
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Fechar  Apenas em torno de uma mulher que ama, se pode formar uma família. 
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 És insubstituível (2) 

 

Quando o homem explorar intensa-
mente o pequeno átomo e o imenso espaço 
e disser que domina o mundo, e quando 
conquistar as mais  complexas tecnologias 
e disser que sabe tudo, então,  ele terá 
tempo para se voltar para dentro de si 
próprio. Nesse momento, descobrirá que 
cometeu um grande erro. Qual? 

 

Compreenderá que dominou o mundo 
de fora, mas não dominou o mundo de 
dentro, os imensos terriotórios da sua alma. 
Descobrirá que se tornou um gigante na 
ciência, mas que é uma criança frágil que 
não sabe navegar nas águas da emoção e 
que desconhece os segredos que tecem a 
manta de retalhos da sua inteligência. 

 

Quando isso acontecer, algo novo 
acontecerá. Ele encontrará pela segunda 
vez a sua maior invenção: a roda. A roda? 
Sim, só que desta vez a roda da emoção. 
Encontrando-a, ele percorrerá territórios 
pouco explorados e, por fim, encontrará o 
que sempre procurou: o amor, o amor pela 
vida e pelo Autor da vida. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Idolatria) 
 

O ídolo mais perigoso somos nós 
mesmos, quando queremos ocupar o lugar 
de Deus. 

(Intervenção do Sr. Arcebispo durante o serviço de 
“Selijot”, em preparação para o “Rosh Hashanah”, na 
Sinagoga da Calle Vidal, 2049, Buenos Aires. 11-09-2004) 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
Vê na criança, o futuro da humanidade. 
Mantem-te, por isso, solidário com os 

trabalhos que visam beneficiá-las. 

Lembra-te de que cada criança poderia 
ser um filho querido do teu coração. 

Colabora na recuperação das crianças 
desajustadas, sobretudo mediante o teu 
exemplo dignificante e nobre. 

Em todos os sectores, a criança é 
sempre o futuro e, por isso, precisa de ser 
atenta e cuidadosamente ajustada às suas 
necessidades. 

Porque não foi por acaso que alguém 
afirmou: “as crianças são o melhor do 
mundo”. 
____________________________________________ 

Os discípulos 

de Emaús 
 

Os primeiros cristãos descobriram Jesus 
Ressuscitado de muitas maneiras. O relato 
dos dois discípulos que vão a caminha de 
Emaús, é uma delas. As comunidades 
cristãs contavam esta história para explicar 
o caminho que se deve palmilhar até 
reconhecer Jesus como Salvador. 

A cena desenvolve-se ao longo de uma 
jornada de caminho. Dois discípulos fogem 
de Jerusalém, estão com medo, desanima-
dos. Olham para a vida com um olhar 
pessimista e nada tem sentido para eles. As 
palavras de Jesus não passaram de 
palavras. E embora tenham caminhado todo 
o dia junto a Ele, não O reconheceram. 
Descobriram Jesus quando convidaram 
aquele peregrino a ficar com eles, 
mostrando-se solidários e acolhendo-O em 
sua casa. 

Abrem-se-lhes os olhos quando Jesus 
pronunciou as palavras da Eucaristia.     

Acolher aquele que necessita, rezar e 
celebrar a Eucaristia, são atitudes que nos 
ajudam a descobrir Jesus. 
-----------------------------------------------------------
---- 
_________________________________________ 
____________________________________________  
 
 

De Parabéns... 
Esta semana, estão de Parabéns, pelo 

seu aniversário natalício, três Leitores da 
Paróquia de Figueiró:  

– Dia 30 de Abril, hoje, Domingo, 
Alexandre Reguenga; 

– Dia 1 de Maio, amanhã, segunda-feira, 
Marta Moura; 

– Dia 2 de Maio, terça-feira, Lurdes 
Almeida. 

À Marta, à Lurdes e ao Alexandre, o 
Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 

(de Países e Cidades) 
 

–  Europa:  S. Bento (Beneditino); S. Cirilo e         
          S. Metódio; S. Brígida da Suécia;                     
          S. Catarina de Sena; S. Edith Stein. 
– Ásia: S. Bartolomeu; S. Brás; S. Cirilo; S. 
Basílio Magno; S. Pantaleão; S. Paulo de 
Tarso; S. Timóteo; S. Eufémia da 
Calcedónia; S. Tecla; S. Hilário; S. João 
Baptista; S. João Damascena; S. Jerónimo; 
S. Maria Madalena; S. Marta; S. Margarida 
de Antioquia; S. Pelágia; S. Tomé; S. 
Francisco Xavier (Evangelizador das Índias). 
____________________________________________ 

H u m o r 

Na escola: 
– Fernandito, diz-me uma palavra que 

tenha vários “ós”. 
– Porteiro. 
– Muito bem. Agora tu, Luisito. 
– Obrigatório. 
– Muito bem. Agora tu, Jaimito. 
– Goooooolo! 

_--------------------------------------------------------------------------
--___________________________________________ 

A Fechar 
Apenas em torno de uma mulher que ama se 

pode formar uma família. 
 

(Friedrich Schlegel) 

 

III Domingo da Páscoa 
 

A liturgia deste domingo convida-nos a 
descobrir esse Cristo vivo que acompanha 
os homens pelos caminhos do mundo, que 
com a sua Palavra anima os corações 
magoados e desolados, que se revela 
sempre que a comunidade dos discípulos se 
reúne para “partir o pão”; apela, ainda, a 
que os discípulos sejam as testemunhas da 
ressurreição diante dos homens. 

De facto, em cada vocação arde o 
desejo de “estar com o Senhor”, e de partir, 
pelo mundo, no seguimento de Cristo, a 
anunciá-Lo aos outros, como fonte de 
esperança.  

Iniciamos hoje mais uma Semana de 
Oração pelas Vocações Consagradas. O 
Santo Padre, Papa Francisco, propõe, este 
ano, como tema “Pelos jovens, para que 
saibam responder com generosidade à 
própria vocação, considerando sériamente a 
possibilidade de se consagrarem ao Senhor 
no sacerdócio ou na vida consagrada”.      

Somos convidados a rezar por todos os 
que constroem a Igreja, levando ao mundo 
o nome de Jesus. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 2, 14.22-33) 
 

Monição:  
 

A primeira leitura mostra, através da história de 
Jesus, como do amor que se faz dom a Deus e aos 
irmãos, brota sempre ressurreição e vida nova; e 
convida a comunidade de Jesus a testemunhar essa 
realidade diante dos homens. 
 

 Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

No dia de Pentecostes, 14Pedro, de 
pé, com os onze Apóstolos, ergueu a voz 
e falou ao povo: 22«Homens de Israel, 
ouvi estas palavras: Jesus de Nazaré, foi 
um homem acreditado por Deus junto de 
vós com milagres, prodígios e sinais, 
que Deus realizou no meio de vós, por 
seu intermédio, como sabeis. 23Depois de  
 

  

 
 

 

entregue, segundo o desígnio imutável e 
a previsão de Deus, vós deste-Lhe a 
morte, cravando-O na cruz pela mão de 
gente perversa. 24Mas Deus ressuscitou-
O, livrando-O dos laços da morte, porque 
não era possível que Ele ficasse sob o 
seu domínio. 25Diz David a seu respeito: 
«O Senhor está sempre na minha 
presença, com Ele a meu lado não 
vacilarei. 26Por isso o meu coração se 
alegra e a minha alma exulta e até o meu 
corpo descansa tranquilo. 27Vós não 
abandonareis a minha alma na mansão 
dos mortos, nem deixareis o vosso Santo 
sofrer a corrupção. 28Destes-me a 
conhecer os caminhos da vida, a alegria 
plena em vossa presença». 29Irmãos, 
seja-me permitido falar-vos com toda a 
liberdade: o patriarca David morreu e foi 
sepultado e o seu túmulo encontra-se 
ainda hoje entre nós. 30Mas, como era 
profeta e sabia que Deus lhe prometera 
sob juramento que um descendente do 
seu sangue havia de sentar-se no seu 
trono, 31viu e proclamou antecipada-
mente a ressurreição de Cristo, dizendo 
que Ele não O abandonou na mansão 
dos mortos, nem a sua carne conheceu a 
corrupção. 32Foi este Jesus que Deus 
ressuscitou e disso todos nós somos 
testemunhas. 33Tendo sido exaltado pelo 
poder de Deus, recebeu do Pai a 
promessa do Espírito Santo, que Ele 
derramou, como vedes e ouvis». 

Palavra do Senhor. 
 

 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

 

A Leitura, não sendo particularmente difícil, 
deve ser preparada com todo o cuidado. Aliás, 
repetimos mais uma vez, esta deve ser sempre a 
grande preocupação de todo o Leitor que se 
preze.  

Presta atenção às palavras: Pentecostes / 
acreditado / prodígios / intermédio / desígnio 
imutável / vós deste-Lhe (não “deste-Lhes” nem 
“destes-Lhe”) / perversa (não “preversa”) / 
tranquilo (o “u” também se lê) / na mansão dos 
mortos (não na “mansidão”) / corrupção (o “p” 
também se lê) / exaltado / derramou / e outras. 
 

Comentário: 
 

A leitura corresponde a uma selecção 
de versículos do discurso de São Pedro no 
dia do Pentecostes. «Pedro» aparece aqui, 
como noutras vezes, na sua função de 
Chefe dos Apóstolos, falando em nome de 
todos e à frente de todos (cf. Act 2, 37-38; 5, 
2-3.29; 1, 15). 

V. 22 «Jesus de Nazaré» Pedro, para 
anunciar Jesus como o Messias, parte da 
Sua humanidade, no aspecto mais humilde, 
um homem de Nazaré, terra desprezada (Jo 
1 48); nos vv. seguintes estabelece a sua 
perfeita identidade com o Cristo da fé, o 
Senhor ressuscitado. 

V. 23 «Segundo o desígnio imutável e 
previsão de Deus». A morte na cruz, o 
grande «escândalo para os Judeus», não 
era mais do que o cumprimento do desígnio 
salvador de Deus, anunciado pelos 
Profetas. 

V. 24 «Deus ressuscitou-O». O grande 
sinal de que aquele homem de Nazaré já 
antes credenciado com «milagres, prodígios 
e sinais» (v. 22), era o Messias, Deus vindo 
à terra, é sem dúvida a Ressurreição. Esta 
apresenta-se como anunciada no Salmo 15 
(16).  

V. 27 «Nem deixareis o vosso Santo 

sofrer a corrupção». Citação do Salmo 15 
(16), segundo a tradução dos LXX, que 
alguns chegam a considerar inspirada. O 
texto hebraico massorético não é tão 
expressivo, pois diz: «conhecer a cova», 
isto é, a morte; Pedro e depois Paulo (cf. 
Act 13, 35) dão-nos o sentido mais 
profundo, o cristológico do Salmo, ao 
explicitar que designa a ressurreição do 
Messias, sentido este que, em geral, os 
exegetas classificam de sentido plenário 
(intentado só por Deus), ou sentido típico (o 
salmista como tipo do Messias). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 

 

Monição: 
 

Cristo Ressuscitado é o caminho. Que o Senhor 
seja sempre a nossa luz dos nossos passos e nos 
mostre o seu caminho. 
 
 

 
 
 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  30 de Abril   –   III  Dom. da Páscoa  (Ano A) 

Função 
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Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Carlos    Rui Cardoso    

Avisos Jacinta Carneiro    Luís Miguel    

Admonição         
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Ação Graças         

Suplente Luís Carlos    Rui Cardoso    
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Refrão: 
 

MOSTRAI-ME, SENHOR, O CAMINHO DA VIDA. 
 

Ou:    ALELUIA. 
 

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio. 
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus. 
Senhor, porção da minha herança e do meu        
cálice, 
está nas vossas mãos o meu destino. 
  
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, 
até de noite me inspira interiormente. 
O Senhor está sempre na minha presença, 
com Ele a meu lado não vacilarei. 
  
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma        
exulta 
e até o meu corpo descansa tranquilo. 
Vós não abandonareis a minha alma na mansão       
dos mortos, 
nem deixareis o vosso fiel conhecer a corrupção. 
  
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, 
alegria plena em vossa presença, 
delícias eternas à vossa direita. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (1 Pe 1, 17-21) 

 
Monição:  
 

A segunda leitura convida a contemplar com olhos 
de ver o projecto salvador de Deus, o amor de Deus 
pelos homens, expresso na cruz de Jesus e na sua 
ressurreição. Constatando a grandeza do amor de 
Deus, aceitamos o seu apelo a uma vida nova. 
  

Leitura: 

 
Leitura da Primeira Epístola de São 

Pedro 
 

Caríssimos: 17Se invocais como Pai 
Aquele que, sem acepção de pessoas, 
julga cada um segundo as suas obras, 
vivei com temor, durante o tempo de 
exílio neste mundo. 18Lembrai-vos que 
não foi por coisas corruptíveis, como 
prata e oiro, que fostes resgatados da vã 
maneira de viver, herdada dos vossos 
pais, 19mas pelo sangue precioso de 
Cristo, Cordeiro sem defeito e sem 
mancha, 20predestinado antes da criação 
do mundo e manifestado nos últimos 
tempos por vossa causa. 21Por Ele 
acreditais em Deus, que O ressuscitou 
dos mortos e Lhe deu a glória, para que a 
vossa fé e a vossa esperança estejam em 
Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores 
 

Esta leitura, não é de todo difícil, mas nem 
por isso dispensa uma boa preparação. 

Toma reparo nas palavras: acepção (o “p” é 
mudo, não se lê) / exílio / corruptíveis (aqui o “p” 

já se lê) / predestinado / e outras. 

Esta leitura adapta-se maravilhosamen-
te ao tempo pascal, falando-nos da nossa 
libertação através do Sangue do novo 
Cordeiro Pascal e da Ressurreição de 
Jesus. Há mesmo exegetas que vêem nesta 
carta um fundo de homilia pascal ou 
baptismal. O trecho de hoje é tirado de uma 
secção inicial da Carta (1, 13 – 2, 10), uma 
série de exortações que têm como pano de 
fundo a libertação dos hebreus a caminho 
da terra prometida, símbolo do Baptismo e 
da vida cristã, o que faz pensar que 
formariam parte duma catequese ou homilia 
pascal-baptismal. Vejamos: «de ânimo 
preparado para servir» (v. 13; cf. Lc 12, 35) 
é dito no original com uma imagem 
(«cingida a cintura da vossa mente»), que 
evoca a forma de celebrar a Páscoa (cf. Ex 
12, 11, símbolo do Baptismo (cf. 1 Cor 10, 
1-2.6); «sede santos» (v. 14-16) é uma 
exigência da aliança (cf. Lv 11, 44; 19, 2; 
20, 7) e do Baptismo (cf. Rom 6, 4.11.19; 
12, 2; Gal 3, 27); o santo temor de Deus (cf. 
2 Cor 2, 11; Rom 2, 11) «no tempo da 
peregrinação» (cf. 1, 1.17; 2, 11; 4, 2, é a 
alusão à peregrinação pelo deserto no 
Êxodo) está na sequência de invocar a 
Deus como Pai (referência ao Pai-nosso, Mt 
6, 9, recitado no rito do Baptismo e certa-
mente matéria da instrução preparatória); o 
resgate pelo sangue de Cristo é mais do 
que uma referência ao custo da nossa 
redenção (1 Cor 6, 20; 7, 23; cf. Ef 1, 7; 
Hebr 9, 14; Apoc 1, 5), pois alude a Jesus 
como cordeiro pascal (Ex 12, 3-14; cf. Jo 1, 
29.36; 19, 36; 1 Cor 5, 7; Act 8, 32-35); o 
amor fraterno (v. 22-25) é proposto como 
consequência de se ter purificado (cf. Ex 19, 
10-11) e ter nascido de novo e por meio da 
palavra de Deus (cf. Tg 1, 18; 1 Jo 3, 9; Is 
40, 8); esta mesma palavra é o «leite puro» 
(cf. Ex 3, 8; 1 Cor 3, 2) que os baptizados 
têm de desejar avidamente (2, 1-2; cf. Salm 
34, 9); assim todos entram activamente na 
construção do edifício que é o novo Povo de 
Deus, figurado no antigo (2, 4-10). 

V.17 «Pai... que... julga». Pode-se ver 
aqui uma alusão à recitação do Pai Nosso. 
Deus, que é o melhor dos pais, também é 
um Juiz imparcial; o sentido correcto da 
nossa filiação divina traz consigo o santo 
temor de Deus, o temor de desagradar a um 
Pai que nos julga e que calibra 
perfeitamente o valor de todos os nossos 
actos.  

«Exílio neste mundo». Cf. 1 Pe 1, 1; 2, 
11; 4, 2; Hebr 11, 13. Nestes textos 
inspirados fica patente a nossa condição 
não apenas de peregrinos da Pátria celeste, 
mas também a ideia de pena que envolve a 
nossa situação de «degredados filhos de 
Eva» neste «desterro» (cf. Salve Rainha). 

V. 18-19  «Libertados... com o Sangue  
 

precioso de Cristo». A obra salvadora de 
Jesus não consistiu numa mera libertação, 
como, por exemplo, a libertação do Egipto, 
pois foi um verdadeiro resgate, pagando 
Jesus o preço dessa libertação com o Seu 
Sangue, daí que esta obra libertadora se 
chama mais propriamente Redenção (cf. Ef 
1, 7; Apoc 1, 5). 

«Cordeiro sem defeito e sem 

mancha». Cf. Ex 12, 5; 1 Cor 5, 7; Jo 1, 
29.36; 19, 36. Cf. também: Is 53, 7; Act 8, 
32-35. Os primeiros textos falam de Jesus, 
Cordeiro imolado na nova Páscoa; os 
segundos, de Jesus manso «Cordeiro de 
Deus». 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Lc 24, 32) 

 
Monição:  

 
O Evangelho apresenta Cristo ressuscitado a 

caminhar ao lado dos discípulos, a explicar-lhes as 
Escrituras, a encher-lhes o coração de esperança e a 
sentar-se com eles à mesa para “partir o pão”. É aí que 
os discípulos o reconhecem. 
 

Refrão: 
  

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 
  
Senhor Jesus, abri-nos as Escrituras, 
falai-nos e inflamai o nosso coração. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 24, 13-35) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

13Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho 
duma povoação chamada Emaús, que ficava a duas 
léguas de Jerusalém. 14Conversavam entre si sobre 
tudo o que tinha sucedido. 15Enquanto falavam e 
discutiam, Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com 
eles a caminho. 16Mas os seus olhos estavam 
impedidos de O reconhecerem. 17Ele perguntou-lhes: 
«Que palavras são essas que trocais entre vós pelo 
caminho?» Pararam, com ar muito triste, 18e um deles, 
chamado Cléofas, respondeu: «Tu és o único habitante 
de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes 
dias». 19E Ele perguntou: «Que foi?» Responderam-
Lhe: «O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta 
poderoso em obras e palavras diante de Deus e de 
todo o povo; 20e como os príncipes dos sacerdotes e os 
nossos chefes O entregaram para ser condenado à 
morte e crucificado. 21Nós esperávamos que fosse Ele 
quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro 
dia depois que isto aconteceu. 22É verdade que 
algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram: 
foram de madrugada ao sepulcro, 23não encontraram o 
corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham 
aparecido uns Anjos a anunciar que Ele estava vivo. 
24Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram 
tudo como as mulheres tinham dito. Mas a Ele não O 
viram». Então Jesus disse-lhes: 25«Homens sem 
inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo 
o que os profetas anunciaram! 26Não tinha o Messias 
de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?» 
27Depois, começando por Moisés e passando pelos 
Profetas,  explicou-lhes  em todas as Escrituras  o  que  
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Lhe dizia respeito. 28Ao chegarem perto da povoação 
para onde iam, Jesus fez menção de seguir para 
diante. 29Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: 
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar e vem 
caindo a noite». Jesus entrou e ficou com eles. 30E 
quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, 
partiu-o e entregou-lho. 31Nesse momento abriram-se-
lhes os olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele 
desapareceu da sua presença. 32Disseram então um 
para o outro: «Não ardia cá dentro o nosso coração, 
quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?» 33Partiram imediatamente de regresso a 
Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os que 
estavam com eles, 34que diziam: «Na verdade, o 
Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». 35E eles 
contaram o que tinha acontecido no caminho e como O 
tinham reconhecido ao partir o pão. 

 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal  

 
1 – Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado, 

pelos catecúmenos que descobrem o evangelho, 
e pelos catequistas que os ensinam e acompaham, 
oremos ao Senhor. 

 
2 – Por aqueles que se dedicam ao bem público, 

pelos que servem os mais pobres e infelizes 
e pelos que acolhem toda a gente, sem excepção, 
oremos ao Senhor. 
 

3 – Pelos fiéis que nas provações permanecem            
     serenos, 

pelos que desistem como os discípulos de Emaús 
e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, 
oremos ao Senhor. 

 
4 – Pelos crentes que dizem a Jesus; “fica connosco” 

pelos jovens que fazem d’Ele o grande amigo, 
e pelas crianças que O recebem na primeira     
comunhão, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 

pelos doentes da nossa Paróquia 
e por aqueles que já partiram deste mundo, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 01 – S. José Operário; 

Dia 02 – S. Atanásio (Bispo e Doutor da Igreja); 

Dia 03 – S. Filipe e S. Tiago (Apóstolos);  

____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Honório III” 

(1216 – 1227) 
 

Aprovou as regras dos Franciscanos e 
dos Dominicanos, confirmou a Ordem do 
Carmo ou dos Carmelitas e ainda firmou as 
missões evangélicas na Europa.  

Confirmou a D. Afonso II os privilégios 
dados pelos seus antecessores a Portugal e 
esteve atento à  atitude  de  alegada  prepo- 
                

 
 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

19 –  Será possível restringir a legalização da 
eutanásia e do suicídio assistido a situações 
raras e excecionais? 

 

(... continuação) 

 

Dois são os trajetos através dos quais 
se vai alargando o alcance da legalização 
da eutanásia e do suicídio assistido. Trata-         
-se de um percurso lógico e, por isso, 
previsível. 

Por um lado, quando se invoca a 
autonomia para justificar essa legalização, é 
lógico que estas práticas não se limitem a 
situações de  doenças em fase terminal. 
São, assim, mortas pessoas muito antes do 
final da sua vida e algumas sem estar 
doentes. 

Por outro lado, quando se reconhece 
que há situações em que a vida “perde 
dignidade”, pela doença, sofrimento ou 
dependência, e,  por isso, nessas situações 
a vida não merece a proteção que merece 
noutras, justificando-se a eutanásia e o 
suicídio assistido; então, porque nessas 
situações a vida “perde dignidade”, deixa de 
ser “digna de ser vida”, pode prescindir-se 
de um pedido expresso no caso de pessoas 
incapazes de o formular: recém-nascidos, 
crianças, pessoas com deficiência ou com 
demência. E invoca-se o principio da 
igualdade: porque haverão, então, de ficar 
privadas do pretenso “benefício” da 
eutanásia estas pessoas? 

 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

____________________________________________ 
 

Fica connosco, 

Senhor! 
 

Com estas palavras, os discípulos de 
Emaús convidaram o misterioso Viajante a 
permanecer com eles, no entardecer 
daquele primeiro dia depois do sábado em 
que o inacreditável tinha acontecido. 
Conforme a promessa, Cristo ressuscitara; 
mas eles ainda não o sabiam. Porém as 
palavras do Viajante ao longo do caminho 
tinham aos poucos aquecido os seus 
corações. Por isso Lhe fizeram o convite: 
“Fica connosco”. Depois, sentados em volta 
da mesa da ceia, reconheceram-no ao 
“partir o pão”. E logo a seguir Ele desapare-
ceu. Diante deles ficou o pão partido, e nos 
seus corações a doçura daquelas suas 
palavras. 
 
 

 
 

tência que o monarca português mantinha 
em relação  ao arcebispo de Braga e aos 
bispos de Lisboa e Porto. 
 

“Gregório IX” 

(1227 – 1241) 
 

Empenhou-se na cruzada contra os 
mouros e eniciou oficialmente a inquisição 
papal. Interveio no conflito que opunha       
D. Martinho Rodrigues, bispo do Porto, a       
D. Sancho II e decidindo sancionar o rei 
pela bula Ex special. Canonizou São 
Francisco de Assis, Santo António e São 
Domingos.  

 

“Celestino IV” 

(1241) 
 

Foi eleito em circunstâncias conturba-
das. Como tardava a decisão, os cardeais 
foram fechados à chave para deliberarem. 
Foi a primeira vez que isto aconteceu e 
daqui surgiu a designação de conclave (no 
latim  significa recinto fechado à chave).  

Faleceu poucos dias depois e o Trono 
de Pedro ficou vazio durante um ano e 
meio, fruto das intrigas de Frederico II. 

 

“Inocêncio IV” 

(1243 – 1254) 
 
A crença na responsabilidade universal 

da Igreja impeliu-o a evangelizar o Oriente. 
Suspendeu as funções governativas de 

D. Sancho II, substituindo o monarca pelo 
irmão, D. Afonso III, emitiu a ordem para 
anular o casamento entre D: Sancho II e     
D. Mécia e ordenou ainda a restituição aos 
Franciscanos do Convento de São Francis-
co, no Porto. 
____________________________________________ 

Sabias que... 

 
A antiga Emaús 

 
Cidade difícil de localizar. Existem 

restos de uma povoação denominada 
Emaús a 30 Kms. de Jerusalém. Conser-
vam-se as condutas das suas fontes 
termais. Emaús significa “fontes termais”.        

Esta cidade sublevou-se contra a 
ocupação romana e foi arrasada e destruí-
da. Os romanos reconstruiram-na no séc II 
d. C. Chamaram-lhe Nicópolis. 

Neste lugar encontram-se restos de 
uma comunidade cristã do século I. 
Conservaram-se os mosaicos e o baptis-
tério. 
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