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(Act 8, 29; 10, 19); “Enviados pelo Espírito 
Santo, Paulo e Barnabé foram…” (Act 13, 
4); “O Espírito Santo e nós próprios 
decidimos que…” (Act 15, 28); “Paulo e 
Silas tentaram dirigir-se à Bitínia, mas o 
Espírito de Jesus não lho permitiu…” (Act 
16, 7). 
                                                (continua...) 

____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Dimas, o bom ladrão 

Segundo o evangelho apócrifo «Actas 
de Pilatos», também denominado «Evange-
lho de Nicodemos», o bom ladrão chamava-
-se Dimas e foi crucificado à direita de 
Jesus. Gestas, o mau ladrão, à esquerda. 
Por este motivo alguns quadros da 
crucifixão mostram Jesus com a cabeça 
inclinada para para o lado direito. 

Dimas, o bom ladrão era originaria-
mente da Galileia e possuía uma pousada. 
Roubava os ricos, mas favorecia e ajudava 
os pobres. Ainda que fosse ladrão, parecia-   
-se com Tobias, pois cumpria com a obra de 
misericórdia de dar sepultura aos mortos. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

Evita o luxo supérfulo. Tudo o que 
sobrecarrega o ambiente, atrapalha a vida. 
Sê sóbrio e natural. Olha que o artificialismo 
distorce e causa fadigas inúteis. Já pelo 
contrário, a sobriedade repousa o espírito e 
o corpo.  

Por isso, sê sóbrio e natural em tudo, 
desde a tua pessoa, passando pelo teu 
vestuário, até ao mobiliário da tua casa. 
Porque quem pouco tem é que procura 
mostrar mais do que possui. 
____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

 
 
 

 

Missa com crianças (8) 
 

As crianças têm dificuldade em estar 
quietas durante muito tempo. Uma 
procissão, uma mudança de lugar, adoção 
de atitudes e gestos comunitários ajudam a 
superar esta dificuldade. 

 

 (Secretariado Diocesano de Litúrgia) 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Igreja) 
 

Porque a Igreja foi, é e será perseguida. 
 

(Homilia do Sr. Cardeal Jorge Mario Bergoglio, S.J. 
na abertura da Assembleia do Episcopado. 

23/04/2007) 
____________________________________________ 

Oração 
 

Senhor, neste Ano litúrgico que hoje 
termina, 

Obrigado pelas mãos que curam nos 
hospitais dos países em desenvolvimento. 

Obrigado pelos sorrisos que rompem 
barreiras de raça, cultura e religião. 

Obrigado pelos braços que abrem 
poços para regar a terra e produzir no 
deserto uma colheita abundante. 

Obrigado por aqueles que ensinam a ler 
e a escrever, comprometidos com a cultura 
que liberta. 

Obrigado por aqueles que seguem as  
Tuas pegadas, Jesus. 
____________________________________________ 

O sentido da História 
 
“Que os contra-valores não se transfor-

mem numa nova civilização, não se trans-
formem em valores”  

                                 (D. Manuel Martins) 

De Parabéns 
 

      Esta semana está de parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, o Leitor Joaquim 
Mendes, da Paróquia de Carvalhosa, hoje, 
Domingo, dia 20 de Novembro e a quem o 
Jornal do Leitor deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Escreve agora o teu próprio epitáfio e, 
depois, começa a vivê-lo. Não há melhor 
tempo que o dia de anos para pensar  sobre 
o que queres e como queres ser. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

– Pai, quando for grande quero ser 
como tu. 

– Para teres tanto sucesso como eu? 
– Não, para ter uma filha como eu. 

_______________________ 
 

– Mamã, mamã, gostas de tomates 
assados? 

– Adoro, filha. 
– Ainda bem, porque há um incêndio na 

horta. 
_______________________ 

 
O médico vira-se para a paciente e diz: 
– Tenho duas notícias para lhe dar, uma 

boa e outra má! 
– Qual é a má? 
– Vamos ter de lhe amputar as duas 

pernas. 
– Ai, meu Deus! E qual é a boa? 
– Há uma enfermeira no turno da noite 

que quer comprar os seus sapatos! 
____________________________________________ 

 

Votos de boa leitura 
 

 

 

Ano Litúrgico 
 

Com a Festa de Cristo Rei que hoje 
celebramos, termina o Ano ‘C’ Litúrgico 
2015 / 2016. 
____________________________________________ 

Nosso Senhor Jesus 

Cristo Rei do Universo 
 

Celebramos hoje Jesus Cristo como Rei 
Universal.  

A solenidade de Cristo Rei lembra-nos o 
Senhor das criaturas. O amigo dos homens 
e Senhor da história. Lembra-nos Jesus 
Cristo, imagem de Deus invisível fundador 
da Igreja, Rei dos nossos corações, Rei de 
santidade, de graça e de paz. 

Fixemos os olhos em Jesus pregado na 
Cruz. Uma cruz é o seu trono real. É a partir 
daqui, da sua morte pelos nossos pecados, 
que Jesus Cristo estabelece o seu reinado, 
um reino de paz e de reconciliação univer-
sal.  

A festa litúrgica de Cristo Rei não é 
muito antiga. O próprio calendário sofreu 
alterações na reforma do Papa Paulo VI.     
A realidade da realeza de Cristo vem do 
princípio do Cristianismo. O Anjo da 
Anunciação diria: «o seu reinado não terá 
fim». Mais antigo é o Reino de Deus. Desde 
a eternidade o Senhor nosso Deus é o Rei 
do Universo e Jesus Cristo, de igual modo, 
como Filho eterno do Pai. 

Ora, sem perder de vista esta 
perspectiva, o que hoje queremos celebrar é 
a realeza de Cristo, desde a sua incarna-
ção, a vida pública, e gloriosa. Cristo Rei na 
Igreja e no mundo. 

Eis que celebramos e adoramos Nosso 
Senhor Jesus Cristo Rei do Universo. 
____________________________________________ 

Introdução 

 

Em Roma governa o imperador Tibério 
quando, junto ao rio Jordão, aparece o 
Baptista. Aquilo que ele diz provoca 
entusiasmos, desperta expectativas, suscita  
 

 
 
 
 

 

esperanças. 
As autoridades políticas e religiosas 

preocupam-se porque consideram subversi-
va a sua mensagem. Diz: O Reino de Deus 
está próximo!  (Mt 3, 2). 
     Depois dele, Jesus começa a percorrer 
cidades e aldeias anunciando em todo o 
lado: Chegou a hora, o Reino de Deus está 
próximo!  (Mc 1, 15). Por vezes diz também: 
O  Reino de Deus já está no meio de vós 
(Lc 17, 21). 

O Reino é o centro da pregação de 
Jesus; basta pensar que no Novo 
Testamento o tema do Reino de Deus está 
presente 122 vezes, e dessas, 90 pela boca 
de Jesus. 

      Poucos anos depois da sua morte, 
encontramos os seus discípulos que, em 
todas as províncias do Império e na própria 
Roma,  anunciam  o Reino  de  Deus     (Act 
28, 31). 

      Gostaríamos que o Baptista, Jesus e os 
apóstolos nos explicassem esta expressão, 
mas nenhum deles o faz. 

Notamos, porém, que Jesus se afasta 
de quem dá à sua missão uma interpretação 
político-nacionalista (Mt 4, 8s), todavia, a 
sua mensagem contém uma inegável carga 
subversiva para as estruturas existentes na 
sociedade. É considerado perigoso pelos 
detentores do poder, tanto religioso como 
político. 
      Iniciado como uma pequena semente, o 
Reino está destinado a crescer e a tornar-se 
uma árvore (Mt 13, 31-32); tem uma força 
irresistível e provocará uma transformação 
radical do mundo e do homem. 

A realeza de Jesus é difícil de entender, 
baralhou até mesmo a cabeça de Pilatos (Jo 
18, 33-38). É demasiado diferente das deste 
mundo. Quantas vezes ao longo dos 
séculos foi equivocada! 

Cristo, o Rei, que tem por trono uma 
Cruz! 

- Venha a nós o teu Reino! 
____________________________________________ 

 

Se a virtude pode ser ensinada, é 
mais pelo exemplo que pelos 

livros. 
 

 

1.ª Leitura (2 Sam 5, 1-3 

  

Monição:  
 

A realeza terrena, símbolo da realeza divina sobre 
o povo de Israel. A aliança de um chefe terreno, 
segundo o sentido da Escritura, transfere-se para a 
Aliança divina. 
  
Leitura: 

 
Leitura do segundo Livro de Samuel 

 
1Naqueles dias, todas as tribos de Israel foram ter 

com David a Hebron e disseram-lhe: «Nós somos dos 
teus ossos e da tua carne. 2Já antes, quando Saúl era 
o nosso rei, eras tu quem dirigia as entradas e saídas 
de Israel. E o Senhor disse-te: ‘Tu apascentarás o meu 
povo de Israel, tu serás rei de Israel’». 3Todos os 
anciãos de Israel foram à presença do rei, a Hebron. O 
rei David concluiu com eles uma aliança diante do 
Senhor e eles ungiram David como rei de Israel. 
 

Palavra do Senhor. 

 
Recomendação aos Leitores: 

 
Leitor: distingue o narrador da personagem 

(as tribos de Israel), utilizando um tom de voz 
adequado a cada situação. Na voz da 
personagem há uma palavra importante “Tu” e  
deverás saber pronunciá-la. Fá-lo com arte. 
                                                                                                                                        
Comentário: 

 
Aqui David é ungido em Hebron como 

rei de Israel. Se bem que já tinha sido 
ungido perante os seus irmãos por Samuel 
(1 Sam 16), só a partir deste momento é 
que David é reconhecido como rei por todas 
as tribos; ele é a figura de Cristo, Rei de 
todos os homens. 

V.2 «Entradas e saídas» é uma 
expressão muito corrente nas Escrituras e 
que é uma rica metáfora para indicar toda a 
vida duma pessoa, o seu dia a dia, a vida 
corrente. De facto, por um lado, a vida do 
homem sobre a terra está enquadrada por 
dois momentos decisivos: uma entrada ao 
nascer e uma saída ao morrer; por outro 
lado, como as casas não eram para se viver 
nelas, toda a vida se desenrolava entre um 
sair de casa para trabalhar e um entrar para 
descansar. 
 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  20-Novembro   –  Cristo Rei  (Ano C) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Miguel    Jacinta Carneiro    

Avisos Carla Sousa    Glória Martins    

Admonição         

1.ª Leitura Filomena Mendes Nelson Costa Joana Santos Ricardo Brito Fernanda Costa Paula Meireles Lurdes Almeida Manuel Pereira 

2.ª Leitura Luís Gomes M.ª José Pinh.º Fernando Neto Isabel Matos José Meireles Assunção Matos Susana Moreira Elsa Ferreira 

Oraç.  Fiéis Ermelinda Pinh.º Gonçalo Lopes (Catequese) Eulália Gonç. Joaquim Mendes Mónica Gonç. Sónia Ribeiro Bárbara Brito 

Ação Graças         

Suplente Paula Carvalho    Luís Carlos    
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Salmo Responsorial 
Sl 121 (122), 1-2.4-5 (R. cf. 1) 

  

Monição:  
 

Este Salmo é um cântico de peregrinação, que 
exprime a alegria do peregrino ao avistar o templo do 
Senhor. Vamos também nós com alegria ao encontro 
de Jesus, o nosso Rei. 
  

Refrão: 
 
VAMOS COM ALEGRIA PARA A CASA DO SENHOR. 
  
Alegrei-me quando me disseram: 
«Vamos para a casa do Senhor». 
Detiveram-se os nossos passos 
às tuas portas, Jerusalém. 
  
Jerusalém, cidade bem edificada, 
que forma tão belo conjunto! 
Para lá sobem as tribos, 
as tribos do Senhor. 
  
Para celebrar o nome do Senhor, 
segundo o costume de Israel; 
ali estão os tribunais da justiça, 
os tribunais da casa de David. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  (Col 1, 12-20). 
 

Monição:  
 

A 2ª Leitura de hoje é um hino a Cristo, que tem 
uma supremacia absoluta sobre toda a Criação, como 
o seu Criador. Ele é também o nosso Rei porque deu a 
sua vida por nós e nos pôs em paz com Deus pelo 
Sangue da sua Cruz.  
 

Leitura: 
 

 Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Colossenses 
 

Irmãos: 12Damos graças a Deus Pai, que nos fez 
dignos de tomar parte na herança dos santos, na luz 
divina. 13Ele nos libertou do poder das trevas e nos 
transferiu para o reino do seu Filho muito amado, 14no 
qual temos a redenção, o perdão dos pecados. 15Cristo 
é a imagem de Deus invisível, o Primogénito de toda a 
criatura; 16porque n’Ele foram criadas todas as coisas 
no céu e na terra, visíveis e invisíveis, Tronos e 
Dominações, Principados e Potestades: por Ele e para 
Ele tudo foi criado. 17Ele é anterior a todas as coisas e 
n’Ele tudo subsiste. 18Ele é a cabeça da Igreja, que é o 
seu corpo. Ele é o Princípio, o Primogénito de entre os 
mortos; em tudo Ele tem o primeiro lugar. 19Aprouve a 
Deus que n’Ele residisse toda a plenitude 20e por Ele 
fossem reconciliadas consigo todas as coisas, 
estabelecendo a paz, pelo sangue da sua cruz, com 
todas as criaturas na terra e nos céus. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

A  Leitura é difícil. Trata-se de um poema 
épico. Exige uma voz vigorosa (que não quer 
dizer forte e muito menos gritada), uma 
respiração capaz e uma articulação dominada.        

As palavras do texto são tão ricas que 
surgirão na boca como seixos.  

Palavras difíceis que deves exercitar: trans- 

feriu, / redenção / invisível / Primogénito / visíveis 
e invisíveis, / Dominações, Principados e 
Potestades / subsiste / Princípio / residisse / 
reconciliadas. 
 

Comentário: 
 

O texto da nossa leitura, com um certo 
sabor de um hino a Cristo, condensa o 
ensino central desta carta do cativeiro, e é 
uma das belas e ricas sínteses da 
cristologia paulina. Em face da chamada 
«crise de Colossas», em que alguns põem 
em causa a primazia absoluta de Cristo, 
colocando-O ao nível de outros seres 
superiores e intermédios, quer da cultura 
pagã, quer da cultura judaica, São Paulo 
ensina peremptoriamente a mais completa 
supremacia de Cristo na ordem da Criação 
– v. 15-17 – e na ordem da Redenção –      
v. 18-20, em virtude da sua acção 
redentora, que reconcilia todas as coisas 
com Deus na paz. 

V.15-16 «Cristo é a imagem de Deus 

invisível». Imagem, para um semita, não é 
simplesmente a figuração duma realidade, 
de natureza distinta, mas é, antes de mais, 
a exteriorização sensível da própria 
realidade oculta e da sua mesma essência. 
Assim, é afirmada a divindade de Cristo, o 
qual nos torna visível e tangível o próprio 
Deus invisível e transcendente (cf. Jo 1, 18; 
14, 9-11; 2 Cor 4, 4; Hbr 1, 3). Cristo 
também é «o Primogénito de toda a 
criatura», no sentido da sua preeminência 
única sobre todas as criaturas, não só por 
Ele existir antes de todas, não, porém, no 
sentido ariano de primeira criatura, mas 
enquanto todas foram criadas «n’Ele», «por 
Ele» e «para Ele» (v.16). Não se diz no 
texto que Cristo seja uma criatura 
primogénita, mas o que se diz é que Ele é 
primogénito porque está acima de todas as 
criaturas, e porque «em tudo Ele tem o 
primeiro lugar» (v. 18); também Jacob era 
primogénito, embora não tivesse nascido 
primeiro que Isaú.  

V.18-20 Na ordem da Graça e da 
Redenção, também «em tudo Ele tem o 

primeiro lugar» (v. 18), pois Ele é a 
«cabeça da Igreja, que é o seu corpo», é o 
«Princípio, o Primogénito (o primeiro a 
ressuscitar) entre os mortos». Enfim, 
«aprouve a Deus que residisse n’Ele a 
plenitude», isto é, a totalidade de todos os 
tesouros da graça que Deus comunica ao 
homens depois do pecado, em ordem à 
reconciliação que Ele realiza «pelo sangue 
da sua Cruz» (v. 20). Em Col 2, 9 diz-se que 
em Cristo «habita corporalmente toda a 
plenitude da natureza divina». 

Em suma, como se exprime, em rica 
síntese, a Bíblia de Pirot, Cristo tem a 
supremacia absoluta em todos os aspectos:  
 

na ordem natural, pela criação (v. 16.17); na 
ordem da graça, como Redentor (v. 20); na 
ordem moral e mística, como Cabeça do 
Corpo Místico (v. 18a); e na ordem 
escatológica, pela sua Ressurreição (v. 
18b). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Mt 11, 9.10) 
 

Monição:  
 

Toda a mensagem tornada presente pela epístola 
só tem uma conclusão, o louvor e aclamação eterna ao 
Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo Redentor. 
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
  

Bendito O que vem em nome do Senhor! 
Bendito o reino do nosso pai David! 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 23, 35-43) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 
 35Naquele tempo, os chefes dos judeus 

zombavam de Jesus, dizendo: «Salvou os outros: 
salve-Se a Si mesmo, se é o Messias de Deus, o 
Eleito». 36Também os soldados troçavam d’Ele; 
aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, diziam: 
37«Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por 
cima d’Ele havia um letreiro: «Este é o Rei dos 
judeus». 38Entretanto, um dos malfeitores que tinham 
sido crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu o 
Messias? Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». 
40Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: «Não 
temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? 
41Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o 
castigo das nossas más acções. Mas Ele nada praticou 
de condenável». 42E acrescentou: «Jesus, lembra-Te 
de Mim, quando vieres com a tua realeza». 43Jesus 
respondeu-lhe: «Em verdade te digo: Hoje estarás 
comigo no Paraíso». 

 
 Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O paradoxo de um rei crucificado, 
sujeito ao sarcasmo mais aviltante (v. 35-
39), é o que há de mais impensável, para 
Jesus poder ser anunciado como o Messias 
Rei, não só para os judeus, mas para toda a 
Humanidade. Só se pode apresentar deste 
modo a Jesus, se Ele é mesmo Rei de 
verdade, embora seja um escândalo para os 
judeus e uma loucura para os gentios (cf. 1 
Cor 1, 23); para nós, é a salvação mais 
comovedora que Deus nos pode oferecer, é 
o Rei que nos conquista pela máxima prova 
de amor. 

Jesus, que, diante de Pilatos, já tinha 
declarado o que não é a sua realeza (cf. Jo 
18, 36), não explicando mais, porque o 
prefeito romano não se interessa pela 
verdade (cf. Jo 18, 38), abre agora o seu 
coração a um criminoso,  que,  do  meio  do  
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seu suplício, implora arrependido a 
misericórdia divina; Jesus revela-lhe que 
realeza é a sua e onde está o seu Reino: no 
«Paraíso», o Céu, onde vai entrar mesmo 
«hoje» (v. 43), sem ser preciso esperar por 
uma consumação escatológica geral do final 
dos tempos, segundo a expressão, «quando 
vieres com a tua realeza» (v. 42), própria do 
Messias, ao dar-se a ressurreição final. 
____________________________________________ 

 Oração Universal 

 
1 –   Pela santa Igreja e pelos seus pastores, 

pelos cristãos de todos os continentes e nações, 
e pelos judeus, muçulmanos e descrentes, 
oremos ao Senhor. 
 

2 –   Por todos os homens pelos quais Cristo morreu, 
por aqueles que O insultam e desprezam 
e por todos os que na cruz chamam por Ele, 
oremos ao Senhor. 
 

3 – Pelos que detêm autoridade neste mundo, 
      pelos homens que estão em guerra e passam fome 

e pelas vítimas do ódio e da violência, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –   Por aqueles que vivem longe de Deus 
e pelos que ouvem a voz de Cristo 
prometendo o perdão e o paraíso, 
oremos ao Senhor, 
 

5 –   Por nós mesmos e pelas nossas famílias, 
pelos que servem a Cristo nos mais pobres 
e pelos que já partiram para o Reino da glória, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 21 – Apresentação de Nossa Senhora 

Dia 22 – S. Cecília (Virgem e Mártir); 

Dia 23 – S. Clemente I (Papa e Mártir); 

           – S. Columbano (Abade); 
Dia 24 – SS. André Dung-Lac (Presbítero) e           
               Companheiros (Mártires); 

Dia 25 – S. Catarina Alexandrina (Virgem e        

                                                                       Mártir); 
____________________________________________ 

Os Papas 

 (de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Bento IX” 

(1032–1044/1045/1047-1048) 
 

... Continuação 
 

 Inicialmente o pontificado de Bento IX 
mostrou-se calmo e sem grandes proble-
mas, mas com o passar dos anos o seu 
cargo começou a ficar ameaçado, sobretudo 
devido à eleição de Henrique III, que não 
tolerava a independência do pontífice. 

Os Crescêncios, rivais da família de 
Bento  IX,   souberam   tirar   proveito  disso:  
 
 

 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

O Livro dos Actos dos Apóstolos 
 

47  –  O Espírito Santo Faz a Igreja 
 

 

O livro dos Actos dos Apóstolos é a 
“segunda parte” do evangelho de Lucas. É 
bem visível esta continuidade na própria 
introdução: “No meu primeiro livro, ó Teófilo, 
narrei as obras e os ensinamentos de 
Jesus, desde o princípio até ao dia em que, 
depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as 
suas instruções aos Apóstolos que 
escolhera, foi arrebatado ao Céu.” (Act 1, 1-
2; comparar com Lc 1, 1-4) 

Podemos chamar-lhe “O Evangelho do 
Espírito Santo” pelo protagonismo que 
Lucas lhe dá na formação e condução da 
Igreja nascente.  

No evangelho, Lucas narrou “os actos 
de Jesus”, movido e animado pelo Espírito 
Santo. Na sua Ressurreição, Jesus promete 
“revestir com a força do Alto” (o Espírito 
Santo) aqueles que são testemunhas   
destas coisas (missão-morte-ressurreição 
de Jesus)”  (Lc 24, 45-49; Act 1, 4-8). 

Depois, a partir do acontecimento do dia 
de Pentecostes, Lucas narra os “actos dos 
Apóstolos”, movidos e animados pelo 
mesmo Espírito Santo de Jesus, agora 
ressuscitado e glorificado em Deus (Act 2, 
1-41).  

Como já sabemos, o facto de Lucas 
narrar o dom do Espírito Santo apenas 
cinquenta dias depois da Páscoa tem uma 
intenção teológica, e não histórica: é para o 
fazer coincidir com o dia de Pentecostes, 
festa judaica que celebrava o dom da Lei de 
Deus a Moisés no cimo do monte Sinai.  

O Espírito Santo é a Nova “Lei”, não um 
conjunto de normas e preceitos externos, 
mas presença interior acolhida na Fé que 
inspira novas atitudes e direcções de vida 
conformes a Jesus Cristo Ressuscitado, o 
“Homem Novo”.  

O Espírito Santo é, de facto, a “Lei” da 
Igreja primitiva que procurava libertar-se dos 
ritualismos, preceitos e grilhões da estrutura 
judaica. Por isso Ele a conduz, lhe traça 
caminhos, inspira decisões, aponta 
futuros…  

Este “protagonismo” do Espírito Santo 
na Igreja primitiva é dito de maneira muito 
bonita por Lucas nalgumas expressões que 
usa ao longo do livro:  “O Espírito disse: …”  

 
 

organizaram uma sangrenta revolta em 
Roma, depuseram Bento IX e, a 10 de 
Janeiro de 1045, elegeram para Papa o 
bispo de Sabina, João, que tomou o nome 
de Silvestre III.  

Bento IX foi obrigado a fugir da urbe. 
Contudo, ficou poucos meses afastado do 
Trono. Poderosos e influentes como eram, 
os condes de Túsculo trataram logo de o 
reconduzir ao trono pontifício. 

A 20 de Dezembro de 1046, durante 
uma viagem a Itália, o soberano convocou 
um sínodo em Sutri com a participação de 
vários bispos e depôs Silvestre III e 
Gregório VI, sob a acusação de simonia (de 
comércio de bens ou valores espirituais e 
sagrados). 

No sínodo que seguiu em Roma, 
Henrique III depôs também Bento IX e 
elegeu o bispo Suitger de Bamberg, sob o 
nome de Papa Clemente II. 

Contudo, o pontificado de Clemente II 
durou apenas oito meses. Com a sua morte 
inesperada, a 9 de Outubro de 1047, cerca 
de um mês depois Bento IX foi reconduzido 
pelos condes de Túsculo. Todavia não 
terminara os seus dias no trono pontifício. A 
17 de Julho de 1048, por ordens do 
imperador Henrique III, foi afastado da 
chefia, sendo substituído por Dâmaso II, 
bispo de Brixen. Conta-se que Bento IX 
nunca mais foi visto em Roma a partir de 
então. 
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

1 – O que são a eutanásia e o 
suicídio assistido? 

 
Etimologicamente, o termo “eutanásia” 

deriva do grego: eu, “boa”, e thanatos, 
“morte”. 

Por eutanásia, deve entender-se «uma 
ação ou omissão que, por sua natureza e 
nas intenções, provoca a morte com o 
objectivo de eliminar o sofrimento» (João 
Paulo II, Carta enciclica Evangelium Vitae, 
25/03/1995, n. 65) 

A ela se pode equiparar o suicídio 
assistido, quando não se causa diretamente 
a morte de outrem, mas se presta auxílio ao 
suicídio de outrem, com o objetivo de 
eliminar o sofrimento. Também se usa a 
expressão “suicídio medicamente assistido”, 
porque, de um modo geral, as legislações 
em vigôr em vários Estados exigem que 
seja um médico a prestar esse auxílio, do 
mesmo modo que as leis que permitem a 
eutanásia exigem que seja um médico a 
praticá-la. 
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