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O que é a Oração? 
 

Perguntaram a um jovem da 
Catequese o que é para ele a oração.  

Eis a sua resposta: 
 

«A Oração, é uma simples palavrinha 
que muitos desconhecem o significado 
verdadeiro, no entanto já ouviram dizer que 
é importante rezar, se perguntar-mos a 
alguém o que é a oração, muito provável-
mente teremos uma resposta como: “A 
oração é um texto escrito que se utiliza para 
rezar”. 

Não está errado, simplesmente está 
incompleto, a oração é algo muito mais 
complexo que isso. 

E tu sabes o que é a oração? 
Bem, uma pequena ajuda: 
A oração é um apelo a Deus, á 

salvação, em que o homem procura a Deus 
no desejo de apelar Aquele que o criou, por 
outro lado Deus também procura a oração 
com o Homem, sendo este o primeiro passo 
da oração. 

A oração é um dom de Deus, Lugar de 
aliança e Comunhão com Deus. 

A oração foi introduzida na Igreja cristã 
aproximadamente no momento em que esta 
se criou, por meio de Jesus Cristo. Cristo 
ensinou-nos uma oração muito famosa que 
provavelmente todos conhecemos, o Pai 
Nosso (Mt 6, 9-13).  

Mas nós não estamos limitados ás 
orações escritas. Qualquer um pode realizar 
uma oração totalmente espontânea e 
personalizada, uma oração que se adapte a 
si, á sua maneira de ser, assim como não 
estamos limitados a rezar sozinhos, 
podemos realizar orações comunitárias.  

Os tipos de oração existentes também 
são variados, como a meditação, uma 
oração maioritariamente mental e muito 
espiritual e intensa, cantar também é uma 
forma de orar,  chamar  Deus  por  meio  da  

 

música é bastante gratificante e 
harmonioso. 

A oração cristã é uma relação de 
aliança entre Deus e o homem em Cristo» 

 

Artigo enviado por um jovem da 
catequese, de fora das nossas 
paróquias. 
____________________________________________ 

Dá-nos o teu olhar 
 

Senhor, nós te pedimos: 
ensina-nos a mudar o nosso olhar, 
abre os nossos olhos para as realidades do 
mundo, 
para que nós as vejamos, 
para que não as desprezemos, 
para que não as receemos, 
para que as acolhamos 
como um encontro de Deus. 
Ensina-nos a mudar o nosso olhar 
sobre as certezas que nos fecham, 
sobre os valores que nos tranquilizam, 
sobre os outros que nós metemos na prisão 
nos nossos julgamentos rápidos. 
Dá-nos o saber levar, 
o saber receber, 
o saber pedir, 
o saber dizer ao outro 
a necessidade que temos dele. 
Ensina-nos a entrar no futuro, 
não para trás como os nostálgicos, 
mas como num futuro 
onde Deus nos espera, 
onde Ele é já face. 
Ensina-nos a escutar, 
a reconhecer as necessidades do outro 
como Palavras de Deus 
e a não ter medo do desconhecido 
que é o rosto de Deus que vem. 
Amém. 
____________________________________________ 

Visita-nos em: 
                                    www.paroquiascesf.com 
 

 
 

 

De Parabéns 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu 
aniversário natalício, o Leitor Paulo Neto, 
da Paróquia de Figueiró, na Sexta-feira, dia 
29 de Julho; 

No mesmo dia 29, igualmente de 
Parabéns o Leitor Manuel Pereira, da 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira; 

Finalmente, no dia seguinte, Sábado, 
dia 30 de Julho, o Sr. Diácono, Dr. António 
Cardoso também está de Parabéns. 

Ao Paulo, ao Manuel e ao Sr. Diácono 
Cardoso, o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Sabias que... 

“Orações judaicas” 
 

A primeira oração que aprende uma 
criança judia é «shemá» (escuta). «Escuta, 
povo de Israel, o Senhor é nosso Deus; o 
Senhor é o único! Amarás o Senhor, teu 
Deus, com todo o teu coração, com toda a 
tua alma e com todas as tuas forças». 
Posteriormente a criança aprende também 
as «tefilat haamidá»: breves orações a 
Deus. «Senhor, nosso Deus, cura todas as 
feridas do nosso coração. Afasta de nós a 
tristeza, as dores e as lágrimas» 

«Perdoa-nos, Deus nosso Pai. Apaga o 
nosso pecado porque a tua misericórdia é 
imensa. Bendito sejais, Senhor, que 
abundas em perdão».  
____________________________________________ 

Humor 
 

O cúmulo dos cúmulos, 
é um mudo dizer a um surdo 
que um cego os está a ver. 

XVII Dom. Comum 
 
O que é a oração? O que significa 

orar? Quando se deve orar? Como e porquê 
orar? 

A liturgia deste Domingo põe diante 
de nós o tema da oração, sobretudo na 
Leitura do Antigo Testamento e no 
Evangelho. 

Iluminados pela Palavra de Deus, 
procuremos compreender a natureza da 
oração e reflictamos sobre o modo como 
rezamos. 

É que no interior do nosso coração, 
as motivações que nos levam a rezar, nem 
sempre são aquelas que o Senhor 
esperava, porque nem sempre Lhe somos 
fiéis. 
____________________________________________ 

 Introdução 
Qualquer que seja a religião a que 

pertençam, os crentes rezam. Também os 
cristãos rezam. Rezam por quem está 
doente, por quem não tem um trabalho, pelo 
filho que anda com más companhias, pelas 
famílias que não se entendem. Pedem a 
Deus que mande chuva, abençoe as 
colheitas, proteja das desventuras. 

Hoje em dia, este tipo de oração é 
ridicularizado por algumas pessoas, deixa 
indiferentes outras e suscita muitas 
interrogações nos crentes. Por que motivo 
rezar, se Deus já conhece aquilo de que 
precisamos e está sempre disposto a 
conceder-nos todo o bem? 

Até mesmo perante as súplicas mais 
angustiantes, muitas vezes Ele cala, deixa 
que os acontecimentos sigam o seu decurso 
aparentemente absurdo. Tudo procede 
como se Ele não existisse e o seu 
inexplicável silêncio leva a exclamar: «Meu 
Deus, meu Deus, por que me abando-
naste?» (SI 22, 2). 

O diálogo com Ele chega a assumir tons 
dramáticos, transforma-se em discussão, 
em disputa aberta. Jeremias dirige-lhe uma 
acusação quase blasfema: «Serás para mim 
como um riacho enganador de água incons- 

 
 
 
 
 

 

tante» (Jr 15, 18). És como as torrentes pri-
maveris que, ao derreter das neves, correm 
impetuosas, mas nos meses de seca, 
quando as caravanas de Sabá lá chegam, 
sedentas, estão áridas, sem água (Jb 6, 15-
20). 

Quereríamos um Deus complacente, 
que garantisse os nossos sonhos. Mas Ele, 
pelo contrário, tenta libertar-nos das nossas 
ilusões, arrancar-nos às nossas mesquinhi-
ces, à nossa rudez, aos desejos vãos, para 
nos fazer participar dos seus projectos. 

A oração torna-se assim uma luta com o 
Senhor, como a que manteve Jacob, 
durante toda a noite, junto ao rio Jaboc (Gn 
32, 23-33). Sai vencedor quem se rende a 
Deus. 

O nosso Pai sabe aquilo de que 
precisamos. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Gn 18, 20-32)  

 

Monição:  
 

No insistente diálogo de Abraão com o Senhor, 
que ouviremos nesta primeira leitura, o autor sagrado 
faz-nos reflectir sobre o valor da oração confiada e 
humilde e leva-nos a descobrir a misericórdia de Deus, 
mais disposto ao perdão que ao castigo. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

20Naqueles dias, disse o Senhor: «O clamor contra 
Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão 
grave que 21Eu vou descer para verificar se o clamor 
que chegou até Mim corresponde inteiramente às suas 
obras. Se sim ou não, hei-de sabê-lo». 22Os homens 
que tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se 
então para Sodoma, enquanto o Senhor continuava 
junto de Abraão. 23Este aproximou-se e disse: «Irás 
destruir o justo com o pecador? 24Talvez haja cinquenta 
justos na cidade. Matá-los-ás a todos? Não perdoarás 
a essa cidade, por causa dos cinquenta justos que nela 
residem? 25Longe de Ti fazer tal coisa: dar a morte ao 
justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador 
tenham a mesma sorte! Longe de Ti! O juiz de toda a 
terra não fará justiça?» 26O Senhor respondeu-lhe: «Se 
encontrar em Sodoma cinquenta justos, perdoarei a 
toda a cidade por causa deles». 27Abraão insistiu: 
«Atrevo-me a falar ao meu Senhor, eu que não passo 
de pó e cinza: 28talvez para cinquenta justos faltem 
cinco. Por causa de cinco, destruirás toda a cidade?» 
O Senhor respondeu: «Não a destruirei se lá encontrar 
quarenta e cinco justos». 29Abraão insistiu mais uma 
vez: «Talvez não se encontrem nela mais de quarenta» 
 

 

O Senhor respondeu: «Não a destruirei em atenção a 
esses quarenta». 30Abraão disse ainda: «Se o meu 
Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez: talvez 
haja lá trinta justos». O Senhor respondeu: «Não farei a 
destruição, se lá encontrar esses trinta». 31Abraão 
insistiu novamente: «Atrevo-me ainda a falar ao meu 
Senhor: talvez não se encontrem lá mais de vinte 
justos». O Senhor respondeu: «Não destruirei a cidade 
em atenção a esses vinte». 32Abraão prosseguiu: «Se o 
meu Senhor não levar a mal, falarei ainda esta vez: 
talvez lá não se encontrem senão dez». O Senhor 
respondeu: «Em atenção a esses dez, não destruirei a 
cidade». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura consagra um delicioso diálogo 
entre Deus e Abraão. Requer alguma (muita) 
capacidade expressiva do Leitor para dar a 
vivacidade desejada. Apresentarás um bom 
trabalho se te preparar par tal. Esforça-te. 

Atenção às interrogações. Vê como as 
fazes. Nas exclamações, importa não deixar cair 
a voz.  

Exercita o pronunciar destas palavras: 
Sodoma e Gomorra / clamor / corresponde / 
Abraão (não é Abrão) / aproximou-se / Mata-los-      
-ás / Atrevo-me / destruição / prosseguiu / e 
outras. 
 

Comentário: 
 

V.20-21 – «O clamor que chegou até 
Mim…» Desta expressão procede a 
catalogação nos catecismos do pecado de 
homossexualidade ou sodomia como um 
«pecado que brada aos Céus», dada a sua 
especial gravidade, contra a natureza: «o 
seu pecado é tão grave…» «Vou descer, 
para verificar…» Trata-se dum antropomor-
fismo que empresta grande colorido e 
vivacidade ao relato, e que caracteriza a 
tradição javista. Esta maneira de falar de 
Deus à maneira humana põe aqui em 
evidência a justiça divina que não pune sem 
o pleno conhecimento da causa.  

V.23-32 – «Cinquenta… quarenta e 
cinco… quarenta… trinta… vinte… dez». 
Chamamos a atenção para a mentalidade 
de responsabilidade colectiva, corrente em 
Israel, que está na base do episódio, 
segundo a qual também os inocentes têm 
de sofrer o castigo juntamente com os 
culpados: para não haver castigo era uma 
questão de um relativo número de inocentes 
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O relato deixa ver que Deus não castiga o 
inocente junto com o pecador, como 
pensava Abraão; esta verdade da 
responsabilidade individual há-de ser bem 
vincada nos Profetas (cf. Jer 31, 29-30; Ez 
18, 1-32). De qualquer modo, não deixa de 
ser enternecedor este diálogo, esta oração 
de intercessão ao Senhor, toda repassada 
de confiança e santo temor, perseverança, 
humildade e audácia santa. Se Deus não 
precisa das nossas insistências para nos 
atender, nós precisamos de nos colocar no 
nosso lugar de pedintes, para nos 
dispormos, com a nossa impertinência, a 
receber os dons que Deus tem para nos dar 
(cf. a parábola do «amigo impertinente» do 
Evangelho de hoje).  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 137 (138), 1-3.6-8 (R. 3a) 
 

Monição:  
 

Neste cântico de meditação, estamos conscientes 
do significado e valor que tem a oração e manifestamo-
-nos convictos de que Deus ouve as nossas preces 
quando repetirmos: «Quando Vos invoco, sempre me 
atendeis, Senhor». 

 

Refrão:     Quando Vos invoco,  
                  sempre me atendeis, Senhor. 
 
De todo o coração, Senhor, eu Vos dou graças, 
porque ouvistes as palavras da minha boca. 
Na presença dos Anjos hei-de cantar-Vos 
e adorar-Vos, voltado para o vosso templo santo. 
 
Hei-de louvar o vosso nome pela vossa bondade e 
fidelidade, 
porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a 
vossa promessa. 
Quando Vos invoquei, me respondestes, 
aumentastes a fortaleza da minha alma. 
 
O Senhor é excelso e olha para o humilde, 
ao soberbo conhece-o de longe. 
No meio da tribulação Vós me conservais a vida, 
Vós me ajudais contra os meus inimigos. 
 
A vossa mão direita me salvará, 
o Senhor completará o que em meu auxílio começou. 
Senhor, a vossa bondade é eterna, 
não abandoneis a obra das vossas mãos. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Cl 2, 12-14) 

 

Monição:  
 

Mortos por causa do pecado voltamos à vida 
porque nos unimos a Cristo pelo Baptismo. Este texto 
de São Paulo lembra-nos como a salvação provém do 
Mistério Pascal de Jesus. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Colosseses 

Irmãos: 12Sepultados com Cristo no baptismo, 
também  com  Ele  fostes  ressuscitados  pela  fé  que  
 
 
 
 
 
 

tivestes no poder de Deus que O ressuscitou dos 
mortos. 13Quando estáveis mortos nos vossos pecados 
e na incircuncisão da vossa carne, Deus fez que 
voltásseis à vida com Cristo e perdoou-nos todas as 
nossas faltas. 14Anulou o documento da nossa dívida, 
com as suas disposições contra nós; suprimiu-o, 
cravando-o na cruz. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A 2.ª Leitura é difícil, pois tem frases longas 
e alguma confusão em onde deves ou não deves 
partir a frase para apoiar a respiração.  

“Irmãos: 12Sepultados com Cristo no 
baptismo, / também  com  Ele  fostes  
ressuscitados / pela  fé  que tivestes no poder de 
Deus / que O ressuscitou dos mortos. / 13Quando 
estáveis mortos nos vossos pecados / e na 
incircuncisão da vossa carne, / Deus fez que 
voltásseis à vida com Cristo / e perdoou-nos 
todas as nossas faltas. / 14Anulou o documento 
da nossa dívida, / com as suas disposições 
contra nós; / suprimiu-o, cravando-o na cruz”. 

Exercita bem a respiração segundo o 
esquema apresentado e exercita também estas 
palavras: Sepultados, ressuscitados, tivestes, 
estáveis, incircuncisão, voltásseis, perdoou-nos, 
disposições, suprimiu-o, cravando-o, e outras. 

 
Comentário: 

 

V.1 «Sepultados… ressuscitados…» 
Cf. Rom 6, 3-4, onde São Paulo faz apelo 
ao simbolismo do Baptismo por imersão: 
simbolizava a morte e a sepultura para o 
pecado, no gesto de se ficar submerso na 
água; o subsequente acto de emergir da 
água simbolizava a Ressurreição, a vida 
nova que o cristão tem de viver em união 
com Cristo ressuscitado. Mas esta morte e 
ressurreição do Cristo não são uma mera 
metáfora, são uma realidade sobrenatural, 
são o mistério da vida cristã, uma vida em 
Cristo.  

V.14 «Anulou o documento». A nossa 
sugere uma possível interpretação desta 
difícil passagem, tendo em conta uma 
tradição rabínica, segundo a qual os 
pecados das pessoas ficavam escritos num 
livro divino de registos; este documento era 
redigido a partir das transgressões da Lei 
«com as suas disposições contra nós». Mas 
Deus, ao perdoar-nos todas as nossas 
faltas (v. 13), «anulou o documento da 
nossa dívida»: «Suprimiu-o, cravando-o na 
Cruz». Com esta imagem de cravar na Cruz 
exprime-se a destruição radical e definitiva 
salvação, por força da Morte redentora de 
Cristo. 
____________________________________________ 

Perdão 
 

Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, tal 
como nós perdoamos aqueles que nos 
ofendem ou prejudicam.      (Evangelho de hoje) 

 

 
 

  Aclamação ao Evangelho  

(Rm 8, 15bc) 

 
Monição:  

 
Jesus propõe-nos um texto concreto onde nos 

incita a dirigirmo-nos a Deus como nosso Pai. Orar é, 
pois, encontrarmo-nos em diálogo concreto com Ele, 
bendizendo-O, confiando-Lhe os nossos planos, as 
nossas preocupações e pedindo-Lhe ajuda. 

 

Refrão:   Aleluia, Aleluia! 

 
Recebestes o espírito de adopção filial; 
nele clamamos: «Abba, ó Pai». 

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 11, 1-13) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 1estava Jesus em oração em 
certo lugar. Ao terminar, disse-Lhe um dos discípulos: 
«Senhor, ensina-nos a orar, como João Baptista 
ensinou também os seus discípulos». 2Disse-lhes 
Jesus: «Quando orardes, dizei: ‘Pai, santificado seja o 
vosso nome; venha o vosso reino; 3dai-nos em cada 
dia o pão da nossa subsistência; 4perdoai-nos os 
nossos pecados, porque também nós perdoamos a 
todo aquele que nos ofende; e não nos deixeis cair em 
tentação’». 5Disse-lhes ainda: «Se algum de vós tiver 
um amigo, poderá ter de ir a sua casa à meia-noite, 
para lhe dizer: ‘Amigo, empresta-me três pães, 6porque 
chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho 
nada para lhe dar’. 7Ele poderá responder lá de dentro: 
‘Não me incomodes; a porta está fechada, eu e os 
meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me 
para te dar os pães’. 8Eu vos digo: Se ele não se 
levantar por ser amigo, ao menos, por causa da sua 
insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de 
que precisa. 9Também vos digo: Pedi e dar-se-vos-á; 
procurai e encontrareis; batei à porta e abrir-se-vos-á. 
10Porque quem pede recebe; quem procura encontra e 
a quem bate à porta, abrir-se-á. 11Se um de vós for pai 
e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á 
uma serpente? 12E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um 
escorpião? 13Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas 
boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará 
o Espírito Santo àqueles que Lho pedem!». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 

 

V.1 «Em certo lugar». Uma antiga 
tradição, que deu origem à igreja do Pai-
Nosso, identifica este lugar com o Monte 
das Oliveiras. No claustro dessa basílica 
constantiniana pode-se ler o Pai-Nosso em 
enorme quantidade de línguas, entre as 
quais o português. 

V.2 «Quando orardes, dizei». A 
fórmula de São Lucas é mais pequena: 
apenas 5 petições das 7 de Mt 6, 9-13. A 
diversidade dos contextos poderá favorecer 
a opinião de que Jesus possa ter, por várias 
vezes, ensinado uma fórmula não literal-
mente idêntica. No entanto, a maioria dos 
exegetas modernos inclina-se para que as   

duas versões da oração dominical remontem 
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a uma única fórmula básica primitiva, mais 
próxima da de Lucas. Na vida da Igreja, se 
difundiu a fórmula mais longa de Mateus.  

V.5-8 A parábola do amigo importuno 
introduz o ensinamento de Jesus sobre o 
valor e a eficácia da oração confiada e 
persistente («também Eu vos digo»: v. 9-13) 
– «Batei à porta, e abrir-se-vos-á». O 
Catecismo da Igreja Católica, n.º 2613, 
comenta: «àquele que assim ora, o Pai 
celeste “dará tudo quanto necessita” e dará, 
sobretudo, o Espírito Santo, que encerra 
todos os dons» 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, 

pelos bispos e ministros sagrados 
e por todo o povo redimido por Cristo, 
oremos ao Senhor. 
 

2 –  Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, 
pelos que crêem na misericórdia de Deus, 
pelos justos e por todos os pecadores, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –   Pelas mulheres a quem roubaram a dignidade, 
por todos os homens a quem negam os seus        
direitos 
e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –  Pelos que batem à porta dos amigos, 
pelos que põem a esperança só em Deus 
e por aqueles que não encontram quem os ajude, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Por todos nós aqui presentes em assembleia, 
pelos baptizados na nossa Diocese 
e pelos defuntos da nossa comunidade paroquial, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 25 – S. Tiago (Apóstolo); 

Dia 26 – S. Joaquim e S. Ana (Pais da Virgem       

                        Santa Maria e Avós de Jesus); 
Dia 29 – S. Marta. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 
“São Paulo I” 

(757 – 767) 

 
Continuou a política de aliança com os 

francos contra os lombardos, tentando 
tornar a Igreja independente da autoridade 
de Bizâncio.  

Reorganizou o palácio pontifical, a 
chancelaria e a Schola cantorum. 
 

 

 

“Quem me tocou?” E a mulher diz: “Fui eu”. 
 O simbolismo da multidão para dizer 

que os encontros com Jesus não 
acontecem à flor da pele, mas ao nível do 
coração. A multidão apertava-o, mas não 
lhe “tocava”, ou seja, não comungava com 
ele ao nível do essencial. 

Também no relato de Zaqueu, a 
multidão era impedimento para Zaqueu ver 
Jesus que passava (Lc 19,1-10). Só quando 
“correu à frente” e “subiu a um sicómoro” 
(ou seja, quando se distanciou e elevou em 
relação à multidão) criou a possibilidade 
para ser visto por Jesus que lhe disse que 
queria “ficar em sua casa”. E esta é mais 
uma expressão-chave para conhecermos o 
rosto de Jesus no evangelho de Lucas. 

Assim como Marcos para falar da 
experiência da proximidade e intimidade 
com Jesus o colocava muitas vezes a 
“tocar” naqueles que o procuravam com Fé, 
Lucas coloca Jesus a “entrar em casa” 
deles. A expressão “entrar em casa”, neste 
evangelho, está sempre associada a uma 
profunda transformação das pessoas dentro 
dessa casa: a sogra de Pedro (Lc 4, 38-39), 
o chamamento de Levi (Lc 5, 27-29), o 
perdão da prostituta e a lição do fariseu (Lc 
7, 36-49), a reanimação da filha de Jairo (Lc 
8,40-56), a imprecação mais forte aos 
fariseus e doutores da Lei (Lc 11, 37-53), a 
cura de um hidrópico (Lc 14, 1-3), a 
conversão de Zaqueu (Lc 19, 5-10), a 
experiência pascal dos discípulos no 
caminho de Emaús (Lc 24, 29-30).  

“Jesus entrou em casa” é mais que um 
pormenor de jornalista. E ganha uma força 
especial quando aparece juntamente com 
outra linguagem de encontro que é “Sentar-     
-se à mesa com…”. É a linguagem 
simbólica da intimidade, do acolhimento 
daquele que, ressuscitado, já só se conhece 
e escuta quando se deixa “entrar em casa 
para se sentar connosco à mesa do 
coração”, quando é abraçado por dentro, ao 
nível da intimidade pessoal cuja linguagem 
é a do amor e a gramática é a da fé. 

Este evangelho é aquele no qual Jesus 
mais vezes se refere a si próprio como 
profeta, e é nessa perspectiva que Lucas o 
apresenta, como definitivo profeta que 
interpela e põe em causa os senhores 
instalados da religião e do culto judaico. “Ai 
de vós!”, é uma expressão que muitas 
vezes lhes é dirigida por Jesus em Lucas 
(Lc 6, 24-26).  

                                   (continua ...) 
____________________________________________ 

Pensamento 
 

A mulher é um milagre de contradições 
divinas. 
                                      (Michelet) 

“Estevão III” 

(768 – 772) 
 

Natural da Sicília, Estevão III teve de 
enfrentar os anti-papas Constantino II 
(militar) e Filipe. Convocou um concílio de 
bispos francos e italianos, onde fez estar 
presente Constantino II, que foi condenado 
e expulso.  
 

“Adriano I” 

(772 – 795) 
 

Nobre romano, recorreu à ajuda de 
Carlos Magno contra o rei lombardo, que 
tinha anexado territórios da Igreja e 
ameaçava Roma. O monarca lombardo foi 
vencido, e Carlos Magno tomou o título de 
rei dos Lombardos. O Papa nomeou-o 
patrício de Roma. 

 

“São Leão III” 

(795 – 816) 
 

O pontificado de Leão III foi marcado 
por diversas disputas teológicas, com 
destaque para a questão do adocionismo, 
que professava que Jesus nasceu humano. 

No próximo Jornal faremos o desenvol-
vimento sobre a vida deste Papa. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

43  –  Jesus no Evangelho de Lucas 
 

(... continuação) 
 

Lucas desenvolve o tema da multidão, a 
partir de Marcos, utilizando-a sempre como 
símbolo da superficialidade no encontro 
com Jesus, que só se conhece em 
intimidade de coração. Esta temática está 
presente em todo o evangelho, mas onde é 
mais clara é no relato da cura de uma 
mulher que sofria de graves hemorragias 
(Lc 8, 40-47). Jesus caminhava com os 
seus discípulos, “apertado por numerosa 
multidão, a ponto de o sufocar”, e chega 
uma mulher que lhe toca na orla do manto, 
por entre a multidão. Jesus pára e faz uma 
pergunta aparentemente ridícula: “Quem me 
tocou?” Os discípulos dizem-lhe: “Mestre, 
que pergunta essa… a multidão toda te 
aperta  e  empurra…  ” Mas  Jesus  insiste:  

 
 

. 
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