
 

  N.º  476    –   29-10-2017                        XXX  Dom.  Tempo 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; Directório 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. 

 

 

 

Escala para 01 de Novembro 

Todos-os-Santos 
 

CARVALHOSA 

 

Função Leitor 
 

Responsável Graça Coelho 
1.ª Leitura Martinho Matos 
2.ª Leitura Glória Martins 
Oração Fiéis Luís Miguel 

 

FIGUEIRÓ 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Elisabete Dias 
2.ª Leitura Fernando Neto 
Oração Fiéis Maria do Céu 

 

EIRÍZ 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Joana / Lúcia 
2.ª Leitura Ana / Rosa 
Oração Fiéis Lurdes / Marta 

 

SANFINS 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Júla Machado 
2.ª Leitura Helena Alves 
Oração Fiéis Nelson Gomes  

 

Mudança da hora 
 

De ontem Sábado dia 28, para hoje 
Domingo dia 29 de Outubro, os relógios 
deverão atrasar 60 minutos (1 hora) 
passando a reger-nos pela “Hora de 
Inverno”. 
____________________________________________ 

Faz-nos a tua crítica, 
para:  jornal.leitor@portugalmail.pt 

Escala para 02 de Novembro 

  Fiéis Defuntos – (1.ª Missa) 
 

CARVALHOSA 

 

Função Leitor 
 

Responsável Glória Martins 
1.ª Leitura Martinho Matos 
2.ª Leitura Glória Martins 
Oração Fiéis Luís Miguel 
 

FIGUEIRÓ 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Nomeados 
2.ª Leitura na 
Oração Fiéis data 

 
 

Mensagens do saudoso Bispo 

D. António Francisco 

dos Santos 
 
“O diálogo será timbre do meu viver e 

caminho do meu encontro com todos.”  

(Primeira homilia como bispo do Porto, Abril de 2014).  
– VP Voz Portucalense. 

 

“Precisamos de uma forma nova de ser 
líder e de ser protagonistas, de ser 
governante e de ser responsável deste 
país.”  

(A propósito da austeridade, Fevereiro de 2015)  
– VP Voz Portucalense. 

____________________________________________ 

És insubstituível  (26) 
 

Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem 
metas, os sonhos não têm alicerces. Sem 
prioridades, os sonhos não se tornam reais.  

Sonha, traça metas, estabelece 
prioridades e corre riscos para realizar os 
teus  sonhos. É  melhor  errar  por tentar, do  

       
 
 

Escala para 02 de Novembro 

  Fiéis Defuntos – (2.ª Missa) 

 
CARVALHOSA 

 

Função Leitor 
 

Responsável Rui Cardoso 
1.ª Leitura Joaquim Martins 
2.ª Leitura Graça Coelho 
Oração Fiéis Alexandra Brito 
 

FIGUEIRÓ 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Nomeados 
2.ª Leitura na 
Oração Fiéis data 

 
 

do que errar por se omitir! Não tenhas medo 
dos tropeços da jornada. Não te esqueças 
de que tu, ainda que incompleto, foste o 
maior aventureiro da História. 

       
  – Continua no Jornal 477 publicação (27) 

____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

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

Hoje, Domingo, dia 29 de Outubro, o 
Leitor Artur Nóbrega, e amanhã, segunda-
feira, dia 30 de Outubro, a Leitora Lúcia 
Gomes. 

À Lúcia e ao Artur, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

– Pedrito, quantas espécies de peixes 
existem? 

– Três: os pequenos, os médios e os 
grandes... 
 

 

XXX Domingo Comum   
 
 

“Procurai a Deus e ao Seu poder” 
(Antífona de entrada). A Deus devemos 
amá-Lo mais que a ninguém e de modo 
incondicional; o amor do próximo é 
consequência e efeito do amor a Deus. É 
com alegria que todos os Domingos nos 
reunimos e vamos ao encontro do Senhor, 
para Lhe manifestarmos o nosso amor. 

A maior parte da nossa vida é passada 
em «tempo comum»: As habituais 
ocupações do dia a dia. Lá virá um 
acontecimento fora do vulgar – um aniver-
sário, uma festa, um luto... mas depressa a 
vida regressará ao seu curso normal.  

Precisamos de dar, a tudo aquilo que é 
comum, um valor novo, divino, sobrenatural. 
Viver na intimidade com Deus no Seu amor 
e no do próximo, nas nossas ocupações 
diárias. Aqui está o segredo da Santidade á 
qual todos somos chamados.  

A nossa vida terrena é tremendamente 
passageira. É mesmo «como um ai que mal 
soa, ou como uma nuvem que passa». 
Como é tão necessário aproveitá-la, já que 
dela depende uma vida que não tem fim – a 
eternidade! 

Esta vida será bem vivida, na medida 
em que, em cada momento, fizermos o 
melhor. Como é importante não nos 
enganarmos! Cada dia que passa não volta. 

Jesus, que é o Caminho, a Verdade e a 
Vida, diz-nos claramente como devemos 
proceder para, em cada momento, fazermos 
o melhor.  
____________________________________________ 

Cristo amou-nos e deu a vida por nós, 
Oferecendo-Se em sacrifício  

agradável a Deus. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Ex 22, 20-26) 

 

 Monição:  
 

O amor pelo próximo só é autêntico quando nos 
preocupamos por todos e por cada um, procurando 
acudir às suas necessidades e buscando o seu bem.  
  

 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Eis o que diz o Senhor: 21«Não 
prejudicarás o estrangeiro, nem o 
oprimirás, porque vós próprios fostes 
estrangeiros na terra do Egipto. 22Não 
maltratarás a viúva nem o órfão. 23Se 
lhes fizeres algum mal e eles clamarem 
por Mim, escutarei o seu clamor; 
24inflamar-se-á a minha indignação e 
matar-vos-ei ao fio da espada. As vossas 
mulheres ficarão viúvas, e órfãos, os 
vossos filhos. 25Se emprestares dinheiro 
a alguém do meu povo, ao pobre que 
vive junto de ti, não procederás com ele 
como um usurário, sobrecarregando-o 
com juros. 26Se receberes como penhor a 
capa do teu próximo, terás de lha 
devolver até ao pôr do sol, 27pois é tudo 
o que ele tem para se cobrir, é o 
vestuário com que cobre o seu corpo. 
Com que dormiria ele? Se ele Me invocar, 
escutá-lo-ei, porque sou misericor-
dioso». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Não é difícil o texto, mas presta atenção às 
palavras: prejudicarás / oprimirás / maltratarás  / 
inflamar-se-á / indignação / matar-vos-ei / 
usurário / sobrecarregando-o / escuta-lo-ei / 
misericordioso   /  e outras. 

 
Comentário: 
 

Estas prescrições legais pertencem 
àquela parte do Êxodo chamada pelos 
críticos Código da Aliança (Ex 20, 22 – 23, 
19; certamente pelo facto de que em 24, 7 
se chama «Livro da Aliança»); estamos na 
sua primeira parte, que se compõe de leis 
casuísticas (os mixpatîm, ou leis formuladas 
de modo condicional: «se…», reflectindo 
uma certa primitiva jurisprudência), a que se 
segue uma 2ª parte, as leis apodícticas (Ex 
22, 17 – 23, 19, umas leis formuladas no 
modo imperativo, em hebraico ditas 
devarîm). Estas leis, que correspondem a 
outros   códigos   legais  semitas  do  Antigo  

Médio Oriente, têm a particularidade de 
serem apresentadas como algo que faz 
parte das exigências da Aliança de Deus. 
Com a canonização dessas leis, toda a vida 
do povo, em todos os campos – sócio-
político, pessoal e institucional, particular e 
familiar, cultual e profano –, adquire um 
carácter religioso. Note-se ainda a 
extraordinária humanidade e sábia 
pedagogia destas normas para virem a 
preparar a Lei evangélica do amor.   

V. 25-26 Ainda hoje os árabes, de igual 
maneira, usam como manta para se 
agasalharem de noite o mesmo manto ou 
capa com que se cobrem durante o dia.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 17 (18), 2-3.7.47.51ab (R. 2) 

 

Monição:  
 

O salmo que vamos meditar é uma manifestação 
expressa do nosso amor a Deus, nosso amparo e 
nossa força.  
  

Refrão: 
 
  EU VOS AMO, SENHOR: SOIS A MINHA FORÇA. 
  

Eu Vos amo, Senhor, minha força, 
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. 
Meu Deus, auxílio em que ponho a minha         
      confiança, 
meu protector, minha defesa e meu salvador. 
  
Na minha aflição invoquei o Senhor 
e clamei pelo meu Deus. 
Do seu templo Ele ouviu a minha voz 
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. 
  
Viva o Senhor, bendito seja o meu protector; 
exaltado seja Deus, meu salvador. 
O Senhor dá ao Rei grandes vitórias 
e usa de bondade para com o seu Ungido. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (1 Ts 1, 5c-10) 

 
 
Monição:  
 

São Paulo elogia os cristãos de Tessalónica 
pela alegria com que receberam a Palavra de 
Deus e se converteram ao Senhor de todo o 
coração. 
  

 

 

Escala da Semana  –   Leitores  –  29 de Outubro  –  XXX  Domingo do Tempo Comum  (Ano A) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável João Miguel    Luís Miguel    

Avisos José Meireles    Jacinta Carneiro    

Admonição         

1.ª Leitura Luís Carlos Miguel Pacheco Filipa Pereira Aurora Silva Jorge Moreira Mónica Gonçalv. Helena Martins Brazind.Fernd. 

2.ª Leitura Carla Sousa Marlene Leal Vera Moura Teresa Moreira Rafaela Costa Paula Meireles Manuel Bessa Diana Araújo 

Oraç.  Fiéis João Miguel Helena Dias Vera Neto Pedro Leal  Rafaela Costa Assunção Matos Sónia Ribeiro Adelino Sousa 

Ação Graças         

Suplente João Miguel    Luís Miguel    
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 Leitura: 
 

 Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses 
 

Irmãos: 5cVós sabeis como proce-
demos no meio de vós, para vosso bem. 
6Tornastes-vos imitadores nossos e do 
Senhor, recebendo a palavra no meio de 
muitas tribulações, com a alegria do 
Espírito Santo; 7e assim vos tornastes 
exemplo para todos os crentes da 
Macedónia e da Acaia. 8Porque, partindo 
de vós, a palavra de Deus ressoou não 
só na Macedónia e na Acaia, mas em 
toda a parte se divulgou a vossa fé em 
Deus, de modo que não precisamos de 
falar sobre ela. 9De facto, são eles 
próprios que relatam o acolhimento que 
tivemos junto de vós e como dos ídolos 
vos convertestes a Deus, para servir ao 
Deus vivo e verdadeiro 10e esperar dos 
Céus o seu Filho, a quem ressuscitou 
dos mortos: Jesus, que nos livrará da ira 
divina que há-de vir. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Presta atenção às palavras: 
Tessalonicenses / tornastes-vos / ressoou / 
convertestes / dos ídolos vos convertestes (evita 
dizer “dozídolos”) / e outras.  

Cuidado com a última frase que é longa. 
 
Comentário: 
  

Este texto é a continuação do de há oito 
dias.  

V.6 Em Act 17, 5-9 faz-se uma 
descrição duma dessas muitas tribulações.  

V. 7 «Macedónia e Acaia». Eram as 
duas províncias da administração romana 
em que então se dividia a Grécia. São Paulo 
estava a escrever da Acaia, pois estava em 
Corinto; Tessalónica (cujo nome procedia 
da mulher de Cassandro, general de 
Alexandre, fundador da cidade) ficava na 
Macedónia.  

V. 10 «Ira divina que há-de vir». A ira 
divina é uma imagem para falar do estrito 
juízo de Deus a que ninguém pode escapar; 
há-de vir, isto é, há-de manifestar-se no fim 
do mundo, por ocasião do Juízo final. Para 
nós a ira é uma paixão; mas, quando na 
Sagrada Escritura se refere a Deus, designa 
a sua justiça punitiva. Jesus, pela sua obra 
redentora, livrou-nos do castigo divino 
merecido.  
____________________________________________ 

Salmo (de hoje) 

“Eu Vos amo, Senhor: sois a minha força” 
                                                            Sl 17 (18) 

 
 

Aclamação ao Evangelho  

(Jo 14, 23) 

 
Monição: 
 

Aclamemos o Senhor, procurando amá-Lo com 
todo o coração. 
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra,  
     diz o Senhor; 
meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 22, 34-40) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, 34os fariseus, ouvindo dizer que 
Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em 
grupo, 35e um doutor da Lei perguntou a Jesus, para O 
experimentar: 36«Mestre, qual é o maior mandamento 
da Lei?» 37Jesus respondeu: «‘Amarás o Senhor teu 
Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e 
com todo o teu espírito’. 38Este é o maior e o primeiro 
mandamento. 39O segundo, porém, é semelhante a 
este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. 
40Nestes dois mandamentos se resumem toda a Lei e 
os Profetas». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
  

A questão posta a Jesus tinha como 
base a multiplicidade de leis mosaicas, ao 
todo 613. 

V. 37 «Jesus respondeu», citando uma 
passagem do Antigo Testamento (o texto é 
mais exacto em Mc 12, 29-30), que todo o 
judeu piedoso recitava duas vezes por dia – 
a chamada Xemá – e que muitos escreviam 
e metiam dentro das filactérias ou caixinhas 
que atavam à testa, ao braço esquerdo ou 
às costas da mão (cf. Dt 6, 4-9). 

V. 38-39 «O primeiro mandamento… 
O segundo…». Sendo inseparáveis estes 
dois preceitos, há neles uma jerarquia: 
devemos amar a Deus mais do que a 
ninguém e dum modo incondicional; ao 
próximo, como consequência e efeito do 
amor a Deus. Se amasse ao próximo por 
ele mesmo, e não por amor a Deus, esse 
amor impediria o cumprimento do primeiro 
mandamento e deixaria de ser autêntico 
amor ao próximo, pois entrar-se-ia pelo 
caminho de pouco se interessar pela sua 
salvação eterna e de vir a reduzir o próximo 
a uma determinada classe de pessoas, as 
que agradam ou oferecem vantagens, ou de 
o equiparar ao amor a um cachorrinho ou a 
um gato de estimação.  
____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

 

 
 

 

Oração Universal 

 
1 – Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros,       
     pelos diáconos e fiéis, 

para que se entreguem, com ardor e sem descanso, 
ao serviço de Deus vivo e da sua Palavra, 
oremos ao Senhor. 

 
2 – Pelos povos onde a guerra parece não ter fim e      
     pelas famílias onde já não há amor, 

para que Deus lhes renove a esperança, 
oremos ao Senhor, 

 
3 – Pelos pobres, os explorados e os órfãos 

e por aqueles que a sociedade põe de lado, 
para que encontre quem os acolha e os ame, 
oremos ao Senhor. 

 
4 – Pelos homens e mulheres não violentos, 

para que Deus seja a sua força 
nos combates que tiverem de travar, 
oremos ao Senhor. 

 
5 – Pela nossa assembleia dominical, 

para que a Palavra que nela escutámos 
nos leve a falar e a viver como Jesus, 
oremos ao Senhor.  

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 01 – Todos-os-Santos;  
Dia 02 – Comemoração de Todos os Fiéis                   
                    Defuntos; 
Dia 03– S. Martinho de Porres (Religioso); 

Dia 04 – S. Carlos Barromeu  (Bispo). 

____________________________________________ 

A virtude da religião 
  

Deus é para o ser humano o único 
Senhor. Criou-nos e cuida constantemente 
de nós com a sua Providência; a nossa 
existência e tudo quanto somos e temos, 
tudo recebemos de Deus. Em conse-
quência, Deus pode exigir do ser humano o 
reconhecimento e a adoração, porque 
temos com Deus laços e obrigações 
irrenunciáveis que constituem a virtude da 
religião. 

Quais são essas obrigações para com 
Deus? Reconhecer que é nosso Senhor; 
crer naquilo que nos revelou; esperar o que 
nos prometeu; adorar com culto interno e 
externo; servi-Lo cumprindo em tudo a sua 
Vontade; orar, elevando a mente a Deus 
para louvá-Lo, dar-Lhe graças e pedir-Lhe o 
que necessitamos; amá-Lo sobre todas as 
coisas; crer, esperar e amar a Deus, 
praticando os actos próprios da virtude da 
religião. 
____________________________________________ 

Vós sabeis como procedemos no meio de 
vós, para vosso bem. Tornastes-vos imitado-
res nossos e do Senhor, recebendo a palavra 
no meio de muitas tribulações, com a alegria 
do Espírito Santo.  (1 Tes. 1, 5-6) 
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Cumprir a vontade  

de Deus 
 

Deus é o Senhor e é preciso cumprir 
com alegria a sua vontade, dispostos a 
realizar com amor o que Lhe agrada, a 
exemplo de Jesus Cristo, nosso Mestre: 
“Pai…não se faça a minha vontade, mas a 
tua” (Lc 22, 42). Por outro lado é nosso Pai, 
que nos ama infinitamente e nos quer como 
ninguém na terra pode querer; daí que a 
sua vontade seja o melhor para nós e o 
testemunho verdadeiro de que O amamos: 
há que cumpri-la fielmente, porque é o que 
Ele deseja. 

Existem coisas que Deus manda e 
devemos fazê-las; outras proíbe-as e, por 
isso temos de evitá-las. Em determinadas 
ocasiões, o que Deus pede exige esforço e 
sacrifício, mas temos de fazê-lo com igual 
ou ainda maior empenho. 

Cumprir a vontade de Deus, supõe 
também descobrir a vocação o chamada 
que nos faz, tratando de segui-la com 
fidelidade e constância. 
____________________________________________ 

Pecados contra o  

1º Mandamento 
 

São considerados pecados contra o 1º 
Mandamento: 

 a) Os que atentam contra a fé (dúvida 
voluntária, incredulidade, heresia, apostasia, 
cisma, ler livros e assistir a filmes ou 
espectáculos que atacam a fé e a moral);  

b) Os que atentam contra a esperança 
(desespero, presunção); 

 c) Os que atentam contra a caridade 
(indiferença, ingratidão, tibieza, ódio, inveja, 
brigas, escândalo e qualquer pecado 
mortal). 

Mas os pecados específicos contra 
este Mandamento são os que contradizem a 
virtude da religião. Dentre os muitos 
pecados possíveis, assinalamos os mais 
conhecidos: 

A superstição (Consiste em atribuir a 
determinados objectos, sinais ou palavras 
efeitos desproporcionados, invocando 
alguma criatura como se fosse deus. É um 
desvio do culto que devemos a Deus, 
conduzindo à idolatria e a distintas formas 
de adivinhação ou magia). 

A idolatria (Colocar no lugar de Deus 
os ídolos do dinheiro, do prazer, das 
comodidades ou o próprio eu). 

A adivinhação, espiritismo e magia 
(Invocação de forças ocultas – mortos ou 
mesmo  os  demónios  –  para averiguar por  
 
  

 

O Profeta Ezequiel, muitos séculos 
antes de Jesus de Nazaré ter nascido, 
descreveu as atitudes do Bom Pastor em 
favor do seu Povo (Ez 34). 

Jesus de Nazaré fez sua esta ideia e 
viveu de tal maneira que os seus discípulos, 
ao vê-lo, compreenderam que era o bom 
pastor anunciado pelo Profeta Ezequiel. 

A imagem do “Bom Pastor” é a imagem 
mais vezes desenhada nas catacumbas 
cristãs de Roma. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho  

 

Nunca uses palavras que façam o teu 
companheiro desanimar no caminho do 
bem. Nunca lances aos outros o veneno 
que te tenha penetrado na alma. Se tiveste 
uma decepção, adverte-o do quanto ele 
pode vir a sofrer com isso, mas conforta-lhe 
a alma.  

O desalento é um veneno. Não 
envenenes os teus amigos. Dá-lhes alegria, 
que é o melhor remédio que o céu fornece 
aos homens, capaz de curar todas as 
chagas.  
___________________________________________ 
 

Oração 
 

 

Senhor, 
cumprimos e obedecemos 
a muitas normas e a muitas leis... 
mas esquecemo-nos do amor. 
 

Senhor, 
os nossos dias estão cheios 
de comodidades e caprichos... 
mas esquecemos a solidariedade. 
 

Senhor, 
exigimos os nossos direitos que 
certamente nos são devidos... 
mas esquecemos a justiça. 
 

Senhor, 
ajuda-nos a fazer do amor 
a primeira e maior de todas as 
preocupações. 
 

 

Quadras (de António Aleixo) 

 

Eu já não sei o que faça 
p’ra juntar algum dinheiro; 
se se vendesse a desgraça 
já hoje eu era banqueiro. 
 

Para não fazeres ofensas 
e teres dias felizes, 
não digas tudo o que pensas, 
mas pensa tudo o que dizes. 

sua intervenção coisas desconhecidas ou 
realizar coisas maravilhosas, como se 
fossem milagres). 

O sacrilégio (Profanar ou tratar 
indignamente pessoas, objectos e lugares 
consagrados a Deus). 

O tentar a Deus (Com palavras ou 
obras, pondo à prova a sua bondade e 
omnipotência). 

A irreligiosidade (Não viver a religião, 
desprezando assim a Deus). 

O ateísmo (Que nega a Deus). 
O agnosticismo (Que pensa “não ser 

possível conhecer a Deus”, optando por não 
tê-Lo em conta). 
___________________________________________ 

 Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Calisto III” 

(1455- 1458) 

 
O seu papado foi marcado pela luta com 

os muçulmanos e pela tentativa de 
reconquistar Constantinopla. Apelou à 
cruzada contra os turcos. Reabilitou Joana 
d’Arc, morta na fogueira por ser acusada de 
bruxa. 

“Pio II” 

(1458- 1464) 

 
Amante das artes, Pio II patrocinou a 

reconstrução da cidade de Corsignano, 
rebaptizando-a com a designação de 
Pienza. 

Descendente de uma família nobre de 
Corsignano, em Siena, e filho de Sílvio 
Piccolomini e de Vitória Forteguerri, Enea 
Sílvio Piccolomini (18 de Outubro de 1405 – 
15 de Agosto de 1464) cultivou, enquanto 
jovem,  a sua vertente humanista, que 
fortaleceu, depois, com estudos jurídicos. 
Antes de principiar a sua carreira 
eclesiástica deixou-se fascinar pelos 
prazeres mundanos, muito próprios da 
época e dos humanistas da renascença 
italiana. Conta-se que das sua paixões 
nasceram pelo menos dois filhos ilegítimos, 
na Escócia e em Estrasburgo. 

                                                          (Continua...) 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

O Bom Pastor 
 

Em oposição ao deus-juíz dos fariseus, 
Jesus apresenta Deus como um “Bom 
Pastor”. Deus cuida do seu povo como o 
bom pastor que oferece a vida pelas suas 
ovelhas. 
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