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 Sabias que… 
 

O azeite 
 

O azeite da oliveira era símbolo de 
riqueza e da bênção de Deus. Era uma 
grande fonte de recursos: como condimento 
nas comidas, medicamento, cosmética, 
amaciador da pele, combustível para 
lâmpadas, componente dos mais variados 
perfumes, artigo de exportação para Roma, 
etc. 

 

Getsémani, moínho de azeite 
 
Entre os restos arqueológicos de Israel 

é frequente encontrar moínhos de azeite. 
Na encosta do Monte das Oliveiras existia 
um moínho de azeite ou lagar de azeite, que 
em hebraico se diz: Getsémani. 
____________________________________________ 

A Lâmpada do amor e da 

Solidariedade 
 

A celebração do matrimónio em Israel 
era um acontecimento festivo. A cerimónia 
principal consistia na entrada das noivas  
em casa do esposo. Em primeiro lugar era o 
noivo, acompanhado dos amigos, que se 
dirigia a casa da noiva. Esta esperava por 
ele vestida com requinte. Dirigiam-se ambos 
para casa do noivo acompanhados pelos 
amigos e amigas, alumiados com lâmpadas 
e tochas, entre cânticos e ao ritmo de 
pandeiretas. 

Nessa noite, o noivo atrasou-se mais do 
que o que devia. As amigas da noiva 
adormeceram. As que estavam preparadas 
entraram com ele para o banquête da bodas 
e fechou-se a porta. 

Esta boda simboliza a chegada do 
Reino de Deus. O azeite que permite 
manter acesa a lâmpada da vida  cristã  é  o  

amor. Este azeite não se pode receber de 
ooutros nem se pode emprestar. Cada qual 
deve dispor dele para alimentar a lâmpada da 
sua própria vida. A luz da vida necessita  de 
amor e solidariedade para continuar a brilhar.  
______________________________________________ 

Mensagens do saudoso Bispo 

D. António Francisco 

dos Santos 
 
“Se tivéssemos feito pela paz aquilo que 

temos feito pela guerra, se tivéssemos feito 
pelo diálogo aquilo que temos feito pela 
separação e pelos conflitos, isto não teria 
acontecido.” 

(Na sequência dos atentados de Paris, Novembro de 
2015) – VP Voz Portucalense. 

 

“Quando adoramos o Senhor nosso 
Deus, temos de respeitar e adorar o Deus 
das pessoas, dos nossos irmãos, 
independentemente da sua origem, cultura, 
credo ou ideologia.” 

(Na sequência dos atentados de Paris, Novembro de 
2015.) – VP Voz Portucalense. 

____________________________________________ 

És insubstituível  (28) 
 

Na Primavera de 1953 ocorreu um feito 
notável. Uma expedição internacional 
chegou ao Nepal com a grandiosa ambição 
de escalar o topo do mundo, o Evereste. 
Eram, aproximadamente, 8850 metros de 
altura. Uma enorme façanha! Um desafio 
dramático. A brancura do gelo vestia as 
montanhas e produzia medo e excitação no 
campo da emoção. 

       
  – Continua no Jornal 479 publicação (29) 

____________________________________________ 

Leitor 
 

Faz a tua crítica para 
Jornal.leitor@portugalmail.pt 

 

 

De Parabéns... 
 

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

Da Paróquia de Eiríz, a Leitora Maria 
José Pinheiro, na próxima sexta-feira, dia 
17 de Novembro; 

Da Paróquia de Figueiró, a Leitora 
Elisabete Dias, logo no dia seguinte, 
Sábado, dia 18 de Novembro.  

À Elisabete e à Maria José, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 

 

Oração 
 

 

Senhor, que nunca se apague 
a luz da tua presença 
entre nós. 
Senhor, que nunca se apague  
a luz das nossas lâmpadas. 
 

Queremos iluminar o caminho 
de quem, cansado da vida, 
se adensou na noite 
da solidão e da amargura. 
 

Queremos manter aceso 
o esplendor da nossa alegria 
para aprender a sorrir 
àqueles que perderam a esperança. 
 

Senhor que nunca se apague 
a luz da tua presença 
amiga e solidária. 

 

H u m o r 
 

– Mamã, o que tens no pulso chama-se 
pulseira, não é? 

– É isso mesmo, Pedrito. 
– Então porque é que aquelas coisas 

que pões nas orelhas não se chamam 
orelheiras? 
 
 

XXXII Domingo Comum   

 
A sabedoria da Igreja apresenta-nos 

sempre Cristo como nossa esperança. O 
ressuscitado está sempre connosco. Não só 
a paróquia e os seus movimentos de 
piedade e apostolado, mas todas as 
assembleias dominicais estão animadas por 
esta presença salvadora e a convicção de 
que voltar a Cristo é a fonte de toda a 
esperança. 

Como seres inteligentes que somos, 
desejamos conhecer qual o sentido que tem 
a nossa vida. 

Quem vai a conduzir um veículo deve 
colocar-se no lugar da frente, perscrutando 
o futuro, saber para onde vai, qual o 
caminho a seguir e dirigi-lo com precisão. 
Seremos capazes de conduzir bem a nossa 
vida de olhos fechados, sem nos importar-
mos de saber para onde vamos e qual o 
caminho para chegar à meta desejada? 

 Estamos ao Domingo na Eucaristia, 
para confessar a nossa fé a nossa 
convicção na certeza destas verdades. O 
crescimento da colaboração entre fiéis e 
pastores dá à Igreja um rosto sempre mais 
belo e credível. 

Somos cristãos. Queremos viver com o 
Senhor durante todos os dias de cada 
semana. Vamos então viver a Eucaristia 
para Lhe agradecer os dons que nos 
concedeu e para Lhe pedir novas graças 
para a nossa vida. 

A Liturgia deste Domingo ilumina-nos 
sobre o verdadeiro sentido da nossa vida na 
terra. 
____________________________________________ 

 

1.ª Leitura (Sb 6, 12-16) 

 
Monição:  

 
A busca da verdade e do caminho a seguir é 

sugerida nesta Leitura e nos prepara para a mensagem 
da palavra deste domingo. 
 

  
 
 
 
 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

12A Sabedoria é luminosa e o seu 
brilho é inalterável; deixa-se ver 
facilmente àqueles que a amam e faz-se 
encontrar aos que a procuram. 
13Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que 
a desejam. 14Quem a busca desde a 
aurora não se fatigará, porque há-de 
encontrá-la já sentada à sua porta. 
15Meditar sobre ela, é prudência 
consumada e, quem lhe consagra as 
vigílias, depressa ficará sem cuidados. 
16Procura por toda a parte os que são 
dignos dela: aparece-lhes nos caminhos, 
cheia de benevolência, e vem ao seu 
encontro em todos os seus 
pensamentos. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Presta atenção a algumas palavras, tais 
como: inalterável / Antecipa-se / benevolência / e 
outras. 
 
Comentário: 
  

A leitura corresponde ao longo elogio da 
sabedoria (capítulos 6 a 9); a nossa Leitura 
é o desenvolvimento de uma bela ideia 
inicial: ela deixa-se encontrar pelas almas 
rectas (Sab 1, 2).  

V. 14 «Sentada à sua porta». Como se 
vê, a sabedoria aparece personificada: é 
como uma pessoa fácil de encontrar, 
quando se procura, porque ela mesma, 
então, vem ao nosso encontro.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 62 (63), 2.3-4.5-6.7-8 (R. 2b 

 

Monição:  
 

O salmista exprime o desejo profundo de se 
encontrar com Deus no Seu templo. Compara-se no 
seu anelo, À terra ressequida que suspira pela água. 
«Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora Vos 
procuro.» 

É uma bela oração para dirigirmos muitas vezes 
ao Senhor no silêncio do nosso coração. 
 

 

Refrão: 
 
A  MINHA  ALMA  TEM  SEDE  DE  VÓS, MEU  DEUS 
 
Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós. 
Por Vós suspiro, 
como terra árida, sequiosa, sem água. 
 
Quero contemplar-Vos no santuário, 
para ver o vosso poder e a vossa glória. 
A vossa graça vale mais que a vida; 
por isso, os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores. 
 
Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares 
e com vozes de júbilo Vos louvarei. 
 
Quando no leito Vos recordo, 
passo a noite a pensar em Vós. 
Porque Vos tornastes o meu refúgio, 
exulto à sombra das vossas asas. 
__________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Ts 4, 13-18) 
 

Monição:  
 

São Paulo, na Carta aos fiéis de Tessalónica, fala-
-nos dos últimos acontecimentos que porão fim á nossa 
caminhada na terra. 

Por esta ciência devemos orientar toda a nossa 
vida, de tal modo que este momento supremo nos 
encontre preparados. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Tessalonicenses 
 

13Não queremos, irmãos, deixar-vos 
na ignorância a respeito dos defuntos, 
para não vos contristardes como os 
outros, que não têm esperança. 14Se 
acreditamos que Jesus morreu e 
ressuscitou, do mesmo modo, Deus 
levará com Jesus os que em Jesus 
tiverem morrido.  

15Eis o que temos para vos dizer, 
segundo uma palavra do Senhor: Nós, os 
vivos, os que ficarmos para a vinda do 
Senhor, não precederemos os que 
tiverem morrido. 16Ao sinal dado, à voz 
do Arcanjo e ao som da trombeta divina, 
o próprio Senhor descerá do Céu e os 
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 
17Em   seguida,   nós,  os   vivos,  os  que  
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tivermos ficado, seremos arrebatados 
juntamente com eles sobre as nuvens, 
para irmos ao encontro do Senhor nos 
ares, e assim estaremos sempre com o 
Senhor. 18Consolai-vos uns aos outros 
com estas palavras. 
 

Palavra do Senhor 
 
Recomendação aos Leitiores: 

 
A Leitura não é difícl de proclamar. No 

entanto, sabes Leitor que não há Leituras fáceis. 
Todas precisam de preparação, inclusivamente 
esta. 

Entretanto toma atenção às palavras 
seguintes, porque poderão ser de pronunciação 
difícil ou confusa: contristardes / precederemos 
(e não “procederemos”) / arrebatados (e não 
“arrebentados”) / e outras. 

 
Comentário: 

 
Os cristãos de Tessalónica, tinham sido 

evangelizados pouco antes, na segunda 
viagem missionária de São Paulo, 
provavelmente durante o Inverno do ano de 
50-51. Embora o Apóstolo não tenha podido 
permanecer ali por muito tempo (talvez 
apenas uns dois ou três meses) tornaram-      
-se uma comunidade modelar (cf. 1 Tes 1, 
7), mas a verdade é que não estavam 
devidamente esclarecidos acerca da sorte 
dos seus defuntos surpreendidos pela morte 
antes da vinda gloriosa de Jesus. Julgavam 
que eles já não poderiam tomar parte no 
triunfo glorioso da segunda vinda do Senhor 
(a parusia), que julgavam estar para breve; 
era esta mais uma forte razão para andarem 
preocupados e tristes, segundo as notícias 
que Timóteo, enviado desde Atenas, lhe 
tinha trazido a Corinto (cf. 1 Tes 3, 1-2.6).   

V. 13 – São Paulo, consciente das 
«deficiências da fé» dos tessalonicenses (cf. 
3, 10), trata agora de os esclarecer na fé e 
de os consolar, escrevendo: «para vos não 
contristardes» (v. 13). Paulo garante-lhes 
que «Deus levará com Jesus os que tiverem 
morrido n’Ele» (v. 14), não estando 
excluídos de estar «para sempre com o 
Senhor» (v. 17).  

V. 15 –  «Nós os vivos, os que 
ficarmos». Pelo que sabemos doutros 
textos paulinos, São Paulo não estava 
convencido de que havia de ficar para a 
parusia (cf. 1 Cor 15, 30-31; 2 Cor 1, 8-9; 4, 
14; Filp 2, 17); O mais provável é que 
exprima na primeira pessoa  do  plural  o  
que só dizia respeito a uma parte dos 
cristãos, sem se incluir nessa parte: é uma 
ficção literária a que os gramáticos dão o 
nome de enálage pessoal, e que São Paulo 
usa mais vezes. «Não precederemos...», 
isto é,  os  que  viverem  na  ocasião  da  2.ª  
 

vinda de Jesus não levarão vantagem aos 
que já morreram, pois então estes, «os 
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro» e 
os que então viverem vivos, «os que 
tivermos ficado seremos arrebatados», na 
linguagem mais clara de 1 Cor 15, 51-53, 
«serão transformados», isto é, glorificados.  

V. 16 –  A linguagem com que São 
Paulo se exprime é simbólica, por isso não 
se deve tomar à letra; era corrente na 
literatura apocalíptica judaica, utilizada para 
exprimir uma realidade misteriosa e 
transcendente, uma intervenção certa e 
portentosa de Deus; assim é o caso de: «a 
voz do arcanjo», «a trombeta divina», «as 
nuvens e o Senhor nos ares (cfr. Dan 7, 13).  

V. 17 – O importante é que todos, tanto 
os que vivem como os que morreram, 
«estaremos sempre com o Senhor»; esta é 
a certeza da fé capaz de consolar aqueles 
fiéis e a nós também. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Mt 24, 42a.44) 
 

Monição: 
 

Com divina solicitude, Jesus alerta-nos, no 
Evangelho para a necessidade de termos sempre 
acesa a lâmpada de graça, para acolhermos o Divino 
Esposo. 

Aclamemos a Palavra Divina que enche de luz a 
nossa mente e de alegria o nosso coração peregrino. 
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
   

Vigiai e estai preparados, 
porque, na hora em que não pensais,  
virá o Filho do homem. 

____________________________________________ 

 Evangelho (Mt 25, 1-13) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a 

seguinte parábola: 1«O reino dos Céus pode comparar-
-se a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, 
foram ao encontro do esposo. 2Cinco eram insensatas 
e cinco eram prudentes. 3As insensatas, ao tomarem 
as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, 
4enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram 
azeite nas almotolias. 5Como o esposo se demorava, 
começaram todas a dormitar e adormeceram. 6À meia 
noite ouviu-se um brado: ‘Aí vem o esposo; ide ao seu 
encontro’. 7Então, as virgens levantaram-se todas e 
começaram a preparar as lâmpadas. 8As insensatas 
disseram às prudentes: ‘Dai-nos do vosso azeite, que 
as nossas lâmpadas estão a apagar-se’. 9Mas as 
prudentes responderam: ‘Talvez não chegue para nós 
e para vós. Ide antes comprá-lo aos vendedores’. 
10Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo: as 
que estavam preparadas entraram com ele para o 
banquete nupcial; e a porta fechou-se. 11Mais tarde, 
chegaram também as outras virgens e disseram: 
‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’. 12Mas ele 
respondeu: ‘Em verdade vos digo: Não vos conheço’. 
13Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora». 

Palavra da Salvação. 
 
 

Comentário: 

 
Esta parábola das 10 virgens, referida 

apenas em Mateus, aparece-nos na 
segunda parte do discurso escatológico do 
Primeiro Evangelho (Mt 24 – 25). É ela uma 
exortação do Senhor à vigilância, a fim de 
mantermos acesa a luz da fé com o azeite 
da caridade. A parábola enquadra-se nos 
costumes nupciais judaicos da época; na 
última fase das festas nupciais, que em 
casa de cada um dos noivos já se vinham 
fazendo, tratava-se de o noivo, rodeado dos 
seus amigos, vir buscar a noiva a casa dela 
para a sua, a fim de todos juntos celebrarem 
as bodas. O cortejo do noivo era recebido 
fora de casa pelas amigas da noiva 
(raparigas solteiras, daqui a designação de 
virgens), enquanto a noiva aguardava 
dentro o encontro com o noivo. Sucede, 
porém, que este ritual não parece ser 
exactamente o desta parábola, pois parece 
que o banquete foi em casa da noiva 
(embora isto não seja dito) e, em vez dos 
archotes habituais, foram usadas candeias 
de azeite. Desta maneira, a lição da 
parábola torna-se ainda mais clara, uma vez 
que são as 10 jovens a esperar a vinda do 
esposo em casa da noiva; o noivo figura a 
Cristo, para cuja vinda os fiéis – as dez 
virgens – devem estar preparados, não lhes 
bastando estar na Igreja, a casa da noiva, 
embora esta não seja expressamente 
nomeada na parábola. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pela Igreja que espera o seu Senhor 

e pelo nosso Bispo António Taipa, pelos presbíteros       
     e diáconos, 
que sem fadiga nos repetem “Vigiai”, 
oremos, irmãos. 
 

2 – Pelos descuidados com o regresso do Senhor, 
pelos que baixam os braços já sem forças 
e pelos fiéis acordados e despertos, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Pelos homens e mulheres que amam a Cristo, 

pelas famílias que vivem sem esperança e na      
     tristeza 
e pelos doentes, os isolados e os que sofrem, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Pelas virgens e pelos monges contemplativos, 

pelos jovens que se propõe seguir o Senhor 
e pelas jovens que Lhe entregaram o coração, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Pelos fiéis que caíram na indiferença, 

pelos que mantêm as suas lâmpadas acesas 
e pelos que despertam a fé dos vacilantes, 
oremos, irmãos. 
 

 

Pelo São Martinho 
pão, castanhas e vinho! 
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Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 15 – S. Alberto Magno (Bispo e Doutor da      

                                                                            Igreja);  
Dia 16 – S. Margarida da Escócia; 
           – S. Gertrudes (Virgem); 

Dia 17 – S. Isabel da Hungria (Religiosa); 

Dia 18 – Dedicação das Basílicas de   
               S. Pedro e de S. Paulo (Apóstolos). 

____________________________________________ 

A verdadeira sabedoria 
 

A Sabedoria aparece-nos aqui personi-
ficada: «deixa-se ver facilmente...» «Anteci-
pa-se e dá-se a conhecer...» Quando 
alguém a procura «há-de encontrá-la à 
porta.» 

A verdadeira sabedoria consiste em dar 
uma orientação verdadeira à nossa vida, 
orientando-a com a prudência cristã. 
____________________________________________ 

Sabedoria.  

Onde procurá-la? 
  

«A Sabedoria é luminosa e o seu brilho 
é inalterável; deixa-se ver facilmente 
àqueles que a amam e faz-se encontrar aos 
que a procuram.» 

O mais elementar bom senso diz-nos 
que só temos interesse em procurar a 
verdadeira sabedoria onde podemos 
encontrá-la. 

Quem nos ensinará qual a orientação 
que devemos dar à nossa vida, para que ela 
não seja uma aventura falhada? 

Só a fé da Igreja nos pode mostrar uma 
perspectiva verdadeira da nossa vida. 

Devemos, portanto, procurar o caminho 
para a vida eterna na Palavra de Deus que 
encontramos na Sagrada Escritura e é 
proclamada para o encontro que temos com 
o Senhor em cada Domingo. 

A primeira condição para a encontrar 
não é o ter uma inteligência brilhante, mas 
um coração simples e humilde. 

O Evangelho indica-nos o caminho da 
vida, da felicidade eterna. A tal ponto os 
primeiros cristãos estavam convencidos 
disto que chamavam ao cristianismo “a via”. 
____________________________________________ 

Sabedoria.  
A Alegria de quem a encontra 
 

«Meditar sobre ela é prudência 
consumada, e quem lhe consagra as vigílias 
depressa ficará sem cuidados.» 

A pessoa humana é dotada de 
inteligência e interroga-se a si mesma, 
procurando desvendar o sentido desta vida 
terrena.  Enquanto não o encontra sente-se  
 
 
 

 Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Pio II” 

(1458- 1464) 
 
(...continuação) 

 
Antes, em 1442, foi nomeado poeta 

imperial e chanceler de Frederico III da 
Estíria. Foi por influência de Enea Sílvio que 
este imperador germânico assinou a 
Concordata de Viena e apoiou a Santa Sé. 
Coube-lhe, também, enquanto chanceler de 
Frederico III, tratar do casamento do 
soberano com D. Leonor de Portugal, bem 
como da coroação de ambos, em 1452. 

Diz-se que teria já 40 anos quando 
enveredou pela carreira eclesiástica, que foi 
rápida e brilhante.  

Depois de ter sido ordenado sacerdote 
(e continuando ao serviço de Frederico III), 
em 1446, penitenciou-se pelos seus erros 
passados. Um ano depois, foi nomeado por 
Nicolau V bispo de Trieste e em 1450 
presidiu ao bispado de Siena. Em 1456 foi-         
-lhe  conferido por Calisto III o título de 
cardeal de Santa Sabina e a 19 de Agosto 
de 1458 era eleito para o trono de São 
Pedro.    (Continua...) 

____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

Não percas a serenidade! Quando a 
irritação te move, a saúde descontrola-se, 
os órgãos perturbam-se e sofres 
terrivelmente.  

Se o amigo te traíu, se a tua parenta 
inventou uma calúnia, se aquele a quem 
ajudaste, cometeu uma injustiça, uma 
ingratidão, perdoa! São pessoas enfermas, 
tem pena delas.  

Mas tu, não percas a tua serenidade, 
nem sequer dês a entender que foste 
atingido. 
____________________________________________ 

Queimar as pestanas 
(Significa estudar muito) 

 
Foi inicialmente uma frase ligada aos 

estudantes, querendo significar aqueles que 
estudavam muito.  

Antes do aparecimento da electricidade, 
recorria-se a uma lamparina ou a uma vela 
para iluminação. A luz era fraca e, por isso,  
era necessário colocá-las muito perto do 
texto quando se pretendia ler, o que podia 
dar azo a “queimar as pestanas”. 

angustiada, como quem se encontra num 
labirinto e não sabe como sair de lá.  

Uma vez encontrado o sentido da vida, 
a alma enche-se de uma paz e alegria 
indizíveis. Viveram esta experiência os 
grandes convertidos, como Santo 
Agostinho: «Fizestes-nos para Vós, Senhor, 
e o nosso coração anda inquieto até que 
repouse em Vós.» 

A partir deste encontro, tudo na vida 
passa a ter um sentido claro: o dom da vida, 
o decair da vida mortal, os sacrifícios e 
provações que vêm ao nosso encontro, etc. 

Quem fixa todo o seu ideal no prazer 
dos sentidos, no ter e no mando, vive numa 
insegurança muito grande e mergulhado na 
tristeza, ainda que compre “horas de 
alegria” nos divertimentos e prazeres. 

Deus criou-nos para partilharmos 
eternamente a Sua própria felicidade, em 
comunhão com a corte celeste. 
____________________________________________ 

Merecer a Sabedoria 
 

«Procura por toda a parte os que são 
dignos dela: aparece-lhes nos caminhos, 
cheia de benevolência, e vem ao seu 
encontro em todos os seus pensamentos.» 

O conhecimento do caminho de Deus é 
uma aventura que só terminará no termo 
dessa mesma peregrinação, depois da 
morte. 

À medida que vamos aprofundando e 
vivendo a fé, novos horizontes se vão 
mostrando ao nosso olhar extasiado. 

Passamos a encontrar uma lógica 
perfeita em todas as coisas criadas e a 
contemplação do universo ajuda-nos a 
conhecer a grandeza de Deus. 

Daí que tem cada vez mais aquele que 
vai acolhendo e vivendo a dádiva da fé, da 
verdadeira Sabedoria que nos conduz à 
felicidade eterna. 

O dom da ciência ajuda-nos a ver na 
obra da criação reflexos da Divina 
Sabedoria que se nos manifesta por meio 
delas.    

Não se trata, pois, de um merecer a 
sabedoria no sentido exacto da palavra. Ele 
é um puro dom de Deus. Mas é também 
verdade que, na medida da nossa 
fidelidade, o Senhor lhe acrescenta novos 
dons. 
____________________________________________ 
 

Não queremos, irmãos, deixar-vos na 
ignorância a respeito dos defuntos, para 
não vos contristardes como os outros, 
que não têm esperança. Se acreditamos 
que Jesus morreu e ressuscitou, do 
mesmo modo, Deus levará com Jesus os 
que em Jesus tiverem morrido.  

                                          (1 Ts 4, 13-14) 
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