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Jesus é o nosso caminho 
 

No Antigo Testamento a palavra 
“caminho” não era apenas um lugar por 
onde se transitava para se deslocar. 
Possuía um profundo sentido religioso. 
Significa os passos que o crente dá, e a 
forma de comportar-se, para chegar a Deus: 
praticar a justiça e a misericórdia, amar, 
guardar os mandamentos... Quem segue “o 
caminho” de Deus alcança a felicidade, a 
vida e a paz. 

No início da Igreja havia outros grupos 
religiosos que afirmavam que crer signifi-
cava refletir muito e possuir grande 
sabedoria.  Mas os primeiros cristãos 
tinham aprendido de Jesus que o crente 
deve passar por esta vida fazendo o bem, 
acolhendo os necessitados, perdoando... 
Para os primeiros discípulos, a fé não era 
apenas um conjunto de palavras e ideias, 
mas acções muito concretas. 

Quando descrevem Jesus como 
“caminho, verdade e vida”  estão a dizer que 
há que ser crentes à semelhança de Jesus, 
que passou fazendo o bem. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
     

 Acata com respeito todas as religiões. 
Cada homem tem o direito de escolher o 
caminho que prefere. Respeita a liberdade 
de crença dos outros, tanto quanto aprecias 
que respeitem a tua. Não discutas nem 
procures tirar ninguém do caminho religioso 
em que se acha, a não ser que sejas 
procurado para isso.  

Respeita para seres respeitado. 
____________________________________________ 

Males 
 

Os males de que foges estão em ti. 
(Séneca) 

Papa Francisco 

(Ateus) 
 

Ao Ateu não lhe diria que a sua vida 
está condenada, pois estou convencido de 
que não tenho o direito de ajuizar sobre a 
sua  honestidade. 

                                    (Sobre o Céu e a Terra, 2010)  

És insubstituível (3) 

 

Ao aprender a amar, o homem 
derramará lágrimas não de tristeza mas de 
alegria. Chorará não pelas guerras nem 
pelas injustiças, mas porque compreende 
que procurou a felicidade em todo o 
Universo e não a encontrou. Perceberá que 
Deus a escondeu no único lugar em que ele 
não pensou procurá-la: dentro de si próprio. 
____________________________________________

Oração 

Senhor, 

obrigado por me ensinares 
a caminhar pela vida 
com esperança e constância. 

Obrigado 

pelos momentos de felicidade 
que tornam mais leve 
o caminho de cada dia. 

Obrigado pelas pessoas 

que me acompanham, 
pelas que me dizem 
uma palavra de encorajamento, 
e por quem me ajuda 
quando estou cansado 
e não aguento mais. 

Obrigado porque Tu estás sempre 

a orientar os meus passos. 
E porque és o caminho 
que leva até ao coração de Deus. 

Disse Jesus aos seus discípulos: 
1«Não se perturbe o vosso coração. Se 
acreditais em Deus, acreditai também em 
Mim.     

                       (Do Evangelho de hoje) 
____________________________________________ 

Justa Justiça 
 

“Se a vossa justiça não superar a dos 
Escribas e Fariseus, não entrareis no Reino 
dos Céus” (Mt 5, 20). 

A justiça evangélica, não é a mera fria 
justiça das leis, mas sim,  e antes de mais 
nada, a justiça da lei do amor aos irmãos. 
____________________________________________ 

H u m o r  
 
Apetite em Féras 
 

Um senhor em férias entra num 
restaurante e pede que lhe sirvam um peru 
assado inteiro. 

Um outro cliente olha para ele, perplexo, 
e pergunta: 

– Vai comer isso tudo sozinho?  
– Não, não, estou à espera do acompa-

nhamento! 
___________________________________ 

Eu aprendi... 
 

Que quanto menos tempo tenho, 
mais coisas consigo fazer. 

____________________________________________ 

A Fechar 
 

As reuniões são indispensáveis 
quando não se quer decidir nada. 

___________________________________ 
 

Boa leitura e até para a semana. 

_____________________________ 

 

 

V Domingo da Páscoa 
 

A liturgia da Palavra deste quinto 
Domingo da Páscoa convida-nos a reflectir 
sobre a Igreja, a nova Família dos filhos de 
Deus, fundada por Jesus. Nós somos as 
pedras vivas do templo do Senhor. Vivemos 
unidos a Jesus ressuscitado, que hoje nos 
diz: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida.”       

A fé em Jesus conduz-nos à felicidade 
da Casa do Pai! 

Também na leitura do Evangelho de 
este Domingo que vamos escutar, o Senhor 
Jesus nas palavras da despedida antes de 
se entregar à Morte por nós, dizendo que o 
que vai fazer é preparar-nos um lugar. De 
facto, com a sua Paixão, Morte e 
Ressurreição, o que Ele fez foi abrir-nos as 
portas do Céu para todos os que queiram 
abrir-se ao seu amor e ao seu perdão. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Act 6, 1-7) 
 

Monição: 
 

 São Lucas fornece-nos um quadro da Igreja de 
Jerusalém: uma comunidade em crescimento, onde 
começam a aparecer algumas dificuldades entre os 
crentes de “língua grega e o grupo dos que falava 
aramaico”. Os Apóstolos invocaram O Espírito Santo e 
resolveram o problema: assim nasceu a ordem dos 
Diáconos, homens encarregados do serviço caritativo. 
 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 1aumentando o 
número dos discípulos, os helenistas 
começaram a murmurar contra os 
hebreus, porque no serviço diário não se 
fazia caso das suas viúvas. 2Então os 
Doze convocaram a assembleia dos 
discípulos e disseram: «Não convém que 
deixemos de pregar a palavra de Deus, 
para servirmos às mesas. 3Escolhei entre 
vós, irmãos, sete homens de boa 
reputação, cheios do Espírito Santo e de 
sabedoria, para lhes confiarmos esse 
cargo. 4Quanto a nós, vamos dedicar-nos 
totalmente  à  oração  e  ao ministério da  

  

 

 
 
 

palavra». 5A proposta agradou a toda a 
assembleia; e escolheram Estêvão, 
homem cheio de fé e do Espírito Santo, 
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, 
Parmenas e Nicolau, prosélito de 
Antioquia. 6Apresentaram-nos aos 
Apóstolos e estes oraram e impuseram 
as mãos sobre eles. 7A palavra de Deus 
ia-se divulgando cada vez mais; o 
número dos discípulos aumentava 
consideravelmente em Jerusalém e 
submetia-se à fé também grande número 
de sacerdotes. 
 

Palavra do Senhor 
 
Recomendação aos Leitores 

  
Leitura de fácil proclamação. No entanto, 

como todas as outras Leituras, requer treino e 
preparação. 

Sempre cuidado com algumas palavras, tais 
como: helenistas / murmurar / pregar (“prègar” 
com acento, que significa  pregação ou anúncio, 
e não “pregar” sem acento, que significa pregar 
pregos ou tachas) / ministério da palavra (não 
“mistério” / Prócoro / prosélito de Antioquia (e 
não “Antióquia”) / e outras. 

 

Comentário: 

 

Este é o texto que refere a instituição 
dos diáconos, como colaboradores dos 
Apóstolos e participantes de uma parte da 
sua missão. 

V.1 «aumentando o número dos 
discípulos». A cada passo São Lucas 
insiste no aumento dos cristãos. Outras 
insistências: (Act 2, 41; 5, 14; 6, 7; 9, 31; 11, 
21.24; 12, 24; 14, 1; etc.). Estes 
«helenistas» eram cristãos convertidos de 
entre os judeus emigrantes, que na diáspora 
falavam a língua grega e se encontravam 
agora na situação de retornados à Terra 
Santa. Pelos nomes gregos que têm, os 
primeiros sete diáconos pertenceriam na 
generalidade a este grupo. 

V.2-4 «Vamos dedicar-nos totalmente 
à oração…». Como a missão dos Apóstolos 
era urgente, impunha-se que estes não se 
dispersassem por actividades que outros 
podiam desempenhar. Foi a circunstância 
providencial para  a  primeira ordenação dos  

 

diáconos, que não eram meros agentes 
sociais, pois tinham também uma função 
sagrada, como a distribuição da Eucaristia, 
a pregação do Evangelho e a administração 
do Baptismo (cf. Act 8, 5.7.16); constituíam 
um verdadeiro grau da hierarquia, distinto 
do presbiterado (cf. 1 Tim 3, 8).  

A oração, a que se dedicavam 
intensamente os Apóstolos, não era apenas 
a oração oficial das reuniões comunitárias, 
mas a oração pessoal, a sós com Deus, 
segundo se deduz de Act 10, 9. Na oração 
intensa residia o segredo da sua eficácia 
apostólica e da transformação do mundo 
que operaram, um segredo cheio de 
actualidade. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 32 (33), 1-2.4-5.18-19 (R. 22) 

 

Monição: 
 

 A experiência da salvação faz brotar o louvor e a 
gratidão. Deus é rico de misericórdia! A terra está cheia 
da Sua bondade. Deus é fiel. Podemos confiadamente 
suplicar: 

 

Refrão: 
 
 ESPERAMOS, SENHOR NA VOSSA MISERICÓRDIA, 
QUE ELA VENHA SOBRE NÓS.  
  

Ou:        VENHA SOBRE NÓS A VOSSA BONDADE, 

               PORQUE EM VÓS ESPERAMOS, SENHOR. 
  
Justos, aclamai o Senhor, 
os corações rectos devem louvá-l'O. 
Louvai o Senhor com a cítara, 
cantai-Lhe salmos ao som da harpa. 
  
A palavra do Senhor é recta, 
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a rectidão: 
a terra está cheia da bondade do Senhor. 
  
Os olhos do Senhor estão voltados para os que O 
temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome. 
__________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Pe 2, 4-9) 

Monição: 
 

São Pedro afirma que os cristãos são uma “nação 
santa”.  Nós fazemos parte  “de uma geração eleita, de  
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eleita, de um sacerdócio real.” Somos um “povo 
adquirido por Deus para anunciar os Seus louvores” (1 
Pedro 2, 9). 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola de São 
Pedro 
 

Caríssimos: 4Aproximai-vos do 
Senhor, que é a pedra viva, rejeitada 
pelos homens, mas escolhida e preciosa 
aos olhos de Deus. 5E vós mesmos, 
como pedras vivas, entrai na construção 
deste templo espiritual, para consti-
tuirdes um sacerdócio santo, destinado a 
oferecer sacrifícios espirituais, agradá-
veis a Deus por Jesus Cristo. 6Por isso 
se lê na Escritura: «Vou pôr em Sião uma 
pedra angular, escolhida e preciosa; e 
quem nela puser a sua confiança não 
será confundido». 7Honra, portanto, a 
vós que acreditais. Para os incrédulos, 
porém, «a pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se pedra angular», 
8«pedra de tropeço e pedra de 
escândalo». Tropeçaram por não 
acreditarem na palavra, à qual foram 
destinados. 9Vós, porém, sois «geração 
eleita, sacerdócio real, nação santa, povo 
adquirido por Deus, para anunciar os 
louvores» d'Aquele que vos chamou das 
trevas para a sua luz admirável. 

 

Palavra Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Prestar atenção a algumas palavras, por 
exemplo: constituirdes um sacerdócio (não 
“saçardócio” nem “seçardócio”)  / incrédulos / 
pedra de tropeço (leia-se “tropêço”) / e outras.  
 

Comentário: 
 

Temos aqui um texto de excepcional 
riqueza eclesiológica, em que os privilégios 
do antigo Povo de Deus são transpostos 
para o novo Povo de Deus, a Igreja, por 
meio dum método hermenêutico de 
actualização (deraxe) de textos do Antigo 
Testamento, nomeadamente de Is 8, 14; Ex 
19, 5-6; Os 1, 6.9; 2, 3.25. Esses privilégios 
são basicamente a eleição, a consagração e 
a missão de «anunciar os louvores d’Aquele 
que vos chamou…». Este texto é o ponto de 
partida para um dos ensinamentos 
nucleares do Vaticano II, sobre o sacerdócio 
comum dos fiéis e a dignidade e missão dos 
leigos: todas as realidades mundanas 
diárias transformadas em oferta – 
«sacrifícios espirituais» (v. 5) – a Deus (LG 
34). 

V. 4 «Cristo, a Pedra viva…». O termo 
grego, lithos, designa uma pedra 
trabalhada,  preparada; Jesus é a pedra es- 
 

escolhida por Deus, mas rejeitada pelos 
homens, o alicerce e a pedra angular sobre 
a qual repousa todo o edifício da Igreja (cf. 
Mt 16, 18; 21, 42-46; cf. Salm 117 (118), 22; 
Is 8, 14; Act 4, 11). 

V. 5 «Vós mesmos, como pedras 
vivas, entrai…». Aqui temos uma das 
muitas imagens com que é representada a 
Igreja, «edifício de Deus» (cf. 1 Cor 3, 9.11), 
um edifício que cresce sempre, edificado 
por Deus, tendo Cristo como pedra angular 
e os Apóstolos como alicerce (cf. Ef 2, 19-
22).  

V. 9 «Sacerdócio real…». Ex 19, 6 diz 
«reino de sacerdotes», que os LXX 
traduziram por «sacerdócio régio» (basileion 
hieráteuma); por sua vez, Apoc 1, 5 diz: 
«reis e sacerdotes»; 1 Pe 2, 9 segue a 
Septuaginta. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 14, 6) 
 

Monição:  
 

Jesus diz-nos: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida! 

Aleluia! Caminhemos com Jesus, acreditemos em 
Jesus que nos oferece a Vida com abundância!  
 

Refrão:  ALELUIA!  ALELUIA!  ALELUIA! 
  

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor; 
ninguém vai ao Pai senão por mim. 
____________________________________________ 

Evangelho (Jo 14, 1-12) 

 
 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
1«Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em 
Deus, acreditai também em Mim. 2Em casa de meu Pai 
há muitas moradas; se assim não fosse, Eu vo-lo teria 
dito. 3Vou preparar-vos um lugar e virei novamente 
para vos levar comigo, para que, onde Eu estou, 
estejais vós também. 4Para onde Eu vou, conheceis o 
caminho». 5Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não sabemos 
para onde vais: como podemos conhecer o caminho?» 
6Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade 
e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim. 7Se Me 
conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas 
desde agora já O conheceis e já O vistes». 8Disse-Lhe 
Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta». 
9Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo que estou 
convosco e não Me conheces, Filipe? Quem Me vê, vê 
o Pai. Como podes tu dizer: 'Mostra-nos o Pai'? 10Não 
acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim? As 
palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim próprio; 
mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras. 
11Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim; 
acreditai ao menos pelas minhas obras. 12Em verdade, 
em verdade vos digo: quem acredita em Mim fará 
também as obras que Eu faço e fará ainda maiores que 
estas, porque Eu vou para o Pai». 
 

Palavra da Salvação. 
  
 

Comentário: 

 
Temos na leitura uma pequena parte do 

chamado discurso do adeus, o início do 
capítulo 14 de São João. As palavras de 
Jesus, «não se perturbe o vosso coração» 
aparecem com grande relevo, pois se 
repetem no v. 27. 

V. 2-3 – Nestes versículos, que admitem 
diversas traduções, Jesus esclarece os 
seus discípulos de que a sua partida é para 
lhes abrir caminho para a casa do Pai, o 
Céu, a meta final para todos os fiéis, por 
isso diz que ali há «muitas moradas», isto é, 
lugar para todos (cf. Lc 16, 9; Jo 13, 36; 12, 
26.32; 17, 24). A casa de Deus era o templo 
(2, 16-17) que se tornou o símbolo da 
comunhão com Deus na bem-aventurança 
eterna; neste sentido esta é a única vez que 
a expressão «moradas» aparece em todo o 
Novo Testamento, além da alusão em Heb 
6, 19-20 (ver Henoc etiópico, 39, 4; 41, 2). 

V. 6-9 Jesus é o «caminho» não 
apenas pelos seus ensinamentos e 
exemplos, mas porque Ele mesmo se 
identifica com a «verdade» (é o Verbo, a 
expressão adequada do Pai – Jo 1, 1.14.18) 
e a «vida» (Jo 1, 4.14.16; 3, 16; 6, 47; 10, 9-
10; 11, 25-26): Ele está no Pai e o Pai está 
n’Ele (vv. 10-11; 10, 38; 17, 21), fazendo 
Um com Ele (10, 30; 17, 11.21-22), por isso 
afirma que «quem Me vê, vê o Pai» (v. 9). 
Aqui radica o facto de Jesus ser não apenas 
caminho, mas o único caminho para o Pai, 
talvez por isso o cristianismo era designado 
inicialmente como o caminho (Act 9.2; 18, 
25; 24, 22). Neste versículo a revelação de 
Jesus aos seus atinge o clímax e é uma das 
mais expressivas sínteses de todo o 
Evangelho.  

V.12 – A garantia das «obras maiores» 
dos discípulos (entendam-se as obras 
relativas à expansão da obra salvadora de 
Jesus) é a ida de Jesus para o Pai, que põe 
em acto o poder da sua mediação e o envio 
do Espírito Santo. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
 
1 –   Pelos pastores e pelos fiéis da santa Igreja, 

para que sigam a Jesus ressuscitado, 
caminho para o Pai, verdade e vida, 
oremos, irmãos. 

 
2 –   Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos, 

para que o façam com espírito fraterno 
e estejam atentos às carências dos mais pobres, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Pelos cristãos perturbados e abatidos, 

para que creiam em Deus Pai e no seu Reino, 
e nas promessas de vida eterna do Evangelho, 
oremos, irmãos. 
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4 –   Por aqueles que o mundo põe de parte, 
as viuvas, os idosos e os que já não produzem 
para que se olhe para eles como pessoas, 
oremos, irmãos. 

 
5 –   Por todos nós e pelos outros paroquianos, 

para que o Espírito nos torne pedras vivas 
deste templo que é a sua Igreja, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 18 – S. João I (Papa e Mártir); 

Dia 20 – S. Bernardino de Sena (Presbítero). 

________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Maio, a Igreja reza 
pela seguinte intenção: 
 

Evangelização: 
 

– Pelos cristãos de África, para que 
deem um testemunho profético de recon-
ciliação, de justiça e de paz, imitando Jesus 
Misericordioso. 
____________________________________________ 

Eu sou o Caminho 
 

Celebramos o tempo jubiloso da 
Páscoa! Aleluia!  

Jesus quis morrer por nós para nos 
oferecer a Vida eterna! Antes de partir para 
o Pai, na Quinta-feira Santa, Jesus sentou-       
-se à mesa com os seus discípulos, na 
Última Ceia. Confortou-os: “não fiqueis 
tristes”; “não se perturbe o vosso coração”. 
Explica-lhes a razão: “vou preparar-vos um 
lugar!” “Em casa de Meu Pai há muitas 
moradas!” Transmite-lhes uma alegria que 
também nos enche de esperança, a nós, 
que somos os seus novos amigos, nestes 
últimos tempos.  

Comove-nos a ternura e a bondade com 
que consola os seus Apóstolos. “Saí do Pai 
e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e 
volto para o Pai”. Grande alegria: Jesus 
regressa a casa para estar de novo á 
“direita do Pai”. Jesus sabe que o Pai o 
ama: “Tu és o meu Filho muito amado”.  
Jesus ama o Pai: “A prova de que amo o 
Pai é que dou a vida pelas minhas ovelhas!” 
Rejubilemos com a promessa de Jesus que 
vai para junto do Pai, para “ nos preparar 
um lugar!” Pediu por nós: “Pai Santo, quero 
que onde eu estou estejam comigo aqueles 
que me deste! Quero que participem da 
minha glória!” 

Admirável força das palavras de Jesus! 
A nossa vida terrena tem um sentido. A 
nossa passagem por este vale de lágrimas 
tem uma promessa maravilhosa: “virei nova- 
 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

21 –  Quais serão as consequências da 
legalização da eutanásia na medicina e 
na relação médico-doente? 
 

A medicina assenta a sua prática no 
diagnóstico e no tratamento das doenças, 
no acompanhamento e alívio do sofrimento 
dos doentes,  sempre com a finalidade de 
defesa da vida humana. A tradição refletida 
no juramento de Hipócrates obriga a que os 
médicos estejam do lado da vida, lutando 
contra a doença que nas suas formas mais 
graves conduzem à morte. A eutanásia 
opõe-se à medicina e acaba por ser a sua 
negação. 

A relação de confiança médico-doente, 
que é a base da medicina, é, assim, 
destruída. É fácil perceber que aquele que 
deveria fazer tudo para nos salvar, não 
pode subitamente, ainda que a nosso 
pedido, agir no sentido de nos tirar a vida. A 
imagem do médico não pode passar de uma 
referência amiga e confiável à de um 
executante de uma sentença de morte. 

Perante um médico que pratica a 
eutanásia, o doente pode recear que este 
decida suspender os tratamentos mesmo 
quando estes se justificarem. 

Além disso, a inclusão da eutanásia  na 
prática médica pode levar a que o clínico, 
em situações semelhantes àquelas em que 
tenha sido praticada a eutanásia, tenda a 
repetir essa prática, ou propô-la aos seus 
doentes. 

                                                    (Continua...)
  
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

____________________________________________ 

Sabias que... 

 
Abbá 
 

Jesus de Nazaré introduziu uma nova 
forma de Se dirigir a Deus: “Abbá”. É uma 
palavra hebraica muito antiga que significa 
“Papá”. 

A raíz desta palavra era já conhecida 
pelo povo de Israel, embora nunca a tenha 
usado para se dirigir familiarmente a Deus. 

 

Adão e Abraão 
 
Desta antiga raíz deriva também a 

palavra “Addão” (Adão), que foi o pai de 
todos os homens. E “Abbaraham (Abraão) 
que foi o pai do povo de Israel e o primeiro 
crente. 
 
 

vamente e hei-de levar-vos para junto de 
mim!” 

 Agora, pela fé, vivemos com Jesus, 
sofremos com Jesus. Contudo, o tempo da 
Paixão não tem comparação com a glória 
da Ressurreição. A noite escura deste exílio 
terrestre é iluminada pela luz da Pátria 
celeste. Jesus é o Caminho que liga a terra 
ao Céu! Caminhemos com Jesus rumo à 
casa de Deus nosso Pai. Aqui, na terra, a 
luta. Lá a vitória. Aqui, o sofrimento. Lá a 
eterna glória. No Céu, ouviremos Jesus a 
dar-nos as boas vindas. Talvez nos diga: 
“agora é a minha vez” de vos recompensar. 
“Vós permanecestes a meu lado nas minhas 
tribulações, agora recebei o Reino! “Pai 
Santo, quero que eles participem da minha 
glória!” Então, lá na Pátria, na Casa do Pai, 
unidos a todos os eleitos, cantaremos 
eternamente a bondade e a fidelidade do 
nosso Deus! Amen! Aleluia! 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Inocêncio V” 

(1276 – 1276) 
 

Com um pontificado muito breve, de 
apenas cinco meses, Inocêncio V, natural 
de Sutron, Sabóia, dominicano e bispo de 
Lyon, pacificou o mundo cristão, 
confirmando a união entre gregos e latinos. 
 

“Adriano V” 

(1276 – 1276) 
 

Era um simples diácono quando foi 
eleito, mas pontificou apenas durante 39 
dias, pois já se encontrava considera-
velmente doente antes de ser eleito. Apesar 
do breve período em que ocupou o trono de 
São Pedro, suspendeu as normas do 
Conclave  de Gregório X (1271 – 1276). 
 

 “João XXI” 

(1276 – 1277) 
 

Médico, filósofo e teólogo, João XXI foi, 
até à data de hoje, o único Papa português. 

De seu nome Pedro Julião ou Pedro 
Hispano, pontificou entre 1276 e 1277. 

Como grande pensador que era, João 
XXI abordou os mais complexos problemas 
teológicos e dogmáticos, influenciando de 
forma determinante a cultura do seu tempo 

 

                                                          (continua...) 
____________________________________________ 
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