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 Sabias que... 

“Os artesãos” 

 
Que ofícios abundavam na Palestina 

que conheceu Jesus? 
As cidades estavam habitadas por 

grandes proprietários e a nobreza real.  Nos 
campos sobreviviam os camponeses aflitos 
pelos impostos abusivos. Entre ambos 
coexistiam os artesãos que fabricavam 
objectos para a vida diária: o oleiro, o 
carpinteiro, os pescadores, os pedreiros, os 
curtidores e tintureiros, os ferreiros, os 
construtores de tendas, os cambistas, os 
comerciantes de produtos do Oriente, os 
cobradores de impostos… 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Visitas às Prisões) 
 

Custa-me horrores ir às prisões, porque 
é muito doloroso o que lá se vê. Mas vou, 
ainda assim, porque o Senhor quer que 
esteja frente a frente com o necessitado. 
 

                                      (Sobre o Céu e a Terra, 2010). 
____________________________________________ 

Esposa de Cristo 
Que significa dizer que a Igreja é a 

«esposa de Cristo»? 
 

Jesus ama a Igreja como um esposo 
ama a sua esposa. Ele liga-se a Ela para 
sempre e entrega a Sua vida por ela. 

Quem alguma vez esteve enamorado 
percebe o que é o amor. Jesus sabe-o e 
chama-Se a Si próprio «noivo», que num 
amor apaixonado namora com a Sua 
«noiva» e deseja celebrar com ela a festa 
do amor. Nós, a Igreja, somos a Sua 
«noiva».  
    Já no Antigo Testamento o amor de Deus 
 
 
 

 
 

pelo Seu Povo era comparado ao amor 
entre um homem e uma mulher. Quando 
Jesus quer “namorar” com cada um de nós, 
quão frequentemente não Se torna um 
infeliz enamorado naqueles, de facto, que 
não querem saber do Seu amor e não Lhe 
correspondem?! 
 

(YOUCAT - Catecismo Jovem  
           da Igreja Católica, n.º 127) 

___________________________________________________________ 

Oração 

 

Senhor: 
Toma o meu sorriso e oferece-o a quem 

nunca tenha sorrido.  
Descobre uma fonte para que se banhe 

nela quem viveu sujo no barro. 
Toma a coragem e põe-na no ânimo do 

cobarde que não sabe lutar.  
Toma a bondade dá-a a quem somente 

tem ódio e rancor. 
Descobre o amor e dá-o a conhecer ao 

mundo. 
Amén. 

________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

– Telegrafistas  e  Telefonistas: O Arcanjo 
São Gabriel. 

–  Teólogos:  St.º Agostinho; S. Boaventura;     
    S. João (Evangelista); S. Jerónimo; São 
    Paulo; S. Tomás de Aquino; St.ª Catarina     
    de Alexandria. 
– Toureiros: St.º Adolfo de Compostela; 

S.Francisco Solano; St.ª Teresa de Jesus 
–  Tradutores:  S. Jerónimo (que traduziu a     
     Bíblia). 

–  Trompetistas:  S. Brás. 
____________________________________________ 

Visita-nos  
        em:   www.paroquiascesf.com 
 
 

 

 

De Parabéns 
 

Hoje, Domingo, dia 31 de Julho, 
encontram-se de Parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a Leitora Marta 
Pinheiro, da Paróquia de Eiriz e a Leitora 
Bárbara Brito, da Paróquia de São Pedro 
de Sanfins de Ferreira. 

À Marta e à Bárbara, o Jornal do Leitor 
deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Se queres que as pessoas se lembrem 
do teu aniversário, fá-lo constar. Se queres 
uma festa e ninguém mais pensa nisso, por 
que não fazes tu uma? 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 

 

Uma criança pede ao pai que lhe faça os 
trabalhos de casa. 

– Não, filho. Isso não estaria correcto. 
– Bem, pai... Mas de qualquer forma tenta.  

____________________ 
 

– Como correu o exame? 
– Muito mal. Deixei tudo em branco.  

E tu? 
– Eu também. Se calhar vão pensar que 

copiámos...  
____________________________________________ 

A Fechar 

 

O tempo é o melhor remédio para      
aproximar os que se odeiam e distanciar os 
que se amam. 

Dependendo da forma como lidamos com 
o tempo, ele será um grande amigo ou um 
grande inimigo. 
____________________________________________ 

XVIII Dom. Comum 
 
Todas as pessoas se movimentam na 

vida motivadas por um objectivo, embora 
este seja diferente para cada uma delas: um 
curso, um emprego, o casamento, a 
construção da casa, trocar de carro, 
melhorar a situação financeira, etc.. 

O desejo de alcançar essa meta que 
nos propomos obriga-nos a correr sem 
descanso durante a vida e a viver 
continuamente preocupados. 

E quando uma meta é alcançada, 
logo nos propomos outra. 

Valerá a pena correr deste modo? 
Na Liturgia da Palavra, o Senhor 

alerta-nos para os verdadeiros objectivos 
que nos hão-de mover na vida. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Por três vezes no Evangelho de Lucas 
são pedidas a Jesus indicações acerca da 
herança: «Que hei-de fazer para possuir a 
vida eterna» – perguntam, primeiro um 
Doutor da Lei (Lc 10, 25), depois um notável 
(Lc 18, 18). Em ambos os casos Jesus 
responde explicando detalhadamente quais 
são as condições para participar desta 
herança. 

Num diálogo com os discípulos, Ele 
mesmo introduz o discurso sobre a herança 
eterna: «E todo aquele que tiver deixado 
casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, ou 
campos por causa do meu nome, re-    
ceberá cem vezes mais e terá por herança a 
vida eterna» (Mt 19,29).  

O terceiro pedido é o do Evangelho de 
hoje. Dois irmãos que não conseguem pôr-
se de acordo. 

Note-se o facto curioso: a herança 
deveria ser dividida, mas, pelo contrário, é 
ela a dividir os herdeiros. 

A  armadilha   para   a  qual  o  dinheiro 
arrasta quem não está muito atento é uma 
armadilha manhosa. Arrasta-te para onde 
quer, organiza as coisas em teu lugar, 
separa-te dos amigos,  divide  a tua família, 
 
 

 
 
 
 
 

faz-te esquecer até mesmo Deus. 
Sobretudo, engana-te porque expulsa da 
tua mente o pensamento da morte. 

No passado, a morte era usada como 
um espantalho. Hoje, estamos na presença 
do fenómeno oposto, mas igualmente 
deletério (destruidor): procura-se fazer 
esquecer que no próprio momento em que 
se começa a viver se começa também a 
morrer. 

A insensatez, o embotamento  (insensi-
bilização) provocados pelo dinheiro são fa-
cilmente releváveis no facto que, 
precisamente em presença da morte (a 
divisão de uma herança tem lugar após uma 
morte), a avidez leva a que se remova da 
mente o pensamento da morte. 

Jesus nunca desprezou os bens deste 
mundo, mas avisou para o perigo de nos 
tornarmos escravos deles. Porque acumular 
bens para nós mesmos, pode ser uma 
loucura. 

Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos 
dias e chegaremos à sabedoria do coração. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ecl 1, 2; 2, 21-23) 

 

Monição:  
 

O autor do Livro do Eclesiastes não condena 
radicalmente o cuidado das coisas materiais, mas 
ensina-nos qual é o lugar que elas devem ocupar na 
nossa vida. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Coelet 
 

2Vaidade das vaidades – diz Coélet – vaidade das 
vaidades: tudo é vaidade. 21Quem trabalhou com 
sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo a outro 
que nada fez. Também isto é vaidade e grande 
desgraça. 22Mas então, que aproveita ao homem todo o 
seu trabalho e a ânsia com que se afadigou debaixo do 
sol? 23Na verdade, todos os seus dias são cheios de 
dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e 
preocupações; e nem de noite o seu coração 
descansa. Também isto é vaidade. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 
Atenção às palavras: Coelet / êxito / ânsia / 
afadigou / preocupações / e outras. 

 
 

Comentário: 
 

A leitura é tirada do livro cujo título 
grego latinizado é Eclesiastes, um livro que 
agora costumamos chamar com o título 
hebraico, Coélet, que significa «aquele que 
convoca a assembleia». No entanto a 
Neovulgata adopta o título grego por ser o 
tradicional no cânone cristão. Este livro 
nunca é citado ou aludido no Novo 
Testamento, pois, como comenta Muñoz 
Iglesias, «à luz do sol do meio dia já não se 
vêem as estrelas». No entanto, os rabinos 
usaram-no muito (cf. Pirkê Abot ou Senten-
ças dos Padres) por apreciarem na obra o 
convite ao gozo moderado dos bens deste 
mundo e à alegria, por isso era lido por 
ocasião das celebrações jubilosas da festa 
dos Tabernáculos. 

V.1, 2 – «Vaidade das vaidades, tudo 
é vaidade!» Este é o tema do livro: a 
vaidade ou caducidade absoluta de todas as 
coisas deste mundo (note-se o superlativo 
hebraico, expresso com o genitivo «das»), 
bem como a inutilidade de todas as 
canseiras humanas para alcançar a 
felicidade.  

V.2, 22 – «Que aproveita ao homem 

todo o seu trabalho?» Uma consideração 
mais superficial desta e de outras 
afirmações do livro poderia levar a pensar 
que o autor propugna uma visão pessimista 
do trabalho e da vida humana, refugiando-        
-se por vezes numa atitude céptica e 
hedonista. Mas o autor, acima de tudo, 
recorre a uma fina ironia para pôr em causa 
todas as seguranças humanas. Muitas das 
suas afirmações entendem-se melhor como 
perguntas retóricas – que fazem pensar no 
sentido da vida –, do que como uma 
resposta a problemas humanos para os 
quais ele não tem ainda uma resposta 
completa.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1) 

 

Monição:  
 

Perante a banalidade da vida sem amor de Deus, 
o salmo de meditação convida-nos a escutar a  voz  do  

 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  31 de Julho   –  XVIII Domingo do Tempo Comum (Ano C) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Paula Carvalho    Luís Carlos    

Avisos José Meireles    João Miguel    

Admonição         

1.ª Leitura Glória Martins Ana Isabel Cristina Ferreira Carla Sousa Carla Sousa Rosa Armanda Sónia Ribeiro Teresa Moreira 

2.ª Leitura Luís Miguel Lurdes Neto Paulo Neto Conceiç.Andrad. Martinho Matos Marta Pinh.º Fernando Santos Pedro Leal 

Oraç.  Fiéis Ermelinda Pinh.º Joana Gomes Vera Neto Diana Santos Joaqui. Mendes Lúcia Gomes Maria do Céu Aurora Silva 

Ação Graças         

Suplente Luís Gomes    Fernanda Costa    

 

N.º  405  –   Ano VII   –   31-07-2016  
XVIII Domingo Comum  –  Ano C 

www.paroquiascesf.com 



 

Senhor. No meio da insegurança do mar da existência, 
Deus é a rocha firme; perante o nada das coisas que 
se desfazem, Deus é tudo para nós. 

Façamos deste salmo a nossa oração, 
respondendo ao apelo que acaba de nos fazer a 
Palavra de Deus. 

 

Refrão:     Senhor, tendes sido o nosso refúgio 
                 através das gerações. 

 
Vós reduzis o homem ao pó da terra 
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão». 
Mil anos a vossos olhos são como o dia de ontem         
que passou 
e como uma vigília da noite. 
 
Vós os arrebatais como um sonho, 
como a erva que de manhã reverdece; 
de manhã floresce e viceja, 
de tarde ela murcha e seca. 
 
Ensinai-nos a contar os nossos dias, 
para chegarmos à sabedoria do coração. 
Voltai, Senhor! Até quando... 
Tende piedade dos vossos servos. 
 
Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, 
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. 
Desça sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. 
Confirmai, Senhor, a obra das nossas mãos. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Cl 3, 1-5.9-11) 

 

Monição:  
 

São Paulo, na Carta aos cristãos de Colossos, 
anima-nos a procurar os verdadeiros valores da vida, 
os bens que não perecem. 

Para o conseguirmos, temos necessidade de 
conversão interior. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Colossenses 

 
Irmãos: 1Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às 

coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de 
Deus. 2Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. 
3Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida 
com Cristo em Deus. 4Quando Cristo, que á a vossa 
vida, se manifestar, também vós vos haveis de 
manifestar com Ele na glória. 5Portanto, fazei morrer o 
que em vós é terreno: imoralidade, impureza, paixões, 
maus desejos e avareza, que é uma idolatria. 9Não 
mintais uns aos outros, vós que vos despojastes do 
homem velho com as suas acções 10e vos revestistes 
do homem novo, que, para alcançar a verdadeira 
ciência, se vai renovando à imagem do seu Criador. 
11Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, 
bárbaro ou cita, escravo ou livre; o que há é Cristo, que 
é tudo e está em todos. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Lêr devagar, é como deves proclamar esta 
Leitura.  

Entretanto, exercita estas palavras: 
ressuscitastes / aspirai / Afeiçoai-vos / morrestes 
/ imoralidade / impureza / avareza / idolatria / 
despojastes /  revestistes / circunciso ou 

incircunciso /  bárbaro / e outras. 

Comentário: 
 

Continuamos a ter como 2ª Leitura 
excertos seguidos da Epístola aos 
Colossenses, cuja leitura se iniciou já no 
Domingo XV. Depois de na primeira parte 
da epístola (1, 15 – 2, 23) ter abordado o 
tema da fé em Cristo, Senhor de toda a 
Criação, São Paulo passa agora, na 
segunda parte (3,1, – 4,6), a expor uma 
série de consequências morais que tem 
para a vida do cristão o facto de este 
participar, pelo Baptismo, no domínio de 
Cristo sobre todas as coisas. 

V.1-2 «Aspirai às coisas do alto… 

afeiçoai-vos…». Este apelo corresponde 
ao incitamento que, na Santa Missa, a Igreja 
sempre nos repete: Corações ao alto!  

V.3-4 «Vós morrestes». Cf. Rom 6.      
A nossa união a Cristo pressupõe a morte 
para o pecado, que não pode reinar mais 
em nós. Com Cristo morto pelos nossos 
pecados, morremos para o pecado; com 
Cristo ressuscitado, vivamos vida de 
ressuscitados! É a vida da graça, uma vida 
toda interior, «escondida» no centro da 
alma, vida que ninguém pode arrebatar, 
vida que é toda feita de presença de Deus e 
de visão sobrenatural, levando-nos a 
santificar todos os afazeres diários, 
trabalhando com os pés bem firmes na 
terra, mas o coração e o olhar fixos no Céu.  

V.9-10 «Vos despojastes do homem 
velho… vos revestistes do homem 

novo... à imagem do seu Criador». É o 
homem santificado pela acção redentora de 
Cristo, dotado duma nova vida, que é a vida 
sobrenatural, a vida da graça, na qual deve 
ir progredindo sempre: «se vai renovando» 
(v.10). De facto, pela graça, o homem torna-
se «uma nova criatura» (Gal 6, 15), recriado 
– como na criação inicial – «à imagem de 
Deus» (cf. Gn 1, 27). A Redenção não é 
pois algo meramente extrínseco, mas algo 
que nos transforma interiormente: a graça 
faz-nos «filhos de Deus» (cf. Jo 1, 12; 1 Jo 
3, 1-2; Rom 8, 14-15.29) e «participantes da 
própria natureza divina» (2 Pe 1, 4). Mas 
este ideal tão elevado só se pode 
concretizar pela mortificação – «fazendo 
morrer o que em vós é terreno» (v. 5) –, isto 
é, com o domínio das paixões desordena-
das que há dentro de nós. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Lc 5, 3) 
 
 

Monição:  
 

A Palavra de Jesus Cristo que o Evangelho nos 
transmite dissipa as trevas e sombras que nos levariam 
a enganos e enche-nos de alegria e confiança. 

 
 

Manifestemos estes sentimentos e o desejo de 
pormos em prática os ensinamentos do Divino Mestre, 
cantando aleluia. 

 

Refrão:    Aleluia, Aleluia! 

 
Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Lc 12, 13-21) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 13alguém, do meio da multidão, 
disse a Jesus: «Mestre, diz a meu irmão que reparta a 
herança comigo». 14Jesus respondeu-lhe: «Amigo, 
quem Me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas?» 
15Depois disse aos presentes: «Vede bem, guardai-vos 
de toda a avareza: a vida de uma pessoa não depende 
da abundância dos seus bens». 16E disse-lhes esta 
parábola: «O campo dum homem rico tinha produzido 
excelente colheita. Ele pensou consigo: 17‘Que hei-de 
fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? 
18Vou fazer assim: Deitarei abaixo os meus celeiros 
para construir outros maiores, onde guardarei todo o 
meu trigo e os meus bens. 19Então poderei dizer a mim 
mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito 
para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te’. 
20Mas Deus respondeu-lhe: ‘Insensato! Esta noite terás 
de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem 
será?’ 21Assim acontece a quem acumula para si, em 
vez de se tornar rico aos olhos de Deus». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Era costume recorrer à arbitragem de 
um rabino para decidir em questões de 
partilhas de bens, como esta a que se refere 
o texto evangélico. Então porque é que 
Jesus se nega terminantemente a prestar 
ajuda a um homem que lhe pede socorro, 
talvez até vítima da injustiça? Não basta 
dizer que o homem tinha já o suficiente para 
viver e, por isso, Jesus não quereria ajudá-    
-lo a alimentar a cobiça que o dominaria      
(v. 15).  

A atitude de Jesus revela a natureza da 
sua missão e torna-se paradigmática: a 
missão de Jesus é uma missão salvadora, 
que não tem como objectivo de resolver 
tecnicamente os diversos problemas 
temporais dos homens; limita-se a apontar 
claramente os princípios superiores de 
ordem moral que, ao serem assumidos 
responsavelmente, conduzem com eficácia 
ao bem integral do homem.  

Este indivíduo recorreu a Jesus como 
juiz de partilhas; Jesus apresenta-se como o 
Mestre da Verdade que salva, libertando o 
homem de cair nas malhas da ambição, do 
egoísmo e do pecado; assim Ele aponta 
critérios do mais elementar bom senso 
humano – «a vida de uma pessoa não 
depende da abundância dos seus bens» (v. 
15) –  assim como critérios do mais elevado 
sentido sobrenatural da fé  –  «tornar-se rico  
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aos olhos de Deus» (v. 21), «dando os bens 
em esmola» (v. 33).  

V.16-20 A parábola do rico insensato 
põe a nu a loucura do homem que vive de 
cálculos para gozar esta vida, esquecendo 
que esta não lhe pertence e lhe pode ser 
tirada repentinamente. Vem bem a propósito 
o que diz São Paulo na 2ª Leitura: 
«Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da 
terra». 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Por todos os bispos, presbíteros e diáconos, 

e pelos que exercem algum ministério na Igreja,  
para que emitem a Cristo que se fez servo, 
oremos irmãos 

  
2 –  Pelos homens do trabalho e da ciência, 
       para que descubram que sem Deus tudo é vaidade 

e nada vale os cuidados e as fadigas, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Por todos aqueles que possuem bens, 

para que não prendam a eles o coração, 
mas se tornem ricos aos olhos de Deus, 
oremos, irmãos. 
 

4 –  Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem      
       novo, 

para que façam morrer em si tudo o que é velho, 
e aspirem sempre às coisas do alto, 
oremos, irmãos. 
 

5 –  Pela nossa comunidade e por esta assembleia, 
para que sejamos abertos e acolhedores 
para com todos os homens, 
sem distinção de raça, nacionalidade ou religião,       
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 01 – S. Afonso Maria de Ligório (Bispo         

                e Doutor da Igreja); 

Dia 02 – S. Eusébio de Vercelas (Bispo) e            
             S.Pedro Juliano Eymard (Presbítero)  

Dia 04 – S. João Maria Vianney (Presbítero); 
Dia 05 –  Dedicação da Basílica de Santa       
             Maria Maior. 
Dia 06 – Transfiguração do Senhor. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de São Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Leão III” 

(795 – 816) 
 

Roma viu-o nascer e morrer. Os 
palácios do Vaticano ajudaram-no a crescer, 
pressagiando aquele que viria a ser o seu 
grande destino: ocupar o Trono de São 
Pedro. Leão III era de origem modesta, mas 
recebeu uma educação esmerada, tendo 
mostrado,  desde muito cedo,  uma especial  
 
 
 
 

 
 

nos olhos”.  
Além disso, a linguagem é bem 

diferente: em Mateus, Jesus fala na terceira 
pessoa (“Felizes os pobres, porque deles é 
o Reino do Céu…”), e em Lucas, Jesus fala 
na segunda pessoa, interpelando em jeito 
profético (“Felizes vós, os pobres, porque 
vosso é o Reino de Deus…”). 

Neste evangelho de Lucas, Jesus não é 
nunca um Messias distante. É o profeta que, 
olhos nos olhos com as multidões que o 
perseguiam, convida todos os de coração 
disponível a passar da exterioridade à 
intimidade, os interpela a abrirem as portas 
para que ele possa “entrar em sua casa e 
sentar-se à mesa com eles” como fonte de 
recriação e Vida Nova e os conduza às 
portas universalmente abertas da Casa do 
Pai, onde o Banquete e a Festa do Seu 
Amor são em Plenitude! 
____________________________________________ 

Eesperado beijo... 
 

É cheio de significado o relato de uma 
senhora: foi a um hospital de crianças e 
levou guloseimas e brinquedos. Ia passando 
de uma cama a outra, deixando nas mãos 
de cada criança doente o presente que lhes 
levava. Mas uma menina doente não quis 
receber nada e o seu rostozinho estava 
muito triste. A senhora perguntou-lhe 
porque é que não queria receber nem o 
brinquedo nem os doces. A menina 
respondeu que não era disso que estava à 
espera. A senhora perguntou-lhe então o 
que esperava, o que desejava, e a menina 
replicou: “Estou à espera de alguém que me 
dê um beijo”. 

Podes dizer que é uma infantilidade, 
mas há muitas pessoas que dentro de si 
têm uma criança que facilmente acorda e 
que não pára de chorar até lhe ser dado o 
que precisa. Por que é que não pensas em 
descobrir a criança que há em cada um e 
em dar-lhe um pouco de afecto, um pouco 
mais de bondade, um sorriso, uma 
companhia para pelo menos meia-hora de 
conversa?  

O mundo morre por falta de afecto, por 
frio de coração porque precisa de alguém 
disposto a «perder tempo» a escutá-lo. 

______________________________ 

“Os mandamentos resumem-se nestas 
palavras: «Amarás ao próximo como a ti 
mesmo» (...) A caridade é o pleno 
cumprimento da lei” (Rm 13,9.10; cfr. 1 Jo 
4,20).  

Isto revela-se como sendo da maior 
importância, hoje que os homens se tornam 
cada dia mais dependentes uns dos outros 

e o mundo se unifica cada vez mais (GS,24) 

vocação para as ciências e as letras.  
Ainda jovem, exerceu o ofício de 

“vestararius” (pessoa responsável pelas 
roupas e pelos objectos preciosos) da 
basílica de Latrão. Filho de Azúpio, São 
Leão III começou por ser monge beneditino, 
diácono e, depois, cardeal de Santa 
Susana. Foi eleito Papa no dia da morte do 
seu antecessor, Adriano I. Contudo, a sua 
eleição foi pouco pacífica, provocando 
conflitos e desordens entre o clero e a 
nobreza. 

Ocupou o trono de São Pedro um dia 
depois, a 27 de Dezembro de 795. Nesse 
mesmo dia enviou uma carta a Carlos 
Magno, na qual o informava de que havia 
sido eleito Papa e lhe endereçava as 
chaves de São Pedro e o estandarte da 
cidade de Roma. De Carlos Magno recebeu, 
em troca, uma parte do tesouro saqueado 
pelo soberano aos ávares, na Hungria. 

                                   (continua no Jornal 406 ...) 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

43  –  Jesus no Evangelho de Lucas 
 

(... continuação) 

 
O texto mais claro e duro nesta 

condenação profética de Jesus ao 
farisaísmo e à opressão das pessoas em 
nome de uma lei que os líderes diziam ser 
de Deus, está no capítulo 11 do evangelho 
(Lc 11, 37-53). É também para mostrar 
Jesus como profeta que Lucas o faz sempre 
caminhar em direcção a Jerusalém, como 
que provocando a própria morte, e dizendo 
de si próprio “que não se admite que um 
profeta morra fora de Jerusalém!” (Lc 13, 
33-34). 

Além disso, enquanto Mateus coloca 
Jesus a proclamar o Sermão da Montanha, 
que abre com as Bem-Aventuranças, depois 
de “ter subido a um monte, e depois de se 
ter sentado” (Mt 5, 1) apresentando-o como 
Mestre e legislador, novo Moisés prestes a 
proclamar a nova e definitiva Lei, utilizando 
para isso os mesmos sinais que estavam já 
na narração do Monte Sinai da Antiga 
Aliança, Lucas coloca Jesus a proclamá-lo 
depois de “ter descido do monte onde 
estivera em oração e elegera os Doze, e 
num sítio plano” (Lc 6, 17), não já como 
legislador, mas em atitude profética,  “olhos  
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