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em panos e recostado numa manjedoura” 
(Lc 2, 7), situação que o evangelho de 
Mateus não narra, dizendo que Jesus 
nasceu numa “casa” (Mt 2, 11).  

Também a visita e adoração dos 
pastores ao menino é própria de Lucas, 
bem como o coro dos anjos em torno da 
manjedoura. 

Se a figura na qual se inspirou Mateus 
foi Moisés, já Lucas constrói o seu midrash 
apoiando-se na outra grande personagem 
do povo bíblico: David.  

As palavras da anunciação a Maria      
(Lc 1, 32-35) estão decalcadas da promessa 
de Deus a David, nascente da esperança 
messiânica (2Sm 7, 12-14), dizendo deste 
modo que o que foi prometido a David 
realiza-se plenamente na vida do menino 
que está para nascer. É também a esta luz 
de David que Lucas vinca a importância do 
nascimento em “Belém, cidade de David” 
(Lc 2, 4), a ascendência davídica de José 
(Lc 1, 27) e a relação de Jesus com João 
Baptista.  

Ao colocar em paralelo Jesus com 
David, Lucas coloca João Baptista em 
paralelo com o profeta Samuel. Assim como 
Samuel foi o profeta que ungiu David      
(1Sm 16, 1-13), também João irá ser o 
profeta que ungirá o “novo David”, Jesus de 
Nazaré, no rio Jordão (Lc 3, 21-22). Por 
isso, o nascimento de João também está 
narrado sob a forma de midrash, à luz da 
história do profeta Samuel: Ana, mãe de 
Samuel, era estéril (1Sm 1, 5); Isabel, mãe 
de João, era estéril (Lc 1, 7). Ana pedia a 
Deus um filho, e Deus atendeu o seu pedido 
(1Sm 1, 10-12); também João é um filho 
pedido a Deus como dom da sua bondade 
(Lc 1, 13). Ao nascer, ambos estão ligados 
ao Templo do Senhor: Samuel porque foi 
para lá para ser sacerdote (1Sm 1, 22) e 
João porque era filho do sacerdote Zacarias 
(Lc 1, 8-9).  

Ambos são consagrados pelo Senhor, 
Samuel  no  cumprimento  da  promessa de  

 

Ana de o “consagrar ao serviço do Senhor” 
(1Sm 1, 11), e João é logo anunciado como 
consagrado, “cheio do Espírito Santo desde 
o ventre materno” (Lc 1, 15) pelo anjo que 
falou a Zacarias.  

Ao nascer, ambos são celebrados com 
um hino de louvor e acção de graças (1Sm 
2, 1-10; Lc 1, 67-79). Depois, como já 
vimos, Samuel ungirá David, e João ungirá 
Jesus. 

É todo este fundo davídico que está por 
trás do evangelho da infância de Jesus 
escrito por Lucas, que é acentuado ainda 
pela presença dos anjos na manjedoura do 
recém-nascido. A missão dos anjos ( = a 
mensageiros) na bíblia é quase sempre 
comunicar o significado mais profundo e 
porventura escondido da realidade na qual 
se fazem presentes. É exactamente esse o 
alcance da missão dos anjos no 
acontecimento do nascimento de Jesus: 
“Anuncio-vos uma grande alegria, que o 
será para todo o povo. Hoje, na cidade de 
David, nasceu-vos um Salvador, que é o 
Messias Senhor!” (Lc 1, 10-11). 
____________________________________________ 

Cruz do discípulo 
 

Fica mais sobrecarregado aquele que 
julga fugir à cruz com a vida de ilusórias 
facilidades em comportamentos egoístas e 
violências, muitas vezes contra vidas 
inocentes, os próprios filhos abandonados 
num matrimónio falhado. Quantos cristãos 
sem modelos, arrastam o peso tremendo do 
remorso, a psicose do mal estar, o sem 
sentido da vida, o drama da exclusão social 
porque esqueceram os desígnios de Deus e 
rejeitaram a cruz. O nosso ideal é Cristo. As 
suas exigências são favores, o seu 
seguimento é a felicidade. Ele é o caminho. 

Sem conselho, sem família, sem cruz – 
a cruz de Cristo que redime e salva – o 
homem entregue aos seus caprichos e 
paixões   mais   degradantes   torna-se   um  
 
 

 

criminoso, pedra de escândalo e agente 
destruidor da felicidade que todos procuram. 

Queres ser feliz? Contempla os 
desígnios de Deus, renova os desejos mais 
íntimos do coração, segue Jesus. 
____________________________________________ 

De Parabéns 
 

De parabéns, pelo seu aniversário 
natalício, estão esta semana, os seguintes 
Leitores: 

Fernanda Costa, da Paróquia de 
Carvalhosa, hoje, Domingo, dia 4 de 
Setembro; 

Ricardo Brito, da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira, também hoje, 
Domingo, dia 4 de Setembro; 

Júlia Machado, igualmente da Paróquia 
de Sanfins, amanhã, Segunda-feira, dia 5 
de Setembro. 

À Fernanda, à Júlia e ao Ricardo, o 
Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Se sentires um vazio dentro de ti, não 
procures enchê-lo com divertimentos força-
dos.  

Fica atenta, sobretudo, ao que há de 
mais sagrado na tua alma, deixando que 
Deus te ajude a descobrir os anseios não 
realizados do teu coração. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Humor 

 

Uma barata mexe-se frenéticamente no 
chão. 

Uma amiga olha para ela e pergunta: 
– Estás a dançar Rap? 
– Não, idiota, é insecticida. 

 
 

XXIII Dom. Comum 
 

A cada Domingo, vamos participar, que 
não apenas assistir, à Santa Missa, renova-
ção incruenta do sacrifício de Cristo no 
Calvário. Nada, porém, na vida do Senhor é 
alheio à redenção: nem o tempo da Sua 
morte, nem o tempo do Seu nascimento, 
nem o tempo decorrido entre a incarnação e 
a crucifixão. Cristo salvou-nos no amor e 
pelo amor. Esta foi a grande realidade de 
vida na sua vida toda: o amor é que venceu 
a morte, a sua própria morte. 

Os homens são muito inclinados em 
criar ídolos que vão de encontro aos seus 
interesses. Mas é um engano. Ao contrário, 
o que importa é descobrir o verdadeiro 
Deus, encontrar princípios e orientações 
que salvam, assentar a vida em fundamen-
tos sólidos e submeter a própria opinião à 
vontade de Deus.  

Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é 
capaz de dar a felicidade. Quando Ele no 
momento da Ascensão mandou «fazer 
discípulos», também se referia a cada um 
de nós. Não estamos a fazer um favor nem 
a Deus nem à Igreja. Estamos a assumir o 
dom, uma honra que Deus nos concede.  

Saibamos ser dignos desse dom.  
____________________________________________ 

Introdução 
 

É famoso o dito de um padre do deserto: 
«Virá o tempo em que os homens enlou-
quecerão. E ao ver um que não é louco, 
lançar-se-ão contra ele, dizendo: "Tu és 
louco!", devido a não ser semelhante a 
eles.» 

Paulo passou por esta experiência: 
«Enquanto os judeus pedem sinais e os 
gregos andam em busca da sabedoria, nós 
pregamos um Messias Crucificado, escân-
dalo para os judeus e loucura para os 
gentios» (I  Cor 1, 22-23) 5 f }tfo4ot       /-£rt$ M  

Onde  está,  então,  a  verdadeira Sabe-
doria? 

A lógica da cruz não é a do mundo e o 
homem nasce e cresce assimilando a lógica 
do mundo.  Quando lhe é anunciada a «lou- 
 
 
 

 

 

cura da cruz» é normal, e até mesmo 
salutar (saudável) que hesite, que seja 
tomado por dúvidas e perplexidades e que – 
como explica o Evangelho de hoje – se 
sente a reflectir sobre a escolha a fazer. 

Nós procuramos a vida, não a morte, 
queremos evitar o que nos faz sofrer e a 
cruz não evoca (lembra), infelizmente, a 
ideia de salvação. 

Certas formas de mortificação, de 
penitência e de práticas ascéticas (eremitas, 
ascetas) não prestaram um bom serviço à 
compreensão do convite feito por Jesus a 
“pegar na cruz”. 

O cristão não aspira à dor (nem mesmo 

Jesus a procurou), mas aspira, sim, ao amor. 

Todavia, quando o amor é levado até ao 
extremo (Jo 13, 1), chega, vai até ao dom 
da vida. Por isso é que a cruz, de “sinal de 
morte”, se tornou “símbolo de vida”. 

Até ao fim do III século, os símbolos do 
cristianismo eram a âncora, o pescador e o 
peixe. Nunca a cruz! Será a partir do IV 
século, com a célebre descoberta do 
instrumento do suplício de Jesus por parte 
de Santa Helena (mãe do Imperador 
Constantino), que a cruz se irá tornar 
símbolo de vitória, não sobre os inimigos de 
Constantino em Ponte Milvio (junto às 
Muralhas de Roma), mas sobre a morte, e 
sobre tudo aquilo que faz morrer. 

Assim, a Cruz, uma ignomínia (desonra 
vergonhosa), tornou-se sinal de Glória! 

– Dá-nos, ó Deus, a sabedoria do 
coração para perceber isto…  

____________________________________________ 

1.ª Leitura (Sb 9, 13-19) 

 

Monição:  
 
O livro da Sabedoria vem dar-nos a lição mais 

ampla que pode ser oferecida. A sabedoria de 
conhecer a Deus, a sua vontade e a seguir. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

13Qual o homem que pode conhecer os desígnios 
de Deus? Quem pode sondar as intenções do Senhor? 
14Os pensamentos dos mortais são mesquinhos e inse- 

guras as nossas reflexões, 15porque o corpo corruptível 
deprime a alma e a morada terrestre oprime o espírito 
que pensa. 16Mal podemos compreender o que está 
sobre a terra e com dificuldade encontramos o que 
temos ao alcance da mão. Quem poderá então 
descobrir o que há nos céus? 17Quem poderá 
conhecer, Senhor, os vossos desígnios, se Vós não lhe 
dais a sabedoria e não lhe enviais o vosso espírito 
santo? 18Deste modo foi corrigido o procedimento dos 
que estão na terra, os homens aprenderam as coisas 
que Vos agradam e pela sabedoria foram salvos. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Comentários: 

 
A leitura é o final da 2ª parte do livro da 

Sabedoria (cap. 6 – 9), em que se põe na 
boca de Salomão, protótipo do homem 
sábio, o elogio da sabedoria, terminando 
com uma longa oração (todo o cap. 9), de 
que lemos aqui os últimos versículos. A 
Vulgata latina dividiu o último versículo, o 
18, em dois (18 e 19).  

V.13-16 «Qual o homem que pode 
conhecer…?» O homem, entregue só às 
forças da sua própria razão, não pode 
descortinar os desígnios inescrutáveis de 
Deus, pois o seu espírito está prisioneiro da 
matéria, na linguagem da antropologia 
filosófica grega aqui adoptada: o corpo 
concebido como a morada terrestre do 
espírito (v. 15).  

V,17-18 «A sabedoria, o santo 

espírito» é um dom divino para se poder 
pensar e proceder segundo o pensamento e 
a vontade de Deus. A história da salvação 
documenta o bem que é ser guiado pela 
sabedoria divina e o mal que é viver privado 
dela (cf. capítulos finais do livro da 
Sabedoria: 10 – 19).  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

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

 
Monição:  

 
O salmista proclama a infinita e permanente 

protecção de Deus e uma grande confiança no Senhor 
 

Refrão:  
 

Senhor, tendes sido o nosso refúgio 
através das gerações. 
 

 

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  04 de Setembro   –  XXIII Domingo do Tempo Comum (Ano C) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Fernanda Costa - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  João Miguel - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  

Avisos Luís Miguel - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  Carla Sousa - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  

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

1.ª Leitura Alexandra Brito Lurdes Neto Cristina Ferreira Glória Neto Paula Carvalho Marta Pinh.º Grupo Sofia Santos 

2.ª Leitura Rui Cardoso Joana Gomes Fernando Neto Justina Carn.º Luís Carlos Lúcia Gomes de Beatriz Nunes 

Oraç.  Fiéis Luís Gomes Ana Isabel Marta Moura Pedro Sousa Glória Martins Rosa Armanda Jovens Isilda Santos 

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

Suplente Martinho Matos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Filomena Mendes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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, 
à 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  (Flm 9b-10.12-17) 

 

Monição:  
 

O amor terno por um discípulo apela á 
generosidade. É de corações grandes e generosos que 
o mundo precisa. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo a 
Filémon 
 

Caríssimo: 9bEu, Paulo, prisioneiro por amor de 
Cristo Jesus, 10rogo-te por este meu filho, Onésimo, 
que eu gerei na prisão. 12Mando-o de volta para ti, 
como se fosse o meu próprio coração. 13Quisera 
conservá-lo junto de mim, para que me servisse, em 
teu lugar, enquanto estou preso por causa do 
Evangelho. 14Mas, sem o teu consentimento, nada quis 
fazer, para que a tua boa acção não parecesse 
forçada, mas feita de livre vontade. 15Talvez ele se 
tenha afastado de ti durante algum tempo, a fim de o 
recuperares para sempre, 16não já como escravo, mas 
muito melhor do que escravo: como irmão muito 
querido. É isto que ele é para mim e muito mais para ti, 
não só pela natureza, mas também aos olhos do 
Senhor. 17Se me consideras teu amigo, recebe-o como 
a mim próprio. 

 

Palavra do Senhor, 
 

Comentário: 
 

V.9 A tradução portuguesa suprimiu o 
adjectivo «velho», com que Paulo se 
classifica. Trata-se de uma velhice relativa, 
pois uns 25 anos antes, quando do martírio 
de Estêvão, é chamado «jovem» (Act 7, 58). 
Agora, no seu primeiro cativeiro romano 
(60-62), São Paulo deveria ter entre 50 e 60 
anos de idade. 

V.10 Onésimo, um escravo fugitivo de 
Filémon, cristão abastado de Colossos, a 
quem São Paulo baptizou em Roma durante 
o cativeiro em regime de «custódia líbera», 
isto é, à solta, mas sempre vigiado por um 
soldado que se revezava trazendo o seu 
braço direito atado ao braço esquerdo dele. 
É por isso que é chamado  «este meu filho  

 

que gerei na prisão». Onésimo em grego 
significa proveitoso, útil; São Paulo brinca 
com um trocadilho (no v. 11 que não 
aparece na leitura): «ele outrora foi inútil 
para ti (porque fugitivo), mas agora é útil 
para ti e para mim». Toda a carta está 
repassada da fina sensibilidade do coração 
de Paulo e onde não falta até o bom humor. 

V.17-17 «A fim de o recuperares para 
sempre, não já como escravo, mas... 

como irmão muito querido». São Paulo 
envia a Filémon o escravo fugitivo, tornado 
agora um irmão, não só pela sua condição 
de homem – pela natureza – mas também 
pelo Baptismo – aos olhos do Senhor. Não 
é para ninguém estranhar que São Paulo 
tenha transigido com a estrutura social da 
escravatura, remetendo um escravo fugitivo 
ao seu dono, embora com um cartão de 
recomendação. Abolir de chofre esta 
instituição era impossível e o objectivo da 
missão apostólica não era a revolução 
social, mas pôr no coração de todos os 
homens a doutrina e o amor de Cristo, que, 
quando vividos, são o fermento de 
renovação da própria sociedade e das suas 
estruturas.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Salmo 118 ‘119’, 135) 
 

Monição:  
 

A caridade manifesta-se no apostolado e o 
caminho para a praticar é indicado pelo Senhor, nosso 
Deus. 

 

Refrão:  Aleluia, Aleluia! 
 

Fazei brilhar sobre mim, Senhor, a luz do vosso rosto 
e ensinai-me os vossos mandamentos. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 14, 25-33) 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 25seguia Jesus uma grande 
multidão. Jesus voltou-Se e disse-lhes: 26«Se alguém 
vem ter comigo, sem Me preferir ao pai, à mãe, à 
esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria 
vida, não pode ser meu discípulo. 27Quem não toma a 
sua cruz para Me seguir, não pode ser meu discípulo. 
28Quem de vós, que, desejando construir uma torre, 
não se senta primeiro a calcular a despesa, para ver se 
tem com que terminá-la? 29Não suceda que, depois de 
assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir 
e todos os que olharem comecem a fazer troça, 
dizendo: 30‘Esse homem começou a edificar, mas não 
foi capaz de concluir’. 31E qual é o rei que parte para a 
guerra contra outro rei e não se senta primeiro a 
considerar se é capaz de se opor, com dez mil 
soldados, àquele que vem contra ele com vinte mil? 
32Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe 
uma delegação a pedir as condições de paz. 33Assim, 
quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, 
não pode ser meu discípulo». 
 

Palavra da Salvação. 

Comentário: 
 

V.26.27.33 «Não pode ser meu 

discípulo». As exigências de Jesus são-nos 
aqui propostas sem rodeios e em toda a sua 
crueza e vigor. São Lucas é o evangelista 
que mais acentua não só a bondade de 
Cristo, mas também as suas exigências.  

V.26 «Sem me preferir ao pai...» Esta 
tradução pretende evitar o chocante 
idiotismo hebraico, «odiar o pai…», que, 
mais do que uma força da expressão, é uma 
forma expressiva, muito ao estilo de Jesus, 
para chamar a atenção para algo muito 
importante, de modo a que o ensino fique 
bem gravado para sempre na memória dos 
ouvintes. É que seguir a Jesus como seu 
discípulo não admite meias tintas, 
concessões ou contemporizações de 
qualquer espécie: Jesus exige um amor 
acima de tudo, que só Deus pode exigir. 
Aqui «odiar» poderia traduzir-se por «estar 
disposto a renunciar ao amor»; Jesus não 
revoga o 4º mandamento da Lei de Deus, 
mas situa-o na justa escala de valores, 
como se lê em Mt 10, 37: «quem ama o pai 
ou a mãe mais do que a Mim não é digno de 
Mim». Numa palavra, para seguir a Jesus é 
preciso estar disposto a sacrificar os afectos 
humanos mais nobres.  

V.28-32 Estas duas parábolas 
demonstram graficamente que seguir a 
Jesus sem abraçar a sua cruz é afadigar-se 
a trabalhar para um saco roto: é deitar a 
perder tudo o que uma pessoa se propôs 
com o seguimento de Cristo.  

V.33 «Renunciar a todos os seus 
bens». A radicalidade do seguimento de 
Cristo tem consequências também no que 
diz respeito aos bens deste mundo, exige o 
desprendimento deles. Seguir a Jesus é 
dizer não à mediocridade, a aurea 
mediocritas dos romanos, exaltada pelo 
poeta Horácio. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

  
1 – Pela santa Igreja católica e por todos os seus filhos, 
      pelos que procuram a Cristo noutras comunidades 
      e por todos os homens sinceros que ainda O não         
      conhecem, 
      oremos, irmãos. 
 
2 –  Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão, 

pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza e     
castidade 
e pelos que tomam a sua cruz e O seguem, 
oremos, irmãos. 

 
3 –  Pelos homens preocupados com a justiça, 

pelos que se consagram à investigação da   
verdade 
e pelos que têm de fazer escolhas decisivas, 
oremos, irmãos. 
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4 –  Pelos que vivem sobrecarregados de trabalho, 
pelos que procuram um amigo que os acolha 
e pelos casais cristãos em dificuldade,  
oremos irmãos. 

 
5 –  Pelos que, entre nós, estão mais tristes, 

por nós próprios e pelas nossas famílias 
e pelos que mais precisam da nossa oração, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 08 – Natividade da Virgem  
               Santa Maria; 

Dia 09 – São Pedro Claver (Presbítero); 

____________________________________________ 

Desígnios de Deus 
 

Desígnios de bem estar, de paz e de 
liberdade. Projectos de defesa de cada vida 
humana, de justiça e acção permanente 
contra a opressão e a mentira. 

Seguir Jesus é acolher a mensagem 
que tem origem no próprio Deus, na sua 
bondade e sabedoria, viver e procurar dar 
testemunho de quanto Ele disse de Si: 
«caminho, verdade e vida». A crise do ruído 
que impede seguir aquele programa pode 
vencer-se ao criar espaços de silêncio para 
a contemplação e escuta, com a decisão 
generosa de fugir a caprichos e 
comodismos, e tomar a cruz do discípulo. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Setembro, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Para que cada um contribua para o 
bem comum e para a edificação de uma 
sociedade que ponha no seu centro a 
pessoa humana. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Para que os cristãos, participando nos 
Sacramentos e meditando a Sagrada 
Escritura, se tornem cada vez mais 
conscientes da sua missão evangelizadora. 
____________________________________________ 

Seguir Jesus 
 

Se Jesus é Verdade e Vida, Ele também 
é Luz que ajuda a vencer a confusão e a 
indiferença de muitos baptizados que têm 
medo de Jesus, ou receiam as suas 
exigências, ignorando que a exigência de 
Cristo é a fonte da maior libertação e do 
maior encanto. O nosso encontro vivo com 
Nosso Senhor,  a que a celebração eucarís- 

 
 
 

 

sepultado no átrio da Igreja de São Pedro. 
Este que foi o primeiro Papa a usar a tiara, 
tendo sido depois seguido pelos seus 
sucessores, foi canonizado em 1630, por 
Urbano VIII. 
____________________________________________ 

Coração desprendido 
 

Um coração desprendido é um coração 
comprometido com o Senhor para a 
renovação da vida pessoal e comunitária. 
Muitos que têm responsabilidade na 
direcção e no bem estar da sociedade civil 
dos tempos de hoje, são homens e 
mulheres que, presentes no coração do 
mundo, não podem esquecer os desígnios 
divinos. 

Esta é a dimensão profética dos leigos 
em todos os estádios da sua relação com a 
Igreja, não um clube à parte, mas 
plenamente inseridos na sociedade donde 
emergem. O Concílio (LG 31) recorda o 
papel dos leigos quando lhes recomenda 
«procurar o sinal de Deus, tratando das 
coisas temporais e orientando-as em 
conformidade com Deus». 

Este pensamento vem lembrar-nos as 
contradições com que deparamos quando 
se fazem leis ou tomam decisões que 
esquecem os desígnios de Deus na unidade 
fundamental da família constituída pelo 
matrimónio cristão, quando se divulgam 
sem qualquer recato perversões morais e 
escândalos e se esquece o direito á vida, ao 
bom nome, e se publicita gratuitamente a 
desordem e os comportamentos incoerentes 
do ser humano.  

Um coração desprendido é um coração 
comprometido com o Senhor para a 
renovação da vida pessoal e comunitária. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

Jesus nos Evangelhos 
 

45  –  Evangelhos da infância de Jesus 
 
(continuação...) 

 
No evangelho de Lucas a personagem 

mais activa é Maria, sendo ela a 
interlocutora do anjo da anunciação. São 
próprias deste evangelho algumas imagens 
mais populares relacionadas ao nascimento 
de  Jesus,  como  sejam  “o menino envolto 

tica dá forma, é motivo de alegria, de 
transfiguração, de novo entusiasmo por 
encontrar o tesouro que é Ele mesmo, a 
nossa riqueza. 

A coragem do cristão é um sinal de 
força e de vida e promessa de recompensa 
muito maior do que os sacrifícios exigidos. 
Sentir-se chamado a seguir Jesus é uma 
graça que nenhum baptizado pode 
desprezar. Mais do que isso. É o momento 
de se interrogar: e como fazê-lo? 

O bem estar que se procura não pode 
impedir a fidelidade da adesão ao Senhor 
que nos possui, para transformar a vida 
pessoal, e com ela transformar a história do 
nosso tempo. A revolução cristã não 
provoca vítimas. É a fonte da vida e da 
riqueza para todos, para a sociedade, para 
o nosso mundo. Como diz o Catecismo da 
Igreja Católica (294/299): O mundo foi 
criado para glória de Deus… a Criação 
destina-se e orienta-se para o homem, 
imagem de Deus, chamado a uma relação 
pessoal com Deus». 
____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“São Nicolau I” 

(858 – 867)  

 

(... continuação)  

 

Entre estes esforços encontra-se a ex-
comunhão do arcebispo João de Ravena, 
que tinha comportamentos que ofendiam a 
moral cristã: oprimia os habitantes, tratava 
com severidade os seus bispos diocesanos, 
exigia-lhes dinheiro e enclausurava ilegal-
mente sacerdotes. Como tal, foi julgado 
num sínodo em Roma e obrigado a informar 
sobre as nomeações de bispos e a ir uma 
vez por ano a Roma prestar contas da 
administração, acabando por ser exemplo 
da comunhão da Igreja. 

O pontificado de Nicolau I marcou ainda 
o início da tecnocracia que afirmou 
definitivamente a autoridade da Igreja de 
Roma, inteiramente expressa depois com os 
papas Gregório VII, Inocêncio III e Bonifácio 
VIII. 

Em Roma, Nicolau reconstruiu diversas 
igrejas, esforçando-se por promover a vida 
religiosa.  

Foi um Papa que se preocupou bastante 
com a questão dos mais necessitados, 
tendo inclusivamente declarado que não 
queria em Roma um só necessitado a quem 
não tivesse prestado ajuda. Como tal era 
bastante estimado por estes. 

Faleceu a 13 de Novembro de 867  e foi 
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