na 
Paixão-Morte-Ressurreição se mostra a 
glória de Cristo, ao dar, por meio da sua 
morte, a vida eterna e o Espírito Santo aos 
que crêem.  

V.34-35 – A lei do amor fraterno não era 
uma novidade (Lv 19, 18), mas Jesus dá-lhe 
um sentido e uma medida nova,  que  não é  
 

apenas a medida dum coração humano, 
mas a do coração de Cristo – «como Eu vos 
amei» –, que entrega a sua vida pela 
redenção de todos (1 Jo 4, 9-11); segundo 
conta Tertuliano (Apolog. 39), os primeiros 
cristãos tomaram tão a sério estas palavras 
do Senhor, que os pagãos exclamavam 
admirados: «vede como eles se amam!» (cf. 
Jo 15, 12.13.17; 1 Jo 2, 8; Mt 22, 39; Jo 17, 
23; Act 4, 32). Por outro lado, «o manda-
mento novo» sugere a Nova Aliança, pois 
então a Lei e a Aliança se consideravam 
duas noções paralelas; aqui Jesus actua 
não como um simples intermediário de 
Deus, à maneira de Moisés, mas com uma 
autoridade própria e em seu nome próprio, 
ao dizer: «Eu dou-vos um mandamento…». 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 

1 –  Pela Igreja que caminha com os homens, 
para que os ensine a amarem-se uns aos outros 
na alegria de Jesus Ressuscitado, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Pelos responsáveis de todas as nações, 
para que sirvam o bem comum com lealdade 
e os cidadãos reconheçam o seu trabalho, 
oremos, irmãos. 

 

3 –  Pelos que sofrem muitas tribulações, 
  para que Deus enxugue as lágrimas dos seus olhos 

e lhes mostre a sua misericórdia, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Por aqueles em quem Deus faz maravilhas, 
para que tenham um coração agradecido 
e para sempre louvem o seu nome, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Pela nossa assembleia dominical, 
para que o Corpo de Cristo a alimente 
e a caridade fraterna a faça crescer, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 25 – S. Marcos (Evangelista); 

Dia 28 – S. Pedro Chanel (Presbítero e Mártir);                            
               S. Luís Maria Grignion  
                        de Monfort (Presbítero); 

Dia 29 – S. Catarina de Sena (Virgem e Dou-                                  

                              tora da Igreja, Padroeira da Europa); 

Dia 30 – S. Pio V (Papa). 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
       

Os conselhos ajudam, não há dúvida. 
Mas não te esqueças que a solução dos 
teus problemas está dentro de ti mesmo, na 
voz silenciosa da tua consciência, que mais 
não é a voz de Deus dentro de ti. 
      Não te deixes enganar. Só tu serás o 
responsável pelo caminho que escolheres. 
Ninguém pode prestar contas por ti. 
      Procura, portanto, viver acertadamente, 
de acordo com a tua consciência. 
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Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
  

A Caminhada dos Discípulos 
 

38 –  A Experiência Pascal  
 

Qual foi o grande acontecimento que fez 
aquele grupo de homens desiludidos, tristes 
e medrosos, saltar para a praça pública, 
passados três dias da morte do Mestre, 
anunciando com júbilo e sem medo a sua 
ressurreição e apontando descaradamente 
o dedo àqueles que o haviam condenado? 
Diante desta transformação, os judeus 
“estavam todos assombrados e, sem saber 
o que pensar, diziam uns aos outros: ‘Que 
significa isto?’ Outros, por sua vez, diziam, 
troçando: ‘Estão cheios de vinho doce!’”     
(Act 2, 12). 

A experiência pascal é o grande 
recomeço da vida daqueles discípulos, e o 
grande começo da vida dos discípulos de 
todos os tempos. Este recomeço é 
impulsionado vitalmente pela acção do 
Espírito Santo, o grande dom do Ressus-
citado, na interioridade dos discípulos, que 
os conduz ao nível mais profundo da vida, 
onde se encontram na Fé e no Amor com 
Cristo eternamente vivo: “Os discípulos 
encheram-se de alegria por verem o 
Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: ‘A paz 
seja convosco! Assim como o Pai me 
enviou, também Eu vos envio a vós.’ Em 
seguida soprou sobre eles e disse-lhes: 
‘Recebei o Espírito Santo.’” (Jo 20, 20-22). 

A experiência pascal é uma experiência 
espiritual. É no Espírito Santo que os 
discípulos experimentam a verdade da 
ressurreição, verdade que acolhem como 
certeza, mas não como evidência. O 
Espírito de Deus não se encontra com o 
Homem ao nível da biologia nem do 
psiquismo, mas ao nível da interioridade 
pessoal-espiritual. É a esse nível que a 
experiência pascal é para os discípulos 
reveladora de um sentido novo da história, 
das acções e das palavras de Jesus, da 
esperança messiânica, da morte do Mestre 
e do novo caminho a seguir. A experiência 
do sentido da vida não é nunca nem em 
ninguém demonstrável pela evidência. E 
quando este sentido é optimizado pela vida 
teologal, isto é, imerso numa nova dinâmica 
de Fé, Esperança e Amor ao jeito de Jesus 
e actuado pelo  Espírito Santo,  a  evidência  

 
 

to Hilário, que não queria que os bispos 
abdicassem dos seus privilégios. Mais 
terde, Hilário reconciliou-se com o Papa 
Leão I. Inclusive, depois da morte de Hilário 
o Sumo Pontífice declarou-o beato. 

O seu pontificado foi também bastante 
significativo pelo facto de nele ter sido 
descrita a asserção do episcopado universal 
do Bispo de Roma, apoiando-se em alguns 
versículos do Evangelho de Mateus (16, 16-
19). Leão I proclamou que o pontífice era a 
autoridade suprema da Igreja, alegando ser 
o herdeiro de Pedro. É muitas vezes 
identificado como “o primeiro papa”. 

Leão I, o Magno, faleceu a 10 de 
Novembro de 461, sendo sepultado no 
pórtico da basílica de São Pedro. 

 

“Santo Hilário”  

(461– 468) 

 

Nascido em Cagliari, na Sardenha, 
atribuiu vastos poderes ao arcebispo de 
Arles (Gália) e manifestou-se contra a 
condenação dos padres que fossem viuvos 
e que casassem novamente, e opôs-se, 
ainda,  aos que não possuissem conheci-
mentos adequados para exercer o cargo. 

 

“São Simplício”  

(468 – 483) 

 

Natural de Tivoli, perto da cidade de 
Roma, teve um papel preponderante na luta 
com os patriarcas de Constantinopla, de 
Alexandria e de Antioquia. Foi um excelente 
administrador. 

 

“São Félix III”  

(483 – 492) 

 

Natural de Roma, reconciliou-se com os 
cristãos de África perseguidos pelos 
vândalos. É dado como bisavô do Papa São 
Gregório Magno. Ficou perpetuado como 
Félix III ou Félix II (335-365) foi considerado 
Papa durante muito tempo, apesar de ser 
anti-papa. 

 

“São Gelásio I”  

(492 – 496) 

 

Acabou com a festa pagã “Lupercales”, 
defendida pelos ricos, e instituiu a festa da 
Purificação, que já existia no Oriente. 
Defendeu a Igreja de Pedro e instituiu o 
Código ou Missal, de forma a uniformizar as 
funções litúrgicas das Igrejas. 
____________________________________________ 

Dá-nos a tua opinião para: 
Jornal.leitor@portugalmail.pt 

 

desaparece por absoluto. Resta a certeza, 
mas uma certeza que não se pode impôr 
pela evidência. Fica apenas uma forma de 
“provar” a experiência pascal, que foi a 
seguida pelos discípulos: estar disponível 
para dar a vida por ela.  

Os discípulos tinham, no Espírito Santo, 
a certeza da ressurreição de Jesus (Act 5, 
32) mas não a podiam impôr pela evidência; 
evidente, no entanto, foi o facto de eles 
terem sido capazes de dar a vida pela 
certeza que os habitava. O mesmo Pedro 
que negara a Jesus por medo diante de 
uma criada (Mt 26, 69-70) está, depois da 
experiência pascal, diante de todo o 
Sinédrio, como prisioneiro, anunciando 
Jesus ressuscitado e apontando o dedo às 
autoridades judaicas que o interrogavam de 
terem matado Jesus. No fim do interro-
gatório “trouxeram novamente os apóstolos 
(Pedro e João) e, depois de os açoitarem, 
proibiram-lhes de falar no nome de Jesus e 
libertaram-nos. Eles saíram da sala do 
Sinédrio cheios de alegria por terem sido 
considerado dignos de sofrer vexames por 
causa do nome de Jesus. E todos os dias, 
no templo e nas casas, não cessavam de 
ensinar e anunciar a Boa Nova de Jesus, o 
Messias” (At 5, 40-42). 

Com os açoites não pareciam Pedro e 
João muito preocupados... o que não podia 
deixar de ser anunciado era a novidade que 
a experiência pascal introduzira nas suas 
vidas. Ora, esta atitude de coerência até às 
últimas consequências não costuma ser o 
resultado típico da embriaguez, como 
alguns haviam insinuado. Por outro lado, 
eles anunciam a Boa Nova do Ressuscitado 
recorrendo às Escrituras, citando-as e 
interpretando-as com destreza e clareza 
pouco próprias de um grupo de ébrios...  

Olhando para trás dois mil anos 
podemos ainda reconhecer que dificilmente 
uma embriaguez ou uma demência pudesse 
transformar tão radicalmente o rosto da 
história da Humanidade. 
____________________________________________  

Os Papas 
(De São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Leão I” –  (...cont.)  

(440 – 461) 

 
Com o objectivo de fazer com que a 

vida religiosa se processasse sem 
sobressaltos, o Magno determinou a utiliza-
ção do vicariato papal dos bispos de Arles, 
no sentido de criar um centro para o 
episcopado gaulês em união com Roma. 
Inicialmente, esta ideia foi contrariada face 
ao conflito com o então bispo de Arles, San- 
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