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apelos sempre novos do Espírito Santo. 
É o Espírito quem dá início à acção do 

Corpo de Cristo no mundo, que é a Igreja, 
naquela manhã de Pentecostes em que 
Deus funda o Novo Povo da Aliança, não já 
“da carne” (circuncisão, sinal judaico da 
antiga Aliança) mas “do Espírito”; não mais 
“escrita em tábuas de pedra, mas inscrita 
nos corações” (Jer 31, 31-33). Por isso, este 
Povo não está limitado por questões de 
sangue, linhagem, raça, língua ou cultura! 

Todos os que tiverem coração capaz de 
se abrir à Verdade de Jesus anunciada 
pelos Apóstolos, todos os que escutarem a 
sua Palavra e se deixarem Baptizar (em 
grego, baptizô: mergulhar, submergir) no 
seu Espírito, tornam-se membros do Povo 
de Deus. É este o sentido das tantas 
línguas e dos tantos povos, entendendo-se 
todos uns aos outros, na manhã radiosa do 
Espírito (Act 2, 5-11). O dom do Espírito 
daquela manhã de Pentecostes introduz no 
mundo a dinâmica da comunhão, do diálogo 
fraterno e do encontro sem barreiras; na 
simbólica bíblica, o dom do Espírito Santo é 
a possibilidade dada ao Homem de destruir 
a dinâmica do pecado, que gera o 
desencontro, a separação e o desenten-
dimento simbolizados na Torre de Babel 
(Gen 11, 1-9). Por isso, as comunidades de 
discípulos de Jesus são as primeiras a dar 
testemunho desta comunhão no Espírito.  
____________________________________________ 

Examinemo-nos 
 

 Aproveitemos este domingo para 
«vigiar» a nossa vida e recuperarmos o 
entusiasmo da fé:  

a) – Começamos o nosso dia com o 
Sinal da Cruz como sinal da Páscoa, e 
sentimento de alegria e agradecimento a 
Deus? 

b) –  Em casa, terminamos o dia com 
alguma oração de acção de graças? Não 
poderemos rezar o terço pedido em Fátima? 
 
 

 

c) –  Nos nossos negócios há sentido de 
justiça e respeito pelos outros ou deixamo-       
-nos vencer pela ganância? 

d) –  O nosso modo de vestir tem a 
marca do baptismo e do nosso estado de 
vida, assinalada pela veste e pelo hábito 
que nos foram impostos, ou deixamo-nos 
vencer pela moda que, gradualmente, 
despe as pessoas e as banaliza?  

e) –  Como vemos a morte das pessoas: 
simples fim da vida humana ou também 
início da vida eterna? Como vêm a ser 
escritos os textos das «memórias» dos 
mortos: mero elogio da vida humana ou 
afirmação da vida eterna? 

f) –  E o casamento: mero início de vida 
em comum, ou comunidade estável a 
construir em cada dia pelo esforço mútuo e 
aberta à geração de filhos? 

g) –  E a vida profissional e política: são 
assumidas como atividades que afetam os 
outros cidadãos nos anos presentes e no 
futuro ou são meros arranjos individuais e 
de classe?  

h) –  E a catequese: é verdadeira e 
gradual aprendizagem da vida cristã? 

Credo: Ao recitar o Credo, estejamos 
especialmente atentos à afirmação da 
Encarnação do Verbo no seio de Maria 
Virgem. 
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

1 – Será a eutanásia verdadeiramente 
uma “morte assistida”? 

 
É usada, com frequência, a expres-são 

“morte assistida” como conceito que inclui a 
eutanásia e o suicídio assitido. 

Mas trata-se de uma expressão 
enganadora e que pode confundir. A 
eutanásia e o suicídio assistido representam 
o   encurtamento  intencional  de  uma  vida.  

 

Náo é possível para ninguém – sudável ou 
com uma doença incurável – prever o 
momento da sua morte. A eutanásia reflete 
a pretensão de transformar a morte num 
“acontecimento programado e cálculado”. 

Prestar assistência a uma pessoa 
doente até ao termo natural da sua vida é 
uma expressão de solidariedade humana e 
da caridade cristã; nesse sentido, poderia 
falar-se em “morte assistida”. Mas tal não 
deve confundir-se com a eutanásia e o 
suicídio assistido. Nestas situações, trata-se 
de provocar deliberadamente a morte de 
outra pessoa (de “matar”) ou de prestar 
ajuda ao suicídio de outra pessoa (de ajudar 
a que outra pessoa “se mate”). A eutanásia 
não acaba com o sofrimento, acaba com 
uma vida. 

Em vez de “morte assistida”, faria mais 
sentido falarmos em “vida assistida até ao 
seu termo natural”, garantindo ao doente 
terminal, através dos cuidados paliativos no 
aproximar do fim da vida, assistência 
médica e humana necessária para o alívio 
do sofrimento. É, portanto, legítimo reclamar 
a humanização do fim da vida através de 
um conjunto de meios e atenções, 
oferecendo à pessoa os cuidados de que 
necessita e que dignificam não apenas 
quem os recebe, mas também quem os 
pratica num ato de verdadeira compaixão e 
generosidade.  

 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

____________________________________________ 

Missa com crianças (9) 
 

As celebrações com crianças não 
devem ser infantis. Elas notam logo quando 
são tomadas a sério. As grandes perguntas 
da vida interessam-lhes tanto como aos 
adultos.  

            (Secretariado Diocesano de Litúrgia) 
____________________________________________ 

Votos de boa leitura. 
 

Aniversário ! 
  

Estamos em festa, por ser dia de 

aniversário do nosso Jornal. São oito 

anos nesta labuta para levar junto 

de cada Leitor a Palavra do Senhor, 

escrita, escutada em cada Eucaris-

tía. 

Parabéns também aos nossos 

leitores, eles que são a causa da 

existência deste Jornal. 

A todos, agradecimentos. 

________________________________ 

Ano “A” 2016 / 2017 
 

Tem início hoje, dia 27 de Novembro, o 
“Ano ‘A’ litúrgico 2016 / 2017” que termi-
nará no sábado dia 02/12/2017, depois do 
XXXIV Domingo do Tempo Comum, com a 
Festa de Cristo Rei do Universo. 

O Leccionário dominical para este 
Tempo Litúrgico, passa a ser o do “Ano A”; 

O Leccionário Ferial do Tempo Comum, 
passa a ser a primeira leitura dos “anos 
ímpares” (II). 

O Jornal do Leitor deseja-te um bom 
ano de serviço litúrgico nas celebrações, 
como Leitor. 
____________________________________________ 

Advento 
 

O Tempo do Advento tem dupla 
característica: é tempo de preparação para 
a solenidade do Natal, em que se 
comemora a primeira vinda do Filho de 
Deus aos homens; simultaneamente é 
tempo em que, comemorando esta primeira 
vinda, o nosso espírito se dirige para a 
expectativa da segunda vinda de Cristo no 
fim dos tempos. Por estes dois motivos, o 
Advento apresenta-se-nos como um tempo 
de piedosa e alegre expectativa (CR 39: 
Edrel 877). 
____________________________________________ 

Visita-nos em: 
www.paroquiascesf.com 

 

 

 

 

Novo Ciclo litúrgico 
 

Começamos hoje um novo ciclo de vida 
espiritual chamado Ano litúrgico. As 
primeiras quatro semanas destinam-se a 
preparar a celebração do Natal de Jesus.  

O Advento não é como a Quaresma, 
mas requer algum recolhimento interior É 
um tempo de esperança e até de alegria 
pela vinda do Filho de Deus.  

Omite-se o Glória para lhe dar mais 
vigor no dia de Natal, mas canta-se o 
Aleluia porque Jesus está connosco.  

Neste 1º Domingo somos convidados a 
despertar a vontade, a vencer a rotina e o 
desleixo na vida cristã. Teremos connosco a 
Mãe de Jesus, a Imaculada Conceição, cuja 
novena fazemos bem celebrar. 
___________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 2, 1-5) 

 

Monição:  
 

Numa época de grande aflição do antigo povo de 
Israel, ameaçado pelos povos vizinhos, o profeta 
anuncia que Jerusalém acabará por vencer, e o seu 
templo brilhará sobre a colina da cidade. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de 
Judá e de Jerusalém: 2Sucederá, nos dias que 
hão-de vir, que o monte do templo do Senhor 
se há-de erguer no cimo das montanhas e se 
elevará no alto das colinas. 3Ali afluirão todas 
as nações e muitos povos acorrerão, dizendo: 
«Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao 
templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará 
os seus caminhos e nós andaremos pelas 
suas veredas. De Sião há-de vir a lei e de 
Jerusalém a palavra do Senhor». 4Ele será 
juiz no meio das nações e árbitro de povos 
sem número. Converterão as espadas em 
relhas de arado e as lanças em foices. Não 
levantará a espada nação contra nação, nem 
mais se hão-de preparar para a guerra. 
5Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos à luz 
do Senhor. 

 
Palavra do Senhor 

 
  

 
 
 
 
 
 

Recomendações ao Leitor: 
 

Esta 1.ª Leitura, importa proclamá-la.            
O Leitor é um arauto que convoca o povo para 
uma notícia importantte. 

Exercita as palavras: Sucederá / afluirão / 
acorrerão / veredas /árbitro / e outras. 
__________________________________________ 
 

Comentário: 
 

Esta pequena Leitura é um dos mais belos textos 
poéticos de todo o Antigo Testamento, um cântico de 
exaltação da Jerusalém ideal e da paz messiânica. É 
um texto paralelo a Miq 4, 1-3. 

V.1 «Isaías, filho de Amós», não o profeta do 
séc. VIII que pregou no reino do Norte, pois em 
hebraico o nome tem outra grafia. 

V.2-3 Numa visão puramente humana, podia 
pensar-se que estamos diante dum texto sionista. A 
verdade é que o texto transcende o campo político e 
move-se num clima escatológico e messiânico: 
«Jerusalém», ou «Sião», é imagem da Igreja, «a nova 
Jerusalém» (cf. Gal 4, 26; Apoc 21, 2-4.10-27), para 
onde «afluirão todas as nações e muitos povos 
acorrerão» (v. 3). Isaías anuncia a conversão dos 
povos (gentios) ao único Deus, o de Israel, uma 
conversão que é dom de Deus, mas que também 
implica esforço humano – «subamos…» e docilidade – 
«Ele nos ensinará... e nós andaremos...». Os povos 
sentir-se-ão atraídos pela sublimidade de uma lei e de 
uma doutrina, que é a própria «palavra do Senhor». O 
texto pressupõe um pregador desta palavra, um 
profeta; e Jesus é o Profeta messiânico por excelência 
(cf. Act 3, 22; Jo 1, 21; 6, 14; Lc 7, 16). De qualquer 
modo, a Liturgia do Advento, nesta «palavra do Senhor 
que sairá de Jerusalém», leva-nos a vislumbrar o 
Verbo de Deus que se há-de manifestar no mistério da 
sua Incarnação a celebrar no Natal que se aproxima. 

V.4 A paz messiânica, aqui imaginosamente 
descrita, não se pode considerar como algo meramente 
ideal, utópico e irreal; com efeito, com a fundação da 
Igreja, Cristo lançou no mundo um eficacíssimo 
fermento de paz e de unidade de todo o género 
humano; e quando todos os homens aderirem 
sinceramente a Cristo e à sua Igreja teremos a plena 
realização desta imagem tão bela como arrojada: as 
espadas convertidas em relhas de arado e as lanças 
em foices. É de notar que o Deus da Revelação jamais 
poderá ser invocado por ninguém como «um factor de 
guerra»; seria uma forma retorcida e refinada de 
«invocar o santo nome de Deus em vão», contrariando 
um absoluto moral bem claro, que é o segundo preceito 
do Decálogo (cf. Ex 20, 7; Dt 5, 11).  
____________________________________________ 
 

Deus conta connosco para intervir no 
mundo; e convida-nos a responder a 
esse chamamento com disponibilidade e 
com radicalidade, no dom total de nós 
mesmos às exigências do Reino. 
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44Por isso, estai vós também preparados, 
porque na hora em que menos pensais, virá o Filho 
do homem».                                     (Mt 24, 44) 
___________________________________________________________ 

Salmo Responsorial 
 

Monição:  
 

Jesus é o novo templo, é a morada de Deus 
connosco, e esta nossa assembleia é a imagem do 
novo povo de Deus que tem como cabeça Jesus 
ressuscitado. 
  

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. 
  
Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor, 
segundo o costume de Israel, 
para celebrar o nome do Senhor; 
ali estão os tribunais da justiça, 
os tribunais da casa de David. 
  
Pedi a paz para Jerusalém: 
«Vivam seguros quantos te amam. 
Haja paz dentro dos teus muros, 
tranquilidade em teus palácios». 
  
Por amor de meus irmãos e amigos, 
pedirei a paz para ti. 
Por amor da casa do Senhor, 
pedirei para ti todos os bens. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (Rm 13, 11-14). 
 

Monição:  
 

A comunidade cristã de Roma era constituída por 
pessoas nascidas em Roma, por outras vindas do 
judaismo e de muitas outras culturas. São Paulo ensina 
a todos que a sua vida começou no dia do batismo. 
Desde aí nasce um «tempo novo» que marca o início 
da vida cristã...  

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 

 

11Irmãos: Vós sabeis em que tempo 
estamos: chegou a hora de nos levantar-
mos do sono, porque a salvação está 
agora mais perto de nós do que quando 
abraçámos a fé. 12A noite vai adiantada e 
o dia está próximo. Abandonemos as 
obras das trevas e revistamo-nos das 
armas da luz. 13Andemos dignamente, 
como em pleno dia, evitando comezainas 
e excessos de bebida, as devassidões e 
libertinagens, as discórdias e os ciúmes; 
14não vos preocupeis com a natureza 
carnal, para satisfazer os seus apetites, 
mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. 

 

Palavra do Senhor. 
___________________________________________________________ 

 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta Leitura, uma primeira leitura 
inteligente indicará onde devem ser feitas as 
cesuras ou as pausas. E tu, Leitor, sabes como 
fazê-lo. 

Exercita as palavras: revistamo-nos / 
comezainas / devassidões / libertinagens / 
discórdias / revesti-vos / e outras. 

 
Comentário: 

 
A leitura, tirada da parte moral e exortatória da 

epístola (Rom 12, 1 – 15, 13), está em consonância 
com o Evangelho de hoje, constituindo uma forte 
exortação à vigilância, a atitude de que quem espera a 
vinda de Jesus, pois «o dia está próximo» (v. 12). A 
Santa Igreja, com estas leituras no começo do 
Advento, tempo de preparação para o Natal, pretende 
ajudar os seus filhos a que, ao celebrarem a primeira 
vinda de Jesus, se preparem também para a sua vinda 
definitiva.  

Há quem pense, com base em Ef 5, 14 que esta 
passagem do texto da leitura corresponda a um hino 
baptismal da Igreja primitiva (H. Schlier). Podemos 
também perguntar-nos se Paulo não estaria a pensar 
numa proximidade cronológica do fim dos tempos e da 
segunda vinda de Cristo, tendo em conta o que diz em 
1 Tes 4, 15.17 e 1 Cor 15, 51-52; a verdade é que não 
temos aqui qualquer espécie de especulação 
apocalíptica, mas antes a especificação do que é a 
existência cristã, a saber, uma vida aberta ao futuro, 
em atitude de fé e de esperança, abraçando as 
exigências de vigilância e de renúncia às obras das 
trevas e à satisfação dos apetites carnais, uma vida 
nova, que é revestir-se do Senhor Jesus Cristo (v. 14). 

V.11 «Chegou a hora de nos levantarmos do 
sono» (uma boa esporada para começar o ano 
litúrgico). O sono é próprio da noite; e a noite é imagem 
da morte e do pecado, «as obras das trevas», (v. 12); 
por outro lado, há uma afinidade ontológica entre o 
cristão e o dia – a luz –, uma exigência do ser cristão, 
uma vez que Cristo é a luz do mundo: «vós sois a luz 
do mundo» (Mt 5, 14) e «Eu sou a luz do mundo» (Jo 
8, 12); o cristão é aquele que deixou iluminar a sua 
alma, a sua vida, os seus pensamentos, por Cristo, «a 
luz que brilha nas trevas» (Jo 1, 5), por isso, «a noite 
vai adiantada» (v. 12), e, embora ainda não seja pleno 
dia, já temos a luz suficiente para seguir a Cristo e não 
ao pecado. Com razão os cristãos são designados com 
o genitivo hebraico de qualidade, «filhos da luz»: Lc 16, 
8; Jo 12, 36; Ef 5, 8; 1 Tes 5, 5 (aqui também 
chamados «filhos do dia») 

V.12 «Obras das trevas»: o mesmo que obras 
tenebrosas ou pecaminosas, muitas das quais, como 
as que aponta o v. 13, se costumam praticar na 
clandestinidade da escuridão e da noite. 

V.12 «Armas da luz», são as virtudes, em 
especial as teologais (cf. 1 Tes 5, 8; Ef 6, 13-17). Notar 
que esta expressão paulina, armas, uma vez mais põe 
em evidência que a vida cristã é uma luta diária. 

V.14 «Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo». 
Revestir-se, na linguagem bíblica, não significa apenas 
vestir uma farda (nas festas pagãs, os iniciados 
vestiam-se à maneira da divindade celebrada), mas 
trata-se duma identificação na linha do ser: assim, no 
Antigo Testamento, revestir-se de justiça, de força, etc., 
corresponde a tornar-se justo, forte, etc. Revestir-se de 
Cristo é, pois, identificar-se com Cristo, «ter os 
mesmos sentimentos de Cristo» (Filp 2, 5). O fiel 
revestido de Cristo, a partir do Baptismo (cf. Gal 3, 27), 
tem ainda que se deixar impregnar cada vez mais 
intensamente por Ele nos novos sectores para os quais 
se vai abrindo a sua vida, ao desenvolver-se. Ser de 
Cristo é crucificar a sua carne com todo o cortejo dos 
seus vícios e apetites desordenados (cf. Gal 5, 24).  
____________________________________________ 
 
 
 
 

  Aclamação ao Evangelho  

(Sl 84, 8) 

 
Monição:  
 

Jesus anuncia o fim da antiga cidade de 
Jerusalém e do seu templo 40 anos depois da 
ressurreição de Jesus. Esses acontecimentos eram 
sinais de que chegara o tempo novo de Deus, mas 
muitos tomaram esse facto como mero acontecimento 
militar. 

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia 
e dai-nos a vossa salvação. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 24, 37-44) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

37«Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá 
na vinda do Filho do homem. 38Nos dias que 
precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e 
davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou 
na arca; 39e não deram por nada, até que veio o dilúvio, 
que a todos levou. Assim será também na vinda do 
Filho do homem. 40Então, de dois que estiverem no 
campo, um será tomado e outro deixado; 41de duas 
mulheres que estiverem a moer com a mó, uma será 
tomada e outra deixada. 42Portanto, vigiai, porque não 
sabeis em que dia virá o vosso Senhor. 43Compreendei 
isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite 
viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar 
a sua casa. 44Por isso, estai vós também preparados, 
porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do 
homem». 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O Evangelho de hoje recolhe apenas 8 v. do que 
se pode chamar o núcleo ético do discurso 
escatológico de Jesus em Mateus (Mt 24, 1 – 25, 46), a 
saber, a exortação moral à vigilância (Mt 24, 37 – 25, 
30). Neste pequeno trecho podemos considerar três 
partes: v. 37-39; 40-41; 42-44. 

V.37-39 «Como aconteceu nos dias de Noé…» 
Jesus, segundo os ensinamentos morais rabínicos, 
apela para a lição do dilúvio: as pessoas preocupadas 
com a satisfação das necessidades imediatas, comer, 
beber, casar, esquecem o mais importante e são 
apanhadas de surpresa, sem estarem preparadas para 
dar contas a Deus da sua vida na hora duma morte 
inesperada (cf. Sab 10, 4; Hebr 11, 7; 1 Pe 3, 20; 2 Pe 
2, 5).  

V.40-41 O carácter imprevisível da vinda de Jesus 
é ilustrado com dois casos tirados da vida corrente em 
que uma pessoa se salva e a outra perece, para daqui 
tirar a lição moral (o nimxal rabínico): «portanto, vigiai, 
porque não sabeis em que dia virá…».  
42-44 A parábola do ladrão vem reforçar a lição moral 
anterior sobre a vigilância, repetida no v. 44, com 
outras palavras: «Estai vós também preparados!» Esta 
incerteza é para nós um bem, um estímulo. Se 
soubéssemos o dia do juízo, corríamos grande risco de 
nos desleixarmos em fazer o bem e de nos deixarmos 
arrastar pelo mal, sendo então muito mais fácil que nos 
viéssemos a condenar. Devemos estar vigilantes e 
preparados, como se cada dia fosse o último da nossa 
vida. O Senhor virá como um ladrão, mas apenas no 
que se refere ao imprevisto da hora, pois, sendo Ele o 
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melhor dos pais, escolherá a melhor hora para os seus 
filhos, mas respeitando a liberdade de cada um.  

Então, estejamos atentos e preparados. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 – Pelos pastores e fiéis da santa Igreja, 

para que, vigilantes e preparados,  
sejam sinal da vinda próxima do Senhor, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelas nações do mundo inteiro e seus governantes, 

para que, abandonando os caminhos da guerra, 
convertam as armas em instrumentos de paz, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Por todas as igrejas e comunidades cristãs, 

para que se revistam dos sentimentos de Jesus, 
e apressem a reconciliação tão desejada, 
oremos,  irmãos. 

 
4 – Pelas gerações mais novas e pelas crianças, 

para que em Cristo, Filho de Deus e de Maria, 
descubram Aquele que dá sentido às suas vidas, 
oremos irmãos. 

 
5 – Pelos que, nesta comunidade  
        ou em qualquer outra, 

estão de vela junto aos doentes e moribundos, 
para que o Senhor seja a sua recompensa, 
oremos, irmnãos. 

_______________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 30 – S. André (Apóstolo); 

Dia 03 – S. Francisco Xavier  
              (Presbítero e Padroeiro das Missões). 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Silvestre III” 

(1045) 
 

Esteve no poder apenas dois meses e a 
legitimidade do seu papado é duvidosa, 
sendo para muitos um anti-papa. A questão 
é considerar válidas ou não as sucessivas 
deposições de Bento IX que a 1 de Maio de 
1045 abdicou a favor de Gregório VI, a troco 
de uma enorme soma de dinheiro. 

 

“Gregório VI” 

          (1045 – 1046) 
 

Tornou-se Papa numa eleição simonía-
ca, onde se assistiu a uma troca de dinheiro 
e de cargos eclesiásticos entre  Gregório VI 
e Bento IX.  

Apesar disso, foi bem acolhido pelo 
Ocidente, fruto das suas reconhecidas 
virtudes. 

 
 

 

  

 

 porém, não era filho da noite mas da luz do 
Senhor ressuscitado. A partir daí, deve 
deixar-se iluminar pela presença de Jesus 
ressuscitado, ser filho da luz e do dia, e 
imprimir um estilo novo às suas atividades 
profissionais, vencendo a sedução do 
mundo e a tentação do desleixo. Esta 
tentação chama-se hoje laicismo, que é o 
materialismo prático. 
____________________________________________ 

Vigiar e Orar 
 

Para designar a atitude do cristão, 
Jesus utiliza a palavra «Vigiai». Vigiar é 
andar atento, de olhos abertos, ver o 
presente e o futuro com os olhos de Deus. A 
Bíblia aplica-a aos profetas que pregam aos 
seus contemporâneos, aos pastores que 
guardam o gado durante a noite, aos 
soldados que defendem a cidade.  

Para Jesus, a hora de maior vigilância 
foi a sua agonia no Horto das oliveiras em 
que, durante horas, se debateu entre o 
medo, o desânimo e a vontade do Pai  

A vigilância cristã não se confunde 
com mero exercício de perspicácia humana. 
Nasce da luz da fé que permite ver as 
coisas de outro modo e, por isso, anda 
sempre unida à oração: «vigiai e orai».  
____________________________________________ 

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 
 

É o Espírito quem conduz a Igreja 
pelo caminho da fidelidade e da novidade 
permanente a que Deus convida aqueles 
que se deixam guiar pela Sua vontade. Por 
isso, a Igreja primitiva conheceu também 
divisões e pontos de ruptura, porque havia 
aqueles que, apesar de se terem convertido 
a Cristo como Messias de Deus e Salvador, 
não tinham abandonado a observância 
farisaica da Lei de Moisés e o ritualismo 
cultual do Templo de Jerusalém.  

Se, por um lado, Lucas centra o início 
da Igreja em Jerusalém e na acção dos 
primeiros Apóstolos de Jesus, deixa depois 
claro que uma Igreja que se fechasse sobre 
si própria perderia a razão da sua 
existência, o seu sentido e a sua força. 
Porque em nome da tradição ou do já 
conhecido,  não  se  pode fechar a porta aos  
 
  

 

“Clemente II” 

(1046 – 1047) 
 

Natural da Saxónia, lançou decretos 
contra a simonia e mostrou-se um homem 
de grande integrida e de princípios morais 
rígidos. 

 

“Dâmaso II” 

(1048) 

 
Terceiro pontífice de origem alemã, 

dotado de carácter altivo pontificou apenas 
23 dias. Ao que tudo indica, foi vítima de 
malária. 
____________________________________________ 

Atento à voz de Deus 
 

A primeira e a terceira Leituras lem-
bram-nos dois factos antigos de enorme 
grandiosidade (o antigo dilúvio e a destrui-
ção do antigo templo de Jerusalém) que 
eram, no plano de Deus, sinais da 
intervenção de Deus na História da Salva-
ção do mundo.  

Todavia, apesar da sua grandeza 
pública, eles foram tomados pela 
generalidade dos seus contemporâneos 
como meros acontecimentos da natureza e 
da política romana.  Sim, certamente que 
também o eram, mas havia neles um 
sentido novo que só as pessoas atentas à 
voz de Deus foram capazes de descobrir. 
____________________________________________ 

Ler a História 
 

Perante os acontecimentos do mundo, 
como foram estes dois casos acima 
relatados, eles são o exemplo da 
necessidade de ler a história, a história do 
mundo com os olhos de Deus. Tanto os 
crentes como os descrentes vivemos as 
mesmas realidades sociais, vemos o que se 
passa à nossa volta, mas só a luz da fé 
nascida da ressurreição de Jesus permite 
ver as realidades da vida diária e da história 
do mundo como caminhos para Deus. Sem 
essa luz, olharemos o mundo pelo boletim 
meteorológico e pelas crónicas do mundo e 
da moda, como aconteceu com o dilúvio e a 
destruição de Jerusalém. 
____________________________________________ 

Deixa-te iluminar 
 
São Paulo também emprega a imagem 

da luz na carta aos Romanos (2.ª Leitura na 
Eucaristia de hoje). Ensina que o batismo se 

celebrava  na  noite  de  Páscoa.  O  cristão,  
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