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 Papa Francisco 
(Imigrantes e Imigração) 

 

Eu confesso: quando penso nisto, 
quando o vejo, perdoem, mas choro. Choro 
de impotência. Que se passa com o meu 
povo, que tinha os braços abertos para 
receber tantos imigrantes e agora os fecha 
e vai gerando no seu seio delinquentes que 
os exploram e os sujeitam à escravatura? 
Que se passa com o meu povo? 

(Homilia do Sr. Arcebispo de Buenos Aires 
Cardeal Jorge Mario Bergoglio, S.J., no Santuário de 
Nuestra Señora Madre de los Emigrantes aquando da 
celebração eucarística do Dia do Migrante. 07/09/2008. 

____________________________________________ 

Ditoso o que segue... 

(o caminho do Senhor) 
  

Todos suspiram pela felicidade. Todos 
queremos ser felizes. Pois bem o refrão do 
salmo intercalar da Missa de hoje afirma 
“ditoso o que segue o caminho do 
Senhor”.  

Sabendo nós, á luz da fé, que o Senhor 
é o melhor dos pais, logo os Seus caminhos 
são seguros em ordem a obter a felicidade 
que todos tanto desejamos. Mas não 
tenhamos ilusões, essa felicidade que o 
Senhor nos quer dar e nós tanto queremos 
possuir, conquista-se com esforço, trabalho, 
sacrifício. Esses caminhos são caminhos de 
virtude, com atenção constante, a começar 
pelas coisas pequenas do dia a dia.  

A palavra virtude vem de “vir”, que em 
latim significa força, másculo. Por isso, a 
propósito, a Primeira Leitura nos diz que o 
valor da mulher virtuosa, é maior que o das 
pérolas mais preciosas. 
____________________________________________ 

Visita-nos  em: 
 

www.paroquiascesf.com 
 

 
 

Mensagens do saudoso Bispo 

D. António Francisco 

dos Santos 
 
“Vai ser felizmente diferente para eles 

este Natal, mesmo que seja outra a sua fé, 
porque encontraram casa junto de nós, 
abrigo na cidade e acolhimento humano em 
terra de gente de paz e de bem.”  

(Uma referência ao primeiro Natal dos refugiados 
acabados de chegar, Dezembro de 2015.) 

 – VP Voz Portucalense. 
 

“Uma ofensa à dignidade humana e aos 
direitos fundamentais da dignidade humana. 
Isso não há povo que o possa fazer, nem há 
responsável que o possa assumir.” 

(A propósito da eleição  de Donald Trumpe, Novembro 
de 2016). – VP Voz Portucalense. 

____________________________________________ 

És insubstituível  (29) 
 

Muitos já tinham tentado. Alguns 
desistiram a meio do caminho, outros 
simplesmente morreram. Morreram congela-
dos, soterrados pelas avalanches de gelo, 
por asfixia, devido ao ar rarefeito ou ao mal 
das montanhas, caracterizado por vertigens, 
falta de ar, dores de cabeça, hemorragia 
nasal e até perda de consciência. 

       
  – Continua no Jornal 480 publicação (30) 

____________________________________________ 

Quadras (de Fernando Pessoa) 

Não digas mal de ninguém, 
Que é de ti que dizes mal. 
Quando dizes mal de alguém 
Tudo no mundo é igual. 
 

Não há verdade na vida 
Que se não diga a mentir. 
Há quem apresse a subida 
Para descer a sorrir. 

 

 

 

De Parabéns... 
 

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

Da Paróquia de Figueiró, o Leitor 
Manuel Bessa, hoje, Domingo, dia 19 de 
Novembro; 

Da Paróquia de Carvalhosa o Leitor 
Joaquim Mendes, amanhã, segunda-feira, 
dia 20 de Novembro.  

Ao Manuel Bessa e ao Joaquim 
Mendes, o Jornal do Leitor deseja-vos 
muitas felicidades. 
_________________________________________ 

Oração 
 

 

Senhor,  
Tu colocaste em nós 
uma vida cheia de oportunidades. 
 

Senhor, 
Tu encheste-nos 
de qualidades positivas. 
 

Obrigado pelos “talentos” 
que depositaste em nossas vidas. 
Dá-nos coragem 
para sabermos trabalhar 
com dedicação e responsabilidade. 
 

Dá-nos a força necessária 
para fazermos frutificar 
as qualidades boas 
que há na nossa existência. 
Obrigado por tudo, Senhor. 
 

 

H u m o r 
 

A “loirita” para o namorado: 
– Filipe, não achas estranho que, no 

Inverno, as pessoas estejam sempre a dizer 
«Fecha a porta que está frio lá fora»? 

–  Não, não acho estranho... porquê? 
– É que, na verdade, se fechares a 

porta, continua a fazer frio lá fora! 
 
 

 

XXXIII Domingo Comum   
 

Tudo, nesta vida, é passageiro. 
Estamos hoje também prestes a chegar ao 
fim de mais um ano litúrgico. A santa Igreja, 
com as Leituras que nos propõe neste 
penúltimo Domingo, quer que tomemos, 
cada vez mais consciência, desta 
caducidade terrena e façamos o máximo 
aproveitamento destes sempre tão breves 
dias da vida. Só com tal aproveitamento 
teremos acesso a uma vida eternamente 
feliz, para a qual todos fomos criados.  

Entretanto, a vida de família é uma 
escola de virtudes onde as pessoas se 
educam mutuamente e onde cada um 
procura desenvolver as qualidades 
recebidas. 

Entre todas as pessoas que integram a 
família, a mãe tem um papel muito 
importante neste crescimento humano dos 
filhos, quer pelo seu exemplo, quer pela sua 
acção directa. 

O Senhor quer que nós cooperemos 
generosamente num crescimento humano e 
sobrenatural e recorda-nos esta necessi-
dade na liturgia do Domingo que hoje 
celebramos. 

Que o Divino Espírito Santo ilumine a 
nossa inteligência e mova a nossa vontade 
para correspondermos sempre generosa-
mente aos desígnios de Deus. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 
 (Prov 31, 10-13.19-20.30-31) 

 

Monição: 
 

A leitura que vamos ouvir, do Livro dos 
Provérbios, fala-nos da glória da dona de casa que, 
com o seu trabalho, a sua caridade e fidelidade, torna 
feliz o seu lar. É exemplo do cuidado com que 
havemos de administrar a nossa vida. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro dos Provérbios 
 
10Quem poderá encontrar uma mulher 
virtuosa? O seu valor é maior que o das 
pérolas. 11Nela confia o coração do mari- 
  

 

 

 

 

 

do e jamais lhe falta coisa alguma. 12Ela 
dá-lhe bem-estar e não desventura, em 
todos dias da sua vida. 13Procura obter lã 
e linho e põe mãos ao trabalho 
alegremente. 19Toma a roca em suas 
mãos, seus dedos manejam o fuso. 
20Abre as mãos ao pobre e estende os 
braços ao indigente. 30A graça é 
enganadora e vã a beleza; a mulher que 
teme o Senhor é que será louvada. 31Dai-      
-lhe o fruto das suas mãos e suas obras 
a louvem às portas da cidade. 
 

Palavra do Senhor. 
  

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Primeira Leitura deverá ser pausada e 
cadenciada. A articulação deverá ser perfeita: 
Provérbios, pérolas, desventura, manejam, 
indigente, enganadora, vã.  

Atenção à interrogação logo na primeira 
frase: a força da interrogação está em "Quem". 

 
Comentário: 
 

O texto é tirado da última secção do 
Livro dos Provérbios e contém os primeiros 
versículos do poema em que se enaltece «a 
mulher virtuosa», isto é, de valor; na 
tradução da Vulgata e da Neovulgata, é a 
mulher forte, ou dotada de força de carácter 
e de habilidades e ornada de virtudes. É 
uma espécie de «abecê da esposa ideal» 
(Dyson), começando mesmo cada verso por 
uma letra, segundo a ordem habitual do 
abecedário hebraico, um poema acróstico. 

V. 31 «O fruto das suas mãos». Já 
então a mulher amealhava com as suas 
economias domésticas, e esse produto 
podia dar não apenas para «alfinetes», mas 
até para poder plantar uma vinha, como se 
diz no v. 16 (omitido na Leitura).  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
(Sl 127, 1-2.3.4-5 (R.cf. 1a) 

 
Monição:  
 

Deus derrama as suas bênçãos sobre aqueles 
que O temem e se esforçam por cumprir a Sua Lei. 
   

 

 Refrão: 
 
DITOSO O QUE SEGUE O CAMINHO DO SENHOR. 

  
Feliz de ti que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 
serás feliz e tudo te correrá bem. 
  
Tua esposa será como videira fecunda, 
no íntimo do teu lar; 
teus filhos serão como ramos de oliveira, 
ao redor da tua mesa. 
  
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 
De Sião te abençoe o Senhor: 
vejas a prosperidade de Jerusalém 
todos os dias da tua vida. 

___________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Ts 5, 1-6) 
 
 

Monição:  

 
São Paulo nesta primeira carta aos 

Tessalonicenses, avisa-nos de que o fim da nossa vida 
terrena chegará subitamente. Esta verdade não nos 
deve entristecer, mas sim estimular a aproveitar muito 
bem o tempo que passa e a estarmos sempre 
preparados para essa partida definitiva. 
 
 

Leitura: 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Tessalonicenses 
 

Irmãos: 1Sobre o tempo e a ocasião, 
não precisais que vos escreva, 2pois vós 
próprios sabeis perfeitamente que o dia 
do Senhor vem como um ladrão 
nocturno. 3E quando disserem: «Paz e 
segurança», é então que subitamente 
cairá sobre eles a ruína, como as dores 
da mulher que está para ser mãe, e não 
poderão escapar. 4Mas vós, irmãos, não 
andais nas trevas, de modo que esse dia 
vos surpreenda como um ladrão, 5porque 
todos vós sois filhos da luz e filhos do 
dia: nós não somos da noite nem das 
trevas. 6Por isso, não durmamos como 
os outros, mas permaneçamos vigilantes 
e sóbrios. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  19 de Novembro  –  XXXIII  Domingo do Tempo Comum  (Ano A) 

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Joaquim Martins    Maria Guiomar    

Avisos João Miguel    Carla Sousa    

Admonição         

1.ª Leitura José Meireles Carla Cunha Marta Moura Pedro Sousa Luís Carlos Marta Pinh.º M.ª Céu Dias Pedro Leal 

2.ª Leitura Filomena Mendes Fernanda Gomes Cristina Ferrerira Glória Neto Carla Sousa Lúcia Gomes Cristóvão Neto Aurora Silva 
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Ação Graças         

Suplente Joaquim Martins    Maria Guiomar    
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Recomendação aos Leitores: 
 

As frases longas requerem um domínio da 
respiração, de modo que o sentido não se perca. 
E esta Leitura tem-nas. 

Seleciona uma ou outra palavra para 
exercitares a sua pronunciação: durmamos / 
permaneçamos / sóbrios / e outras. 
 
Comentário: 
 

V. 1 «Sobre o tempo... não precisais 
de que se vos escreva». Deviam ser muito 
conhecidos os ensinamentos do Senhor 
acerca da sua última vinda (cf. Lc 12, 35-48; 
Mt 24, 42-50).  

V. 2-4 – Quanto ao fim, toda a nossa 
certeza é que a hora é incerta. Esta 
incerteza, é uma graça de Deus, um convite 
a estarmos sempre preparados, a aprovei-
tarmos o tempo fazendo todo o bem 
possível sem adiamentos. «Como um 
ladrão», isto é, sem avisar; não quer dizer 
traiçoeiramente, pois o Senhor é o melhor 
dos amigos e o melhor dos pais. 

V. 5 «Filhos da luz e filhos do dia», 
Deus é luz e nele não há quaisquer trevas 
(1 Jo 1, 5). Deus é a suma Verdade e o 
sumo Bem, sem a menor sombra de erro ou 
de maldade, diríamos na nossa linguagem. 
Ora nós somos filhos de Deus, participando 
da sua vida, da sua verdade pela fé, da sua 
bondade pela caridade: somos, pois, filhos 
da luz. Por isso, as nossas obras têm de ser 
claras, luminosas, nem podemos estar 
adormecidos, mas «vigilantes e sóbrios» (v. 
6), numa espera activa. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Jo 15, 4a.5b) 
 

Monição:  
 

A Palavra de Deus é uma chamada ao nosso 
crescimento interior, como condição para sermos 
felizes na terra e no céu. 
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA 
  

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós, 
       diz o Senhor. 
Quem permanece em Mim dá fruto abundante. 
____________________________________________ 

Evangelho (Mt 25, 14-30) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a 
seguinte parábola: 14«Um homem, ao partir de viagem, 
chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. 
15A um entregou cinco talentos, a outro dois e a outro 
um, conforme a capacidade de cada qual; [e depois 
partiu. 16O que tinha recebido cinco talentos fê-los 
render e ganhou outros cinco. 17Do mesmo modo, o 
que recebera dois talentos ganhou outros dois.  18Mas,  

  
 

o que recebera um só talento foi escavar na terra e 
escondeu o dinheiro do seu senhor. 19Muito tempo 
depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar 
contas com eles. 20O que recebera cinco talentos 
aproximou-se e apresentou outros cinco, dizendo: 
‘Senhor, confiaste-me cinco talentos: aqui estão outros 
cinco que eu ganhei’. 21Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito 
bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas 
pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte 
na alegria do teu senhor’. 22Aproximou-se também o 
que recebera dois talentos e disse: ‘Senhor, confiaste-
me dois talentos: aqui estão outros dois que eu ganhei’. 
23Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom e 
fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei 
as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor’. 
24Aproximou-se também o que recebera um só talento 
e disse: ‘Senhor, eu sabia que és um homem severo, 
que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada 
lançaste. 25Por isso, tive medo e escondi o teu talento 
na terra. Aqui tens o que te pertence’. 26O senhor 
respondeu-lhe: ‘Servo mau e preguiçoso, sabias que 
ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei; 
27devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro e 
eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. 
28Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez. 
29Porque, a todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá 
em abundância; mas, àquele que não tem, até o pouco 
que tem lhe será tirado. 30Quanto ao servo inútil, lançai-
o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de 
dentes’». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A parábola dos talentos, apesar das 
semelhanças, não deverá ser a mesma das 
minas (Lc 19, 12-27), ainda que alguns 
pensem que sim, pois Jesus podia ter 
contado duas parábolas semelhantes, 
embora com o mesmo fim didáctico.  

Esta parábola ensina principalmente a 
necessidade de corresponder à graça duma 
maneira esforçada, exigente, constante, 
durante toda a vida. Temos de fazer render 
todos os dons da natureza e da graça, 
recebidos do Senhor. O importante não é o 
número dos talentos recebidos, mas sim a 
generosidade em os fazer frutificar.  

V. 15 «Talento». Não se trata propria-
mente de uma moeda, mas de uma unidade 
monetária, cujo valor ignoramos ao certo, 
por variável que era então, mas que ronda 
pelos 36 quilos de prata (mais corrente que 
o talento de oiro).  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
 
1 – Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, 

     pelos seus ministros, 
para que trabalhem com esperança, 
     e pelos leigos, 
para que ponham os seus talentos a render, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse 

e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, 
para que permaneçam vigilantes mas em paz, 
oremos, irmãos. 

 
 

3 – Pelas mães cristãs, para que iluminem os  
           seus lares, 

pelos filhos e filhas, para que alegrem os seus pais, 
e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons 

e pelos outros a quem o Senhor deu apenas um, 
para que todos produzam muitos frutos, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Pelos fiéis mais disponíveis desta assembleia, 

e por aqueles que dizem sempre não a tudo, 
para que recordemos que os talentos são dão de        
     Deus, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 21 – Apresentação de Nossa Senhora                
Dia 22 – S. Cecília (Virgem e Mártir); 

Dia 23 – S. Clemente I (Papa e Mártir); 

            – S. Columbano (Abade); 

Dia 24 – SS. André Dung-Lac (Presbítero) e         
                              Companheiros (Mártires);  
Dia 25 – S. Catarina Alexandrina (Virgem e                       

                                                                           Mártir); 
____________________________________________ 

Um louvor à mulher 
  

A Palavra de Deus lembra-nos que 
somos responsáveis pela evolução da 
sociedade.  

A Primeira Leitura sublinha a 
importância da mulher na condução do lar. 
É um poema de louvor à mulher e pode 
chamar-se um texto profético porque 
ultrapassa a época em que a mulher pouco 
mais era que um objecto do marido. Hoje, a 
acção da mulher estende-se a toda a 
sociedade, e essa ascensão é referida na 
encíclica «Pacem in terris» do Papa João 
XXIII como um dos sinais dos tempos, que 
devemos ter em conta.  

O Evangelho alarga a responsabilidade 
a todos –  homens e mulheres, jovens e 
adultos. A Segunda Leitura conjuga a 
responsabilidade pessoal com a certeza do 
fim da história do mundo. 
____________________________________________ 

Crer na Ressurreição 
 

Começando a reflexão pela Segunda 
Leitura, o cristão confessa que toda a vida 
criada vem de Deus, como diremos no 
Credo: «Creio em só Deus, Criador do céu e 
da terra, de todas as coisas visíveis e 
invisíveis». Tudo vem de Deus e a Ele 
voltará: Ele que «há-de vir a julgar os vivos 
e os mortos».  

Esta é uma notícia que nos liberta da 
dúvida imposta pela descrença imanentista 
e que condena a pessoa ao anonimato e ao  
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pó dos séculos. A abertura à eternidade 
anda arredia na cultura moderna, Contribui 
para isso a insistência escolar na afirmação 
da evolução contínua do mundo, prolongada 
indefinidamente. 

 Embora não saibamos a data do fim do 
mundo, a palavra de Deus diz-nos que a 
história do mundo terá um termo, e, antes 
disso, cada um terá o seu encontro pessoal 
com o Senhor. Esse será o nosso acordar 
profundo para a luz, como diz o salmista: 
«os meus abrir-se-ão à luz».  
____________________________________________ 

Não alimentar a 

preguiça 
 

Esta certeza, porém, não nos deve 
afastar do compromisso no mundo. Pelo 
contrário, a fé cristã obriga a mais perfeito 
cumprimento desse compromisso (GS 43): 
os descrentes contentam-se em apelar para 
o julgamento que a história fará das suas 
vidas; o cristão sabe que tudo o que fizer na 
terra terá repercussão eterna (Evangelho).  

O grande pecado de muitos cristãos é a 
preguiça, o não arriscar, ficando à espera 
que os outros façam. «Mau e preguiçoso», 
diz o Senhor a respeito desse comporta-
mento: «Preguiçoso» porque não quis 
trabalhar, e «mau» porque rejeita a própria 
condição de criatura devolvendo enfadado a 
Deus os talentos recebidos! 

Interrogue-se cada um de nós (homem 
e mulher, jovem e adulto) sobre o modo 
como está a desenvolver, no seu meio e na 
sua profissão, as capacidades pessoais. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Pio II” 

(1458- 1464) 
 
(...continuação) 

 

Amante das artes, Pio II patrocinou a 
reconstrução da cidade de Corsignano, 
rebaptizando-a com a designação de 
Pienza. 

Em 1461 Pio II levou a cabo um dos 
mais importantes gestos do seu pontificado: 
a canonização de Catarina Benincasa, a 
Santa Catarina de Siena. Esta mesma santa 
viria a ser proclamada padroeira de Itália 
por Pio XII e doutora da Igreja pelo Papa 
Paulo VI. Pio II expediu ainda a bula Pia 
Deo et ecclesiae desideria, que autorizava a 
fundação do mosteiro de Jesus, em Aveiro. 

Escreveu várias obras em latim, sendo o 
único  Papa  que  deixou  as suas memórias  
 

Gotas de Orvalho 
 

Tem equilíbrio e alegria. Sabe ser reco-
nhecido. Procura ser humilde. Não lances 
pedras a quem te beneficiou. Não te julgues 
diminuído quando te ajudarem. Sabe 
agradecer. Quebra o teu orgulho e recebe 
com gratidão o auxilio que te derem. E 
jamais esqueças, nem o benefício, nem o 
benfeitor.  

O pior dos defeitos é a ingratidão, que 
despreza e apedreja hoje, aquele que 
ontem nos beneficiou. 
____________________________________________ 

Render os talentos 
 

Também custava aos primeiros cristãos 
serem fiéis aos ensinamentos de Jesus. Por 
vezes não sabiam como proceder para viver 
segundo a mensagem de Jesus. As 
primeiras comunidades manifestaram 
formas concretas de comportamento para 
os cristãos. Já naqueles tempos devia haver 
cristãos que viviam sem nada fazer, 
aguardando a “vinda definitiva do Senhor”.       

Frente a esta postura, o Evangelho 
apresenta uma fé e um compromisso na 
ajuda aos outros e na construção de um 
mundo melhor. 

O Evangelho não nos diz se os talentos 
que o senhor entregou aos seus 
empregados eram de ouro ou de prata. A 
parábola centra-se nas atitudes. Por um 
lado está o comportamento dos empre-
gados que puseram mãos à obra e fizeram 
render os dons recebidos. Esta atitude 
contrasta com a do brincalhão que enterrou 
o recebido. 

Não importa que tipo de talentos temos, 
sejam normais sejam espectaculares. O 
importante é ter uma atitude activa e 
responsável. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

O talento, grande quantidade 
 

Embora na nossa cultura a palavra 
“talento” seja sinónimo de inteligência ou 
capacidade, no tempo de Jesus era uma 
medida de peso. Equivalia a 36 quilos. 
Quando era de ouro ou de prata convertia-se 
numa quantidade económica. Um talento 
equivalia ao trabalho integral de um operário 
durante uns 15 anos. Trata-se de uma 
quantidade exageradamente grande. 

 

Leptão, a mais pequena 
O Leptão era uma moeda de cobre: a 

mais pequena das usadas no tempo de Jesus. 
O valor de um “leptão” equivaleria a uns          
10 cêntimos do euro. 

 
 

 

em forma de diário. Apesar dos seus vários 
talentos e cultura superior, não foi um Papa 
particularmente amado. 

 

“Paulo II” 

(1464- 1471) 
 

Foi caridoso para com os mais 
desfavorecidos, restaurou monumentos, 
mandou construir o palácio de São Marcos 
(Palácio Veneza) e fixou a celebração do 
jubileu a cada 25 anos. 

 

“Sisto IV” 

(1471- 1484) 
 

Sancionou a ordem mendicante dos 
Mínimos, fundada por São Francisco de 
Paula e no ano seguinte comemorou o 
Jubileu, o qual se direccionou mais para as 
obras de arquitectura do que para a 
devoção. Em Espanha instituiu a Inquisição. 

 

“Inocêncio VIII” 

(1484- 1492) 
 

Inocêncio VIII concluiu a obra de 
pacificação entre os estados católicos, lutou 
contra o mercado de escravos e tentou, sem 
sucesso, empreender uma cruzada. 

                                                       (Continua... 

____________________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

– Tintureiros: S. Anastácio de Salona; 
S.Maurício (por ser negro); St.ª Helena 
(que encontrou a Santa Túnica); St.ª Julita; 
St.ª Lídia (mercadora de púrpura em Filipos, 

Macedónia). 

– Torneiros: S. Bernardo de Tíron (que 

exerceu esse ofício); S. Calais; S. Cláudio;     
S. Erasmos; S. Humberto; St.ª Ana;          
St.ª Catarina de Alexandria. 

– Telecomunicações, trabalhadores de: St.ª 
Clara de Assis (que no seu leito de morte viu 

as cerimónias de Natal desenrolarem-se na 
Basílica de S. Francisco de Assis). 

–  Tecelões e ind. Textil:  S. Anastácio de 
Salona; S, Barnabé; S. Erasmo; S. 
Boaventura; S. Onofre (que tecia as suas 

tangas com folhas de palmeira); S. António 
Maria Claret; S. Severo de Barcelona;        
S. Bernardino de Sena (Siena). 

–  Tecelões:  S. Tiago, o Menor; S. Severo 
de Barcelona.). 
– Tapeçarias, Fabricante de: S. Francisco 
de Assis; S. Luís, Rei de França; St.ª 
Bárbara; St.ª Genoveva; S. Sebastião 
(porque é representado eriçado de flechas, que se 
assemelham às agulhas de executar tapetes).  
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