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 Oração da Igreja 

Intenções 
 

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

Pela evangelização: 
 

– Pelos cristãos perseguidos, para que 
sintam o apoio de toda a Igreja na oração e 
através da ajuda material. 
___________________________________________ 

  

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 
 

16 –  Mas não será preferível regular 
uma situação que já existe como 
prática clandestina, evitando abusos 
e reduzindo os seus danos? 

 
Este tipo de argumentação foi já 

utilizado nas campanhas pela legalização 
do aborto. E há quem o invoque em favor da 
legalização da venda e consumo de droga, 
por exemplo. Há que salientar, desde logo, 
porém, que a eventual prática clandestina 
da eutanásia não tem comparação com a 
prática do aborto clandestino ou com o 
consumo e tráfico de droga. 

Este tipo de raciocínio levaria a desistir 
de combater qualquer crime, pois se verifica 
sempre a sua prática clandestina. 

E a experiência revela que, depois da 
legalização da eutanásia, continua a prática 
desta também fora do quadro legal, sendo 
que não há notícia de condenações judiciais 
por isso. A tendência será, mesmo, para 
intensificar essa prática clandestina, devido 
a um clima de maior permissividade perante 
qualquer tipo de eutanásia, seja ela legal ou 
não. 

 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

 

Hora de Verão 
 

De Sábado para Domingo, à 01:00 h. de 
dia 26 de Março, os relógios deverão 
adiantar 60 minutos (uma hora). 
___________________________________ 

Papa Francisco 

(Espera) 
 
A capacidade de esperar é uma das 

coisas importantes que precisamos de 
aprender. 

                    (Missa pela Educação, 6.Abril.2005) 
____________________________________________ 

O avô, o neto e... a 

internete! 
 

O avô finalmente comprou um compu-
tador e até se desenvencilha bem, em 
especial com os e-mail! 

E eis que recebe um e-mail de André, o 
seu neto de quinze anos, que diz: 

«Bom dia, avô, como vais? É muito fixe 
agora nós podermos trocar e-mail... Assim 
não preciso de ir a tua casa para saber 
notícias tuas! Olha avô, para a minha 
semanada, tu sabes, tu agora podes fazer a 
transferência para esta minha conta-jovem: 
PT50 0123 4567 8901 2345678 90. Fácil, 
não é, avô?  

Teu neto André que te adora». 
E o avô responde: 
«Querido André, está tudo bem. Eu 

comprei um velho scanner a um amigo. 
Assim, eu vou scanar uma nota de 20 € 
envio-ta por e-mail e quando tu tiveres um 
pouco de tempo, tu podes vir a minha casa 
buscar o original». 

Assinado: «Teu avô virtual».  
________________ 

(Cruel, mas muito possível nos dias de hoje). 

De Parabéns... 
 

Esta semana estão de Parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

– Dia 27 de Março, amanhã, segunda-          

-feira, Jorge Moreira, da Paróquia de 
Carvalhosa, que acumula também as 
funções de Catequista e de MEC – Ministro 
Extraordinário da Comunhão; 

– Dia 28 de Março, depois de amanhã, 
terça-feira, Justina Carneiro, da Paróquia 
de São Pedro de Sanfins de Ferreiera, que 
é também MEC – Ministra Extraordinária da 
Comunhão e missionária da Companhia 
Missionária do Coração de Jesus; 

– Dia 29 de Março, quarta-feira, Teresa 
Moreira, igualmente da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira, acumulando a 
função de MEC – Ministra Extraordinária da 
Comunhão. 

À Justina, à Teresa e ao Jorge, o Jornal 
do Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 
 

H u m o r 
 

 Uma loira liga para a operadora 
telefónica: 

– Estou, fala da empresa do telefone? 
– Sim, menina, em que é que a 

podemos ajudar? 
– O fio do meu telefone é muito 

comprido... será que podiam puxar desse 
lado?!... 
____________________________________________ 

A Fechar 

Um pequeno grupo de pessoas 
empenhadas, pode mudar o mundo.  

De facto, tem sido a única força capaz 
de o fazer. 

(Margaret Meade) 

IV Dom. Quaresma 
 

A Liturgia propõe-nos, durante a 
Quaresma, uma verdadeira renovação 
doutrinal, como preparação para a Páscoa 
da Ressurreição do Senhor. Em cada 
Domingo é-nos dado um tema, para que o 
aprofundemos, no estudo e na oração. 

Neste IV Domingo da Quaresma, 
chamado liturgicamente o Domingo da 
alegria, a Liturgia da Palavra convida-nos a 
uma reflexão profunda sobre a fé. 

Não existe incompatibilidade entre uma 
Quaresma bem vivida e a virtude da alegria, 
e o melhor caminho para uma alegria 
crescente é o aprofundamento da virtude da 
fé.  

Iluminados pelo Espírito Santo, entre-
mos no interior sagrado da nossa consci-
ência, para descobrirmos tudo o que em 
nossa vida tem desagradado ao Senhor. 
Prestemos especial atenção às faltas que 
se relacionam com a virtude da fé. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  
(I Sm 16, 1b.6-7.10-13a) 

 

 Monição:  
 

O profeta Samuel é secretamente enviado por 
Deus a Belém, a casa de Jessé, para escolher um rei, 
em substituição de Saúl. Deixa-se impressionar pelo 
aspecto físico dos irmãos de David, mas o Senhor 
observa-lhe: «Deus não vê como o homem; o homem 
olha às aparências, o Senhor vê o coração.» 
 

Leitura: 
 

Leitura do Primeiro Livro de Samuel 
 

1bNaqueles dias, o Senhor disse a 
Samuel: «Enche o corno de óleo e parte. 
Vou enviar-te a Jessé de Belém, pois 
escolhi um rei entre os seus filhos». 
6Quando chegou, Samuel viu Eliab e 
pensou consigo: «Certamente é este o 
ungido do Senhor». 7Mas o Senhor disse 
a Samuel: «Não te impressiones com o 
seu belo aspecto, nem com a sua 
elevada estatura, pois não foi esse que 
Eu escolhi.  
 
 

 
 
 
 
 

Deus não vê como o homem; o homem 
olha às aparências, o Senhor vê o 
coração». 10Jessé fez passar os sete 
filhos diante de Samuel, mas Samuel 
declarou-lhe: «O Senhor não escolheu 
nenhum destes». 11E perguntou a Jessé: 
«Estão aqui todos os teus filhos?» Jessé 
respondeu-lhe: «Falta ainda o mais novo, 
que anda a guardar o rebanho». Samuel 
ordenou: «Manda-o chamar, porque não 
nos sentaremos à mesa, enquanto ele 
não chegar». 12Então Jessé mandou-o 
chamar: era loiro, de belos olhos e 
agradável presença. O Senhor disse a 
Samuel: «Levanta-te e unge-o, porque é 
este mesmo». 13Samuel pegou no corno 
do óleo e ungiu-o no meio dos irmãos. 
Daquele dia em diante, o Espírito do 
Senhor apoderou-Se de David. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não é difícil. Convém realçar as 
vozes, com diferentes tons: narrador, Deus, 
Samuel, Jessé. – Exercita. 

Pode substituir-se a palavra “corno” por 
“âmbula”, cujos recipientes, não sendo o mesmo 
objecto, podem, no contexto, servir para a 
mesma utilidade.   

Toma atenção a uma ou outra palavra mais 
difícil de pronunciar e exercita-a, tais como: Eliab 
(pronuncia-se levemente o “b” final) / unge-o / e 
outras que aches necessário.  

 
Comentário: 
 

A leitura é tirada do início da última 
parte do 1.º Livro de Samuel, que deixa ver 
o progressivo declínio do rei Saúl até à sua 
morte. A ascensão de David ao trono de 
Israel não aparece apenas como obra do 
seu génio e sagacidade, mas como uma 
providência divina com a intervenção de 
Samuel. 1 «Jessé», grafia usada na Vulgata 
para o pai de David, chamado Isaí, no texto 
hebraico (nos LXX, Iesai). 

V. 6-7 – Tanto o profeta Samuel como 
Isaí estavam de acordo em sagrar rei o 
primogénito Eliab. Porém Deus, nos seus 
desígnios vocacionais, não olha a critérios 
humanos  (ser o mais velho,  o mais belo,  o  

  

 

mais forte, o mais sábio): «o homem olha às 
aparências, o Senhor vê o coração». A 
escolha divina é gratuita, não partindo dos 
méritos do escolhido, mas da benevolência 
divina que torna o homem capaz de cumprir 
a missão a que o chama.  

V. 12 «Ungiu-o no meio dos seus 

irmãos», isto é, em família, sem qualquer 
espécie de publicidade para evitar as iras e 
represálias do rei Saúl. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1) 

 

Monição:  
 

O salmo 23 é um cântico cheio de confiança filial 
no Senhor que no momento exacto está junto de nós 
para nos ajudar. 

Este salmo adquire pleno significado quando 
Jesus Se nos apresenta como o Bom Pastor. 
 

Refrão:   
 
O SENHOR É MEU PASTOR:  NADA ME FALTARÁ. 
 

Ou:   
 
O SENHOR ME CONDUZ:  NADA ME FALTARÁ. 
 
O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 
  
Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de 
confiança. 
  
Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça 
e meu cálice transborda. 
  
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre. 
____________________________________________ 
  

Não tomeis parte nas obras das 
trevas, que são inúteis; tratai antes de 
condená-las abertamente, porque o que 
eles fazem em segredo até é vergonhoso 
dizê-lo.  

                         (Ef 5, 11-12) – 2.ª Leitura 
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2.ª Leitura  (Ef 5, 8-14) 

 

Monição:  
 

São Paulo anima os fiéis da Igreja de Éfeso a 
colaborar activamente na vida da mesma, sobretudo na 
difusão do Evangelho.  

Cada um de nós recebeu, pelo Baptismo, uma 
missão em favor de toda a comunidade dos homens. 
 

Leitura: 
 

 Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 

 
Irmãos: 8Outrora vós éreis trevas, 

mas agora sois luz no Senhor. Vivei 
como filhos da luz, 9porque o fruto da luz 
é a bondade, a justiça e a verdade. 
10Procurai sempre o que mais agrada ao 
Senhor. 11Não tomeis parte nas obras 
das trevas, que são inúteis; tratai antes 
de condená-las abertamente, 12porque o 
que eles fazem em segredo até é 
vergonhoso dizê-lo. 13Mas, todas as 
coisas que são condenadas são postas a 
descoberto pela luz, e tudo o que assim 
se manifesta torna-se luz. 14É por isso 
que se diz: «Desperta, tu que dormes; 
levanta-te do meio dos mortos e Cristo 
brilhará sobre ti». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura pede para ser proclamada 
devagar e pausadamente.  

Descobre as cesuras e as pausas. Se 
respeitares a pontuação, quase consegues. No 
entanto, vai uma ajuda:  

Irmãos: // – trevas, / –  Senhor. /// –  luz, / –  
bondade, / –   justiça, / –  verdade. // –  Senhor. // 
–  inuteis // – abertamente / –  segredo / –  dizê-lo 
// –  condenadas / –  luz // –  luz /// – diz: // –  
dormes / – mortos /. 

Exercita palavras, como: Outrora vós éreis;  
condená-las abertamente; se manifesta torna-se 
luz; (e outras). 
 

Comentário: 
 

A leitura é tirada da segunda parte de 
epístola, com exortações morais, correspon-
dentes a uma vida nova em Cristo. 

V. 2 «Outrora», isto é, antes da 
conversão, «éreis trevas», pois viviam na 
ignorância, no erro, no pecado, afastados 
de Cristo, Luz do mundo, «mas agora sois 
luz no Senhor», pela fé e pela graça que 
têm pela sua união ao Senhor (cf. Jo 12, 35-
36). «Filhos da luz» (cf. Lc 16, 8; Jo 12, 36) 
é um semitismo que corresponde ao 
adjectivo: iluminados (pela verdade de 
Cristo, «Luz verdadeira que a todo o homem  
 

ilumina» – Jo 1, 9.4-5). 
V. 10 «Procurai sempre o que mais 

agrada ao Senhor». Para nos compor-
tarmos como filhos da luz, temos de ter 
essa sobrenatural ponderação e 
discernimento de quem busca a todo o 
momento, em tudo o que diz e faz, a 
vontade de Deus. 

V. 13 «Tudo o que assim se manifesta 

torna-se luz». Toda a maldade que se 
denuncia é um projectar de luz sobre os 
ambientes tenebrosos do pecado. Estas 
palavras podiam adaptar-se à denúncia da 
nossa própria maldade, que levamos dentro 
de nós. Essa denúncia mais sincera e eficaz 
é a que se faz quando, no Sacramento da 
Penitência, acusamos sincera e contrita-
mente os nossos pecados: então a nossa 
vida torna-se clara e luminosa, é luz.  
____________________________________________ 

 Aclamação ao Evangelho 

(Jo 8, 12) 
 

Monição:  
 

Jesus Cristo é a Luz que ilumina a nossa vida e 
lhe dá sentido. Sem ela não somos capazes de 
descobrir os verdadeiros valores da vida nem de nos 
reconhecermos como irmãos. 

Aclamemos o Evangelho que nos alegra com esta 
mensagem. 
 

Refrão:   
 

Glória a Vós, Jesus Cristo, Palavra do Pai 
 

Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor: 
quem Me segue terá a luz da vida. 

_______________________________________ 

Evangelho (Jo 9, 1-41) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho 
um cego de nascença. 2Os discípulos perguntaram-       
-Lhe: «Mestre, quem é que pecou para ele nascer 
cego? Ele ou os seus pais?» 3Jesus respondeu-lhes: 
«Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou 
dos pais; mas aconteceu assim para se manifestarem 
nele as obras de Deus. 4É preciso trabalhar, enquanto 
é dia, nas obras d’Aquele que Me enviou. Vai chegar a 
noite, em que ninguém pode trabalhar. 5Enquanto Eu 
estou no mundo, sou a luz do mundo». 6Dito isto, 
cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e 
ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: 7«Vai lavar-te 
à piscina de Siloé»; Siloé quer dizer «Enviado». Ele foi, 
lavou-se e ficou a ver. 8Entretanto, perguntavam os 
vizinhos e os que antes o viam a mendigar: «Não é 
este o que costumava estar sentado a pedir esmola?» 
9Uns diziam: «É ele». Outros afirmavam: «Não é. É 
parecido com ele». Mas ele próprio dizia: «Sou eu». 
[10Perguntaram-lhe então: «Como foi que se abriram os 
teus olhos?» 11Ele respondeu: «Esse homem, que se 
chama Jesus, fez um pouco de lodo, ungiu-me os olhos 
e disse-me: ‘Vai lavar-te à piscina de Siloé’. Eu fui, 
lavei-me e comecei a ver». 12Perguntaram-lhe ainda: 
«Onde está Ele?» O homem respondeu: «Não sei». 
13Levaram aos fariseus o  que  tinha  sido  cego.  14Era  
 

sábado esse dia em que Jesus fizera lodo e lhe tinha  
aberto os olhos. 15Por isso, os fariseus perguntaram ao 
homem como tinha recuperado a vista.  Ele declarou-        
-hes:   «Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui lavar-
me e agora vejo». 16Diziam alguns dos fariseus: «Esse 
homem não vem de Deus, porque não guarda o 
sábado». Outros observavam: «Como pode um 
pecador fazer tais milagres?» E havia desacordo entre 
eles. 17Perguntaram então novamente ao cego: «Tu 
que dizes d’Aquele que te deu a vista?» O homem 
respondeu: «É um profeta». 18Os judeus não quiseram 
acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver. 
19Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes: «É 
este o vosso filho? É verdade que nasceu cego? Como 
é que ele agora vê?» 20Os pais responderam: 
«Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego; 
21mas não sabemos como é que ele agora vê, nem 
sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade 
para responder; perguntai-lho vós». 22Foi por medo que 
eles deram esta resposta, porque os judeus tinham 
decidido expulsar da sinagoga quem reconhecesse que 
Jesus era o Messias. 23Por isso é que disseram: «Ele já 
tem idade para responder; perguntai-lho vós». 24Os 
judeus chamaram outra vez o que tinha sido curado e 
disseram-lhe: «Dá glória a Deus. Nós sabemos que 
esse homem é pecador». 25Ele respondeu: «Se é 
pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora 
vejo». 26Perguntaram-lhe então: «Que te fez Ele? 
Como te abriu os olhos?» 27O homem replicou: «Já vos 
disse e não destes ouvidos. Porque desejais ouvi-lo 
novamente? Também quereis fazer-vos seus 
discípulos?» 28Então insultaram-no e disseram-lhe: «Tu 
é que és seu discípulo; nós somos discípulos de 
Moisés; 29mas este, nem sabemos de onde é». 30O 
homem respondeu-lhes: «Isto é realmente estranho: 
não sabeis de onde Ele é, mas a verdade é que Ele me 
deu a vista. 31Ora, nós sabemos que Deus não escuta 
os pecadores, mas escuta aqueles que O adoram e 
fazem a sua vontade. 32Nunca se ouviu dizer que 
alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. 
33Se Ele não viesse de Deus, nada podia fazer». 
34Replicaram-lhe então eles: «Tu nasceste inteiramente 
em pecado e pretendes ensinar-nos?» E expulsaram-         
-no. 35Jesus soube que o tinham expulsado e, 
encontrando-o, disse-lhe: «Tu acreditas no Filho do 
homem?» 36Ele respondeu-Lhe: «Senhor, quem é Ele, 
para que eu acredite?» 37Disse-lhe Jesus: «Já O viste: 
é Quem está a falar contigo». 38O homem prostrou-se 
diante de Jesus e exclamou: «Eu creio, Senhor». 
39Então Jesus disse-lhe: «Eu vim para exercer um 
juízo: os que não vêem ficarão a ver; os que vêem 
ficarão cegos». 40Alguns fariseus que estavam com Ele, 
ouvindo isto, perguntaram-Lhe: «Nós também somos 
cegos?» 41Respondeu-lhes Jesus: «Se fôsseis cegos, 
não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: ‘Nós 
vemos’, o vosso pecado permanece». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Este longo trecho apresenta-se como 
uma encantadora peça dramática, cheia de 
vigor e naturalidade, que se pode considerar 
estruturada em quatro actos:  

1º – A abertura (v. 1-5), onde aparece o 
tema, Jesus, Luz do mundo, em face da 
cegueira, não apenas física do doente, mas 
moral, de que participam os próprios 
discípulos, obcecados pela mentalidade 
«retribuicionista» (cf. Job 4, 7-8; 2 Mac 7, 
18; Tob 3, 3); eles, em face da desgraça 
alheia, põem-se a indagar quem pecou e 
não quem a pode remediar.  

2º – A cura do cego (v. 6-7).  
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3º – A longa investigação acerca da 
cura (v. 8-34), primeiro pelos vizinhos (v. 8-
12) e depois pelos fariseus que montam 
como que um processo judicial com 
sucessivos interrogatórios e que termina 
numa sentença de excomunhão (v. 13-34).       

4º – O desfecho do drama (v. 35-41), 
com o acto de fé do cego e a obstinação na 
cegueira espiritual dos que não querem 
crer. 

Sem prejuízo para o valor histórico da 
narração, esta reveste-se dum grande poder 
evocativo e dramático, em que sobressai, 
evocando o itinerário dum catecúmeno, a 
progressão do cego para a fé plena, o qual 
começa por se confessar beneficiário da 
misericórdia do homem Jesus (v. 11), 
passando a reconhecê-lo como um profeta 
(v. 17), depois a atestar que Ele vem de 
Deus (v. 33), e, por fim, a professar a fé 
explícita em Jesus como Senhor, à maneira 
de quem responde às perguntas rituais do 
último escrutínio catecumenal (v 35-38). A 
alusão ao Baptismo é bastante clara através 
da unção e do banho: «lavei-me e fiquei a 
ver» (v. 11.15), pois na primitiva Igreja este 
Sacramento era chamado iluminação (cf. 
Hebr 6, 4; 10, 32; Ef 5, 14; Rom 6, 4). Por 
outro lado, o decreto de exclusão punitiva 
da sinagoga (v. 34) não vai apenas contra o 
cego, mas visa Jesus e os próprios cristãos, 
os quais no sínodo de Yámnia (pelo ano 80) 
se viram excomungados pelo farisaísmo 
que sobreviveu à destruição de Jerusalém 
(v. 22; cf. Jo 12, 42; 16, 2). 

V. 6-7 «Ungiu...» O milagre não se 
realiza nem pela virtude do «lodo», nem 
pela eficácia medicinal da água, água 
comum. O prodígio é consequência do 
simples querer de Jesus. Como em Mc 7, 
33 e 8, 23, com este gesto, Jesus quis pôr à 
prova e estimular a fé do doente, mas, neste 
caso, também se quis apresentar como 
«Senhor do Sábado», pois os rabinos 
consideravam a preparação do lodo e a 
unção como um trabalho proibido aos 
sábados (cf. v. 16). A «Piscina de Siloé» era 
alimentada pela água da fonte de Gihon (a 
fonte de Maria), que ali chegava através do 
canal de Ezequias (rei contemporâneo do 
profeta Isaías), canal subterrâneo e cavado 
na rocha com cerca de meio quilómetro de 
comprido.  
____________________________________________ 
 

Oração Universal 

 
1 –   Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito 

ao nosso Bispo António, aos presbíteros e aos       
diáconos 
e os ensine a ver além das aparências, 
oremos, irmãos. 

Sabias que… 

A piscina de Siloé  
 

Este grande depósito de água situava-        
-se em Jerusalém e servia para abastecer 
de água a cidade. Para os primeiros cristãos 
converteu-se no símbolo de algo mais 
profundo: 

– Comparavam as águas da piscina à 
água do Baptismo; 

– A luz recebida pelos olhos do cego é 
comparada a Jesus: luz que ilumina os que 
creem; 

– O cego, ao receber a luz para os seus 
olhos, converte-se em testemunha e 
começa a anunciar Jesus; 

– Os fariseus enfurecem-se porque 
Jesus curou em dia de Sábado, mas ajudar 
aqueles que sofrem é mais importante para 
Jesus.  

 

Ausência de fé 
 

Para melhor compreendermos o tesouro 
da fé, vale a pena atentar de que são 
capazes os homens sem ela. 

a) A ausência da fé. «Não te 
impressiones com o seu belo aspecto, nem 
com a sua elevada estatura.» Sem a luz da 
fé, vemos apenas as aparências, ao olhar 
para as pessoas, para os acontecimentos, e 
mesmo para a nossa vida. Por isso, caímos 
em ilusões e enganos, no pessimismo e no 
desânimo. 

Assim aconteceu ao profeta Samuel, 
quando foi enviado por Deus, em segredo, a 
Belém, a casa de Jessé, para escolher e 
ungir um dos seus filhos para rei de Israel, 
em substituição de Saúl, caído em 
desgraça. 

Quando viu Eliab, o filho mais velho, 
julgou que estava na presença do eleito do 
Senhor, mas logo foi dissuadido da sua 
convicção.  

Antes de tomarmos uma decisão na 
vida, devemos pedir a luz do Senhor, para 
que aumente a nossa fé e a escolha seja 
acertada: na escolha da vocação, ou numa 
atitude a tomar com certa responsabilidade. 
____________________________________________ 

O Rosário 
 

O Rosário contém todo o mérito da oração 
vocal e toda a virtude da oração mental (Santa 

Rosa de Lima); 

O Rosário é a homenagem mais 
agradável à Mãe de Deus (S.  Afonso de Ligório); 

O Rosário incendiou os fiéis de amor e 

deu-lhes nova vida (São Pio V). 

2 –   Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito 
a todos os responsáveis deste mundo 
e eles descubram os caminhos da concórdia, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito 

aos que andam envolvidos pelo mal 
e os conduza como um pastor ao seu rebanho, 
oremos, irmãos. 

 
4 –   Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito 

aos cegos, aos doentes e aos que não creem 
e todos cheguem a ver n’Ele o Salvador, 
oremos, irmãos. 

 
5 –   Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito, 

nos ensine a procurar o que Lhe agrada 
e nos reuna a todos no seu reino, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Celestino III” 

(1191 – 1198) 
 

Eleito pontífice aos 85 anos, coroou 
como imperadores Henrique VI e sua 
mulher, Constância da Sicília, excomungou 
Leopoldo da Áustria, que prendera Ricardo 
Coração de Leão, e ainda aprovou a Ordem 
dos Cavaleiros Teutónicos. 

 

“Inocêncio III” 

(1198 – 1216) 
 
Inocêncio III revelou-se bastante 

preocupado com a evangelização, tendo 

promovido a Quarta Cruzada. 

                                                 –    (continua...) 
____________________________________________ 

O dom da fé 
 

Jesus Cristo é a Luz que veio ao mundo 
para nos iluminar, dando sentido à nossa 
vida. 

A experiência mostra-nos que quando 
as pessoas rejeitam a Luz de Deus, da fé, 
não conseguem descobrir os verdadeiros 
valores e correm atrás de quimeras que as 
destroem: a droga, a impureza e o dinheiro 
arvorado e valor supremo.  

Além disso, não se reconhecem como 
irmãos da mesma família e, como 
consequência, reina a insegurança a todos 
os níveis: da vida (pelo aborto, terrorismo, 
assassínios, etc.) e dos bens. 
____________________________________________ 
 

Deus não vê como o homem; 
o homem olha às aparências, 

o Senhor vê o coração. 

(I Sm 16, 7) – 1.ª Leitura 
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