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 Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Nicolau V” 

(1447- 1455) 
 
...Continuação 

 

Em 1447 foi eleito para ocupar o Trono 
de São Pedro, altura em que toma o nome 
de Nicolau V, em homenagem ao bispo de 
Bolonha, que tanto admirava e de quem 
tinha sido muito próximo. 

O papado de Nicolau V reflecte o tempo 
em que viveu, profundamente marcado pela 
transição da Idade Média para a época 
moderna. 

Pode dizer-se que Nicolau V foi um 
homem de dois tempos, que enfrentou com 
indiscutível  coragem um período histórico 
caracterizado por acontecimentos cruciais:  
por um lado, a conclusão definitiva do 
Cisma do Ocidente e o culminar de um 
longo período de guerras na Itália; e, por 
outro lado, o grande jubileu. 

Durante o ano santo de 1450 a afluência 
dos peregrinos a Roma foi de uma 
magnitude sem precedentes. De tal forma 
que os registos da época davam conta de 
uma analogia no mínimo curiosa ao 
comparar o afluxo de peregrinos a uma 
multidão imensa de formigas. 

                                                          Continua... 
____________________________________________ 

Líder é Líder 
 

«Lembra-te, chefe escuteiro, se tu 
abrandas, eles param; se tu cedes, eles 
recuam; se tu te sentas, eles deitam-se; se 
tu duvidas, eles desesperam; se tu criticas, 
eles arrasam. Mas se tu vais em frente, eles 
ultrapassam-te; se dás a tua mão, eles dão 
a sua pele; se tu rezas, eles serão santos». 

Mensagens do saudoso Bispo 

D. António Francisco 

dos Santos 
 

“Não compete à Igreja educar nem para 
o medo, nem para a proibição”.  

(2010) – VP Voz portucalense. 
 

“O diálogo entre a Igreja e a sociedade 
passa necessáriamente pelos caminhos 
abertos da cultura, em que a Igreja soube 
tantas vezes ser pioneira”.  

(Abril de 2010) – VP Voz Portucalense. 

 

____________________________________________ 

Oração 
 

 
Senhor,  
Tu convida-nos a participar 
na festa da vida. 

Mas muitas vezes a tristeza 
instala-se na nossa vida. 

Senhor, 
levanta o nosso ânimo decaído 
aviva a nossa esperança 
abre o nosso sorriso. 

Senhor, 
dá-nos a força necessária 
para sabermos enfrentar 
as dificuldades da vida 
com a fé posta em Ti. 

 
 

És insubstituível  (24) 
 

Contudo, hoje, os tempos mudaram. Se 
alguém te irrira, tu perdes a paciência. Se 
alguém te pressiona ou critica, tu ficas tenso 
e desesperas. E se alguns concorrentes 
estão à tua frente, tu desanimas e tens 
insónias. 

  
 
 
 
 

Volta às tuas origens! Naquele tempo, 
nada te abalava. O que te controlava era o 
sonho de estares vivo e não os teus 
problemas ou os teus concorrentes.  

       
  – Continua no Jornal 475 publicação (25) 

____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

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

Da Paróquia de Carvalhosa, a Leitora 
Rafaela Costa, na próxima terça-feira, dia 
17 de Outubro; 

Da Paróquia de Figueiró, a Leitora 
Filipa Pereira, também na terça-feira, dia 
17 de Outubro, e o Leitor Miguel Fonseca, 
no próximo Sábado, dia 21 de Outubro. 

À Rafaela, à Filipa e ao Miguel, o Jornal 
do Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

A “loirita” decide começar a praticar 
equitação. Mal sobe para cima de um 
cavalo, este começa a dar coices, fazendo 
com que a pobre “loirita” comece a 
escorregar da sela. Ela bem tenta agarrar-              
-se à crina, mas sem sucesso. Depois, tenta 
agarrar-se ao pescoço do cavalo, mas não 
adianta: continua a escorregar. O cavalo 
galopa cada vez mais depressa e a “loirita” 
acaba por caír da sela, mas fica com o pé 
preso no estribo e com a cabeça a roçar no 
chão e a gritar por socorro. 

 É um verdadeiro horror... até que o 
gerente do supermercado chega e desliga a 
ficha. 
____________________________________________ 

   A Fechar 

Aquele que dá aos pobres, 
        empresta a Deus.               (Vitor Hugo) 
 

XXVIII Domingo Comum   
 

A liturgia da Palavra, deste vigésimo 
oitavo Domingo do Tempo Comum, 
desenvolve-se em torno de um tema muito 
humano que aparece frequentemente na 
Bíblia para denominar o Reino de Deus: um 
banquete de festa, com tudo o que ele 
admite de alegria, comunhão, amizade e 
confiança. 

O Senhor Jesus serve-se das nossas 
experiências humanas, para através delas 
Se nos manifestar com mais facilidade e 
nos fazer compreender que tudo o que para 
nós constitui morte e derrota será finalmente 
eliminado. Ou seja, como um pai que fala 
para um filho pequenino, o Senhor desce à 
nossa linguagem, mentalidade e costumes, 
para nos explicar as verdades eternas. 

Sem deixarmos de pensar em tudo 
aquilo que para nós tem sido vida sem 
sentido, fracasso ou motivo de morte 
espiritual, falta de comunhão com Deus ou 
com os irmãos, de amizade ou confiança 
pensemos também na alegria a que somos 
convidados pelo Senhor para uma festa que 
vai durar por toda a eternidade.  

 E esta festa tem já o seu início na 
Eucaristia de hoje. 
____________________________________________  

1.ª Leitura  (Is 25, 6-10a) 

 
Monição: 
 

 Isaías anuncia o “banquete” que um dia o Senhor 
vai oferecer a todos os povos na Sua própria casa, um 
dia na sua própria casa. No horizonte desta profecia 
está o anúncio da Santíssima Eucaristia, penhor da 
felicidade eterna no Céu. 

 Acolher o convite do Altíssimo e participar nesse 
“banquete” é aceitar viver em comunhão com Deus. 
Dessa comunhão resultará, para o homem, a felicidade 
total, a vida em abundância. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

6Sobre este monte, o Senhor do 
Universo há-de preparar para todos os 
povos um banquete de manjares 
suculentos, um banquete de vinhos 
deliciosos: comida de boa gordura, 
vinhos puríssimos. 7Sobre este monte, 
há-de tirar o véu que cobria todos os 
povos, o pano que envolvia todas as 
nações; 8destruirá a morte para sempre. 
O Senhor Deus enxugará as lágrimas de 
todas as faces e fará desaparecer da 

deliciosos: comida de boa gordura, 
vinhos puríssimos. 7Sobre este monte, 
há-de tirar o véu que cobria todos os 
povos, o pano que envolvia todas as 
nações; 8destruirá a morte para sempre. 
O Senhor Deus enxugará as lágrimas de 
todas as faces e fará desaparecer da 
terra inteira o opróbrio que pesa sobre o 
seu povo. Porque o Senhor falou. 9Dir-se-
á naquele dia: «Eis o nosso Deus, de 
quem esperávamos a salvação; é o 
Senhor, em quem pusemos a nossa 
confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, 
porque nos salvou. 10aA mão do Senhor 
pousará sobre este monte». 

 

Palavra do Senhor. 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta Primeira Leitura, bonita de se fazer, 
depois de devidamente preparada, o carácter 
lírico é evidente. Há uma riqueza sonora e 
evocativa nas palavras: banquete, manjares, 
suculentos, deliciosos, gordura, puríssimos, véu, 
envolvia, cobria, destruirá, enxugaráa, lágrimas, 
opróbrio. 

 A articulação das palavras é sempre 
essencial em qualquer leitura, mas neste caso 
ainda mais.  

 
Comentário: 

 
O texto é extraído do chamado Grande 

Apocalipse de Isaías (Is 24 – 27), uma 
colecção de oráculos escatológicos, cuja 
redacção actual é posterior ao exílio de 
Babilónia (Is 34 – 35 é o Pequeno Apoca-
lipse). 

 Isaías anuncia a salvação messiânica 
como extensiva a todos os povos e sob a 
imagem dum esplêndido banquete.  

Esta é a razão da escolha do texto, para 
introduzir a parábola do banquete nupcial do 
Evangelho de hoje.  

A tradição cristã viu nesta passagem a 
prefiguração do banquete eucarístico, as 
Bodas do Cordeiro (Apoc 19, 9).  

V. 10 «A mão do Senhor». Não é um 
simples antropomorfismo, mas uma expres-
siva imagem para indicar a bênção e a 
protecção de Deus.  

  

 

Salmo Responsorial 
Sl 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 6cd ) 

 

Monição: 
 

O salmo que a liturgia nos propõe como resposta 
ao convite do Senhor exprime uma feliz confiança em 
Deus, nosso Pastor solícito. 

Cantamos a esperança de O amarmos na terra, 
preparando a nossa vida eterna em Sua Casa. 
Enchamo-nos, pois, de alegre esperança, porque o 
Senhor nos ama e nós queremos amá-l’O. 
 

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

2.ª Leitura  
(Fp 4, 12-14.19-20) 

 

Monição:  
 

Na Carta aos Filipenses, São Paulo apresenta-nos 
a comunidade cristã de Filipos, um exemplo concreto 
de uma comunidade que aceitou o convite do Senhor e 
se prepara diligentemente para o banquete. É uma 
comunidade generosa e solidária, verdadeiramente 
empenhada na vivência do amor e em testemunhar o 
Evangelho diante de todos os homens.  
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 12Sei viver na pobreza e sei 
viver na abundância. Em todo o tempo e 
em    todas    as    circunstâncias,    tenho  
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aprendido a ter fartura e a passar fome, a 
viver desafogadamente e a padecer 
necessidade. 13Tudo posso n’Aquele que 
me conforta. 14No entanto, fizestes bem 
em tomar parte na minha aflição. 19O meu 
Deus proverá com abundância a todas as 
vossas necessidades, segundo a sua 
riqueza e magnificência, em Cristo 
Jesus. 20Glória a Deus, nosso Pai, pelos 
séculos dos séculos. 
 

Palavra do Senhor. 
  
Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é difícil de proclamar, mas 
requer alguma preparação.  

Presta atenção a algumas palavras: 
abundância / circunstâncias / desafogadamente /  
proverá (não é “provará”) / magnificência (não é 
“magnificiência”) / e outras. 

 
Comentário: 
 

Autores há que pensam que a Leitura 
faz parte de um bilhete de agradecimentos 
aos filipenses pela ajuda enviada (Filp 4, 10-
23), escrito noutra ocasião, após a chegada 
de Epafrodito (v. 18), tendo vindo a ser 
integrado numa carta que corresponderia a 
duas ou três missivas de Paulo. O Apóstolo 
estava preso (tradicionalmente em Roma, 
mais recentemente pensa-se antes em 
Éfeso). Deixa-nos aqui uma lição de como 
se deve saber viver «tanto na pobreza como 
na abundância» (v. 12). 

 Isto não significa desinteresse e 
alheamento pela justa promoção do bem 
estar material, evidentemente, embora 
pressuponha que não se lhe dê uma 
primazia absoluta. Paulo coloca toda a sua 
fortaleza – toda a sua auto-suficiência  – em 
Cristo, e não nos bens, que não passam de 
meios (cf. v. 13), com que Ele não falta aos 
que O servem. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(cf. Ef 1,17-18) 
 

 
Monição:  
 

A promessa que o Senhor nos faz de nos acolher 
na Eucaristia e eternamente na Sua Casa enche-nos 
de alegria, na medida da nossa fé. 

Que esta certeza nos anime a sermos cada dia 
mais generosos, preparando-nos a esta alegria que 
não tem fim. Aclamemos o Evangelho que nos ilumina 
sobre esta verdade. 
 
 

 Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo 
ilumine os olhos do nosso coração, 
para sabermos a que esperança fomos chamados. 
 

  
 

Evangelho (Mt 22, 1-14) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
1Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo aos 
príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e, 
falando em parábolas, disse-lhes: 2«O reino dos Céus 
pode comparar-se a um rei que preparou um banquete 
para o seu filho. 3Mandou os servos chamar os 
convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. 
4Mandou ainda outros servos, ordenando-lhes: ‘Dizei 
aos convidados: Preparei o meu banquete, os bois 
cevados foram abatidos, tudo está pronto. Vinde às 
bodas’. 5Mas eles, sem fazerem caso, foram um para o 
seu campo e outro para o seu negócio; 6os outros 
apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e 
mataram-nos. 7O rei ficou muito indignado e enviou os 
seus exércitos, que acabaram com aqueles assassinos 
e incendiaram a cidade. 8Disse então aos servos: ‘O 
banquete está pronto, mas os convidados não eram 
dignos. 9Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai 
para as bodas todos os que encontrardes’. 10Então os 
servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que 
encontraram, maus e bons. E a sala do banquete 
encheu-se de convidados.  

11O rei, quando entrou para ver os convidados, viu 
um homem que não estava vestido com o traje nupcial 
e disse-lhe: 12‘Amigo, como entraste aqui sem o traje 
nupcial?’ Mas ele ficou calado. 13O rei disse então aos 
servos: ‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às 
trevas exteriores; aí haverá choro e ranger de dentes’. 
Na verdade, muitos são os chamados, mas poucos os 
escolhidos». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A parábola dos convidados para as 
bodas (com grande paralelo com a de Lc 
14, 15-24) está na sequência das dos dois 
últimos domingos, a dos dois filhos e a dos 
vinhateiros homicidas, pois se insere nas 
controvérsias de Jesus com as autoridades 
judaicas de Jerusalém e visam apresentar a 
Igreja como o novo povo de Deus, que 
corresponde à chamada divina.  

Esta parábola completa as anteriores, 
ao apresentar claramente o chamamento 
para o «banquete» – imagem bíblica do 
Reino de Deus – dirigido a todos aqueles 
que os mensageiros encontrarem «nas 
encruzilhadas dos caminhos» (v. 9).  

V. 1-7 A primeira parte da parábola fala 
do convite feito, em primeiro lugar, aos mais 
dignos – os judeus – para entrarem no 
Reino de Deus inaugurado por Cristo (o 
filho). É um convite, por isso pode não ser 
aceite; mas, dado que é Deus quem 
convida, não há nenhuma escusa legítima: 
não podem prevalecer impunemente os 
mesquinhos interesses humanos ao 
maravilhoso plano divino.  

V. 8-13 A segunda parte refere-se à 
chamada dos gentios – os menos dignos – 
à fé. Mas também não é suficiente a fé; são 
necessárias as boas obras («o traje 
nupcial»: v. 12).  A parábola também mostra  
 

como no Reino de Deus há bons e maus, 
mas, quando o Rei vier – para o juízo final 
(é claro o matiz escatológico da parábola) –, 
excluirá definitivamente todos os que não 
quiseram vestir o traje nupcial da graça.  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Para que o nosso Bispo António Taipa,  

os nossos presbíteros e diáconos 
não se cansem de convidar todos os homens 
a tomar parte no banquete do Cordeiro, 
oremos ao Senhor. 
 

2 – Para que os homens que ocupam cargos públicos 
se tornem servidores dos cidadãos 
e se preocupem sobretudo com os mais pobres, 
oremos ao Senhor. 

 

3 – Para que Jesus ensine os seus discípulos 
a viverem na pobreza e na abundância 
e a deixarem-se converter interiormente, 
oremos ao Senhor. 

 

4 – Para que as palavras do Evangelho deste dia 
nos ajudem a alargar o coração a todos os homens, 
sem preconceitos nem julgamentos, 
oremos ao Senhor. 

 

5 - Para que os membros da nossa comunidade 
paroquial 

revelem nos seus gestos e palavras, 
o rosto de Jesus aos que O procuram, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 16 – S. Hedwiges (Religiosa);  
               S. Margarida Maria Alacoque          

                                                                         (Virgem); 

Dia 17 – S. Inácio de Antioquia (Bispo e       

                                                                         Mártir); 

Dia 18 – S. Lucas (Evangelista); 

Dia 19 – SS. João de Brébeuf e Isaac         
                                        Jogues (Presbíteros); 

           – S. Paulo da Cruz (Presbítero); 

____________________________________________ 

A caminho do Céu 
 

 «Sobre este monte, o Senhor do 
Universo há-de preparar para todos os 
povos um banquete de manjares 
suculentos, [...]» 

Quem vai de viagem tem de olhar para 
o chão, onde põe os pés, e levantar os 
olhos para longe, não vá dar-se o caso de 
se desorientar. 

O Senhor ensina-nos que tem de ser 
esta a nossa atitude na vida: viver com 
espírito de responsabilidade a missão que o 
Senhor entregou – a família, a profissão, o 
cuidado dos amigos –  e erguer o olhar para 
o alto, para não perder o rumo e perseverar 
no caminho. 

Começámos uma caminhada na Fonte 
do  baptismo  que  nos  deve  levar  ao Céu,  
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pela santidade de vida. Deus quer tornar-        
-nos participantes da Sua mesma felicidade.  
Pelo caminho temos necessidade de 
alimento (os Sacramentos), de respirar (a 
oração) e de nos defendermos dos perigos 
(tentações). 

Por vezes, as pessoas fazem planos 
para tudo –  também os pais em relação aos 
filhos – mas não se preocupam com 
preparar uma morada eterna nos céus, 
como se fosse a coisa que menos interessa. 
____________________________________________

Um banquete festivo 

 

«Um banquete de vinhos deliciosos: 
comida de boa gordura, vinhos puríssimos.» 

Deus faz-nos esta promessa sob a 
imagem dum banquete festivo. O banquete 
é para nós inseparável da festa, de tal modo 
que procuramos marcar os principais 
acontecimentos da nossa vida com ele. É 
sinal de comunhão nos sentimentos, de 
partilha de bens e estreita os laços de 
amizade que unem as pessoas, ao mesmo 
tempo que manifesta a grandeza do 
coração daquele que o oferece. Não é uma 
promessa vaga a que Ele nos faz, como se 
fosse para nos levar a aguentar as 
amarguras da vida presente. É uma verdade 
fundamental da nossa fé que dá sentido a 
toda a nossa vida na terra e que, portanto, 
nos leva a viver felizes. 

Quando a esperança nos anima e 
sabemos que podemos ganhar uma fortuna, 
não nos poupamos a sacrifícios e fazemo-       
-los com alegria: Esta esperança do Céu 
leva-nos a viver felizes já neste mundo. (É 
pensando nas colheitas que o lavrador 
canta durante os trabalhos; que o pescador 
parte para o mar a pensar na pesca, que o 
emigrante faz o sacrifício de se afastar 
temporariamente da sua família). 

A esperança do Céu e a certeza de um 
Amor que nunca mais acaba é o segredo da 
alegria dos santos no meio dos sofrimentos; 
da coragem dos mártires. 

Esta esperança supera de longe tudo o 
que possamos imaginar, em relação à 
felicidade eterna. Diz-nos São Paulo: «Nem 
os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, 
nem o homem sonhou o que Deus tem 
preparado para aqueles que O amam.»         
(I Cor 2, 9).  
____________________________________________ 

Felicidade 
 

Não perguntes à felicidade quem 
ela é, nem de onde veio: abre-lhe a 
porta para que ela entre e fecha-a 
bem aferrolhada, para que não fuja. 

                                                     (Coelho Neto) 

 
 
  

 
 

inquietação em nós, de tal modo que não 
nos sentimos tranquilos enquanto não 
aceitamos o convite e começamos a 
preparar-nos para este festim. 

Não é por mera formalidade que Deus 
nos convida. É Seu desejo encher a Sua 
Casa – o Céu – com o maior número 
possível de filhos. 

Ele quer significar isto mesmo 
ordenando aos servos: «Ide às 
encruzilhadas dos caminhos e convidai para 
as bodas todos os que encontrardes’.» É 
como se dissesse: Que não fique ninguém 
sem convite! 

Ao recebermos este convite, devemos 
pensar que não temos outra alternativa: ou 
felizes ou infelizes para sempre, como 
aconteceu a este convidado que não se 
apresentou com a veste festiva. 
____________________________________________

Delicadeza na aceitação 
 

«Então os servos, saindo pelos 
caminhos, reuniram todos os que 
encontraram, maus e bons. E a sala do 
banquete encheu-se de convidados.» 

Todos os Domingos chega até nós o 
convite do Senhor para participarmos na 
celebração da Eucaristia, no qual Deus 
preparou duas mesas para nós: a da 
Palavra e a da Eucaristia. 

Com que sentimentos de alma vimos à 
Santa Missa em cada Domingo, sabendo 
que o Senhor nos convida para que 
saiamos daqui mais felizes? 

Para tomar parte na Mesa da Palavra, 
todos o podem e devem fazer. É mais uma 
oportunidade para ouvir e acolher o convite 
à conversão pessoal. 

Mas para tomar parte no Banquete da 
Eucaristia é preciso ter veste própria, isto é, 
estar em graça, depois de uma confissão 
bem feita. Jesus ensina-nos, com frases 
carregadas de cores pesadas, a sorte do 
que se apresentou mal vestido. 

Devemos formar a nossa consciência 
pelos ensinamentos da Igreja, e não pelo 
que diz esta ou aquela pessoa. A doutrina 
de Cristo não muda. Muitos deixam-se levar 
por falsas opiniões que podem levar à 
perdição (aborto, contracepção, falta de 
castidade no namoro ou na vida conjugal, 
negócios escuros, etc.).  

A comunhão bem feita é penhor, 
garantia da vida eterna que nos está 
prometida, Alimento nesta caminhada para 
o Céu. 
____________________________________________ 

 
Planeia para o que é difícil, enquanto é fácil; 

Faz o que é grande, enquanto é pequeno. 
 

(Sun Tzu) 
 

  
 
 

 

Para sempre! 
 

«Sobre este monte, há-de tirar o véu 
que cobria todos os povos, o pano que 
envolvia todas as nações; destruirá a morte 
para sempre.» 

Sob a imagem do banquete, o Senhor 
fala-nos da felicidade eterna, e usa diversas 
figuras no texto de Isaías: 

• «há-de tirar o véu que cobria todos os 
povos, o pano que envolvia todas as 
nações».. Acaba o reinado da fé, porque já 
vemos a realidade que nos foi prometida. 
Veremos a Deus face a face. 

• «destruirá a morte para sempre». A 
morte dos nossos familiares e amigos faz-        
-nos sofrer e preocupam-nos as incertezas 
de que a nossa morte está rodeada. Esta 
incerteza acabará, quando entrarmos no 
Céu. 

• «O Senhor Deus enxugará as lágrimas 
de todas as faces». Quer dizer que todo o 
sofrimento físico e moral acabará. (cf. Apoc 
7, 17; 21, 4). Temo-lo nesta vida, não como 
castigo, mas porque se pode tornar numa 
fonte de riqueza para nós e para os outros. 

• «fará desaparecer da terra inteira o 
opróbrio que pesa sobre o seu povo.» Este 
opróbrio é, possivelmente, o pecado que faz 
sofrer quem o comete, depois de uma 
felicidade ilusória, e os outros que são 
afectados por ele.  

Na Encíclica sobre a Esperança – Spe 
salvi – o Santo Padre analisa as causas que 
nos fazem viver sem a virtude da 
Esperança. 

No Céu poderemos cantar com toda a 
verdade: «Habitarei para sempre na casa do 
Senhor.» 
____________________________________________ 

O Rei convida-nos 
 

«”O reino dos Céus pode comparar-se a 
um rei que preparou um banquete nupcial 
para o seu filho. Mandou os servos chamar 
os convidados para as bodas, [...]» 

No convite que o Senhor nos faz estão 
incluídas todas as graças para podermos 
participar. (Lembra um pai que convida um 
filho para uma festa de família e manda-lhe 
o bilhete para a viagem). 

Ele instituiu na Igreja os sete 
Sacramentos, para nos alimentarmos, 
ensina-nos a fazer oração e reúne-nos para 
nos iluminar o caminho com a Sua Palavra. 
Este convite é-nos repetido constantemente 
pelo Senhor: pela voz da Igreja e no íntimo 
do nosso coração.  

Há quem lute contra ele, procurando 
distrair-se no ruído e afastando-o do 
pensamento.  Mas há, de facto, uma grande  
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