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 ja anunciado o Evangelho e sentirão o 
desejo e necessidade de receber o 
Baptismo e confirmarem a sua fé na 
recepção explícita do Espírito da Verdade, a 
Confirmação, que os ligará à Igreja comum. 

Que o Senhor nos ajude a interiorizar o 
que Ele mesmo nos anunciou neste dia com 
a sua Palavra, a fim de que saibamos 
corresponder ao compromisso missionário 
assumido no nosso Baptismo e ratificado 
com a recepção do Santo Crisma. 
____________________________________________ 

Sabias que... 
 

Mandamentos 
 

Os mandamentos eram um problema 
para os judeus do tempo de Jesus. Um 
judeu tinha de cumprir 613 mandamentos! 
Por isso perguntam a Jesus qual é o 
mandamento mais importante. E Jesus 
resume-os de uma forma radical: amar a 
Deus e amar o próximo. 

 

Um emaranhado de preceitos 
 

Aos mandamentos que aparecem na 
Bíblia, os fariseus tinham acrescentado 
outros de tradição oral. Total: 365 
mandamentos positivos, um por cada dia do 
ano. E 248 proibições, uma por cada parte 
do corpo, segundo a anatomia judaica de 
então. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
     

 Não te impressiones com os teus 
sonhos! Isso poderia levar-te a extrava-
gâncias ridículas. Vive acordado no bem, e 
os sonhos serão belos e bons. Se alguma 
característica de verdade te for revelada 
num sonho, aceita-a com simplicidade. Mas 
não te deixes levar a interpretações 
supersticiosas. Procura sempre o lado bom 
das coisas. 

 

Papa Francisco 

(Memória) 
 

A manipulação da memória nunca é 
inocente; é sempre desonesta. 

 

(Missa pela Educação. 06/04/2005.) 
____________________________________________ 

És insubstituível (4) 

 
Nesse dia, a sua vida encher-se-á de 

significado e uma revolução silenciosa 
ocorrerá no âmago do seu espírito: a 
soberba dará lugar à simplicidade; a crítica 
dará lugar ao respeito;  a discriminação dará 
lugar à solidariedade; a insensatez dará 
lugar à sabedoria. Mas esse tempo ainda 
está distante. Porquê? 
____________________________________________ 

O Espírito Santo 

anima e protege 
 

As primeiras comunidades cristãs 
espalharam-se rápidamente pela Ásia 
Menor, onde existiam cidades pagãs de 
cultura grega: Antioquia, Éfeso, Esmirna, 
Sardes... Algumas destas cidades contavam 
com 200.000 habitantes e um forte potencial 
económico e cultural. A Igreja era um grupo 
insignificante no seio daquelas cidades e 
necessitaram de coragem para anunciar a 
mensagem de Jesus.  

Encontravam força e coragem com a 
presença de Jesus Ressuscitado no meio 
deles. Para eles esta força era o Espírito 
Santo a quem chamavam “Paráclito”, 
palavra grega que significa “Aquele que 
ajuda, que defende e intercede”. Graças à 
força do Espírito ousaram anunciar o 
Evangelho naquele mundo tão poderoso. 
Santiam-se tão “defendidos” e apoiados que 
denominaram o Espírito Santo de “Defensor”. 

 

O Espírito Santo era também o Mestre que 
lhes recordava os ensinamentos de Jesus e 
os encorajava a seguirem pelo caminho da 
fé. 
___________________________________________ 

De Parabéns... 
 

Hoje, Domingo, dia 21 de Maio, está de 
Parabéns, pelo seu aniversário natalício, a 
Leitora Carla Cunha, da Paróquia de Eiríz.          

À Carla, o Jornal do Leitor deseja muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

O r a ç ã o 
 

Benditas as mãos emprestadas a Deus 

para defender a vida. 

Benditas as mãos que se estendem ao 

pobre; mãos que enxugam as lágrimas; 
mãos que protegem e acariciam. 

Benditas as mãos que amparam os 

vacilantes, que com cuidado cuidam as 
feridas, que lavam os pés aos irmãos, que 
apertam outras mãos amigas. 

Benditas as mãos abertas em gestos de 

paz. Mãos que destroem as armas, que 
derrubam fronteiras, que constróiem 
solidariedade. As nossas mãos, mãos de 
Deus. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Duas loiras vão de automóvel para 
umas férias junto ao mar. De repente uma 
delas exclama: 

– Cuidado! Passaste com o vermelho! 
Daí a pouco volta à carga:  
– Cuidado! Viraste à esquerda. Temos 

de ir é para a direita! 
A outra loira, já farta, responde: 
– Desculpa, mas não és tu quem vai a 

conduzir? 

(Estas loiras...) 

VI Domingo da Páscoa 
 

O Tempo Pascal aproxima-se do seu 
termo, por isso, a Igreja continua com nova 
intensidade a celebrar as maravilhas de 
Deus, sobretudo a maior de entre todas, a 
Ressurreição de Jesus Cristo. 

Como ouviremos nas leituras deste          
VI Domingo da Páscoa, Jesus recorda aos 
seus discípulos a promessa de que não os 
deixará sós, mas lhes enviará o Espírito 
Santo, a fim de que possam suportar todos 
os sofrimentos que lhes advirão da sua 
missão de espalhar a Boa Nova por todo o 
mundo. O Paráclito será a força que os 
ajudará a proclamar o Evangelho e a viver 
em conformidade com Jesus Cristo. 

Pelo nosso Baptismo também nos 
comprometemos a viver essa mesma 
missão. Não será que teremos muitas falhas 
no seu efectivo e coerente cumprimento?  
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Act 8, 5-8.14-17) 

 
Monição: 
 

 Esta primeira leitura recorda-nos a actividade 
missionária do diácono Filipe e o dom do Espírito 
Santo, comunicado pelo ministério dos Apóstolos. 
 

Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 5Filipe desceu a uma 
cidade da Samaria e começou a pregar o 
Messias àquela gente. 6As multidões 
aderiam unanimemente às palavras de 
Filipe, ao ouvi-las e ao ver os milagres 
que fazia. 7De muitos possessos saíam 
espíritos impuros, soltando enormes 
gritos, 8e numerosos paralíticos e coxos 
foram curados. E houve muita alegria 
naquela cidade. 14Quando os Apóstolos 
que estavam em Jerusalém ouviram dizer 
que a Samaria recebera a palavra de 
Deus, enviaram-lhes Pedro e João. 
15Quando chegaram lá, rezaram pelos 
samaritanos, para que recebessem o 
Espírito   Santo,   16que  ainda  não  tinha  
 
 
 
 

descido sobre eles: só estavam 
baptizados em nome do Senhor Jesus. 
17Então impunham-lhes as mãos e eles 
recebiam o Espírito Santo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

O texto não é difícil. Não quer isto dizer que 
não precise de estudo e trabalho. Repetimos: 
nunca ninguém deveria ter a ousadia de subir ao 
ambão sem ter estudado o texto que vai 
proclamar. Com alguma frequência, os textos 
mais fáceis acabam por se tornar os mais 
deficientemente proclamados. 

 Exemplificamos a primeira frase: "Naqueles 
dias, // Filipe desceu a uma cidade da Samaria / 
e começou a pregar (leia-se: prègar), o Messias 
àquela gente”. //  

Nota importante: importa corrigir o 
Leccionário (aqui no Jornal já está) que, por 
gralha, mutilou o v. 16: "que ainda não tinha 
descido sobre eles: só estavam baptizados em 
nome do Senhor Jesus" 

 

Comentário:.  
 

A perseguição por ocasião do martírio 
de Estêvão levou a que a primitiva 
comunidade cristã de Jerusalém se 
dispersasse (v. 1). Lucas regista um 
aspecto do bem que daí adveio para a 
propagação da fé cristã, que se expandiu 
até à Samaria.  

V. 5 «Filipe». Um dos 7 diáconos (Act 6, 
5), que no capítulo 21, 8 é designado por 
Evangelista. Os cristãos do Jerusalém, com 
motivo da perseguição que acompanhou o 
martírio de Estêvão, dispersaram-se pelas 
várias terras da Judeia e Samaria, tendo 
ficado em Jerusalém os Apóstolos e 
portanto também o Apóstolo do mesmo 
nome (v. 1). 

«Uma cidade da Samaria». Não a 
cidade de Samaria que, nesta altura, depois 
de várias destruições e reconstruções, se 
chamava Sebastê (Augusta), nome que lhe 
dera Herodes, o Grande, para honrar a 
Augusto. Poderia tratar-se de Siquém (a 
actual Nablus), mas não o sabemos ao 
certo. Teria a pregação de Filipe frutificado 
tanto devido à semente que Jesus ali deixou 
por ocasião da conversão da Samaritana.  

 

V.14 «Enviaram-lhes Pedro e João». 
O facto de se dizer que Pedro foi enviado 
não significa qualquer subordinação, pois a 
supremacia de Pedro está patente em todo 
o livro de Actos (1, 15; 2, 14.37; 3, 5.12; 4, 
8; 5, 29; 8, 19; 9, 32; 10, 5-48; 11, 4; 12, 3; 
15, 7). A expressão corresponde a que foi 
designado de comum acordo. 

V.17 «Impunham-lhes as mãos». Vê-         
-se aqui uma referência ao Sacramento da 
Confirmação, que dá uma especial 
abundância da graça e que o diácono não 
podia administrar. 
____________________________________________ 

 

Salmo Responsorial 
Sl 65 (66),1-3a.4-5.6-7a.16.20 

  

 
Monição:  
 

O salmo que iremos recitar é um convite a toda a 
criação para que aclame e louve o Nome do Senhor. 
  

Refrão:    A TERRA INTEIRA ACLAME O SENHOR. 
  

Ou:            ALELUIA. 

  
Aclamai a Deus, terra inteira, 
cantai a glória do seu nome, 
celebrai os seus louvores, 
dizei a Deus: «Maravilhosas são as vossas obras» 
  
«A terra inteira Vos adore e celebre, 
entoe hinos ao vosso nome». 
Vinde contemplar as obras de Deus, 
admirável na sua acção pelos homens. 
  
Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi, 
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. 
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece, 
nem me retirou a sua misericórdia. 

____________________________________________ 
 

2.ª Leitura (1 Pe 3, 15-18) 

 

 
Monição: 

 
 O Apóstolo Pedro encoraja-nos a que 

tomemos noção das nossas convicções e as 
aprofundemos, apresentando razões da fé que 
professamos e da esperança que anunciamos. 
  
 

  

Escala da Semana  –   Leitores  –  21 de Maio   –   6.º Dom. da Páscoa  (Ano A) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Martinho Matos    Carla Sousa    

Avisos João Miguel    Joaquim Mendes    

Admonição         

1.ª Leitura Luís Miguel Miguel Pacheco Vera Neto Justina Carneiro Joaquim Martins Marta Pinheiro M.ª Céu Dias Diana Araújo 

2.ª Leitura Fernanda Costa Marlene Leal Paulo Neto Pedro Sousa Graça Coelho Lúcia Gomes Miguel Fons. Adelino Sousa 

Oraç.  Fiéis Paula Carvalho Helena Dias 4.º ano cateq. Glória Neto Luís Carlos Rosa Armanda Luísa Abreu Brazinda Fern. 

Ação Graças         

Suplente Martinho Matos    Carla Sousa    
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Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola de São 
Pedro 

 

Caríssimos: 15Venerai Cristo Senhor 
em vossos corações, prontos sempre a 
responder, a quem quer que seja, sobre a 
razão da vossa esperança. Mas seja com 
brandura e respeito, 16conservando uma 
boa consciência, para que, naquilo 
mesmo em que fordes caluniados, sejam 
confundidos os que dizem mal do vosso 
bom procedimento em Cristo. 17Mais vale 
padecer por fazer o bem, se for essa a 
vontade de Deus, do que por fazer o mal. 
18Na verdade, Cristo morreu uma só vez 
pelos nossos pecados – o Justo pelos 
injustos – para nos conduzir a Deus. 
Morreu segundo a carne, mas voltou à 
vida pelo Espírito. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A  Leitura não apresenta dificuldades. No 
entanto, atenção, na penúltima frase, à 
expressão “o Justo pelos injuntos” é um 
intercalar que é preciso saber expressá-lo. 
 

____________________ 

Outra opção para a 

2.ª Leitura (1 Pe 4,13-16) 

 

Leitura da Primeira Epístola de São 
Pedro 
 

Caríssimos: Alegrai-vos, na medida 
em que participais nos sofrimentos de 
Cristo, a fim de que possais também 
alegrar-vos e exultar  no dia em que se 
manifestar a sua glória. Felizes de vós, 
se sois ultrajados pelo nome de Cristo, 
porque o Espírito de glória, o Espírito de 
Deus, repousa sobre vós. Nenum de vós 
tenha de sofrer por ser ladrão ou 
assassino ou malfeitor ou difamador. Se, 
porém, sofre por ser cristão, não se 
envergonhe, mas antes dê glória a Deus 
por ter esse nome. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

O Leccionário apresenta duas hipóteses de 
leitura. Apresenta-se uma proposta de divisão de 
texto para a segunda hipótese de leitura. 
Caríssimos: /// Cristo / exultar / glória. // Cristo, / 
glória, / Deus, / vós. // ladrão / assassino / 
malfeitor / difamador. // cristão, / envergonhe / 
antes / nome. ///// 

 

Comentário comum a ambas as Leituras: 
 

Temos na Leitura mais uma das belas 
lições sobre a atitude cristã perante as 
perseguições.  

Venerar a Cristo como Senhor, à letra, 
santificar, faz lembrar a oração ensinada por 
Jesus, sendo desta maneira Jesus posto no 
mesmo nível do Pai, a merecer a mesma 
glorificação.  

Aqui a esperança se identifica com a fé, 
uma fé de tal maneira fidedigna que todos 
devem estar prontos para dar o sentido e a 
razão de crer e do seu modo cristão de 
proceder; se este modo de vida segundo a 
vontade de Deus acarreta contradição e 
sofrimento, não se há-de estranhar, pois 
nisso seguem as pegadas de Cristo (cf. 2 
Pe 2, 21; 4, 12-19) 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 14, 23 ) 

 
Monição: 
 

 O Espírito Santo ajuda a comunidade a manter, a 
interpretar e a amar a acção de Jesus em qualquer 
tempo e lugar, conservando o seu amor e 
conjuntamente com o Pai a fazer em cada um de nós a 
Sua morada. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 
   

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra. 
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 14, 15-21) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
15«Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos. 
16E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor, 
para estar sempre convosco: 17o Espírito da verdade, 
que o mundo não pode receber, porque não O vê nem 
O conhece, mas que vós conheceis, porque habita 
convosco e está em vós. 18Não vos deixarei órfãos: 
voltarei para junto de vós. 19Daqui a pouco o mundo já 
não Me verá, mas vós ver-me-eis, porque Eu vivo e vós 
vivereis. 20Nesse dia reconhecereis que Eu estou no 
Pai e que vós estais em Mim e Eu em vós. 21Se alguém 
aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse 
realmente Me ama. E quem Me ama será amado por 
meu Pai e Eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Temos a continuação do chamado 
discurso do adeus, a 2ª parte do capítulo 14 
de São João, com ideias que se repetem no 
capítulo 16. 

V.16 «Outro Defensor» (à letra, 
Paráclito»): etimologicamente a designação 
significa aquele  que  é  chamado para junto 

de alguém com o fim de defender, proteger, 
assistir, acompanhar, consolar; poderia 
traduzir-se tanto por advogado, como por 
assistente, protector ou consolador. O 
contexto deixa ver que se trata do Espírito 
Santo, sublinhando o seu papel de 
advogado (ver 15, 26; 16, 7-11). Seria 
preferível manter a designação tradicional 
de Paráclito, para assim englobar os 
diversos aspectos e pôr em evidência a sua 
realidade misteriosa e transcendente, que 
não se identifica com a mera função 
salvífica. «Outro» deixa ver que é distinto de 
Jesus, também chamado «Advogado» em 1 
Jo 2, 1; não virá, porém, para O substituir, 
mas para continuar e aprofundar a missão 
de Jesus (v. 26), assim como Jesus, que 
também não fala por conta própria (v. 24). 

V.18-21 «Não vos deixarei órfãos; 
voltarei para junto de vós». Esta volta de 
Jesus não é a das aparições depois da 
Ressurreição, nem a da parusia, mas um 
regresso duradoiro, permanente, que se 
dará «daqui a pouco» (v. 19), uma presença 
só perceptível pela fé – «o munido já não 
Me verá» -, que Jesus promete a todos os 
Seus depois da Ressurreição (Jo 16, 16-
24). Os discípulos de Jesus não estão 
condenados à orfandade, como os 
discípulos de Sócrates, segundo conta 
Platão (Fédon, 116). 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pelos bispos, que confirmam a fé da Igreja, 

pelos presbíteros, que apascentam os fiéis, 
e pelos diáconos, que proclamam a salvação, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo, 

pelos que foram baptizados em adultos 
e pelos que vão ser confirmados nestes dias, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pelos leitores que proclamam a palavra, 

pelos acólitos que servem o altar 
e pelos salmistas que louvam ao Senhor, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Por todos os que trazem Deus no coração, 

pelas religiosas de vida contemplativa, 
e por aquelas que cuidam dos mais pobres, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, 

pelos que sabem dar a razão da sua esperança          
e por esta comunidade paroquial que adora a Cristo, 

oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 22 – S. Rita de Cássia (Religiosa); 

Dia 25 – S. Beda Venerável (Presbítero e         

                                                           Doutor da Igreja); 

      25 – S. Gregório VII (Papa); 

      25 – S. Maria Madalena de Pazzi (Virgem); 
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Agenda  Santoral 
 
(. . . continuação) 

Dia 26 – S. Filipe de NeriI (Presbítero); 

Dia 27 – S. Agostinho de Cantuária (Bispo). 

____________________________________________ 

Atitudes para receber 

o Espírito 
  

Jesus continua o tom de despedida 
iniciado no evangelho proclamado no 
passado domingo. As suas palavras 
manifestam um tom tranquilizador para a 
tristeza que invade os discípulos perante o 
Seu afastamento e que Lhe perguntam como 
poderão ficar unidos a Ele. 

O Senhor promete-lhes não os deixar em 
completa orfandade pois pedirá ao Pai que 
lhes envie o Paráclito, o Espírito da verdade. 
Esse Espírito está reservado aos que O 
amam e observam os seus mandamentos, 
àqueles que praticam o amor ao irmão, como 
Ele ensinou e que o «mundo» não pode 
receber. Esse mundo a que Jesus se refere é 
a parte do coração de cada homem 
dominado pelo mal: onde impera o rancor, o 
desejo de retaliação, os maus sentimentos, o 
egoísmo. 

O Paráclito, que significa «aquele que é 
chamado a estar ao lado» como Jesus 
denomina também o Espírito da Verdade, é o 
defensor, isto é, aquele que é chamado a 
estar ao lado de quem se encontra em 
dificuldade, o protector dos que se encontram 
a passar por dificuldades. 

Quem acredita na presença do Espírito 
não perde a serenidade, a paz interior, a 
alegria, nem a esperança. Ele age no 
coração de cada ser humano por forma a 
incitá-lo a aderir livremente à revelação de 
Deus. 

Um cristão que abre o coração à 
presença do Espírito não teme a novidade e 
consegue dar resposta com a sua fé e 
esperança às dificuldades suscitadas pelos 
novos problemas. Há pois que se deixar 
demover de tradições religiosas já 
ultrapassadas e corroídas pelos hábitos de 
acomodação instalados. Deverá estudar e 
aprofundar a palavra de Deus, abrir o 
coração às novas ideias e libertar-se de 
falsos temores, com a certeza de que com a 
oração persistente e o coração liberto estará 
a agir em conformidade com o Espírito da 
Verdade, a fim de dar motivos da sua 
esperança. 
_____________________________________________ 
 
 

  
 

 
 

Plagiando o povo, que diz «não se 
apanharem moscas com vinagre», o cristão 
só poderá criar disposições favoráveis à 
aceitação da verdade e da esperança 
usando de palavras suaves e atitudes 
coerentes com a fé que diz professar, 
assumindo assim o seu compromisso do 
anúncio da Boa Nova. 
____________________________________________ 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

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

(...continuação) 
 

Do ponto de vista médico,  a eutanásia 
é executada através de um ato técnico 
(administração de drogas letais), mas não 
pode ser considerado um ato clínico, já que 
não se destina a aliviar ou a curar uma 
doença, mas sim a por termo à vida do 
paciente. Portanto, a eutanásia e o suicídio 
assistido não são tratamentos médicos. 

A Associação Médica Americana 
(American Medical Association) tomou 
posição contra o envolvimento dos médicos 
na eutanásia e no suicídio assistido, 
referindo claramente que esse envolvimento 
contradiz o papel profissional do médico. A 
Associação Médica Americana acrescenta 
que a avaliação e o tratamento  por um 
profissional de saúde, com experiência nos 
aspetos psiquiátricos de doença terminal, 
pode, em muitos casos, aliviar o sofrimento 
que leva um paciente a desejar o suicídio 
assistido. 

 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa) 

_______________________________________________ 

Assumir compromisso 
 

À semelhança do diácono Filipe de que 
fala a primeira leitura, todo o cristão deve 
assumir uma acção missionária no meio 
onde exerce a sua actividade.  

Ao evocarmos, na celebração litúrgica, 
os primeiros passos da Igreja, sentimo-nos 
ligados a esta grande família, e somos 
levados a comprometermo-nos mais res-
ponsavelmente com ela. Cada um de nós, 
segundo as próprias possibilidades e o seu 
lugar ou função na comunidade eclesial e 
civil, deve fazer algo daquilo que fizeram os 
primeiros cristãos: anunciar a Boa Nova, 
ajudando os homens a aproximar-se de 
Cristo, tornando a família humana mais 
divina. 

Novas comunidades surgirão em 
qualquer lugar, espontaneamente, onde se-  
 
 
 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“João XXI” 
–  Papa português  – 

(1276 – 1277) 
 

Médico, filósofo, teólogo e o único Papa 
português. Foi baptizado com o nome de 
Pedro Julião, mas viria a ser conhecido, na 
Europa culta, por Pedro Hispano, 
designação com que assinaria grande parte 
dos seus escritos. Quando nomeado Papa, 
em 1276, tomou a designação papal de 
João XXI. 

Considerado uma grande e notável 
figura do século XIII, Pedro Julião nasceu 
em Lisboa, muito provavelmente na 
freguesia de São Julião, no seio de uma 
família nobre (era filho do médico Julião 
Rebelo e de Teresa Gil).  

Não se sabe ao certo qual a sua data de 
nascimento, presumindo-se que esta se 
situe entre 1205 e 1215. Na Divina Comédia 
(obra que narra a viagem ficíicia do pai da 
poesia italiana ao Além), Dante – que tinha 
12 anos aquando do término do pontificado 
de João XXI – colocou-o no Paraíso, 
homenageando-o não como Papa, mas 
como teólogo e autor das Summulae 
Logicales: “Pedro Hispano, a reduzir nos 
doze belos livros”. 

                                                 (Continua . . . ) 
____________________________________________ 

Dar motivos da nossa 

esperança 
 

Assim o recomenda São Pedro na 
segunda leitura que ouvimos proclamar. Ele 
anima os cristãos, perante a perseguição 
que lhes foi movida, a sentirem Cristo no 
interior do próprio coração, a fim de estarem 
preparados para responder a quem lhes 
perguntar pelo motivo da esperança que os 
anima. 

Perante este mundo carecido do 
Espírito de Deus e mergulhado num 
profundo egoísmo e individualismo 
economicista que gera a crise de valores e 
de bem, o cristão tem a necessidade de 
possuir convicções profundas sobre os 
motivos da fé que professa, para que saiba 
responder às perguntas que lhe fazem 
sobre o comportamento que adopta, 
diferente daquele que o mundo aplaude e 
preconiza. Mas o Apóstolo recomenda que 
o cristão não use palavras ofensivas e duras 
e que não seja polémico nem agressivo.  
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