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gelhos devem ser lidos, com coração de 
discípulo. Não como uma biografia, mas 
como uma catequese que nos conduz pela 
mão até nos colocar frente a Jesus e, olhos 

nos olhos, deixar que ele nos faça a 
pergunta das nossas vidas: “E eu quem sou 
para ti?” (Mc 8, 29)… 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Modifica a tua maneira de pensar, para 
que a tua saúde fortaleça. Pára de queixar-       
-te de doenças! 
      A doença aumenta, pela tua emissão 
mental negativa. Expulsa a enfermidade e 
confia na tua cura. Tu podes curar-te! 
____________________________________________ 

Sabias que... 

“Centurião” 
 

Era um oficial romano que estava à 
frente de 80 soldados. Qual era o seu perfil? 

Os centuriões eram muito respeitados 
por serem competentes e íntegros. O 
escritor latino Políbio refere que os 
centuriões eram escolhidos por mérito 
próprio e eram homens extraordinários. 
Tinham valor. Cuidavam dos soldados com 
afecto e ao mesmo tempo eram exigentes. 
Costumavam ser pessoas constantes, 
prudentes e com fortaleza de mente. Todos 
os centuriões mencionados no Novo 
Testamento são louvados como tementes a 
Deus, homens de bom carácter e sinceros. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Serviço) 
  

O serviço é a inclinação ante a 
necessidade do outro, no qual ao inclinar-
me descubro, na sua necessidade, o meu 
irmão. É a recusa da indiferença e do egoís- 
 

 
 
 

mo utilitário. É fazer pelos outros e para os 
outros. 
                      (Homilia do Te Deum, 25/05/2001) 
____________________________________________ 

Servir 
 

Servir só para si é não servir para nada. 

                                             (Voltaire) 
____________________________________________ 

Automóveis com 

“nomes feios” 
Outros casos bicudos: 

 

Ver-se grego 
 

A cerveja “Vergina”, fabricada na 
Grécia, consegue ser mal-entendida em 
quase todas as línguas. Nem é preciso ter 
bebido muito para ler o rótulo como “vagina” 

E é com esta bebida que damos por 
concluída as publicações dos vários nomes 
feios, associados a produtos ou marcas. 

 

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

Adágios populares 

(de Maio) 
 

–  Maio jardineiro, enche o celeiro; 
–  Maio frio, Junho quente, bom pão, 

vinho valente; 
–  Quem quiser mal à vizinha, dê-lhe em 

Maio uma sardinha; 
–  Uma água de Maio e três de Abril, 

valem por mil; 
– Tantos dias de geada terá Maio, 

quantos de novoeiro teve Janeiro; 
– Chuvinha da Ascensão, até das 

pedras faz pão; 
–  Quem em Maio não merenda aos 

finados se encomenda. 

 

De Parabéns 

 

Esta semana está de Parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a Leitora da Paróquia 

de Eiriz, Sónia Raquel, no próximo Sábado, 
dia 4 de Junho.  

À Sónia, o Jornal do Leitor deseja 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Procura recordar tudo o que sabes 
sobre o teu nascimento; procura saber tudo 
o que puderes. E refelecte sobre isso em 
clima de oração. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

– Pedrinho, como é que reprovaste a 
todas as disciplinas? 

– A culpa não foi minha, mãe! O menino 
que se senta ao meu lado é que ficou 
doente e faltou aos testes... 

______________________ 
 

O sr. Marques chega ao escritório e diz 
à secretária: 

– Bom dia, Glória! Hoje estou com 
vontade de trabalhar! 

– Então vai precisar de mim, não é? 
– Não, não, vou é sentar-me ali no sofá 

do escritório para ver se passa... 
______________________ 

 

Vão duas pessoas num elevador e uma 
pergunta: 

– Que piso? 
E a outra responde: 
– Neste momento, o meu pé. 

____________________________________________ 
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IX Dom. Tempo Comum 
 

Jesus está vivo na Eucaristia. Quis ficar 
connosco, para ser nosso alimento e 
companheiro de viagem na caminhada para 
o Céu.  

Saibamos agradecer-Lhe e manifestar-        
-Lhe o nosso amor e a nossa adoração, não 
só nas celebrações, mas também nos 
comportamentos da nossa vida, dando ao 
mundo o nosso testemunho cristão. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (1 Rs 8, 41-43)  

 

 Monição:  
 

O rei Salomão pede pelos estrangeiros que 
venham rezar ao templo do Senhor, que tinha edificado 
em Jerusalém. Deus é só um e quer que todos os 
homens se salvem. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Primeiro Livro dos Reis 
 

Naqueles dias, Salomão fez no templo a seguinte 
oração: 41«Quando um estrangeiro, embora não 
pertença ao vosso povo, Israel, vier aqui dum país 
distante por causa do vosso nome – pois ouvirão falar 
do vosso grande nome, da vossa mão poderosa e do 
vosso braço estendido – quando vier 42orar neste 
templo, 43escutai-o do alto do Céu, onde habitais, e 
atendei os seus pedidos, a fim de que todos os povos 
da terra conheçam o vosso nome e Vos temam como o 
vosso povo, Israel, e saibam que o vosso nome é 
invocado neste templo que eu edifiquei». 
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
  

Como a primeira frase anuncía, esta Leitura 
é toda ela Oração e deve ser proclamada como 
tal. Atenção ao intercalar que começa em “pois 
ouvirão falar...” e termima em “...vosso braço 
estendido”. 

Cuidado com uma ou outra palavra, 
nomeadamente “Salomão” (e não “Salmão”, 
porque não é de peixe que se trata). 
 

Comentário: 
 

V.41-43 – O texto é tirado da belíssima 
oração de Salomão, por ocasião da 
consagração do Templo. Aqui se deixa ver 
como Javé, o Deus único é universal, isto é,  
 
 

 

 

o Deus de toda a Humanidade (as divin-
dades pagãs eram locais e nacionais); cfr. Is 
56,6-7. 
____________________________________________

Salmo Responsorial 

Sl 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15) 
  
 
Monição:  
 

O salmo anima-nos a levar a mensagem de Jesus 
a todos os povos da terra. 
  

Refrão:        IDE POR TODO O MUNDO, 

                      ANUNCIAI A BOA NOVA. 
  

Louvai o Senhor, todas as nações, 
aclamai-O, todos os povos. 
  
É firme a sua misericórdia para connosco, 
a fidelidade do Senhor permanece para sempre. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Gl 1, 1-2.6-10) 

 
Monição:  
 

São Paulo lembra que a doutrina de Jesus é só 
uma. Os seus enviados têm obrigação de a transmitir 
fielmente. E devemos acautelar-nos com os que 
venham anunciar outro Evangelho diferente. 
 

 
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Gálatas   

 
       1Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem 
por intermédio de um homem, mas por mandato de 
Jesus Cristo e de Deus Pai que O ressuscitou dos 
mortos, 2e todos os irmãos que estão comigo, às 
Igrejas da Galácia: 6Surpreende-me que tão depressa 
tenhais abandonado Aquele que vos chamou pela 
graça de Cristo, para passar a outro evangelho. 7Não 
que haja outro evangelho; mas há pessoas que vos 
perturbam e pretendem mudar o Evangelho de Cristo. 
8Mas se alguém – ainda que fosse eu próprio – ou um 
Anjo do Céu vos anunciar um evangelho diferente 
daquele que nós vos anunciamos, seja anátema. 
9Como já vo-lo dissemos, volto a dizê-lo: Se alguém 
vos anunciar um evangelho diferente daquele que 
recebestes, seja anátema. 10Estarei eu agora a captar o 
favor dos homens ou o de Deus? Acaso procuro 
agradar aos homens? Se eu ainda pretendesse 
agradar aos homens, não seria servo de Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Embora a Leitura seja apenas uma, podes 
dividi-la (muito levemente) em três partes. 1.ª 
parte: desde o início até “... às Igrejas da 
Galácia”; 2.ª parte: desde “Surpreende-me...” até 
“... daquele que recebestes, seja anátema”. 3.ª e 
última parte, daí até ao fim. Exercita bem estas 
divisões. 

Verifica uma ou outra palavra que te possam 
ser mais difíceis de pronunciar, designadamente: 
Gálatas (já ouvimos “Galátas”) / Galácia / 
Surpreende-me (não é “suprende-me”) / 
perturbam (não é “preturbam”) / anátema / 
pretendesse / e outras mais. 

 

Comentário: 
 

V.2 – Às Igrejas da Galácia. Mais 
provavelmente não se trata das 
comunidades formadas na primeira viagem 
(Act 13-14), mas da Galácia do Norte 
(Ancira...) a que se refere Act 16,6 e 18,23. 
6-10  

São Paulo começa por mostrar o seu 
espanto e profunda indignação por os 
Gálatas se terem deixado passar para um 
Evangelho diferente, quando só há um 
Evangelho, e nem sequer um Anjo do Céu 
podia vir ensinar outro. De facto, após a 
preparação de Paulo, tinham chegado ali 
alguns cristãos judaizantes que perturba-
vam os convertidos do paganismo, dizendo-
-lhes que precisavam de se sujeitar às 
práticas judaicas para se salvarem, 
acusando Paulo de não pregar a circuncisão 
para agradar aos ouvintes. Mas, neste caso, 
já não seria servo de Cristo, coisa que 
ninguém se atrevia a pôr em dúvida, em 
face da sua vida heroicamente exemplar. 

Esta passagem e toda a carta deixa ver 
como a vida das primeiras comunidades 
cristãs não estava entregue ao fervor 
popular ou à liderança de uns tantos 
carismáticos, mas estava confiada à 
vigilância dos Apóstolos que zelavam a 
pureza da fé nas comunidades que lhes 
estavam ligadas pela pregação ali exercida 
pessoalmente ou por enviados seus. 
____________________________________________ 

Surpreende-me que tão depressa 
tenhais abandonado Aquele que vos 
chamou pela graça de Cristo.  (Gl 1, 6) 
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Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Miguel    Jacinta Carneiro    

Avisos Carla Sousa    Glória Martins    

Admonição         

1.ª Leitura Filomena Mendes Rosa Armanda  Conceição Andrad. Fernanda Costa Ana Isabel  José Pedro 

2.ª Leitura Luís Gomes Marta Pinheiro  Nelson Gomes João Miguel Lurdes Neto  Júlia Machado 

Oraç.  Fiéis Ermelinda Pinh.º Lúcia Gomes  Eulália Çonç. Joaqui. Mendes Joana Gomes  Brazinda Fernandes 

Ação Graças         

Suplente Paula Carvalho    Luis Carlos    
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Aclamação ao Evangelho 

(Jo 3, 16) 
 

Monição:  
 

Jesus fica admirado com a fé daquele centurião 
que lhe pede a cura do seu criado. Aprendamos com 
ele a fé e a humildade para acolher a Jesus que nos 
vai falar. 
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
 

Deus amou tanto o mundo 
que lhe deu o seu Filho unigénito; 
quem acredita n’Ele tem a vida eterna. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 7, 1-10) 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao 
povo, entrou em Cafarnaum. 2Um centurião tinha um 
servo a quem estimava muito e que estava doente, 
quase a morrer. 3Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-     
-Lhe alguns anciãos dos judeus para Lhe pedir que 
fosse salvar aquele servo. Quando chegaram à 
presença de Jesus, os anciãos suplicaram-Lhe 
insistentemente: 5«Ele é digno de que lho concedas, 
pois estima a nossa gente e foi ele que nos construiu a 
sinagoga». 6Jesus acompanhou-os. Já não estava 
longe da casa, quando o centurião Lhe mandou dizer 
por uns amigos: «Não Te incomodes, Senhor, pois não 
mereço que entres em minha casa, 7nem me julguei 
digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra e o meu 
servo será curado. 8Porque também eu, que sou um 
subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Digo 
a um ‘Vai’ e ele vai, e a outro ‘Vem’ e ele vem, e ao 
meu servo ‘Faz isto’ e ele faz». 9Ao ouvir estas 
palavras, Jesus sentiu admiração por ele e, voltando-se 
para a multidão que O seguia, exclamou: «Digo-vos 
que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé». 
10Ao regressarem a casa, os enviados encontraram o 
servo de perfeita saúde. 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

V.3-6 – «Mandou-lhe alguns anciãos 

... uns amigos.» Em Mt 8,5.8, é, pelas duas 
vezes, o próprio centurião romano (oficial 
que comandava cem soldados, pertencen-
tes às tropas de ocupação da Palestina) 
quem se dirige directamente a Jesus. Este 
facto não supõe uma contradição, mas 
corresponde à típica concisão de estilo de 
Mateus que aqui não desce ao pormenor 
dos intermediários que falaram em nome do 
centurião. 

V.6-8 – «Eu não sou digno...» Fé 
humilde e assombrosa que provoca 
admiração no próprio Cristo! A humildade 
torna o centurião delicado, pois diz ao 
Senhor que não entre em sua casa não só 
para se não maçar, mas também para não 
entrar em casa dum pagão (o que 
acarretava impureza legal para um judeu). A  
 

fé leva-o a considerar Jesus como quem 
tem poder sobre as doenças e por isso 
bastará uma sua palavra de ordem para que 
seja obedecido tão prontamente pela 
doença como ele é obedecido pelos 
soldados que estão às suas ordens!  

A Igreja quer provocar em nós 
semelhantes sentimentos de fé, humildade 
e delicadeza ao aproximarmo-nos de Cristo 
para comungar. 
____________________________________________  

Oração Universal 

 
1 –  Pelo Papa Francisco e pelos bispos do mundo         
       inteiro, 

para que anunciem fielmente o único Evangelho 
de Cristo 
e acolham com esperança os apelos dos não 
crentes, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos cristãos que abandonam a santa Igreja, 

perturbados na sua fé, 
para que a palavra de São Paulo os ilumine, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Pelos fiéis de outras religiões 
e pelos que manifestam a sua fé em gestos e    
atitudes, 
para que caminhem à procura do Senhor e O    
encontrem, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelos doentes que têm quem os trate 

e por aqueles de quem já ninguém se lembra, 
para que saibam que Jesus não os esquece, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Pela nossa comunidade paroquial e por esta      
       assembleia, 

para que não nos fechemos em nós mesmos, 
mas olhemos cada pessoa com os olhos de      
Cristo, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 31 – Visitação de Nossa Senhora 

Dia 01 – S. Justino (Mártir); 

Dia 02 – S. Marcelino e S. Pedro  (Mártires); 

Dia 03 – Sagrado Coração de Jesus; 

Dia 04 –  Imaculado Coração da Virgem        
               Santa Maria. 
____________________________________________ 

Não sou digno, 

ninguém é digno... 
 

Antes da comunhão, costumamos rezar 
o “Senhor, eu não sou digno”, a oração do 
centurião de Cafarnaúm, de que nos fala o 
Evangelho de hoje. É um exemplo de fé e 
de humildade para nós, que a Igreja nos 
convida a imitar. 

Apesar de ser um centurião com uma 
situação social importante não se julga digno 
 
 
 

que Jesus vá a sua casa. Nem sequer de ir 
apresentar-se diante do Senhor. Envia os 
seus amigos a pedir em seu nome. 

Quando vamos comungar havemos de 
tomar consciência da nossa pequenez e da 
nossa miséria. Jesus na hóstia consagrada, 
embora escondido, é o Senhor do Céu e da 
terra. Ninguém é digno de recebê-lo. Isso 
há-de levar-nos a preparar o melhor 
possível a nossa alma, lavando-a com 
frequência dos nossos pecados. 

Hoje muitos cristãos andam a comungar 
meses e meses, se não anos, até, sem se 
confessar. Alguns vão comungar em pecado 
mortal. Isto é grave, pois até parece que 
não têm fé de que Jesus está ali na hóstia 
consagrada. Celebramos há dias a Festa do 
Corpo de Deus e a Igreja convida-nos a 
avivar a nossa fé na presença de Jesus na 
Eucaristia e a prestar-Lhe as nossas 
homenagens. Ele é verdadeiro homem e 
está vivo na Eucaristia no Seu Corpo, 
Sangue, Alma e Divindade, tão perfeito e 
realmente como está no Céu. Chamamos-       
-lhe festa do Corpo de Deus, não porque 
Deus tenha corpo como nós, mas porque 
Jesus é uma Pessoa Divina. É o Filho de 
Deus que se fez homem sem deixar de ser 
Deus. Tem todo o poder e, por isso, pode 
mudar o pão no Seu Corpo e o vinho no 
Seu Sangue. E isto ou acreditamos ou 
deixamos ficar para os outros (que não têm 
fé) acreditarem. 

Jesus anunciou a Eucaristia precisa-
mente na sinagoga de Cafarnaúm, como 
nos conta o apóstolo São João. E diz o 
Evangelho que este centurião a tinha 
mandado construir. É significativa pois a 
ligação do sermão da Eucaristia com a fé 
deste estrangeiro (pagão). 
____________________________________________ 

Diz uma palavra... 
 

O centurião tinha uma fé muito grande 
em Jesus. Sabia que tinha todo o poder. 
Bastava-lhe dizer uma só palavra para que 
o criado fosse curado. E por isso não se 
julgava digno que Jesus fosse a sua casa.. 

Aprendamos com este homem a mani-
festar a nossa fé. Peçamos a Jesus que no-
-la aumente sempre mais, sobretudo na Sua 
presença na Eucaristia. 

Estejamos atentos ao que nos ensina 
através da Sua Igreja. O Evangelho de 
Jesus foi confiado aos Apóstolos e seus 
sucessores, para o transmitirem fielmente 
por toda a parte.  

Na Seunda Leitura São Paulo repreende 
os cristãos da Galácia por se deixarem 
arrastar por alguns que vinham pregar-lhes 
uma doutrina diferente. «Não que haja outro 
Evangelho.  O que há são pessoas  que vos 
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querem perturbar e pretendem transtornar o 
Evangelho de Cristo. Mas se alguém – nós 
próprios ou um Anjo Céu – vos vier anunciar 
um evangelho diferente daquele que nós 
vos anunciámos, venha sobre ele a 
maldição.» São palavras muito fortes e um 
aviso para todos nós, cristãos, prevenindo-    
-nos contra os que espalham doutrinas 
erradas contrárias à fé recebida. 

Manifestemos a nossa fé com obras: 
comungando com humildade e devoção, 
fazendo bem a genuflexão ao passar diante 
do sacrário ou antes de comungar, visitando 
muitas vezes a Jesus. 

Uma história, verdadeira ou não, mas 
muito ilucidativa: 

Um dia um sacerdote recebeu a visita 
do seu bispo. 

Estava com as crianças que se 
preparavam para a primeira comunhão. 
Disse-lhe: – Tenho aqui uma miúda que tem 
um certo atraso mental. Gostava que a 
examinasse a ver se devo admiti-la a 
comungar.  

Estavam na igreja junto ao altar e o 
prelado perguntou à criança: – onde está 
Jesus? 

Apontando para o altar, para a cruz, 
respondeu: – Ali parece que está mas      
não está. 

Apontando para o sacrário: – Ali não 
parece que está,  mas está. 

O senhor Bispo disse ao pároco: – 
deixe-a comungar que sabe muito. 
____________________________________________

Não encontrei tão 

grande fé... 

 
Todos os homens são chamados à fé. 

Na Primeira Leitura, Salomão pede a Deus 
para escutar os estrangeiros que venham 
rezar no templo que construíra em 
Jerusalém. É uma proclamação, já no 
Antigo Testamento, da universalidade do 
Evangelho. O Messias viria para salvar 
todos os homens e fazer de todos um só 
Povo de Deus. Para muitos judeus do 
tempo de Jesus foi difícil aceitar esta visão 
universalista. 

Todos temos de espalhar a fé à nossa 
volta e por todo o mundo, como nos convida 
o salmo responsorial e como Jesus mandou 
aos Apóstolos.  

No Evangelho aparecem casos de 
estrangeiros que merecem os elogios de 
Jesus pela sua fé. É este centurião. É a 
mulher siro-fenícia, que pedia a Jesus que 
libertasse a sua filha do demónio. 

É bonito ver como hoje tantos adultos se 
baptizam, sobretudo na Vigília Pascal: 
muitos milhares cada ano.  Em 2012 alguém  
 

notáveis figuras da história eclesiástica, 
sendo lembrado como um homem justo, 
dotado de uma excepcional  capacidade 
para governar e de espírito de iniciativa e de  
tolerância para com o Homem. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

De Jesus aos Evangelhos 
 

41  –  Os Evangelistas 
 

 
Os evangelhos são a experiência da Fé 

em Jesus das primeiras comunidades 
partilhada connosco. O facto de termos 
quatro perspectivas do rosto de Cristo 
prova-nos que a Fé nascente era tudo 
menos uma doutrina aprendida e recitada 
de cor. As doutrinas são sempre iguais, e as 
recitações de cor não dão espaço à 
novidade das perspectivas pessoais. A Fé 
era vivida como experiência pessoal e 
comunitária de intimidade com Cristo 
ressuscitado e escuta da sua Palavra 
permanentemente transformadora e recria-
dora de vida pela acção dinamizadora do 
Espírito, “Amor de Deus derramado nos 
nossos corações” (Rm 5, 5).  

É exactamente esta pureza da Fé 
primitiva enquanto experiência pessoal e 
comunitária de intimidade que dá origem 
aos quatro evangelhos escritos, como fruto 
de quatro experiências-perspectivas bem 
concretas. E se foram escritos não como 
doutrina mas como partilha da experiência 
da Fé, é exactamente para aí que apontam. 
Os evangelhos não foram escritos para nos 
informar sobre Jesus, mas para nos 
transformar em Jesus, conduzindo-nos 
também à experiência da intimidade com 
Ele e ao acolhimento do seu Espírito de 
Vida em abundância: “Estes foram escritos 
para acreditardes que Jesus é o Messias, o 
Filho de Deus, e, acreditando, terdes a Vida 
nele” (Jo 20, 31). 

Dizer quem Jesus é, e quem é o Deus 
que ele nos revela, eis o objectivo e o 
coração de cada evangelho. Toda a 
construção literária dos relatos está depois 
em função de explicitar este objectivo e 
conduzir a este coração. Não são uma “vida 
de Jesus”, nem uma biografia. Fundamen-
talmente, são uma catequese que responde 
à pergunta: “Quem é Jesus, e como é Deus, 
que nele Se revela?”.  É  nesta  atitude  de 
abertura à  novidade de Deus  que os evan- 
 

calculava em 3 milhões o número de 
convertidos. Isso há-de animar-nos a ser 
mais audazes em dar testemunho da nossa 
fé, em primeiro lugar com o nosso exemplo 
e depois também com a nossa palavra, 
apoiados na força de Jesus, que continua a 
atrair para Ele os corações dos homens.  

Há muitos homens ansiosos por 
conhecer a Jesus. Peçamos ao Senhor 
presente em nossos sacrários, pela 
intercessão de Maria, que sejamos mais 
fervorosos e mais valentes para manifestar 
a nossa fé. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(De São Pedro ao Papa Francisco) 
 
 

“São Gregório I” (...continuação). 

(590 – 604) 

 

Registos indicam que por volta dos 30 
anos de idade era chefe da prefeitura de 
Roma, a mais elevada dignidade civil da 
cidade.  

Somente depois de muito ter pensado e 
rezado é que Gregório decidiu abandonar a 
sua vida civil e entregar-se à religião, para 
se tornar monge, o que terá acontecido por 
volta do ano 574, quando ingressou no 
mosteiro de Santo André, onde durante 
cerca de três anos, viveu em retiro. 
Posteriormente, Gregório fundou mais seis 
mosteiros em propriedades de família na 
Sicília. 

No ano 578, foi ordenado diácono de 
Roma pelo Papa Pelaio II – que o 
antecedeu no Trono de Pedro. Regressou a 
Roma no ano 585 ou 586, refugiando-se 
mais uma vez em Santo André. 

No ano 589 faleceu o Papa Pelaio II, 
acabando a escolha do povo e do clero por 
recaír sobre Gregório, que passou a ser 
Gregório I. A história perpétuou-o como São 
Gregório Magno porque durante o seu 
papado, do ano 590 ao ano 604, se revelou  
um excelente administrador, com estatuto 
de escritor e iniciou o que se pode 
considerar o primeiro expoente da 
espiritualidade medieval. 

Gregório I, o primeiro monge a ascender 
ao papado, a nível litúrgico, implementou 
reformas, algumas das quais controversas. 

Reformulou a antiga música sacra, o 
velho reportório romano e fixou um novo 
género, uma música monódica, usada na 
liturgia da Igreja Católica e marcada pelo 
significado das palavras – o canto 
gregoriano. 

Doutor da Igreja, São Gregório Magno 
continua a  ser  visto  como  uma  das  mais  
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