
 

  N.º  472      –    01-10-2017                             XXVI Domingo Comum   –    (Ano A)                                                                                    Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular, das Missões e da Boa Nova; Directór io Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

Oração 
 

Senhor, estamos cansados 
de tantas palavras e conversas. 

Palavras e promessas vazias 
que nunca se cumprem; 
palavras que insultam 
e incitam à violência; 
palavras mentirosas 
ditas apenas para se ficar bem; 
palavras ocas 
com intenções hipócritas. 

Senhor, vimos pedir-Te 
a força necessária 
para ser “pessoa de palavra”. 

Ajuda-nos a ser sinceros 
e a traduzir os nossos desejos 
em obras boas 
construtoras de vida. 

 

Comprometidos 

(em fazer o bem) 
 

O Evangelho de hoje deve ser situado 
no fim da vida e missão de Jesus. O Mestre 
chegou a Jerusalém onde irá entregar a sua 
vida. Foi aclamado ao entrar em Jerusalém. 
Aproximou-se do Templo e expulsou os 
vendilhões. Curou cegos e coxos. Enfren-
tou-se com escribas, fariseus e saduceus... 
que procuravam maneira de acabar com 
Ele.  É tão grave a situação, que Jesus teve 
de ficar em Betânia, pequena povoação a 
uns escassos três quilómetros de Jerusa-
lém, onde morava Lázaro, Marta e Maria, 
três irmãos amigos do Mestre de Nazaré. 

Com esta parábola, Jesus recrimina os 
fariseus e dirigentes do povo de Israel pela 
sua má atitude. Deus convida todos a irem 
trabalhar na sua  vinha. Os pecadores  arre- 
pendem-se da sua vida má,  e vão;  os  fari- 

seus, ainda que conheçam as leis de Deus 
e prometam ir, não vão. 

Não temos porque fazer consistir a 
nossa fé em dizer palavras. Deus quer que 
realizemos obras boas. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (22) 
 

Que disputa era essa? A disputa do 
espermatozóide para fecundar o óvulo.        
A corrida pelo direito de formar uma vida. 
Talvez tu nunca tenhas pensado nisso, mas 
já participaste na mais excitante e perigosa 
aventura da existência. Seria mil vezes mais 
fácil vencer as eleições para presidente do 
teu país. É incrível, mas tu venceste! Como 
o conseguiste? 

 

       (Continua no Jornal 473 publicação (23) 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Os saduceus 
 

O termo “saduceu” vem de Sadoc, que 
foi um sacerdote com muita influência no 
tempo do rei David. 

Foi fiel às orientações do rei de Israel. 
Desde então os descendentes de Sadoc 
eram os herdeiros do cargo de sumo 
sacerdote. 

No tempo de Jesus os “saduceus” eram 
o partido da classe sacerdotal e da nobreza. 
Faziam parte do Sinedrim, conselho político 
que governava a região de Judá. Caifás e 
Anás eram saduceus.   

Muitos conservadores e astutos, pactua-
vam e negociavam  para que ninguém 
tocasse no seu poder e nas suas riquezas. 

Foram os responsáveis pela morte de 
Jesus. 
____________________________________________ 

Nosso endereço: 

                          jornal.leitor@portugalmail.pt 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

De Parabéns... 
 

Esta semana encontram-se de 
parabéns, pelo seu aniversário natalício, a 
Leitora Isabel Matos, da Paróquia de São 
Pedro de Sanfins de Ferreira, amanhã, 
segunda-feira, dia 2 de Outubro; 

No dia seguinte, terça-feira, dia 3 de 
Outubro, a Leitora Beatriz Nunes, da 
mesma Paróquia de Sanfins; 

Finalmente na sexta-feira, dia 6 de 
Outubro, a Leitora Ana Isabel, da Paróquia 
de Eiriz. 

Associado às vossas festas, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Boato) 

 

O que é o boato? É uma verdade tirada 
do contexto. 

(El Jesuita: Conversaciónes con el 
Cardenal Jorge Bergoglio, S.J. 2010) 

____________________________________________ 

 H u m o r 
 

O Ruben quiz colaborar na feira de 
artigos usados da escola. Um senhor pára 
junto dele e diz: 

– Vou comprar-te esse bonito desenho. 
– Faz um belo negócio, senhor. Está 

aqui um ano inteiro da minha vida! 
– Um ano? 
– Sim, cinco minutos para o fazer e o 

resto para o conseguir vender! 
____________________________________________ 

A Fechar:  (Naufrágio) 

O homem que conheceu o naufrágio 
estremece mesmo perante um mar calmo 

                                                               (Ovídio) 

XXVI Domingo Comum 
 

Jesus convida-nos mais uma vez para 
nos reunirmos à Sua volta na Santa Missa, 
tornando presente sobre o altar o sacrifício 
da cruz. Queremos escutar a Sua Palavra e 
unirmos ao Seu sacrifício. 

No XXVI Domingo do Tempo Comum, 
fica bem claro o chamamento que Deus faz 
para que todos se empenhem na edificação 
de um mundo de justiça e de paz. É 
impossível ficar indiferente diante de tal 
proposta. Por isso, a Palavra de Deus irá 
exortar-nos a um compromisso sério e 
coerente com Deus, um compromisso que 
signifique um empenho real e exigente na 
construção desse mundo novo. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ez 18, 25-28) 

 
Monição:  

 
O profeta Ezequiel convida os israelitas exilados 

na Babilónia a comprometerem-se de forma séria e 
consequente com Deus. Cada crente deve tomar 
consciência das consequências do seu compromisso 
com Deus e viver, com coerência, as implicações 
práticas da sua adesão ao Deus da Aliança. 
  

 
Leitura: 

 
Leitura da Profecia de Ezequiel 

 
Eis o que diz o Senhor: 25«Vós dizeis: 

‘A maneira de proceder do Senhor não é 
justa’. Escutai, casa de Israel: Será a 
minha maneira de proceder que não é 
justa? Não será antes o vosso modo de 
proceder que é injusto? 26Quando o justo 
se afastar da justiça, praticar o mal e vier 
a morrer, morrerá por causa do mal 
cometido. 27Quando o pecador se afastar 
do mal que tiver realizado, praticar o 
direito e a justiça, salvará a sua vida. 28Se 
abrir os seus olhos e renunciar às faltas 
que tiver cometido, há-de viver e não 
morrerá». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

O texto tem uma estrutura muito própria. 
Recorda-se uma vez mais que, ler, ou melhor, 
proclamar a Leitura, não é debitar palavras mas 
comunicar algo, servindo-se dos melhores meios 
linguísticos: as palavras, a pontuação, a sintaxe, 
a dicção, a entoação. 

Atenção às interrogações que o texto 
apresenta. Vê como são feitas. 

Finalmente, isola qualquer palavra que 
aches ter necessidade de exercitar. 
 

Comentário: 
  

A leitura é tirada da secção do livro que 
contém uma série de oráculos contra Judá e 
Jerusalém (Ez 4 – 24. O profeta não se 
cansa de sublinhar a responsabilidade 
individual e a necessidade e o valor da 
conversão individual e a esperança na 
clemência divina; o pecador que se 
arrepende «há-de viver e não morrerá» (v28). 

____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 24 (25), 4-5.6-7.8-9 (R. 6a) 

  

Monição: 
 

No salmo pedimos a Deus que nos mostre sempre 
o bom caminho e nos conceda a Sua misericórdia 
quando nos desviamos. 
  

Refrão: 
 
LEMBRAI-VOS, SENHOR, DA VOSSA MISERICÓRDIA 

  
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. 
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, 
porque Vós sois Deus, meu Salvador: 
     em vós espero sempre. 
  
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias 
e das vossas graças que são eternas. 
Não recordeis as minhas faltas 
e os pecados da minha juventude. 
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência, 
por causa da vossa bondade, Senhor. 
  
O Senhor é bom e recto, 
ensina o caminho aos pecadores. 
Orienta os humildes na justiça 
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. 
____________________________________________ 
 

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 

 
 

 
  

 

2.ª Leitura  (Fp 2, 1-11) 
 

Monição:  
 

O Apóstolo anima-nos a viver a caridade uns com 
os outros e a ter os mesmos sentimentos de Jesus. 
  

Leitura:  
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 1Se há em Cristo alguma 
consolação, algum conforto na caridade, 
se existe alguma consolação nos dons 
do Espírito Santo, alguns sentimentos de 
ternura e misericórdia, 2então, completai 
a minha alegria, tendo entre vós os 
mesmos sentimentos e a mesma 
caridade, numa só alma e num só 
coração. 3Não façais nada por rivalidade 
nem por vanglória; mas, com humildade, 
considerai os outros superiores a vós 
mesmos, 4sem olhar cada um aos seus 
próprios interesses, mas aos interesses 
dos outros. 5Tende em vós os mesmos 
sentimentos que havia em Cristo Jesus.  

6Cristo Jesus, que era de condição 
divina, não Se valeu da sua igualdade 
com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. 
7Assumindo a condição de servo, tornou-
Se semelhante aos homens. Aparecendo 
como homem, 8humilhou-Se ainda mais, 
obedecendo até à morte e morte de cruz. 
9Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um 
nome que está acima de todos os nomes, 
10para que ao nome de Jesus todos se 
ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, 
11e toda a língua proclame que Jesus 
Cristo é o Senhor, para glória de Deus 
Pai. 

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor, o texto é composto por duas formas 
literárias diferentes: uma exortação e um hino.  

Deverás ter consciência disso e, portanto, 
escolher o tom de voz e o ritmo adequado a cada  
forma, como só tu sabes fazer. 

Seleciona algumas palavras mais difíceis e 
exercíta-as, tail como: vanglória / aniquilou-Se / 
humilhou-Se / exaltou / e outras. 
 

Escala da Semana  –   Leitores  – 01 de Outubro   –   XXVI Domingo Comum  (Ano A) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 
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1.ª Leitura João Miguel Fernanda Gomes Marta Moura Teresa Moreira Rui Cardoso Lurdes Neto Grupo Diana Araújo 

2.ª Leitura Ermelinda Pinheiro Jorge David Gracinda Nunes Pedro Leal Carla Sousa Joana Gomes de Adelino Sousa 

Oraç.  Fiéis Luís Carlos Carla Cunha Vera Moura Aurora Silva Paula Carvalho Ana Isabel Jovens Brazinda Fernandes 

Ação Graças         

Suplente João Miguel    Joaquim Martins    
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Comentário: 

 
É este um dos mais preciosos textos 

paulinos: o entranhável apelo à caridade – 
união fraterna e espírito de serviço – é 
alicerçado na humildade, a exemplo de 
Cristo, que, sem deixar de ser Deus, tomou 
a condição de servo, a fim de nos poder 
servir.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Jo 10, 27) 
 

Monição:  
 

Jesus lembra-nos que o caminho que leva ao Céu 
é o cumprimento fiel dos mandamentos. Os pecadores 
arrependidos vão à frente de muitos que se contentam 
com palavreado.  

Ouçamos com atenção e aclamemos o Senhor. 
 
Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
   
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor; 
Eu conheço-as e elas seguem-Me. 
____________________________________________ 

Evangelho (Mt 21, 28-32) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos 
sacerdotes e aos anciãos do povo: 28«Que vos parece? 
Um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e 
disse-lhe: ‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. 29Mas ele 
respondeu-lhe: ‘Não quero’. Depois, porém, 
arrependeu-se e foi. 30O homem dirigiu-se ao segundo 
filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: ‘Eu 
vou, Senhor’. Mas de facto não foi. 31Qual dos dois fez 
a vontade ao pai?» Eles responderam-Lhe: «O 
primeiro». Jesus disse-lhes: «Em verdade vos digo: Os 
publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós 
para o reino de Deus. 32João Baptista veio até vós, 
ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes 
nele; mas os publicanos e as mulheres de má vida 
acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos 
arrependestes, acreditando nele». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A parábola dos dois filhos, que é 
contada apenas no Primeiro Evangelho, 
pertence ao conjunto das controvérsias de 
Jesus com os judeus, que São Mateus 
agrupa no ministério de Jesus em 
Jerusalém, capítulos 21-23, a partir de Mt 
21, 23. A parábola visaria particularmente 
os fariseus, que se ufanavam da exacta 
fidelidade à Lei, aqui representados pelo 
filho que diz «eu vou», mas que na 
realidade não faz a vontade de seu pai; 
também eles ficavam só em palavras e 
exterioridades. Jesus, por outro lado, põe 
em evidência que a conversão é possível e 
que os maiores pecadores, através da 
penitência,  se  podem  tornar santos de pri-  
 

 
 

meira categoria.  
Para os fariseus, «os publicanos e as 

mulheres de má vida» (vv. 31-32) eram dos 
pecadores mais abomináveis. Note-se que 
nunca se nomeiam as prostitutas entre as 
pessoas que seguiam na companhia de 
Jesus, mas apenas se diz que 
«acreditaram» (v. 32) e irão diante dos 
príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do 
povo para o reino de Deus (v. 31), o que 
põe em evidência tanto o valor da 
conversão, como a misericórdia do coração 
de Cristo.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pelo Papa Francisco e pelos bispos que nos        

confirmam na fé, 
pelos presbíteros e diáconos que nos servem 
e por todos os discípulos de Cristo, 
Oremos ao Senhor. 
 

2 – Pelos que exercem o poder com humildade, 
pelos pecadores que se afastaram do mal 
e pelos justos que deixaram de ser bons, 
Oremos ao Senhor. 

 
3 – Pelos homens seguros de si próprios, 

por aqueles que reconhecem a sua fragilidade 
e por todos os que se levantam quando caem, 
oremos ao Senhor. 

 
4 – Pelos que já morreram, marcados com o sinal da       
     fé, 

por aqueles que, às escuras, procuram a Deus 
e pelos que não O buscam nem O servem, 
Oremos ao Senhor. 

 
5 – Pelos professores e alunos de todas as escolas, 

pelos que vão entrar no último ano de estudos 
e pelos que já terminaram mas estão       
desempregados, 
oremos ao Senhor. 

 
6 – Pela nossa assembleia do Domingo, 

pelos seus membros mais activos e fiéis 
e por aqueles que se recusam a servir a    
comunidade, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 02 – Santos Anjos da Guarda; 
Dia 04 – S. Francisco de Assis;  
Dia 06 – S. Bruno (Presbítero); 

Dia 07 – Nossa Senhora do Rosário. 
____________________________________________ 

Tende em vós  

(os sentimentos de Jesus) 
  

A Igreja celebrou há cerca de 15 dias 
(no dia 14 de Setembro) a festa da 
Exaltação da Santa Cruz. Nós precisamos 
de olhar muitas vezes para a cruz de Jesus.  
São Paulo lembrava aos cristãos de Corinto: 
–  «Julguei  que   não   devia   saber   coisa  
 
 
 
 

alguma entre vós senão a Jesus Cristo e 
este Crucificado» (I Cor 2,2). 

Temos de procurar, a centralidade do 
mistério da cruz. Era esse o núcleo da 
pregação dos Apóstolos, como relata o Livro 
dos Actos. Ele tem de ser o centro da vida 
da Igreja e da sua pregação. 

Na epístola aos Coríntios São Paulo 
escreve: «Cristo não me enviou a baptizar, 
mas a pregar o Evangelho, não com a 
sabedoria das palavras, para que não se 
torne inútil a Cruz de Cristo. Efectivamente, 
a linguagem da cruz é uma loucura para os 
que se perdem, mas, para os que se 
salvam, isto é, para nós, é a força de 
Deus... Porventura não tornou Deus em 
loucura a sabedoria deste mundo? De facto, 
já que o mundo pela sua própria sabedoria 
não conheceu Deus na Sua divina 
sabedoria, aprouve a Deus salvar os 
crentes por meio da loucura da pregação.  

Enquanto os judeus exigem milagres e 
os gregos buscam a sabedoria, nós 
pregamos a Cristo crucificado, que é 
escândalo para os judeus e loucura para os 
gentios, mas, para os que são chamados, 
quer dos judeus, quer dos gregos, é Cristo 
força de Deus e sabedoria de Deus; porque 
o que é loucura em Deus é mais sábio que 
os homens, e o que é fraqueza em Deus é 
mais forte que os homens.”  

Eu, pois, quando fui ter convosco, 
irmãos, a anunciar-vos o testemunho de 
Deus, não fui com sublimidade de estilo ou 
de sabedoria. Porque julguei que não devia 
saber coisa alguma entre vós senão a Jesus 
Cristo e Este crucificado.  

Estive entre vós com fraqueza, temor e 
grande tremor; a minha conversação e a 
minha pregação não tinham nada da 
linguagem persuasiva da sabedoria, mas 
eram manifestação de Espírito e de força, 
para que a vossa fé não se baseie sobre a 
sabedoria dos homens, mas na força de 
Deus. Não obstante, é de sabedoria que 
nós falamos entre os perfeitos; não, porém, 
uma sabedoria deste mundo nem dos 
príncipes deste mundo, que serão 
destruídos, mas pregamos a misteriosa 
sabedoria de Deus, que está encoberta, e 
que Deus predestinou antes dos séculos 
para a nossa glória.» (1 Cor 1,17-25 e 2,1-7) 

Se a Igreja esquecesse esta 
centralidade depressa se deixaria arrastar 
pela sabedoria humana, arrogante, falsa 
sabedoria, que é loucura diante de Deus.  

Na verdade, São Paulo não só pregou a 
sabedoria da Cruz mas soube viver unido a 
ela.  Escrevia assim aos Gálatas: «Estou 
pregado com Cristo na cruz; vivo, mas já 
não sou eu que vivo, é Cristo que vive em 
mim. A vida com que vivo agora na carne, 
vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou  
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e Se entregou a Si mesmo por mim.» (Gal 
2,19 ) 

Longe de mim o gloriar-me senão na 
cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, por 
Quem o mundo está crucificado para mim e 
eu crucificado para o mundo. De facto, nem 
a circuncisão nem a incircuncisão valem 
nada, mas sim o ser uma nova criatura. A 
todos os que seguirem esta regra, paz e 
misericórdia, assim como ao Israel de Deus. 
Para o futuro ninguém me moleste, porque 
eu trago no meu corpo as marcas de 
Jesus.” (Gal 6, 14-17).  

Aprendamos com o Apóstolo este amor 
à Cruz e a tê-la presente em nosso viver de 
cada dia.  

Com Cristo aprendemos a amar a Deus 
e a amar de verdade os que nos rodeiam. 
____________________________________________ 

Obedeceu até à morte 

(e morte de cruz) 
 

Jesus salvou-nos obedecendo até à 
morte e morte de cruz. Obedecer à vontade 
de Deus é o caminho da santidade e a 
chave para entrar no céu. 

No Evangelho o Senhor lembra que não 
basta prometer que fazemos. Não basta 
palavreado. Havemos de procurar cumprir 
com fidelidade a vontade de Deus. E 
quando falharmos sabermos pedir perdão e 
começar de novo a luta da fidelidade. 

Obedecer à vontade de Deus significa 
esforço e sacrifício, às vezes heróico. 
Temos de aprender com Jesus, que nos 
anima e ajuda com a Sua graça.  

Às vezes encontramos a cruz no 
caminho da nossa vida, nas doenças, nas 
contrariedades, naquilo que o mundo chama 
desgraças. Se olhamos para Jesus 
crucificado essas dores encontram sentido e 
achamos coragem para levar a cruz que o 
Senhor nos entrega. Com ela podemos 
amar a Deus, ajudar a salvar os outros, 
como Jesus. Nela podemos encontrar 
alegria verdadeira, porque Deus abençoa 
com a cruz.  

São João Paulo II numa das visitas ao 
Brasil esteve numa leprosaria. Procurou 
animar os leprosos: “A vossa doença é uma 
cruz mas não uma cega fatalidade. O 
sofrimento pode converter-se num princípio 
de graça e salvação.” 

Na capela da leprosaria havia uma rosa 
pintada cheia de espinhos, que 
representava o sofrimento que cresce no 
amor. Havia também uma imagem de 
Cristo, mutilado de braços e de pernas, 
diante do qual os leprosos costumam rezar 
uma antiga oração: ”Cristo não tem mãos 
porque tem as nossas, não tem pés porque 
tem  os  nossos,  para  guiar  e  conduzir  os  
 
 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Bonifácio IX” 

(1389 - 1404) 
 

Confrontou-se com a penúria de Roma. 
Por isso mesmo, teve de recorrer a 
inérgicas medidas financeiras, tendo, 
porém, sido criticado por ter feito desvios de 
fundos da Igreja a favor da sua família. 

 

“Inocêncio VII” 

(1404- 1406) 
 

Natural de Sulmona (Itália), enfrentou o 
antipapa de Avinhão, Bento XIII. Amante da 
cultura e dos estudos, impulsionou a 
Universidade “La Sapienza” de Roma, local 
onde introduziu as faculdades de Medicina, 
Retórica, Filosofia e Grego. 

 

“Gregório XII” 

(1406 - 1415) 
 

Eleito aos 80 anos de idade, enfrentou 
um dos mais críticos episódios do Grande 
Cisma do Ocidente numa altura em que 
existiram três sedes papais: Gregório XII, 
em Roma, Bento XIII, em Avinhão e 
Alexandre V, em Pisa. Foi abandonado pela 
maioria dos seus cardeais. 

 

“Martinho V” 

(1417 - 1431) 
 

Natural de Roma, Martinho V foi eleito 
no Concílio de Constança, colocando-se o 
ponto final no Grande Cisma do Ocidente, o 
que permitiu o regresso do poder pontifício 
a Roma. Apoiou os portugueses na 
expansão da fé cristã. 
 

“Eugénio IV” 

(1431 - 1447) 
 

Entrou em conflito com o Concílio de 
Basileia, impondo a suspensão do mesmo. 
A ordem valeu-lhe o confronto com uma 
facção que insistiu na manutenção do 
concílio e que veio a eleger o antipapa Félix 
V.  

“Nicolau V” 

(1447 - 1455) 
 

O papado de Nicolau V reflecte o tempo 
em que viveu, profundamente marcado pela 
transição da Idade Média para a época 
moderna.                 (continua no Jornal n.º 473) ... 

homens ao Seu caminho “(P.GOMEZ 
BORRERO, Juan Pablo amigo; cit.em 
JULIO EUGUI, Más anédotas e virtudes 
(Madrid 1999), nº 85). 

“Se alguém quer seguir-Me negue-se a 
si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-         
-Me (Lc 9,23). Di-lo Cristo outra vez a nós, 
como que ao ouvido, intimamente: a Cruz 
cada dia” (S. JOSEMARIA, Cristo que 
passa, 58). 
____________________________________________ 

Deus O exaltou 

(vale a pena segui-Lo) 
 

Cristo venceu na cruz. Venceu o 
pecado, venceu o demónio, venceu a 
própria morte. Por ela salvou todos os 
homens. Deus O exaltou e Lhe deu um 
nome que está acima de todos os nomes.  

Se nos unimos à Paixão e morte de 
Jesus, se temos em nós os mesmos 
sentimentos de Jesus, também vencere-
mos. Mesmo que pareçamos derrotados.  

Com Ele seremos glorificados um dia no 
céu. Com Ele encontraremos já na terra a 
alegria. Ela tem as raízes em forma de cruz 
– dizia S. Josemaria. 

Tantos procuram a felicidade à margem 
de Deus, deixando-se arrastar pela ilusão 
do prazer, do egoísmo, da vaidade, da 
posse das riquezas terrenas. Fogem da 
vontade de Deus. Vêem-na como um peso, 
uma coisa impossível de levar. 

Também alguns cristãos tentam adaptar 
o seu cristianismo às suas comodidades. 
Procuram alguém que diga com eles, 
fugindo aos ensinamentos do Santo Padre e 
da Santa Madre Igreja em temas como a 
aceitação dos filhos, a moral sexual, a 
fidelidade no casamento, a participação na 
Eucaristia dominical, a frequência do 
sacramento da confissão, etc.. E esse 
cristianismo fácil não dá a alegria verdadeira 
e profunda que só Jesus pode dar. 

Vale a pena animar-nos a cumprir 
fielmente os ensinamentos de Jesus, que 
nos diz: “Tomai sobre vós o meu jugo e 
aprendei de Mim que sou manso e humilde 
de coração e encontrareis a paz para as 
vossas almas, porque o meu jugo é suave e 
a minha carga leve” (Mt 11,29-30). 

É esse o caminho da santidade a que 
Deus nos chama e é esse o caminho da 
verdadeira felicidade. 

Então que a Virgem, que soube unir-se 
intimamente à cruz de Jesus, nos anime a 
fazer o mesmo em nossa vida de cada dia, 
tendo os mesmos sentimentos que havia 
em Cristo Jesus. 
____________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 
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