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 Ordenação sacerdotal 

do  Antonino 
                                        (... continuação do Jornal 401) 
 

Alguns enxertos da homilia do Sr. Bispo 
do Porto, D. António Francisco dos Santos,  
na ordenação do diácono Antonino, que é 
ordenado de Presbítero na Sé do Porto, 
hoje, dia 10 de Julho e celebrará a sua 
Missa Nova em Carvalhosa no próximo 
Domingo, dia 17. 

«Os discipulos de Jesus são 
convocados, particularmente neste Ano 
santo da Misericórdia, a “dar de comer a 
quem tem fome, dar de beber a quem tem 
sede, vestir os nus, dar pousada aos 
peregrinos, cuidar dos enfermos, visitar os 
presos, sepultar os mortos, dar bons 
conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os 
que erram, consolar os tristes, perdoar as 
injúrias, suportar com paciência as 
fraquezas do nosso próximo e rezar a Deus 
pelos vivos e defuntos”.» (cf. Mt 25). 

«Ouvimos a Palavra de Deus, que 
ilumina a viagem da história da salvação, 
lança luz abundante sobre a celebração que 
aqui nos reúne e abre horizontes de 
esperança à missão, que, tu caro ordinando, 
és chamado a servir, e que é sempre campo 
de acção do religioso dehoniano, que és 
chamado a ser». 

«O livro do Eclesiástico lembrava-nos 
que “aquele que ama a Deus honra os seus 
pais. Deles recebe a vida e com eles 
aprende a amar e a servir” (Ecl 3, 3-7). Sei 
como é cristão o ambiente da família do 
Antonino e como é exemplar a vida da 
comunidade paroquial, onde ele nasceu e 
cresceu. É na família e na comunidade, diz-     
-nos São Paulo, na Carta aos Colossenses, 
que se aprendem “os sentimentos de 
misericórdia, de bondade, de humildade, de 
mansidão e de paciência, ... para que tudo o  

 

que fizermos, por palavras ou por obras, 
seja tudo em nome do Senhor Jesus”».    
(Col 3, 12-21). 

«O Evangelho de hoje apresenta-nos 
Jesus que vai a Jerusalém com os pais para 
cumprir o que estava prescrito na lei. Aí se 
demora entre os doutores. A sua morada já 
não é a casa de Nazaré, mas sim a casa de 
Deus, seu Pai. Perante a humana 
advertência de Maria, sua Mãe, é  aparen-
temente estranha a resposta de Jesus! 
“Maria, porém guarda estes acontecimentos 
e estas palavras no silêncio do seu coração, 
enquanto Jesus ia crescendo em idade, 
sabedoria e graça, diante de Deus e diante 
dos homens” ». (Lc 2, 41-52). 

«As mães e os pais adivinham os 
mistérios de Deus, que aos filhos respeitam, 
e guardam-nos no coração. Eles são os 
grandes confidentes de Deus e os melhores 
conselheiros dos filhos!»  

«A vossa vocação religiosa, segundo o 
carisma dehoniano, é processo marcada-
mente conciliar; é projecto decididamente 
missionário; é compromisso profundamente 
evangelizador. Tu, caríssimo ordinando, 
serás diácono e presbítero ordenado nesta 
hora jubilar, que hoje aqui anunciamos. Vive 
esta hora com renovado encanto, com 
sentido de missão e com permanente 
fidelidade». 

«Que Maria, a Senhora do Natal e 
Raínha das Famílias, que moldou no 
Antonino um coração simples e bom, o 
abençoe e ajude a ser diácono a caminho 
do presbiterado, ao jeito de Cristo, Bom 
Pastor, e fiel ao carisma missionário da 
Congregação dos Sacerdotes do Coração 
de Jesus.» 

Estávamos então a 27 de Dezembro de 
2015. Hoje, 10 de Julho de 2016 o Antonino 
é ordenado de presbítero. O Jornal do 
Leitor, juntamente com as quatro Paróquias 
pastoreadas pelo Sr. Pe. Tiago Santos 

(Carvalhosa, Eiris, Sanfins e Figueiró), mas  

de modo particular a Paróquia de 
Carvalhosa que te viu nascer e crescer, 
desejam-te muitas felicidades para a longa 
vida de Sacerdote que tens pela frente, e 
rogam a Deus para que – como disse então 
o sr. Bispo – vivas esta hora com renovado 
encanto, com sentido de missão e com 
permanente fidelidade. 

Obrigado, Padre Antonino. 
____________________________________________ 

De Parabéns 
 

Esta semana estão de Parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
Leitores: 

– Vera Neto, da Paróquia de Figueiró, 
hoje, Domingo, dia 10 de Julho; 

– João Miguel, da Paróquia de Carva-
lhosa, Quarta-feira, dia 13 de Julho; 

– Fernando Santos, da Paróquia de 
Figueiró, Quinta-feira, dia 14 de Julho. 

À Vera, ao Fernando e ao João Miguel, 
o Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Ordenação Sacerdotal 

Aniversário 

 
Encontra-se hoje de Parabéns, pelo 11.º 

aniversário da sua Ordenação Sacerdotal, o 
nosso querido Pároco, Pe. Tiago Nuno de 
Castro Santos. 

Natural de Lourosa, Santa Maria da 
Feira, foi ordenado na Sé do Porto no dia 10 
de Julho de 2005, pelo Bispo da Diocese,    
D. Armindo Lopes Coelho. 

As Paróquias que lhe estão confiadas, 
Carvalhosa, Eiriz, Figueiró e São Pedro de 
Sanfins de Ferreira e naturalmente os seus 
paroquianos que muito o estimam, desejam-
-lhe muitas felicidades.  
________________________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana 
 

XV Dom. Comum 
 

Muitas pessoas dizem-nos hoje que 
são católicos praticantes quando, afinal, a 
sua vida não está de acordo com os 
Mandamentos do Senhor.  

Ser cristão é aceitar Cristo como 
Salvador, mas é também viver de acordo 
com a Aliança baptismal.  

Talvez por detrás desta separação 
entre a fé e a vida esteja a oposição 
irredutível que estabelecem entre os 
Mandamentos e a liberdade pessoal, como 
se tivéssemos de optar por uma ou por 
outra. O Senhor ensina-nos que os 
Mandamentos não só não se opõem à 
verdadeira liberdade, mas são o caminho 
único para ela. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Não faria sentido para os antigos gregos 
a expressão amar a Deus. Os deuses 
podiam amar o homem: manifestavam a sua 
predilecção, concedendo particulares dons 
e favores. E como sinal de reconhecimento 
esperavam depois, do homem que tinham 
favorecido, sacrifícios e holocaustos. Um 
reflexo desta mentalidade está presente 
também em alguns textos do Antigo 
Testamento. Pela boca do profeta 
Malaquias, o Senhor lamenta-se dos 
holocaustos miseráveis que os sacerdotes 
lhe oferecem: «Um servo teme o seu se-
nhor... onde está a honra que me é 
devida?»  (Ml 1, 6). 

Ao contrário dos povos pagãos, Israel 
ama o seu Deus. Isto é o que Moisés 
recomenda ao povo: «E agora, Israel, o que 
o Senhor, teu Deus, exige de ti é que temas 
o Senhor, teu Deus, para seguires todos os 
seus caminhos, para o amares, para 
servires o Senhor, teu Deus, com todo o teu 
coração e com toda a tua alma» (Dt 10, 12). 
O amor consiste em observar os 
mandamentos (Ex 20, 6) e em «guardarás 
todos estes mandamentos»  (Dt 19, 9). 

Nesta óptica, enquadra-se o amor ao 
próximo,  sobretudo  ao  pobre,  ao  órfão, à  

 

 

 

viúva, ao estrangeiro: deve ser praticado 
porque se trata de uma obra agradável a 
Deus. 

O Novo Testamento dá-nos a luz plena, 
aquela que permite entender o que significa 
realmente amar a Deus. A primeira carta de 
João é particularmente explícita: «É nisto 
que está o amor: não fomos nós que 
amámos a Deus, mas foi Ele mesmo que 
nos amou e enviou o seu Filho como vítima 
de expiação pelos nossos pecados. Caríssi- 
mos, se Deus nos amou assim, também nós 
devemos amar-nos uns aos outros» ( I Jo 4, 
10-11). 

Vem imediatamente em evidência o 
salto  lógico.  Seria de esperar: se Deus nos 
amou  de  tal  modo,  também nós devemos 
amá-lo. Pelo contrário, Deus não pede nada 
para si. Há um só modo para responder ao 
seu amor: amar o irmão e não «com 
palavras nem com a boca, mas com obras e 
com verdade» (1 Jo 3, 18) 

Dou-vos um mandamento novo – diz o 
Senhor – que vos ameis como Eu vos amei. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dt 30, 10-14)  

Monição: 
 

O Senhor pede-nos uma interiorização da Sua Lei, 
para que cada um de nós se sinta responsável na Sua 
presença. 

Nunca temos desculpa para deixarmos de cumprir 
a Lei de Deus, porque o Senhor teve o cuidado de a 
deixar acessível às nossas capacidades. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés falou ao povo, dizendo: 10«Escutarás a voz 
do Senhor teu Deus, cumprindo os seus preceitos e 
mandamentos que estão escritos no Livro da Lei, e 
converter-te-ás ao Senhor teu Deus com todo o teu 
coração e com toda a tua alma. 11Este mandamento 
que hoje te imponho não está acima das tuas forças 
nem fora do teu alcance. 12Não está no céu, para que 
precises de dizer: ‘Quem irá por nós subir ao céu, para 
no-lo buscar e fazer ouvir, a fim de o pormos em 
prática?’. 13Não está para além dos mares, para que 
precises de dizer: ‘Quem irá por nós transpor os mares, 
para no-lo buscar e fazer ouvir, a fim de o pormos em 
prática?’. 14Esta palavra está perto de ti, está na tua 
boca e no teu coração, para que a possas pôr em 
prática». 

 

Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nunca é demais lembrar-te, Leitor, deverás 
fazer sempre a interrogação no início da frase. 
Exercita muitas vezes esta modalidade, antes de 
subires ao Ambão e apresenta (não “representa”) 
um bom traba-lho. 

Toma atenção a uma ou outra palavra que 
aches mais difícil de pronunciar e exercita-as 
também. 
 

Comentário: 
 

O texto da leitura é tirado da chamada 
«Aliança de Moab», o 3º discurso de Moisés 
(Dt 28, 69 – 30, 20). De uma forma poética 
e imaginosa muito bela, o autor afirma que o 
conhecimento da Lei de Deus é acessível a 
todos, sem serem necessários muitos 
estudos e longas investigações. S. Paulo 
em Rom 10, 6-8 faz uma aplicação deste 
texto ao conhecimento da «palavra da fé» 
pregada pelos Apóstolos. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

 

Monição:  
 

Ao convite do Senhor a que nos convertamos de 
todo o coração à Sua Lei. Respondemos-lhe com a 
oração do salmo 68, pedindo a Deus que Se volte para 
nós e nos ajude. 

 

Refrão:       Procurai, pobres, o Senhor 
          e encontrareis a vida. 

 
A Vós, Senhor, elevo a minha súplica, 
pela vossa imensa bondade respondei-me. 
Ouvi-me, Senhor, pela bondade da vossa graça, 
voltai-Vos para mim pela vossa grande misericórdia. 
 
Eu sou pobre e miserável: 
defendei-me com a vossa protecção. 
Louvarei com cânticos o nome de Deus 
e em acção de graças O glorificarei. 
 
Vós, humildes, olhai e alegrai-vos, 
buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. 
O Senhor ouve os pobres 
e não despreza os cativos. 
 
Deus protegerá Sião, 
reconstruirá as cidades de Judá. 
Os seus servos a receberão em herança 
e nela hão-de morar os que amam o seu nome. 
 

____________________________________________ 
 

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  10 de Julho   –  XV Domingo do Tempo Comum (Ano C) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável João Miguel    Graça Coelho    

Avisos Glória Martins    Jorge Moreira    

Admonição         
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Ação Graças         

Suplente Ermelinda Pinh.º    Joaquim Martins    
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2.ª Leitura (Cl 1, 15-20) 

 

Monição:  
 

O primeiro Adão, arrastado por Eva, distinguiu-se 
pela desobediência ao Senhor, transgredindo a ordem 
que lhe tinha sido dada. 

O novo Adão – Cristo Salvador – ensina-nos o 
caminho da obediência fiel à Aliança realizada com o 
Pai. 

 

Leitura:  
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Colossenses 
 

15Cristo Jesus é a imagem de Deus invisível, o 
Primogénito de toda a criatura; 16porque n’Ele foram 
criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e 
invisíveis, Tronos e Dominações, Principados e 
Potestades: por Ele e para Ele tudo foi criado. 17Ele é 
anterior a todas as coisas e n’Ele tudo subsiste. 18Ele é 
a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o 
Princípio, o Primogénito de entre os mortos; em tudo 
Ele tem o primeiro lugar. 19Aprouve a Deus que n’Ele 
residisse toda a plenitude 20e por Ele fossem 
reconciliadas consigo todas as coisas, estabelecendo a 
paz, pelo sangue da sua cruz, com todas as criaturas 
na terra e nos céus. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é de todo fácil de proclamar, 
pois trata-se de um poema difícil de ler, 
porquanto tem frases longas, palavras difíceis, 
enumerações, etc. Requer um leitor experiente e 
capacitado.  

Entretanto, atenção às seguintes palavras: 
invisível / Primogénito / Dominações / 
Principados (não “Principiados”) / Potestades 
(não “Protestades”) / subsiste (não “subiste”) / 
plenitude / reconciliadas / e outras. 

Parecer-te-á ridículo fazer esta observação, 
mas há Leitores que sobem ao Ambão e fazem-       
-nos ouvir este tipo de “calinadas”. Acontece não 
só nas nossas Paróquias, mas também noutras e 
até na Rádio e na Tv. Basta estar atento. 
 

Comentário: 
 

O texto da nossa leitura, com um certo 
sabor de um hino a Cristo, condensa o 
ensino central desta carta do cativeiro, e é 
uma das belas e ricas sínteses da 
cristologia paulina. Em face da chamada 
«crise de Colossas», em que alguns põem 
em causa a primazia absoluta de Cristo, 
colocando-O ao nível de outros seres 
superiores e intermédios, quer da cultura 
pagã, quer da cultura judaica, São Paulo 
ensina peremptoriamente a mais completa 
supremacia de Cristo sobre toda a Criação 
(v.15-17), em virtude da sua acção criadora, 
e também no campo da nova Criação (v.18-
20), em virtude da sua acção redentora, que 
reconcilia todas as coisas com Deus na paz.  

V.15 «Imagem de Deus invisível». 
Imagem,  para  um  semita,  não é simples- 

mente a figuração duma realidade, de 
natureza distinta, mas é, antes de mais, a 
exteriorização sensível da própria realidade 
oculta e da sua mesma essência. Assim, é 
afirmada a divindade de Cristo, o qual nos 
torna visível e tangível o próprio Deus 
invisível e transcendente (cf. Jo 1, 18; 14, 9-
11; 2 Cor 4, 4; Hbr 1, 3). Cristo também é «o 
Primogénito de toda a criatura», no sentido 
da sua preeminência única sobre todas as 
criaturas, não só por Ele existir antes de 
todas, não, porém, no sentido ariano de 
primeira criatura, mas enquanto todas foram 
criadas «n’Ele», «por Ele» e «para Ele» 
(v.16).  

V.19 «Toda a plenitude», isto é, a 
totalidade de todos os tesouros da graça 
que Deus comunica aos homens depois do 
pecado, em ordem à reconciliação que Ele 
realiza pelo seu sangue da sua Cruz (v. 20). 
Em Col 2, 9 diz-se que em Cristo «habita 
corporalmente toda a plenitude da natureza 
divina». 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Jo 6, 63c.68c) 
 

Monição:  
 

A Palavra do Senhor ensina-nos o caminho da 
verdadeira liberdade. Aclamemo-la com alegria. 
 

Refrão:    Aleluia, Aleluia! 

 
As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida: 
Vós tendes palavras de vida eterna. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 10, 25-37) 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

 
Naquele tempo, 25levantou-se um doutor da lei e 

perguntou a Jesus para O experimentar: «Mestre, que 
hei-de fazer para receber como herança a vida 
eterna?» 26Jesus disse-lhe: «Que está escrito na lei? 
Como lês tu?» 27Ele respondeu: «Amarás o Senhor teu 
Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, 
com todas as tuas forças e com todo o teu 
entendimento; e ao próximo como a ti mesmo». 
28Disse-lhe Jesus: «Respondeste bem. Faz isso e 
viverás». 29Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a 
Jesus: «E quem é o meu próximo?» 30Jesus, tomando 
a palavra, disse: «Um homem descia de Jerusalém 
para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. 
Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e 
foram-se embora, deixando-o meio morto. 31Por 
coincidência, descia pelo mesmo caminho um 
sacerdote; viu-o e passou adiante. 32Do mesmo modo, 
um levita que vinha por aquele lugar, viu-o e passou 
também adiante. 33Mas um samaritano, que ia de 
viagem, passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de 
compaixão. 34Aproximou-se, ligou-lhe as feridas 
deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria 
montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 
35No dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao 
estalajadeiro e disse: ‘Trata bem dele; e o que gastares 
a mais eu to pagarei quando voltar’. 36Qual destes três  
 

te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu 
nas mãos dos salteadores?» 37O doutor da lei 
respondeu: «O que teve compaixão dele». Disse-lhe 
Jesus: Então vai e faz o mesmo». 
 

Palavra da Salvação. 

 
Comentário: 
 

V.29 – «E quem é o meu próximo?» 
Jesus não explica o conceito de próximo a 
quem se deve amar, por meio de definições 
abstractas, mas duma maneira gráfica, 
concreta e intuitiva, dizendo como actuou 
uma pessoa que possuía autêntico amor ao 
próximo (há quem pense tratar-se dum caso 
real, embora se costume considerar como 
uma parábola, exclusiva de Lucas). 

V.30-35 – Não se identifica quem foi o 
homem assaltado, talvez para realçar que o 
amor deve ser universal: o samaritano não 
pára para investigar de quem se trata; o que 
ele sabe é que se trata de um necessitado, 
embora estranho, desconhecido, sendo até 
de supor tratar-se de um judeu inimigo, uma 
vez que o caso se passa na Judeia. O 
samaritano faz tudo o que a necessidade do 
desgraçado exige, cumprindo, de maneira 
perfeita, o amor ao próximo. O doutor da lei 
tinha perguntado: «quem é o meu 
próximo?» A história deixa ver, antes de 
mais, que, quando uma pessoa leva o amor 
no coração, esse amor já lhe fará ver quem 
é o próximo. «A violação do preceito do 
amor ao próximo não procede nunca duma 
falta de conhecimento sobre a sua aplicação 
prática, mas sim duma falta de amor»        
(J. Schmid). O que importa não é investigar 
quem é o meu próximo, como faz o doutor 
da lei (v. 29), mas o que é preciso é saber 
ser próximo, proceder como próximo; por 
isso, Jesus pergunta: «qual dos três se 
portou como próximo?» Jesus não só acaba 
com as barreiras de raça, nacionalidade, 
religião (os samaritanos estavam separados 
por todas estas barreiras), como também 
nos situa acima dos acanhados horizontes 
legalistas do «sacerdote» e do «levita», que 
se julgavam juridicamente escusados de 
prestar socorro naquele caso. 

V.37 – «Vai e faz o mesmo». Jesus 
insiste em que não chega saber a teoria 
sobre a caridade, mas que é preciso tomar 
atitudes concretas, como esta. Houve 
Padres que viram no Bom Samaritano uma 
figura de Cristo que veio do Céu à terra para 
salvar a humanidade ferida de morte por 
causa do pecado em que jazia, abandonada 
pela Sinagoga (o sacerdote e o levita). 
Jesus salva essa humanidade caída, e 
deixa-a entregue à Igreja – a estalagem     
(v. 34) – até quando voltar (v. 35), no fim 
dos tempos. 
     E agora, já sabes quem é o teu próximo? 

 
 

 

  Pág. 2                                                                         XV Domingo do Tempo Comum  –    (Ano C.)                                           10-07-2016     –     N.º  402 

 
 

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

para que descubram a plenitude do amor de Deus 
e sejam fiéis à missão que Jesus lhes confiou, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos que não crêem em Deus, 

para que, pela rectidão e sinceridade da sua vida, 
cheguem ao conhecimento do Senhor que os         
ama, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pelos que são roubados, espancados e   
       maltratados, 

e por todas as pessoas feridas em acidentes, 
para que encontrem um bom Samaritano no seu     
caminho, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –  Pelos homen e mulheres agonizantes, 
para que, unidos à Paixão redentora de Cristo, 
cheguem purificados diante de Deus, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Por nós mesmos que celebramos a Eucaristia, 
para que o Senhor nos dê a graça de O procurar 
e de cantarmos eternamente os seus louvores, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 11 – S. Bento (Abade e Padroeiro da Europa); 

Dia 13 – S. Henrique;                           
Dia 14 – S. Camilo de Lelis (Presbítero); 
Dia 15 –  S. Boaventura (Bispo e Doutor da Igreja); 

____________________________________________   

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 
“João VII” 

(705 – 707) 
 

Natural de Rossano, na Calábria, 
continuou a não aprovar as actas do 
Concílio de Trullo (Constantinopla, ano 
692). Conseguiu, entretanto, que o rei dos 
lombardos restituisse à Igreja regiões dos 
Alpes, de Turim a Genebra. 

 
“Sisínio” 

(708) 
 

Teve um curtíssimo papado, pois mor-
reu subitamente no dia 6 de Fevereiro de 
708, 20 dias após a sua eleição. É-lhe 
atribuído o início do aumento das muralhas 
de Roma, muito importantes na defesa da 
Santa Sé, que era contínuamente ameaça-
da. 
 

Deste modo, Lucas começa o capítulo 
15 do seu evangelho apresentando as três 
personagens e respectivas atitudes: “Aproxi-
mavam-se de Jesus todos os cobradores de 
impostos e pecadores para o ouvirem. Mas 
os fariseus e doutores da Lei murmuravam 
entre si, dizendo: ‘Este acolhe os pecadores 
e come com eles’. Jesus, então, propôs-lhes 
esta parábola” (Lc 15, 1-3). E depois Lucas 
coloca na boca de Jesus o que nos 
parecem ser três parábolas: a da ovelha 
perdida, da dracma perdida e do pai 
bondoso que acolhe o filho pródigo.  

No entanto, Jesus diz “esta parábola”, e 
não “estas parábolas”… Qual é, então, o fio 
condutor das três parábolas que as une de 
modo a formarem, juntas, como que uma 
só? A caminhada da diferença para a 
igualdade pela simbologia dos números: 
99/1 (ovelha perdida), 9/1 (dracma perdida), 
1/1 (pai bondoso). 

                                                  (continua ...) 
____________________________________________ 

Sabias que... 

“De Jerusalém a Jericó” 
 

O caminho que vai de Jerusalém a 
Jericó, desce quase 30 Km. por uma região 
desértica e montanhosa. As cavernas e as 
rochas estavam cheias de assaltantes. A 
parábola que Jesus narra no Evangelho 
deste Domingo, é num cenário que os 
ouvintes conheciam muito bem. Jericó 
estava num grande oásis. Era a porta do 
deserto por onde entravam largas 
caravanas de camelos trazendo ricos 
produtos do Oriente que pagavam impostos. 
Denominada também «cidade da lua» e 
«cidade das palmeiras», Herodes tinha 
construido nela o seu palácio de Inverno. 
________________________________ 

Oração 
 

Senhor, ensina-me a ser bom 
samaritano. 

Com o “S” da solidariedade tatuada 
no meu coração; 

Com o “A” da amizade semeada na 
nossa terra; 

Com o “M” da misericórdia feita gesto 
de perdão; 

Com o “R” do riso, bálsamo e medica-
mento que cura as feridas da vida; 

Com o “T” de tarefa que é trabalho 
constante; 

Com o “A” de amor que não pede nada 
em troca. 

Senhor, ensina-me a ser  
bom samaritano. 

 
 

“Constantino I” 

(708 – 715) 
 

Foi chamado a Constantinopla para 
conferenciar com Justiniano II sobre a 
unificação das igrejas grega e romana. Em 
relação ao Concílio de Constantinopla (692), 
continuou a não aceitar nada contrário à fé, 
à moral, à disciplina e aos direitos da 
doutrina de Cristo. 

 

“São Gregório II” 

(715 – 731) 
 

Romano, preocupou-se com a evangeli-
zação  da Alemanha, ali enviando São 
Bonifácio numa missão que teve grande 
sucesso. Combateu a heresia iconoclástica. 
Restaurou o Mosteiro de Monte Cassino, 
destruído durante as invasões. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

43  –  Jesus no Evangelho de Lucas 
 

 

Jesus no evangelho de Lucas. 
Também é um evangelho escrito em 

contexto pagão, para comunidades pagãs e, 
desta vez, até por um evangelista pagão! 
Com efeito, Lucas não era judeu, mas 
grego, e teria sido discípulo de Paulo, 
companheiro até em várias das suas 
viagens missionárias (Col 4, 14). 

Muitas vezes é chamado o “evangelho 
da ternura de Deus”, pelo modo como é 
permanente a proclamação da misericórdia 
e da bondade de Deus, revelada em Jesus, 
sobretudo em relação aos pagãos e 
pecadores, aqueles que eram, segundo os 
ditames dos responsáveis religiosos, os 
esquecidos e marginalizados do amor de 
Deus, inacessível para eles. Este jeito 
ternurento e amoroso de Deus para com os 
mais esquecidos e debilitados é especial-
mente revelado no capítulo 15 do evangelho 
no qual Lucas para dizer esta “bondade e 
amor de Deus pelos homens” (Tit 3, 4) 
constrói a grande Parábola da universali-
dade da Salvação. 

 Discípulo de Paulo, aprendeu que em 
Cristo “não há mais diferença entre judeu e 
grego, pois todos têm o mesmo Senhor, rico 
para com todos os que o invocam” (Rm10,12).  
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