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 Hospitalidade e 

acolhimento de Deus  
 

      A abertura de um coração generoso 
exprime-se pelo bom acolhimento, na 
virtude da hospitalidade.  

A visita do Senhor. 

      O Senhor passa junto da tenda de 
Abraão, quando este se encontra fora dela, 
refugiado do calor debaixo do carvalho de 
Mambré, no Hebron, e deixa-se acolher por 
ele. Ainda hoje os árabes chamam a esta 
colina Jalil (o amigo), em honra de Abraão, 
o grande amigo de Deus.  
      Muitos santos Padres têm visto nesta 
passagem do Génesis um anúncio velado 
do dogma da Santíssima Trindade: são três 
as figuras que o visitam, e o santo Patriarca 
dirige-se a eles tratando-os por «meu 
Senhor».  

   A hospitalidade do nosso Pai na fé. 

       Abraão aproveita a ocasião para 
praticar a grande virtude do deserto: a 
hospitalidade. Por isso, oferece-se para que 
lhes lavem os pés e descansem debaixo da 
árvore até que o intenso calor diminua. 
Finalmente, acaba por lhes servir um 
grande banquete. adivinha-se nas diligên-
cias de Abraão junto dos criados uma 
enorme alegria e generosidade por ter 
ocasião de servir.  

      Em primeiro lugar, este encontro é uma 
iniciativa de Deus, uma prova da sua 
amizade, para com este homem fiel. O 
Senhor faz-Se encontrado para o visitar.  

O Senhor visita-nos também. 

      Deus passa continuamente junto de nós, 
quer nas pessoas com quem nos encon-
tramos, quer ainda pelas muitas inspirações 
interiores. que suscita dentro de nós. 
Sabemos praticar a hospitalidade com esta 
generosidade e alegria?  

 

      Abraão procura exercer a hospitalidade 
oferecendo o que lhe parece mais oportuno 
naquela ocasião: o resguardo do calor e 
uma refeição.  

       Como acolhê-l'O. 

      Para nós, em relação com os irmãos, 
exercê-la pode concretizar-se no encontrar 
tempo e disposição para ouvir alguém que 
precisa de desabafar as suas mágoas, de 
consolação, de uma palavra oportuna dita 
com caridade.  
      A porta aberta para o acolhimento é o 
sorriso, o tom de voz, o ouvir com paciência, 
sem dar a entender que estamos a fazer um 
grande sacrifício (a fazer “o frete”). 
      O acolhimento entre famílias, entre 
pessoas, partilhando um passeio, uma 
refeição, algum tempo de convívio, são 
outras tantas formas de hospitalidade.  
      Acolhemos ainda o Senhor na Sagrada 
Comunhão, na oração que fazemos, num 
acto de presença de Deus, durante o 
trabalho, ou no silêncio da noite, antes de 
conciliar o sono.  
      Quem ama encontra sempre formas 
variadas e oportunas de acolher os outros. 
____________________________________________  

Acolher bem 
 

      No encontro de Jesus em Betânia, com 
as duas irmãs de Lázaro, encontramos duas 
atitudes de acolhimento: doação e 
receptividade, Marta e Maria.  

Duas atitudes inseparáveis. 

      Alguns pretendem ver nesta passagem 
do Evangelho uma antinomia entre a vida 
de oração e o trabalho. Jesus quer ensinar-      
-nos que, para uma boa hospitalidade para 
com Ele, teremos de unir na vida estas duas 
atitudes: acolhimento e doação.  

      – Escutar resume a nossa atitude 
perante Deus. Se não nos recolhêssemos 
uns  momentos  a  ouvir  qual  a vontade de  

 
 
 

De Parabéns 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a Leitora Assunção 
Matos, da Paróquia de Eiriz, amanhã, 
Segunda-feira, dia 18 de Julho e a quem o 
Jornal do Leitor deseja muitas felicidades. 

Também na Quarta-feira, dia 20 de 
Julho, está de Parabéns pelo seu 
aniversário natalício, o nosso Pároco, Pe. 
Tiago Santos. 

Não só o Jornal do Leitor mas também 
os paroquianos das quatro Paróquias que 
lhe estão distribuídas, desejam ao Sr. Pe. 
Tiago muitas felicidades. 
____________________________________________ 

De Parabéns 

(correcção...) 
 

Por lapso, nesta coluna de “Parabéns”, 
da Edição n.º 397, de 5 de Junho e 
correspondente ao X Dom. Tempo Comum, 
o Jornal do Leitor publicou o aniversário no 
dia 11 de Junho da Leitora da Paróquia de 
Eiriz, utilizando o nome de “Sónia Correia”, 
quando na verdade o nome correcto é  
Sofia Correia. 

Por este erro, agora corrigido, o Jornal 
do Leitor pede desculpa à Sofia. Comunica 
também que os Jornais anteriores a este, já 
estão feitos, motivo porque só agora se fez 
esta publicação. Obrigado. 
____________________________________________ 

H U M O R 
 

–  Doutor, doutor, o meu cabelo está a 
caír demasiado rápido! Pode dar-me algo 
para conservá-lo? 

– Sim, claro. Aqui tem uma caixa de 
sapatos. 
____________________________________________ 

Boa leitura e até para a semana, 

se Deus quiser 

XVI Dom. Comum 
 

Como fruto da luz do Evangelho, 
nota-se um progresso no que se refere ao 
respeito pela pessoa humana, e cada vez 
mais se admite com mais facilidade que 
todos somos fundamentalmente iguais na 
dignidade, dos direitos e nos deveres. O 
mundo é uma «aldeia global».  

Ao mesmo tempo, várias causas 
levam as pessoas a fecharem-se à 
comunicação com os outros, e à partilha de 
bens materiais e espirituais. O Senhor 
convida-nos a abrir o coração.  

No entanto, temos de admitir que nem 
sempre  temos  sabido  viver  como  irmãos,  
filhos do mesmo Pai dos Céus.  
____________________________________________ 

Introdução 
 

«Diante de ti, não passamos de 
estrangeiros e peregrinos, como todos os 
nossos pais; os nossos dias sobre a terra 
são como a sombra, sem esperança» (l Cr 
29, 15). Nestas palavras de David está 
presente a lição que Israel assimilou da 
experiência do deserto: viveu em tendas, 
sem morada fixa, pediu hospitalidade a 
outros povos que muitas vezes lha 
recusaram (Nm 20, 14-21), e assim apren-
deu a estimar o acolhimento. 

Rashi, o famoso comentador medieval 
das Escrituras, recordava ao seu povo: 
«Mesmo que os Egípcios lancem ao Nilo os 
nossos recém-nascidos, não devemos 
esquecer que eles nos acolheram no 
momento de necessidade, durante a 
carestia, no tempo de José e dos seus 
irmãos». 

Também para os cristãos a 
hospitalidade é uma chamada de atenção à 
sua condição de peregrinos neste mundo. 
Mas lembra-lhes, sobretudo, que Cristo veio 
ao mundo como forasteiro: «Veio para o que 
era seu e os seus não o receberam» (Jo 1, 
11). 

Hoje, Ele continua a pedir hospitalidade: 
«Olha que Eu estou à porta e bato: se 
alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Eu  
 

 

 

 

entrarei na sua casa e cearei com ele e ele 
comigo» (Ap 3, 20). Pede para entrar na 
vida de cada pessoa, de cada sociedade, de 
cada instituição. 

Jerusalém não reconheceu o tempo em 
que Deus a veio salvar  (Lc 19, 44) Fica-se  
sempre  titubeante (hesitante) e indeciso 
quando Jesus bate à porta. 
      Hesita-se antes de lhe abrir a porta, 
porque se intui que a sua palavra acabará 
por desarrumar toda a nossa casa. Prefe-
riríamos que não visitasse tudo, que 
deixasse de parte pelo menos um cantinho, 
gostaríamos de o reservar para nós, mantê-
-lo ordenado de acordo com os nossos 
gostos. 
___________________________________________

1.ª Leitura (Gn 18, 1-10a) 

 

Monição:  
 

Abraão, ainda no tempo em que levava uma vida 
nómada, segundo os usos do tempo, acolhe o Senhor, 
dando-nos um exemplo de generosa hospitalidade.  

Deus, que nunca se deixa vencer em 
generosidade, promete-lhe que dentro de um ano, será 
recompensado com o filho da promessa.  

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

Naqueles dias, 1o Senhor apareceu a Abraão junto 
do carvalho de Mambré. Abraão estava sentado à 
entrada da sua tenda, no maior calor do dia. 2Ergueu 
os olhos e viu três homens de pé diante dele. Logo que 
os viu, deixou a entrada da tenda e correu ao seu 
encontro; prostrou-se por terra e disse: 3«Meu Senhor, 
se agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem 
parar em casa do vosso servo. 4Mandarei vir água, 
para que possais lavar os pés e descansar debaixo 
desta árvore. 5Vou buscar um bocado de pão, para 
restaurardes as forças antes de continuardes o vosso 
caminho, pois não foi em vão que passastes diante da 
casa do vosso servo». Eles responderam: «Faz como 
disseste». 6Abraão apressou-se a ir à tenda onde 
estava Sara e disse-lhe: «Toma depressa três medidas 
de flor da farinha, amassa-a e coze uns pães no 
borralho». 7Abraão correu ao rebanho e escolheu um 
vitelo tenro e bom e entregou-o a um servo que se 
apressou a prepará-lo. 8Trouxe manteiga e leite e o 
vitelo já pronto e colocou-o diante deles; e, enquanto 
comiam, ficou de pé junto deles debaixo da árvore. 
9Depois eles disseram-lhe: «Onde está Sara, tua 
esposa?». Abraão respondeu: «Está ali na tenda». 10aE 
um deles disse: «Passarei novamente pela tua casa 
daqui a um ano e então Sara tua esposa terá um filho». 

Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 

 
Esta Leitura não é difícil de proclamar. 

No entanto, respeitar e considerar as três 
vozes: Narrador, Abraão e as três 
personagens. Terás ainda, Leitor, o cuidado 
de fazer uma separação entre o título do 
Livro (Génesis) e a Leitura propriamente 
dita (leve pausa). O mesmo procedimento 
deve haver entre o final e a aclamação 
(Palavra do Senhor). Nada que não seja 
recomendado variadíssimas vezes. 

 
Comentário: 

 
A Liturgia de hoje propõe-nos a 

hospitalidade de Abraão em função daquela 
outra hospitalidade das irmãs de Lázaro, 
também oferecida ao Senhor. Porém, à 
sombra do carvalho de Mambré (um pouco 
a Norte de Hebron), não se podia dizer, com 
propriedade, que Deus comia, ao passo 
que, quando Jesus tomava os manjares 
cuidadosamente preparados por Marta, era 
o próprio Deus que comia, em virtude do 
mistério da Incarnação. 

V.2 – «Viu três homens». Nesta 
misteriosa teofania, cujo relato fortemente 
antropomórfico evidencia a tradição javista, 
Deus aparece «em forma humana» não 
sendo reconhecido logo à primeira. O 
Senhor vem acompanhado de outras duas 
figuras, igualmente de forma humana, dois 
anjos, segundo adiante se diz (Gn 19, 1). 
Abraão tem para com os caminheiros uma 
magnífica hospitalidade (v. 4-8), de estilo 
oriental, enquanto lhes vai reconhecendo, 
pouco a pouco, o carácter sobrenatural      
(v. 9.13.14). 

V.3 – «Meu Senhor…» Abraão dirigia-      
-se àquele que lhe perece ser o chefe da 
comitiva. Muitos Padres, fazendo uma 
exegese espiritual, viram aqui um prenúncio 
da futura revelação da SS. Trindade: é 
célebre a frase de Santo Hilário «tres vidit et 
unum adoravit» («viu três e adorou um»). 

V.10 – «Daqui a um ano», à letra, «no 
tempo da vida» (ka‘et hayyáh), que alguns 
traduzem «daqui a nove meses» (o tempo 
da gravidez).  
_______________________________________ 
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Salmo Responsorial 

Sl 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a) 
 

Monição:  
 

Abraão recebe junto da sua tenda a visita de Deus 
e, com ela, a promessa da melhor recompensa: um 
filho pelo qual há tanto tempo suspira.  

Deus convida-nos também a entrar no Seu 
templo. Que nos exige para que o possamos fazer? O 
salmo 14 é uma meditação sobre estas condições. Por 
isso, cantamos:  

 

Refrão:   Quem viverá, Senhor, na Vossa casa?  

 

ou:           Ensinai-nos, Senhor,  

                 quem habitará em Vossa casa.  
 

Refrão:    Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? 
 

Ou:           Ensinai-nos, Senhor: 
                 quem habitará em vossa casa? 

 
O que vive sem mancha e pratica a justiça 
e diz a verdade que tem no seu coração 
e guarda a sua língua da calúnia. 
 
O que não faz mal ao seu próximo, 
nem ultraja o seu semelhante, 
o que tem por desprezível o ímpio, 
mas estima os que temem o Senhor. 
 
O que não falta ao juramento mesmo em seu prejuízo 
e não empresta dinheiro com usura, 
nem aceita presentes para condenar o inocente. 
Quem assim proceder jamais será abalado. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Cl 1, 24-28) 

 

Monição:  
 

O mistério da nossa Redenção permaneceu 
escondido até à revelação que dele nos fez Jesus 
Cristo.  

São Paulo anima-nos a anunciá-l'O a todos com a 
alegria de filhos de Deus.  

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Colossenses 

 

Irmãos: 24Agora alegro-me com os sofrimentos 
que suporto por vós e completo na minha carne o que 
falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo que 
é a Igreja. 25Dela me tornei ministro, em virtude do 
cargo que Deus me confiou a vosso respeito, isto é, 
anunciar em plenitude a palavra de Deus, 26o mistério 
que ficou oculto ao longo dos séculos e que foi agora 
manifestado aos seus santos. 27Deus quis dar-lhes a 
conhecer as riquezas e a glória deste mistério entre os 
gentios: Cristo no meio de vós, esperança da glória. 28E 
nós O anunciamos, advertindo todos os homens e 
instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de os 
apresentarmos todos perfeitos em Cristo. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura é difícil não só pelos 
conceitos que encerra, mas também pelas 
expressões e,  sobretudo,  pela  pontuação.  Lê-a  
 

 

em casa para alguém e sonda o que é que 
compreendeu quem a escutou e vai corrigindo.  

Toma atenção às palavras: benefício / 
anunciar-vos / plenitude / oculto / inestimável / 
anunciamos / advertindo / instruindo-os / e 
outras. 

 

Comentário: 
 

V.24 – «Completo». O verbo grego 
(ant-ana-plêrô), sendo composto de duas 
preposições que lhe enriquecem o 
significado, é difícil de traduzir em toda a 
sua expressividade: «antí» encerra a ideia 
de «em vez de (outrem)»; «aná», a ideia de 
«até cima» (isto é, a transbordar). Há pois 
uma realidade inacabada que há que 
completar plenamente («até cima»). São 
Paulo não diz que a obra da Salvação, 
enquanto Redenção objectiva, não tenha 
sido perfeita, ou lhe falte algo para atingir o 
seu valor intrínseco, mas deixa ver como ele 
próprio tem uma missão a cumprir 
plenamente em benefício da Igreja, isto é, 
em ordem à salvação das almas, e esta 
missão tem de a levar a cabo «em vez de» 
alguém, que é Cristo, de quem se tornou 
«ministro» (v. 23) e «embaixador» (cf. 2 Cor 
5, 20). E, neste sentido, há algo que falta à 
«paixão de Cristo». A palavra traduzida por 
«paixão» é expressa em grego por um 
termo que nunca aparece no Novo 
Testamento aplicado à Paixão de Jesus: 
«thlípsai» (tribulações). E que tribulações de 
Cristo são estas? São as que Cristo sofreu 
na sua vida mortal, ou as que sofrem os 
cristãos, membros do Corpo (místico) de 
Cristo? Uns, seguindo os Padres Gregos, 
pensam que se deve entender a expressão 
referida aos próprios padecimentos de 
Jesus, não no sentido de que tivesse faltado 
algo à sua Paixão para poder redimir os 
homens, mas no sentido de que Deus conta 
com o sacrifício e a colaboração dos 
homens para aplicar a todas as pessoas os 
méritos da Redenção (Redenção subjecti-
va), o que está de acordo com 1 Cor 3, 5-
15; 4, 1-5; segundo esta opinião, S. Paulo 
quer dizer que é à própria Paixão de Cristo 
que falta a nossa quota parte (para que os 
seus méritos sejam aplicados). Outros, 
seguindo Santo Agostinho, entendem por 
«tribulações de Cristo» as tribulações 
padecidas pelos membros do seu Corpo 
Místico, pois a Paixão de Cristo continua-se 
nos membros da Igreja que sofrem em 
união com Cristo; em favor desta opinião 
está o termo grego que, como disse, nunca 
se aplica à Paixão de Jesus. De qualquer 
modo, exprime-se sempre neste texto uma 
realidade misteriosa e sobrenatural: é que 
temos uma missão a levar a cabo – 
completar em benefício de Igreja –, a favor 
da salvação de todos, «com os sofrimentos 
que suporto»; e esta missão é co-redentora. 
 

 

 

 

  Aclamação ao Evangelho  

(Lc 8, 15) 

 
Monição:  

 
Deus passa continuamente à nossa porta e 

espera de nós a generosidade em O colhermos. 
 

Refrão:    Aleluia, Aleluia! 

 
Felizes os que recebem a palavra de Deus 
de coração sincero e generoso  
e produzem fruto pela perseverança. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 10, 38-42) 

 
Evangelho de Noso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas  
 

Naquele tempo, 38Jesus entrou em certa povoação 
e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa. 
39Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos 
pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40Entretanto, Marta 
atarefava-se com muito serviço. Interveio então e 
disse: «Senhor, não Te importas que minha irmã me 
deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me». 
41O Senhor respondeu-lhe: «Marta, Marta, andas 
inquieta e preocupada com muitas coisas, 42quando 
uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, 
que não lhe será tirada». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

V.38 – «Entrou em certa povoação».    
É razoável pensar que se trata de Betânia, 
«aldeia de Maria e de Marta» (Jo 11, 1; 12, 
1-3), situada na vertente oriental do Monte 
das Oliveiras, a cerca de uns 3 km a leste 
de Jerusalém, hoje chamada El-’azariye 
(isto é, a terra de Lázaro). Só São Lucas 
relata este verdadeiro «idílio familiar», o que 
denota quanto Jesus era amigo daqueles 
três irmãos; o facto de omitir o nome da 
aldeia pode dever-se a querer evitar 
apresentar Jesus já em Jerusalém ainda 
antes de terminar a secção da «grande 
viagem» rumo a Jerusalém. 

V.41 – «Marta, Marta, andas inquieta e 

agitada…» Marta é quem recebe Jesus 
como verdadeira dona de casa, activa, 
cuidando todos os pormenores: Maria é 
uma «alma interior», contemplativa, 
silenciosa. O génio activo de Marta, 
obcecado pelo cuidado de preparar para 
Jesus um bom acolhimento, entra em 
choque com a aparente inactividade 
contemplativa da irmã e este choque toma a 
forma dum protesto dirigido a Jesus, que 
parecia favorecer a inactividade da irmã: 
«Senhor, não te importas…» (v. 40). Mas 
Jesus dá razão a Maria! A única coisa 
necessária é privar com o Mestre, estar 
atento às suas palavras. Esta única coisa 
necessária   parece   ter,  pois,  um  sentido  
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espiritual já na própria intenção de Jesus ao 
falar; não se trata de uma só coisa (para 
comer), como se Jesus quisesse apenas 
dizer: um prato chega. Alguns traduzem «há 
necessidade de poucas coisas, ou melhor, 
uma só», baseados em códices de muito 
valor. Neste caso, nas palavras de Jesus, 
haveria a passagem de um sentido material 
– «poucas coisas» – para um sentido 
espiritual – «uma só». No texto original, a 
parte escolhida por Maria é designada como 
«a boa porte», o que deixa ver uma suave 
censura à preocupação de Marta, não 
porque seja reprovável preparar uma boa 
refeição a Jesus, mas sim o dar a este 
trabalho um valor exagerado, pois os seus 
discípulos não devem andar «inquietos» 
com as coisas de comer e de beber, mais 
do que com as coisas do Reino de Deus (cf. 
Lc 12, 29-31; Mt 6, 25-34). 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Para que nas dioceses e paróquias de todo o      
       mundo 

os anunciadores do Evangelho 
deixem Cristo falar nas suas palavras, 
oremos, irmãos. 
 

2 –  Para que sejam vencidas em toda a parte 
a ignorância, a discriminação e as desigualdades, 
e se fortaleça a cultura, a concórdia e a amizade, 
oremos, irmãos. 

 

3 – Para que os homens saibam acolher, como Abraão,  
os que vêm até eles com fome e sede, 
e acreditem que o Senhor Se esconde em cada       
pobre, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Para que Deus porteja os que viajam, 
reconduza ao seu lar os emigrantes, 
alivie o sofrimento dos enfermos e salve os       
moribundos, 
oremos, irmãos. 
 

5 –  Para que o Espírito Santo nos faça compreender 
o que é completar em nós mesmos 
o que falta à Paixão de Jesus Cristo, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
Dia 18 – S. Bartolomeu dos Mártires (Bispo) 

Dia 20 – S. Apolinário (Bispo e Mártir); 
Dia 21 – S. Lourenço de Brindes (Presbítero         

                        e Doutor da Igreja); 
Dia 22 – S. Maria Madalena. 
Dia 23– S. Brígida (Religiosa e Padroeira  

                      da Europa). 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Mantém uma atitude vitoriosa!  
Quando olhas e vês uma pessoa 

curvada e triste, que perde a confiança, a 
sentir-se abatida,  enfim,  preparada  para  a 

 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

43  –  Jesus no Evangelho de Lucas 
 

(... continuação) 
 

Diante dos pecadores que acorriam a 
Jesus “para escutar” e dos fariseus e 
doutores da Lei que vinham “para 
murmurar”, Jesus faz a caminhada da 
diferença e da distância (simbolizada no 
99/1) até chegar à proximidade e ao 
acolhimento dos dois irmãos em pé de 
igualdade (simbolizada no 1/1) no coração 
do pai, representando claramente cada um 
dos irmãos uma parte dos que o 
procuravam: o filho mais novo, eram os 
pagãos e os pecadores públicos; o filho 
mais velho, eram os judeus e especialmente 
os seus líderes religiosos, fariseus e 
doutores da Lei. Assim, o filho mais velho 
acaba na parábola a “murmurar” contra o 
irmão mais novo e o pai, tal como no início 
estavam a “murmurar” os fariseus e 
doutores da Lei dos pecadores e de Jesus.  

Neste coração misericordioso do Pai, 
Lucas proclama a abertura universal da 
Festa do Amor na qual todos têm já lugar, 
sem distinção de raça, lei ou cultura, onde a 
única “lei” é a do Amor que liberta e sara o 
homem das feridas do pecado (Lc 7, 47). 
Coração de tal modo grandioso em 
generosidade que por acolher o filho 
perdido e reencontrado não se esquece 
nem distrai do filho mais velho, a ponto de 
sair por momentos da sala da festa para 
“suplicar” ao filho mais velho que também 
entrasse (Lc 15, 28) no banquete da alegria 
do pai. 

A universalidade e gratuidade deste 
amor de Deus revelado em Jesus chega à 
máxima expressão quando, já na cruz, ele 
diz para um dos ladrões que estava a ser 
crucificado com ele: “Hoje mesmo estarás 
comigo no Paraíso” (Lc 23, 39-43). O 
mesmo Jesus que dizia “Ai de vós!” aos 
fariseus e doutores da Lei, garantia o 
Paraíso a um bandido! E dizia-lhes também: 
“Quando virdes Abraão, Isaac e Jacob e 
todos os profetas no Reino de Deus, e vós 
(judeus) a serdes postos fora… Hão-de vir 
do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul 
(pagãos) sentar-se à mesa do Reino de 
Deus (Lc 13, 28-29). 

                                   (continua ...) 
 

 

derrota.  
Pois nunca mostres de ti essa imagem a 

alguém nem nunca consintas que alguém 
pense isso de ti! 

Mantém-te de cabeça erguida, confian-
ça na vida, com sorrisos nos lábios e todos 
confiarão em ti. Mas acima de tudo, confia 
em Deus e a vida correr-te-á bem. 

Irradia à tua volta entusiasmo e alegria 
saudável e contagiarás os outros da mesma 
forma. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Gregório III” 

(731 – 741) 
 

Cortou relações com Bizâncio, conde-
nando o imperador como herege, num 
concílio em 732. Ameaçado pelos lombar-
dos em 739, pediu ajuda ao rei dos francos, 
Carlos Martel, que não prestou ajuda militar. 
No seu tempo continuaram os progressos 
de evangelização na Alemanha, na Boémia 
e em Inglaterra. 

 

“São Zacarias” 

(741 – 752) 
 

Nasceu em Itália, mas era de família 
grega. Convocou um concílio, em Roma, 
que estipulou: os membros do clero deviam 
usar roupas largas e compridas em público 
e os sacerdotes quando celebrassem a 
missa estavam proibidos de se apoiar num 
bastão e de estar com a cabeça descoberta. 

 

“Estevão I” 

(752) 
 

Nascido em Roma, morreu três dias 
após a sua eleição, e como não foi 
consagrado não está incluído na lista dos 
pontífices. No entanto, o seu nome continua 
a ser referido como Papa. Estevão II 
aparece erradamente como Estevão III em 
várias listas. 

 

“Santo Estevão II” 

(752 – 757) 
 

Romano de nascimento, assinou com o 
rei dos lombardos uma trégua de 40 anos, 
que foi quebrada quatro anos depois. Após 
várias tentativas de conversação, atraves-
sou os Alpes, obtendo ajuda do rei franco, a 
quem conferiu o título de defensor da Igreja. 
____________________________________________ 
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