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Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

42  –  Jesus no Evangelho de Marcos 
 

... continuação 
 

Enquanto que Mateus, por exemplo, 
coloca Jesus a fazer longos discursos sobre 
o Reino de Deus que vem trazer ao homem 
a libertação e a alegria da Vida Nova, 
Marcos não põe Jesus a falar mas a actuar 
essa libertação e alegria. Por isso super-
abundam as curas, sinal por excelência da 
libertação e da paz reencontrada, já que as 
doenças eram consideradas como resultado 
do pecado e da possessão por espíritos 
malignos. 

Muitas vezes Marcos utiliza os verbos 
no presente, não por acaso, mas para tornar 
o relato actual, para dizer este Jesus que 
hoje continua a querer libertar e conduzir à 
paz aqueles que por ele se deixam tocar. E 
esta palavra “tocar” tem um papel-chave em 
Marcos, que apresenta um Jesus em 
permanente contacto directo com as 
pessoas, profundamente humano e afectivo, 
que tocava (Mc 1, 41), abraçava (Mc 9, 36; 
10, 16), pegava pela mão (Mc 8, 23), se 
amargurava (Mc 3, 5), admirava (Mc 6, 6) …  

Os verbos no presente e este jeito 
profundamente humano, próximo e afectivo, 
falam-nos de um Jesus que continua a estar 
próximo e disponível, e que só se conhece 
numa relação interpessoal de intimidade. 

Há claramente em Marcos a distinção 
entre a intimidade e a multidão, que depois 
será muito desenvolvida por Lucas. Jesus, 
que  andava  sempre  apertado  pelas multi- 

 

dões quando chegava a hora de curar 
algum doente, isto é, a hora do encontro 
libertador e transformante, afastava-se com 
a pessoa, a sós, para longe da multidão, 
como fez no relato da cura do surdo-mudo 
(Mc 7, 33) e de um cego, ao qual até 
conduziu pela mão para fora da cidade (Mc 
8, 23), e então, na intimidade, acontecia a 
acção libertadora e transformante de Cristo 
na vida daquela pessoa, simbolizada na 
cura. 

É também na base desta distinção entre 
a intimidade e a multidão que compreen-
demos uma outra característica de Marcos: 
o segredo messiânico, isto é, a proibição 
que permanentemente Jesus fazia aos 
discípulos e àqueles que curava para não o 
apregoarem como Messias. Pode parecer-
nos enigmático, mas a questão era que 
Jesus sabia bem quais as esperanças 
messiânicas que bailavam nas ideias e nos 
corações daquele povo… Na prática, 
acontecia muitas vezes que Jesus dizia 
àqueles que curava: “Livra-te de falar disto a 
alguém! (…) Mas ele, porém, assim que se 
retirou, começou a proclamar e a divulgar o 
sucedido, a ponto de Jesus não poder 
entrar abertamente numa cidade; ficava 
fora, em lugares despovoados” (Mc 1, 44-45). 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 
Não aceites maus conselhos de 

ninguém. Não te deixes sugestionar por 
palavras de desânimo. Existe sempre uma 
saída para qualquer problema, por mais 
complexo e difícil que te pareça. 
     A Força Divina que rege o Universo está 
dentro de ti.  

Liga-te ao Pensamento Universal da 
Bondade e Amor de Deus, e vencerás todo 
e qualquer obstáculo. Experimenta. 
____________________________________________ 

Visita-nos:     www.paroquiascesf.com 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 20 – B. Sancha e B. Mafalda (Virgens), e      

                  B. Teresa (Religiosa); 

Dia 21 – S. Luís Gonzaga (Religioso);   

Dia 22 – S. Paulino de Nola (Bispo),     

                  S. João Fisher (Bispo) e S. Tomás      
               More (Mártires); 

Dia 24 – Nascimento de São João                                       
               Baptista. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Dons de Deus) 
 

Quando o homem fica com o dom e não 
faz o seu trabalho, não cumpre o seu 
mandato e permanece primitivo; quando se 
entusiasma demasiado com o seu trabalho, 
esquece o dom e cria uma ética construtivis-
ta: convence-se de que é tudo fruto das 
suas mãos e que não há dom. 

                         (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________ 

H u m o r 
 
Sabes porque é que uma loira fica tão 

feliz quando acaba de montar um puzzel em 
apenas 6 meses? 

Resposta: Porque na caixa diz “Para 4 
anos”. 

_________________________ 
 

Sabes porque é que as loiras gostam de 
relâmpagos? 

Resposta: Porque acham que alguém 
lhes está a tirar fotografias. 

_________________________ 
 

Sabes como se faz uma loira sorrir à 
segunda-feira de manhã? 

Resposta: Conta-se-lhe uma anedota na 
sexta-feira à noite 
____________________________________________
____ 
 
 

XII Dom.Tempo Comum 
 

A liturgia deste Domingo é dominada 
pela pergunta dirigida aos discípulos: 
«Quem dizem os homens que Eu sou?» 

Essa mesma pergunta é hoje dirigida a 
cada um de nós e a mim em particular, e 
leva-me a reflectir naquilo que penso sobre 
o próprio Jesus. 

Será um momento oportuno para 
recordarmos o lugar que Ele ocupa na 
nossa vida, na minha vida, e no modo como 
estou a corresponder ao que o Senhor 
espera de mim. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

      Durante uma animada discussão no 
templo, Jesus declara aos Judeus: «Se o 
Filho vos libertar, sereis realmente livres.» 

Para quem estava convencido de ser 
descendência de Abraão e nunca ter sido 
escravo de ninguém, estas palavras soaram 
como uma provocação intolerável. Come-
çaram por recorrer ao insulto: «Não temos 
nós razão ao dizer que és um samaritano e 
que tens demónio?», depois passaram à 
violência: «Então, agarraram em pedras 
para lhe atirarem. Mas Jesus escondeu-se e 
saiu do templo» (Jo 8,31-59). 

O que mais surpreende neste episódio é 
o que se afirma no versículo introdutório: os 
opositores de Jesus não eram os inimigos, 
mas aqueles que tinham acreditado n‘Ele  
(Jo 8, 31). 

É então possível acreditar em Jesus e 
não entender, e recusar a libertação que Ele 
oferece. 

Isto acontece porque às coisas que 
escravizam (e a algumas destas coisas de 
modo particular) facilmente se ganha 
afeição e não se querem deixar. Adaptamo-       
-nos, resignamo-nos, não nos decidimos a 
empreender um caminho que se prevê 
demasiado difícil. E se alguém se aproximar 
para nos ajudar a encontrar uma saída, é 
afastado com aversão (malquerença). 

O desregramento e todas as formas de 
corrupção  moral  são  facilmente reconheci- 

 

 

 

dos como formas de sujeição. Outras 
formas de escravidão, pelo contrário, 
disfarçam-se de condições de liberdade, 
mostram-se gratificantes (dou alguns 
exemplos: o apego doentio aos filhos, a 
certeza de possuir a verdade, a convicção 
de se ser pessoa de bem, cristão exemplar 
e irrepreensível. Também o ateísmo prático 
de quem não quer pôr em causa as próprias 
escolhas de vida é uma forma de 
escravidão...). São condições de «não 
vida», e, no entanto, sentimo-nos incomo-
dados com os libertadores. 

Se Jesus tivesse combatido inimigos 
externos com a espada, teria sido 
reconhecido como libertador, mas Ele 
convidou «os escravos do pecado» (Rm 6, 
20) a se libertarem da sua vida de erro, a 
matarem em si tudo aquilo que é morte. 
Mas não foi entendido. Por isso, a mesma 
sorte, espera quem continua a sua missão. 

Mas nós, Leitores litúrgicos, confiamos 
no Senhor, porque Ele libertar-nos-á dos 
inimigos que também nos escravizam. 

Com toda a certeza. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Zc 12, 10-11; 13,1)       

 
Monição:  

 
Neste texto iremos descobrir as semelhanças que 

existem entre esta figura enigmática e os libertadores 
de todos os tempos. Só depois de terem morrido é que 
os responsáveis se dão conta e deploram o mal que 
cometeram. Apercebemo-nos aqui da imagem do 
próprio Jesus Cristo que nos amou e se entregou por 
nós. 

 

Leitura: 

 
Leitura da Profecia de Zacarias 

 
Eis o que diz o Senhor: 10»Sobre a casa de David 

e os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito 
de piedade e de súplica. Ao olhar para Mim, a quem 
trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um 
filho único, chorarão como se chora o primogénito. 
11Naquele dia, haverá grande pranto em Jerusalém, 
como houve em Hadad-Rimon, na planície de Meguido. 
13, 1Naquele dia, jorrará uma nascente para a casa de 
David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar 
o pecado e a impureza». 

 
Palavra do Senhor. 

 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Atenção ao enunciado do Livro Bíblico: 
Leitura da Profecia (e não leitura do livro) de 
Zacarias. 

Esta Leitura não é difícil. Ler devagar é a 
recomendação constante para todos os Leitores 
e para todas as leituras. Atenção à toponímia, lê 
“Meguido” (e não “Megido”). Nunca é demais 
pedir atenção para as palavras: derramarei / 
trespassaram / lamentar-se-ão / primogénito / 
jorrará / e outras. 
 

Comentário: 
 

A leitura é-nos proposta em função do 
Evangelho que nos fala hoje do primeiro 
anúncio da Paixão. É tirada da última parte 
do livro de Zacarias, profeta impulsionador 
da reconstrução do templo de Zorobabel 
nos fins do século VI após o exílio. Estes 
versículos aparecem-nos num contexto de 
esperança de libertação e renovação de 
Jerusalém, com a efusão dum espírito com 
que Deus concederá aos seus habitantes 
disposições de piedade: «derramarei um 
espirito de piedade e de súplica» (v. 10). O 
sentido messiânico é reforçado pela 
insistente referência aos tempos escato-
lógicos: «aquele dia» (v. 3.4.6.8.9.11).  

V.10 –  «Aquele que trespassaram». 
Esta figura enigmática e misteriosa aparece 
aqui num contexto de salvação messiânica, 
pois todos os lamentos e pranto, que 
acompanharão a sua morte, terminarão com 
a abertura de uma «nascente», uma fonte 
de expiação e purificação (13, 1). Esta 
personagem traspassada – que até aparece 
como sendo o próprio Deus (v. 10) – deverá 
ser posta em relação com o Servo Sofredor 
de Isaías 52, 13 – 53, 12, cujo sofrimento 
vicário é salvador para o povo. O próprio 
evangelista S. João nos leva a ver nele a 
figura de Cristo na Cruz, com o peito 
atravessado pela lança do soldado (Jo 19, 
34-37). Ele é que é o verdadeiro «Filho 
Único» (v.10), aqui assim designado 
profeticamente (cf. Jo 1, 14.18; 3, 16.18), o 
«Primogénito» (cf. Col 1, 15.18; Rom 8, 29; 
Lc 2, 7). O seu peito traspassado é 
manancial de salvação (cf. Jo 19, 34; 7, 38) 
para os que O olharem com fé (cf. Jo 3, 14; 
Num 21, 8-9; Apoc 1, 7).  
 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  19 de Junho  –  XII Domingo do Tempo Comum  (Ano C) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Jacinta Carneiro - - - - - - - - - - - - - - - - - - Luís Gomes - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Avisos Carla Sousa - - - - - - - - - - - - - - - - - - João Miguel - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Admonição - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.ª Leitura Graça Coelho Joana Gomes Vera Moura Glória Neto Glória Martins Lúcia Gomes Helena Martins Sofia Santos 

2.ª Leitura Joaquim Martins Ana Isabel Paulo Neto Justina Carn.º Joaquim Mendes Rosa Armanda Cristóvão Neto Beatriz Nunes 

Oraç.  Fiéis Rui Cardoso Lurdes Neto Gracinda Nunes Pedro Sousa Jorge Moreira Marta Pinh.º Sónia Ribeiro Isilda Santos 

Ação Graças - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Suplente Luís Miguel - - - - - - - - - - - - - - - - - - Maria Guiomar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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V.11 «Em Hadad-Rimon, na planície 

de Meguido»: referência ao local da 
batalha em que morreu o piedoso rei Josias, 
que se atreveu a opor-se ao faraó Necao (2 
Cr 35, 20-25; 2 Re 23, 28-30). Este 
versículo leva a pensar em que o 
«trespassado», seja, num primeiro plano, 
um rei empírico de boa memória, Josias 
(também há quem pense em Zorobabel, o 
último rei da descendência davídica a ser 
nomeado no Antigo Testamento). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 62 (63), 2-6.8-9 (R. 2b) 
 

Monição:  
 
O refrão deste cântico de meditação resume o 

ambiente de todo o salmo e indica a atitude com que o 
cristão deve buscar a Deus. Habitualmente a Igreja 
considera este salmo como a oração da manhã. 

 

Refrão:     
 

A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 
 

Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos       
procuro.  
A minha alma tem sede de Vós.  
Por Vós suspiro,  
como terra árida, sequiosa, sem água. 
 
Quero contemplar-Vos no santuário,  
para ver o vosso poder e a vossa glória.  
A vossa graça vale mais que a vida:  
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos       
louvores. 
 
Assim Vos bendirei toda a minha vida  
e em vosso louvor levantarei as mãos.  
Serei saciado com saborosos manjares  
e com vozes de júbilo Vos louvarei. 
 
Porque Vos tornastes o meu refúgio,  
exulto à sombra das vossas asas.  
Unido a Vós estou, Senhor,  
a vossa mão me serve de amparo. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Gl 3, 26-29) 

Monição:  
 

Os cristãos reconhecem-se pela fé em Jesus 
Cristo. Essa fé recebida no baptismo identifica-os com 
o Mestre, confere-lhes valor e igual dignidade. Não 
poderá existir entre eles diferença de classes, de sexo 
ou de nacionalidade. Será que na nossa comunidade já 
foram ultrapassadas, de facto, essas distinções? 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Gálatas 

Irmãos: 26Todos vós sois filhos de Deus pela fé 
em Jesus Cristo, 27porque todos vós, que fostes 
baptizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. 
28Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, 
não há homem nem mulher; todos vós sois um só em 
Cristo Jesus. 29Mas, se pertenceis a Cristo, sois então 
descendência de Abraão, herdeiros segundo a 
promessa. 

Palavra do Senhor. 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Segunda Leitura não oferecendo 
grandes dificuldades, implica no entanto 
treino de preparação. 
 

Comentário: 
 

V.26-27 «Todos vós sois filhos de 
Deus» (cf. 4, 1-7). Não se trata duma 
metáfora, mas duma realidade que se funda 
na Fé e no Baptismo. Este produziu em nós 
essa identificação com Cristo, tornando-nos 
assim filhos de Deus adoptivos, pela íntima 
união com Jesus, o Filho de Deus por 
natureza. Note-se a riqueza expressiva do 
texto original grego: «baptizados em 
Cristo», é dito com a preposição com valor 
dinâmico, «eis (para Cristo) », sugerindo o 
movimento pessoal de adesão que liga o 
neófito a Cristo – fomos mergulhados em 
Cristo, metidos para dentro d'Ele, a tal ponto 
que ficamos «revestidos de Cristo», mas 
não por um mero revestimento exterior e 
extrínseco. Na linguagem bíblica, «revestir-
se» significa «imbuir-se»; é pois algo tão 
profundo e interior como impregnar-se de 
Cristo, imbuir-se da sua vida e dos seus 
sentimentos (cf. Filp 2, 5) pela sua graça. A 
expressão bíblica nada tem a ver com as 
celebrações mistagógicas da época em que 
os devotos duma divindade se revestiam 
com as vestes distintivas desse deus, ao 
modo do que em certos sítios ainda entre 
nós se faz com as crianças que se vestem 
de anjinho, ou de algum santo.  

V.28-29 «Todos vós sois um só em 

Cristo Jesus». Este novo ser em Cristo, o 
ser filhos de Deus, conduz à unidade todos 
os homens, acabando com todas as 
barreiras, quer de tipo nacional ou religioso, 
quer de tipo social ou humano: temos a 
igualdade radical de todos os filhos de 
Deus, uma igualdade de direitos 
fundamentais, a força mais válida para 
acabar com todas as discriminações 
baseadas na condição social – «não há 
escravo nem livre» –, no sexo – «não há 
homem nem mulher» –, e na religião – «não 
há judeu nem grego» –, que era, no fim de 
contas, a discriminação que pretendiam 
impor aos gálatas os cristãos judaizantes e 
contra os quais São Paulo escreve esta 
vigorosa carta. O Apóstolo concede-lhes 
que seja necessário, para se salvar, ser 
descendência de Abraão a fim de se vir a 
ser herdeiro das promessas messiânicas, 
mas afirma categoricamente que os 
cristãos, pela sua fé em Cristo, é que são os 
verdadeiros filhos de Abraão, uma vez que 
formam um só em Cristo (v. 29) e Cristo é o 
profético «descendente de Abraão», em 
quem desembocam todas as promessas de 
salvação (cf. Gal 3, 16.19).  Esta  igualdade  
 

na unidade é a grande novidade do 
Evangelho, verdadeiramente revolucionária, 
ao arrepio da cultura greco-romana vigente. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 10, 27) 
 

Monição:  
 

A Palavra do Senhor ouvida com atenção, torna-O 
presente a cada um de nós que a escuta e, assim, 
seguindo-O é reconhecido por Ele. 

 

Refrão:   Aleluia, Aleluia! 
 

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;  
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 
____________________________________________ 

Evangelho (Lc 9, 18-24) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

 

Um dia, 18Jesus orava sozinho, estando com Ele 
apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: «Quem 
dizem as multidões que Eu sou?» 19Eles responderam: 
«Uns, João Baptista; outros, que és Elias; e outros, que 
és um dos antigos profetas que ressuscitou». 20Disse-
lhes Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu sou?» Pedro 
tomou a palavra e respondeu: «És o Messias de 
Deus». 21Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o 
dizerem fosse a quem fosse e acrescentou: 22»O Filho 
do homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos 
escribas; tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro 
dia». 23Depois, dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém 
quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz todos os dias e siga-Me. 24Pois quem quiser salvar 
a sua vida, há-de perdê-la; mas quem perder a sua 
vida por minha causa, salvá-la-á». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O texto evangélico consta de três partes 
intimamente ligadas entre si e de grande 
importância no plano da redacção dos 
Sinópticos: a confissão messiânica de 
Pedro (v. 18-21), o primeiro anúncio da 
Paixão (v. 22) e alguns versículos relativos 
ao seguimento de Cristo no sofrimento       
(v. 23-24).  

V.18 – «Jesus orava sozinho…». São 
Lucas não nos dá o contexto geográfico 
deste episódio – Cesareia de Filipe referido 
nos outros Sinópticos (Mc 8, 27; Mt 16,13) –
mas apenas o contexto da oração, a que 
Lucas tanto gosta de referir.  

V.20 – «E vós quem dizeis que Eu 

sou?» A pergunta de Jesus faz supor que 
Ele, até este momento, foi mostrando aos 
Apóstolos que era o Messias., mas sem que 
lho tivesse revelado expressamente. Neste 
momento quer fazer-lhes um exame para 
que se mostrasse como é que ia a sua fé e 
qual o aproveitamento sobrenatural do 
convívio com o Senhor.  
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V.21-22 – «proibiu-lhes severamen-

te de o dizerem». A razão da chamada 
disciplina do segredo messiânico estava no 
perigo de que viesse a ser mal interpretada 
a revelação de que Jesus era o Messias. Os 
próprios discípulos não compreendem, 
rectamente a sua missão messiânica, daí 
que Jesus sente a necessidade de 
imediatamente lhes fazer ver como Ele vai 
levar a cabo esta missão: «o Filho do 
Homem tem de sofrer muito... ser 
rejeitado... ser morto». São Lucas, dentro da 
sua tendência pedagógica, que consiste em 
evitar coisas demasiado chocantes, não 
conta a atrevida intervenção de Pedro 
duramente repelida pelo Senhor (cf. Mc 8, 
32-33). Por outro lado, também não deve 
causar estranheza que tenha omitido, como 
também São Marcos, a promessa do 
primado de Pedro (Mt 16, 16-19); poderiam 
não pretender tocar neste tema, como 
também esta promessa podia ter sido feita 
noutro momento, e Mateus, que não se 
costuma interessar pela cronologia, teria 
julgado que se enquadrava bem, aqui.  

V.23 – «Depois, dirigindo-se a 
todos, disse…». São Lucas, seguindo a 
São Marcos, enquadra neste contexto 
outras palavras do Senhor, ditas já não 
apenas no restrito círculo dos Apóstolos, 
mas a todos; elas têm, pelo menos, uma 
relação lógica com a Paixão anunciada. O 
terceiro Evangelista, ao precisar que estas 
palavras são ditas para todos, quer acentuar 
a sua vaidade universal; não se trata de 
umas exigências para uma classe ou elite 
de discípulos de Cristo, mas para todos os 
cristãos, sem excepção. «Se alguém quer 
vir comigo»; no original grego temos o verbo 
no infinito presente (érkhesthai) e não no 
infinito aoristo, expressando-se assim 
melhor a continuidade do seguimento; é que 
não se trata de um seguir a Cristo 
ocasionalmente, mas de um caminhar 
sempre atrás d’Ele. As exigências para ir 
após o Mestre são duas: a primeira é 
renunciar a si mesmo; «esta não pode 
entender-se no sentido trivializado e 
corrente dum mero vencimento das más 
tendências e do suportar com paciência os 
sofrimentos e contrariedades da vida 
quotidiana, mas significa algo muito mais 
radical: o discípulo de Jesus não pode 
querer voltar a saber mais de si mesmo, tem 
de renunciar às exigências do seu eu e da 
sua vontade própria» (J. Schmid). A 
segunda condição é tomar a sua cruz todos 
os dias. Carregar com a cruz significa levar 
a renúncia de si mesmo até às últimas 
consequências: a renúncia à própria vida, 
uma renúncia tão absoluta como a de quem, 
com plena entrega, caminha para a morte 
que lhe está  destinada.  Note-se  que  esta  
 

Os Papas 

(De São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Teodoro I” 

(642 – 649) 
 

Nascido na Terra Santa, era filho de 
pais gregos. Durante o seu pontificado subiu 
ao poder o imperador Constante II, acérrimo 
defensor do monotelismo. Para resistir a 
este terrível imperador, todo o mundo 
cristão se uniu à volta do Papa. 

 

“São Martinho” 

(649 – 655) 
 
Nascido em Todi, na Toscana, em 649, 

convocou o I Concílio de Latrão, que 
condenou o monotelismo e distinguiu as 
vontades humana e divina em Jesus Cristo. 
Acusado de ser traidor e blasfemo, foi 
deportado para a Crimeia, onde morreu 
devido a maus-tratos. 

 

“Santo Eugénio” 

(654 - 657) 
 
Nascido em Roma, tentou em vão 

restabelecer a paz, mas conseguiu resistir a 
Constante II na questão do monotelismo. 
Opôs-se às pretensões da Igreja grega e do 
patriarca Pedro I, de Constantinopla, 
condenando o seu sínodo. 

 

“São Vitaliano” 

(657 – 672) 
 
Fez um esforço de paz entre Constante 

II de Constantinopla e a Igreja. Em 663 o 
imperador visitou Roma para conferenciar 
com o Papa e foi recebido com todas as 
honras. Não chegam, contudo, a acordo. 
Mas o assassínio de Constante II, em 668, 
reestabeleceu a paz e, a partir de então, 
São Vitaliano pode voltar a atenção para 
outros assuntos da Igreja. Difundiu, nas 
ilhas britânicas, o canto gregoriano e a 
liturgia romana nas cerimónias religiosas. 

 

“Deodato II” 

(672 – 676) 
 
Romano, restaurou a disciplina monás-

tica e, tal como os seus predecessores, 
combateu o monotelismo. Concedeu aos 
venezianos o direito prepétuo de eleger o 

Doge. 

cruz é a sua, isto é, a que Deus determina 
para cada um; mais ainda, esta cruz é a 
cruz de todos os dias, o que explicita o 
sentido figurado e ascético das palavras de 
Jesus em ordem a uma entrega total 
necessária para cada momento, não apenas 
em circunstâncias especiais e aparatosas.  

V.24 – Quem quiser salvar a sua 
vida, há-de perdê-la; mas quem perder a 
sua vida por minha causa, salvá-la-á». 
Este é um dos célebres paradoxos do 
Evangelho, assente no duplo sentido da 
palavra vida: vida terrena e vida eterna. 
Poderia explicitar-se assim: «quem, por 
cobardia e falso amor próprio, quer salvar a 
sua vida terrena, em lugar de renunciar a 
ela voluntariamente no martírio, perderá a 
sua verdadeira vida, a vida eterna, isto é, 
ficará excluído da salvação; quem, pelo 
contrário, vai valorosamente para a morte, 
pela confissão de Jesus e do seu 
Evangelho, esse salvará assim a sua 
verdadeira vida, entrará no Remo de Deus» 
(J. Schmid). Cristo, com estas palavras, 
põe-nos ante uma decisão de vida ou de 
morte: não é possível querer as duas coisas 
ao mesmo tempo; não há lugar entre as 
suas fileiras para falsos irenismos, para 
compromissos pacifistas. O cristão a meias 
– soft, light – falseia o Evangelho; o que 
pretender eliminar o escândalo da Cruz 
desvirtua-o e, por mais que continue ainda a 
dizer «Senhor, Senhor» (cf. Mt 7, 21-23), já 
não segue a Cristo, é um desertor, pois a 
sua fé é sem obras e está morta em si 
mesmo (cf. Tg 2, 17.26).  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pela nossa Diocese, suas paróquias e fiéis, 

para que aceitem perder a própria vida, 
à semelhança de Cristo que Se entregou por    
todos nós, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Por este mundo de discórdia e violência, 

para que as armas de guerra e de morte 
se transformem em instrumentos de amizade, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos que tratam dos doentes profundos, 

para que o façam com dedicação e amor 
e os ajudem a renascer para a esperança, 
oremos, irmãos. 

 
4 –  Pelos catecumenos das nossas comunidades      
       paroquiais, 

para que o modo de viver dos fiéis 
os ajude a descobrir a luz de Cristo, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por todos nós aqui reunidos no dia do Senhor, 

para que a nossa sede de Deus 
seja um dia plenamente saciada, 
oremos, irmãos. 
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