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 És insubstituível  (49) 
 

Sem saberes a morada de uma pessoa 
é possível encontrá-la em São Paulo ou em 
Nova Iorque? Sim, mas talvez demores 
anos. Contudo, como consegues encontrar, 
numa fracção de segundos, as informações 
na mais complexa cidade, a cidade da 
memória, sem saber a sua morada, e usálas 
para produzir milhares de ideia por dia?  A 
tua inteligência é um mistério. Encanta-te 
com ela. Nunca duvides de que possuis 
uma biografia espectacular. 
____________________________________________ 

A Bíblia 
As Bíblias europeias em 
espanhol e em italiano 

 

Por razões religiosas e linguísticas, a 
Itália, e sobretudo a Espanha, não têm 
nenhuma Bíblia nacional. Cada religião e 
cada língua possuem as suas próprias 
versões. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Morais) 

 
Falamos das morais porque é mais fácil. 

Mais ainda – e isto é um reflexo de má 
educação – tratamos temas relacionados 
com as morais matrimoniais e as ligadas ao 
sexto mandamento porque são mais 
coloridos. E com isto damos uma imagem 
muito triste da Igreja. 

                        (Vatican Insider. 15-12-2011) 
___________________________________________________________

Visita-nos 

Em:   www.paroquiascesf.com 

Sabias que… 
As vinhas, símbolo religioso 
      As cidades de Canaã conheciam o vinho 
antes da chegada de Israel. Preparavam-    
-nos em lagares comunais. Quando Israel 
chegou à Terra Prometida, encontrou no 
vinho um dos melhores frutos: dá calorias 
às dietas escassas, cura as feridas, alegra 
as festas…  

Para tratar o vinho doce, acrescentavam 
uma colherada de mel ao vinho normal.  
Elaboravam também vinho “queimado”, 
amadurecendo com fumo quente os cachos 
das parreiras; este era o mais apreciado nos 
banquetes. A vinha foi símbolo religioso: 
Javé é o vinhateiro que cuida com esmero 
do povo, sua vinha. 
____________________________________________ 

Unidos  a  Jesus 
 

No texto do Evangelho, Jesus define-Se 
como a vide verdadeira (a cepa), enquanto 
que aos seus discípulos compara-os com os 
sarmentos (os ramos) que devem perma-
necer unidos à vide para dar fruto.  

A vide e a vinha eram símbolos 
humanos e religiosos em Israel. Depois de 
ter saído do país do Egipto e adquirido a 
liberdade, chegaram à Terra Prometida. Ali 
descobriram os vinhedos. Valorizaram-nos 
tanto que compararão o povo de Israel com 
uma vinha; e Javé com o vinhateiro. 

Estar unidos a Jesus não significa 
conhecer todos os segredos da sua 
doutrina. Receber a seiva de Jesus é 
assimilar o seu modo de viver para realizar 
o bem que Ele realizou, para aprender a sua 
mensagem, ver a vida com os seus próprios 
olhos e actuar como Ele. Pelas nossas 
vidas deve circular o espírito de Jesus, tal 
como a seiva da cepa flui pelos ramos. 
 

Apesar de todos os sarmentos estarem 
unidos na cepa, não há nenhum sarmento 
igual ao outro. A seiva dá a unidade à vinha, 
e os sarmentos dão a diversidade, a riqueza 
e a beleza. 
____________________________________________ 

Aniversários 
 

Esta semana encontram-se de parabéns 
três Leitores, todos da Paróquia de São 
Tiago de Figueiró. São eles: 

– Alexandre Reguenga, dia 30 de 
Abril (segunda-feira); 

– Marta Moura, dia 1 de Maio (terça-
feira), Feriado nacional (Dia do Trabalhador 
e Dia de São José Operário); 

– Lurdes Almeida, dia 2 de Maio 
(quarta-feira). 

À Lurdes, à Marta e ao Alexandre, o 
Jornal do Leitor deseja-vos muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 
FRIO GLACIAL 
 

Faz um frio glacial. Sopra um vento 
polar. Um gelo! 

Um esquiador a bater os dentes de frio, 
entra num abrigo de montanha e gagueja: 

– P-p-por f-f-favor, arranje-me duas 
chávenas de chocolate a f-f-ferver, m-mas a 
f-f-ferver mesmo... 

–   Sim, senhor. Com açúcar? 
–  Isso não interessa. Deite-as em cima 

dos meus pés, uma no esquerdo  e outra no 
direito! 
____________________________________________ 

A Fechar 
O que faz andar o barco não é a vela 

enfunada, mas o vento que não se vê. 
                                                                      (Platão) 

V Dom. da Páscoa 
 

Neste quinto Domingo do Tempo 
Pascal, a Igreja convida os seus filhos a 
permanecerem unidos a Cristo que é, antes 
de mais, um convite a uma adesão 
incondicional ao Amor.  

É frequente que, quando falamos de 
Amor ao referirmo-nos a Deus, possamos 
não estar a olhar correctamente para o 
sentido e o significado dessa mesma 
palavra, reduzindo-a meramente aos crité-
rios de relações humanas interpessoais. 

Deste modo, hoje a Palavra de Deus 
convidar-nos-á a enveredar por caminhos 
ousados de descoberta do Amor de Deus e 
da forma como ele se traduz na nossa 
história. A descoberta e vivência do Amor 
de Deus na nossa vida permitem que cada 
cristão, na sua missão dentro da Igreja, 
procure fazer da experiência da Fé, um 
lugar que ultrapassa as simpatias e, por 
vezes, mentalidades odientas, numa sincera 
busca da abertura total para aceitar o irmão. 
___________________________________________ 

1.ª Leitura  (Act 9 ,26-31) 
 
Monição: 
 

 Estamos habituados a ver São Paulo como o 
grande homem da Igreja que anunciou 
destemidamente o Evangelho de Cristo. Hoje, a Leitura 
que iremos escutar, revela-nos os primeiros passos 
dados por São Paulo rumo à adesão a Cristo. A 
desconfiança, o medo e a rejeição foram atitudes de 
alguns cristãos que receavam o contributo dado por 
aquele que antes perseguira a Fé.  

Este é o testemunho próprio da graça de Deus 
que transforma quem chega e quem acolhe.  
  
Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, Saulo 27chegou a 
Jerusalém e procurava juntar-se aos 
discípulos. Mas todos o temiam, por não 
acreditarem que fosse discípulo. 28Então, 
Barnabé tomou-o consigo, levou-o aos 
Apóstolos e contou-lhes como Saulo, no 
caminho, tinha visto o Senhor, que lhe 
tinha falado,  e  como  em Damasco tinha  

pregado com firmeza em nome de Jesus. 
29A partir desse dia, Saulo ficou com eles 
em Jerusalém e falava com firmeza no 
nome do Senhor. Conversava e discutia 
também com os helenistas, mas estes 
procuravam dar-lhe a morte. 30Ao 
saberem disto, os irmãos levaram-no 
para Cesareia e fizeram-no seguir para 
Tarso. 31Entretanto, a Igreja gozava de 
paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, 
edificando-se e vivendo no temor do 
Senhor e ia crescendo com a assistência 
do Espírito Santo. 
 

Palavra do Senhor. 
  

Recomendação aos Leitores: 
 
Estabelece uma separação antes de: 

"Entretanto, a Igreja gozva de paz".  
A correcta articulação é indipensável numa 

boa leitura.  
Atenção à palavra “pregado” ( ler prègado ). 
 

Comentário:  
 

A Leitura relata a primeira visita do 
cristão Saulo a Jerusalém, após a fuga de 
Damasco, onde a sua vida corria perigo. Há 
uma correspondência perfeita com os dados 
que o próprio São Paulo fornece no início da 
sua Carta aos Gálatas (Gal 1, 19-19). 
Também a vida do convertido, que não se 
calava, não estava segura em Jerusalém    
(v. 30). 

V. 27 «Barnabé». Era levita e cipriota; o 
seu nome de origem aramaica, «bar-
nahmá», podia significar «filho da 
consolação», isto é, o amigo de consolar 
(também se pode entender como «filho da 
profecia», isto é, profeta). Foi ele que 
apresentou Saulo aos Apóstolos, 
concretamente a Pedro (cf. Gal 1, 18) 
acabando-se assim com o receio de que ele 
fosse um falso irmão, um espião. Havia de 
ser o mesmo Barnabé que, passados 
bastantes anos, após a retirada de Saulo 
para a sua terra natal, Tarso na Cilícia, o vai 
buscar para o trabalho apostólico em 
Antioquia da Síria (Act 11, 22-26), grande 
centro helenista, onde os cristãos tomam 
este nome e a fé se expande extraordinária- 
 

mente. Daqui sairá Paulo e Barnabé para a 
primeira grande viagem missionária. 

V. 29 «Helenistas». Judeus proveni-
entes da diáspora, isto é, emigrantes de 
passagem para Jerusalém ou mesmo já 
retornados que falavam grego e nesta 
mesma língua liam a Bíblia, em sinagogas 
próprias. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Salmo 21 (22), 26b-27.28.30.31-32 
  
Monição:  
 

A experiência de São Paulo traduz a experiência 
de quem está bem longe de Deus. A conversão do 
coração leva-o a prostrar a vida diante de Deus e 
permanecer o resto da sua vida em adoração 
permanente ao Senhor. Essa mesma experiência 
reflecte o salmo que iremos rezar. 
  
Refrão: 
 

 EU VOS LOUVO, SENHOR, 
 NA ASSEMBLEIA DOS JUSTOS. 
  

Ou: 
 

EU VOS LOUVO, SENHOR,  
NO MEIO DA MULTIDÃO. 

  
 
 
Cumprirei a minha promessa na presença dos     
      vossos fiéis. 
Os pobres hão-de comer e serão saciados, 
louvarão o Senhor os que O procuram: 
vivam para sempre os seus corações. 
  
Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se  
      a Ele 
todos os confins da terra; 
e diante d’Ele virão prostrar-se 
todas as famílias das nações 
  
Só a Ele hão-de adorar 
todos os grandes do mundo, 
diante d’Ele se hão-de prostrar 
todos os que descem ao pó da terra. 
  
Para Ele viverá a minha alma, 
há-de servi-l’O a minha descendência. 
Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras 
e a sua justiça será revelada ao povo que há-de 
vir: «Eis o que fez o Senhor». 
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2.ª Leitura (1 Jo 3, 18-24) 
 

Monição: 
 

 O Apóstolo São João é a testemunha que, com a 
mais firme proximidade, pôde testemunhar o 
acontecimento da Paixão de Jesus. O acontecimento 
salvífico lido à luz do Amor de Deus revelado no 
abandono da Cruz leva o apóstolo a sublinhar aquilo 
que deverá ser o paradigma do cristão: permanecer em 
Cristo. 
  
Leitura: 
 

 Leitura da Primeira Epístola de São 
João 
 

Meus filhos, 18não amemos com 
palavras e com a língua, mas com obras 
e em verdade. 19Deste modo saberemos 
que somos da verdade e 
tranquilizaremos o nosso coração diante 
de Deus; porque, se o nosso coração 
nos acusar, 20Deus é maior que o nosso 
coração e conhece todas as coisas. 
21Caríssimos, se o coração não nos 
acusa, tenhamos confiança diante de 
Deus 22e receberemos d’Ele tudo o que 
Lhe pedirmos, porque cumprimos os 
seus mandamentos e fazemos o que Lhe 
é agradável. 23É este o seu mandamento: 
acreditar no nome de seu Filho, Jesus 
Cristo, e amar-nos uns aos outros, como 
Ele nos mandou. 24Quem observa os 
seus mandamentos permanece em Deus 
e Deus nele. E sabemos que permanece 
em nós pelo Espírito que nos concedeu. 
 
Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 

 
Considera, Leitor, o texto em três secções, 

demarcadas pelas palavras: "Meus filhos" /  
"Caríssimos" /  "É este o seu mandamento".  
 
Comentário: 
 

V. 9-20 –  A ideia central é a de uma 
absoluta confiança em Deus, consequência 
da nossa filiação divina de que falava o 
texto do passado Domingo (1 Jo 3, 1-3). É 
assim que, embora a consciência nos possa 
acusar de pecado, o cristão nunca tem 
motivo para deixar abalar a sua confiança 
em Deus, pois o amor de Deus é maior, isto 
é, supera toda a miséria humana; e, mesmo 
que não tivéssemos consciência de ter 
pecado, Ele, que «conhece todas as 
coisas», não deixaria de nos perdoar, pois 
despacha favoravelmente «tudo o que Lhe 
pedirmos» (v. 22; cf Jo 16, 26-27); e «a 
pedra de toque da aceitação da parte de 
Deus é a boa vontade para «fazer o que 
Lhe é agradável» (cf. Jo 8, 29)» (Ph. 
Perkins).  

 

V. 23 «Este é o seu mandamento: 
acreditar… em Jesus Cristo e amar-nos 
uns aos outros». A expressão aparece 
aqui como uma fórmula joanina 
correspondente ao amar a Deus e ao 
próximo nos Sinópticos (cf. Mc 12, 28-31 
par). Há mesmo quem veja nesta fórmula 
uma síntese da essência do cristianismo, a 
saber, a fé em Jesus Cristo e o amor 
fraterno; também podemos ver outra síntese 
que define o cristianismo como amor, em 1 
Jo 4, 21: «Quem ama a Deus, ame também 
o seu irmão». Curiosamenmte, o Papa 
Bento XVI desenvolveu este tema que 
escolheu para a sua primeira encíclica.  

V. 24 «Permanece em Deus e Deus 
nele». A imanência mútua é uma noção 
típica joanina, que aparece muitas vezes 
para indicar, mais que uma adesão firme de 
alma e coração, uma íntima comunhão, uma 
união vital; daí o aparecer por vezes em 
contextos eucarísticos (Jo 6, 56; cf. 
15,4.5.6.7.9.10). Permanecer é uma das 
palavras-chave tanto no IV Evangelho (cf. 
Evangelho de hoje: Jo 15, 1-8), como nesta 
Carta (cf. 1 Jo 2, 6.10.14.24.28; 3, 6.17.24; 
4, 12.13.15.16. Mais ainda, se temos em 
conta o lugar paralelo do Evangelho de 
hoje: «Permanecei em Mim e Eu… em vós» 
(Jo 15, 3), pode-se pensar numa 
actualização destas palavras de Jesus feita 
na Carta (certamente posterior, por 
aparecer mais elaborada), constituindo 
assim o que pode ser classificar como um 
«deraxe cristológico intraneotestamentário», 
isto é, uma actualização (dentro do N. T.) 
alusiva à divindade de Cristo, ao actualizar 
as palavras de Cristo apontando-o como 
Deus. A permanência no amor implica uma 
observância dos mandamentos (cf. tb. 1 Jo 
2, 3-8; 5, 2-3; Jo 15, 9-17; 13, 34; 14, 
15.21). «E sabemos… pelo Espírito…»: O 
Espírito Santo também aparece como 
garantia nos Escritos Paulinos (cf. Rom 8, 
14; 2 Cor 1, 22). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 (Jo 15, 4a.5b) 
 
Monição: 
 

 Através de uma linguagem muito simples e 
simbólica, Jesus apresenta a dinâmica da Igreja. A vida 
da Igreja e, consequentemente, a vida dos crentes não 
se pode pautar por uma vida de auto-suficiência ou de 
sentido humano de pertença à Igreja. Assim sendo, há 
uma cumplicidade e um vínculo que leva a um esforço 
zeloso por manter íntima a relação de cada um de nós 
com Aquele que é a Cabeça e o princípio da própria 
Igreja, Jesus Cristo Nosso Senhor. 
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

Diz o Senhor:  
«Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós; 
quem permanece em Mim dá muito fruto». 
 

 Evangelho (Jo 15, 1-8) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
1«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. 
2Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto 
e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda 
mais fruto. 3Vós já estais limpos, por causa da palavra 
que vos anunciei. 4Permanecei em Mim e Eu 
permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto 
por si mesmo, se não permanecer na videira, assim 
também vós, se não permanecerdes em Mim. 5Eu sou 
a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em 
Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Mim 
nada podeis fazer. 6Se alguém não permanece em 
Mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Esses 
ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles 
ardem. 7Se permanecerdes em Mim e as minhas 
palavras permanecerem em vós, pedireis o que 
quiserdes e ser-vos-á concedido. 8A glória de meu Pai 
é que deis muito fruto. Então vos tornareis meus 
discípulos». 

 
Palavra da Salvação. 

 
Comentário: 
 

O pano de fundo para esta solene 
afirmação de Jesus – Eu sou a videira 
autêntica! – bem poderia ser a 
representação de uma videira de ouro com 
ramos e cachos, que, segundo conta Flávio 
Josefo, estava representada sobre a porta 
principal do Templo.  

V. 1-8 – A imagem bíblica da «videira» 
designava o povo escolhido e tantas vezes 
infiel (cf. Os 10, 1; Is 5, 1-7; Jer 2, 21; Ez 15, 
1-8; 19, 10-14; Salm 80, 9-17). Jesus 
inaugura um novo povo de Deus, por isso 
diz que Ele é «a verdadeira» (no sentido de 
autêntica, em grego, alêthinê) «videira» (cf. 
Sir 24, 17-21), que com os seus discípulos 
forma uma unidade vital e não uma simples 
comunidade, como a de Israel, pois nela se 
vive a própria vida de Cristo (cf. Ef 4, 16; 1 
Cor 12, 27; Gal 2, 20), em ordem a dar 
«fruto» para a vida eterna. Esta íntima 
comunhão exprime-se com o insistente 
apelo «permanecei em Mim» (vv. 4.5.6.7). 
Pode-se mesmo vislumbrar uma alusão à 
Eucaristia (cf. Jo 6, 56); o melhor fruto desta 
videira seria o vinho eucarístico, que 
prefigura e antecipa o do banquete 
escatológico do Reino de Deus (cf. Mc 14, 
15; 1 Cor 11, 26). Mas uma tão profunda 
união pressupõe a purificação, a «poda» (cf. 
v. 2: o verbo grego katháirei tanto significa 
podar como purificar). O termo traduzido por 
vide, ou videira, tanto designa a árvore toda 
(v. 1), como a cepa ou o tronco (vv. 4-5). 
Permanecer em Cristo aparece com toda a 
radicalidade evangélica, como uma questão 
de vida ou morte: «sem Mim, nada podeis 
fazer» (v. 5); caso contrário, é-se ramo 
seco, que não pode dar fruto (v. 4); só serve  

 

    Pág. 2                                                                                 V Domingo da Páscoa   –    (Ano B)                                                  29-04-2018     –     N.º  502 
 
 

para ser cortado, ser lançado fora, ser 
lançado ao fogo (v. 6).  
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 – Por todos os fiéis da santa Igreja, 
para que permaneçam unidos a Jesus 
e dêem frutos para glória de Deus Pai, 

oremos, irmãos. 
 
2 – Por aqueles que proclamam o Evangelho 
e procuram levá-lo a toda a parte, 
para que cresça o número dos que o escutam, 

oremos, irmãos. 
 
3 – Pelos pais cristãos e pelos seus filhos, 
para que creiam em Jesus e no que Ele disse 
e se amem uns aos outros em verdade, 

oremos, irmãos. 
 
4–Pelas comunidades das irmãs contemplativas, 
para que louvem sem cessar o nossso Deus 
e sejam ouvidas em tudo aquilo que lhes pedem, 

oremos, irmãos. 
 
5 – Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 
para que a Ceia do Senhor que celabramos 
nos recorde que sem Ele nada podemos fazer, 

oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 30 – S. Pio V  (Papa); 
Dia 01 – S. José Operário   
Dia 02 – S. Atanásio  (Bispo e Doutor da Igreja); 
Dia 03 – S. Filipe e S. Tiago  (Apóstolos); 
____________________________________________ 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 
até ao Papa Francisco) 

 
“Leão X” 
(1513 - 1521) 

 
 

Elegante e inteligente, Leão X dominava 
melhor as artes do que a própria Teologia. 

Natural de Florença, Giovanni di 
Lorenzo de’ Medici, ou João de Lourenço de 
Médici (11.12.1475 – 01.12.1521), foi Papa 
durante 8 anos, de 09 de Março de 1513 até 
à data da sua morte. 

Segundo filho de Clarissa Orsini e 
Lourenço de Médici, “o Magnífico” foi 
considerado um autêntico príncipe do 
Renascimento, na medida em que lhe 
soube dar um brilho especial. O seu irmão 
Piero di Lourenzo de Médici, apelidado de 
“II Unfortunato”, governou a cidade de 
Florença a partir de 1492. 

Educado por homens de grande cultura, 
tais como Marsilio Ficino e Angelo Poliziano,  

 

certeza de que falar deles estimulará e 
confrontará positivamente o doente. 

– Conseguir uma sã admiração perante 
a limitação humana, considerando que 
«nada humano me é alheio». 

– Compartilhar as nossas dificuldades 
pessoais de visitante com alguém que nos 
possa ajudar (diferente do paciente a visitar) 
para crescer humanamente, em vez de 
tentar dissimular diante dos outros e de nós 
próprios que temos limites. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

E agora, a constatação de que a sua 
paixão da juventude pelas flores não 
esmorecera, antes tinha sido posta  ao 
serviço da sua obra ainda no começo – a 
creche para crianças desprotegidas: 

“Dizia-me que o seu jardim estava lindo 
e que só quizera oferecer umas flores para 
a Mãe S.S.; agradecida mil vezes e quanto 
não seriam gratas a Nossa Senhora as 
flores da Casa da Torre? Aceitou-as mesmo 
sem virem a Tuy, lá na sua Capela, porque 
nem o tempo, nem a distância o permitiam. 
O termpo é pouco para o muito que tem a 
atender, não o pode dar a estas pequenas 
cousas, e bem custa tire ao seu sono o que 
me dá à correspondência”. 

“Gostei saber que, segundo o costume, 
foram apreciadas e admiradas as Clemati-
tes na exposição do Palácio de Cristal e que 
as sementes renderam 80 mil réis (a), 
destinado à creche, mais trinta mil (b) que 
no ano passado e, se Deus quizer, todos os 
anos, a santa indústria para bem dos pobres 
irá aumentando sempre. Foi Deus a 
compensar as suas canseiras. Bem lhes irá 
a eles enquanto viver esta sua desvelada 
benfeitora”.  (continua...) 
(a).– equivalente a 0,40 € (quarenta cêntimos de euro). 
(b).– equivalente a 0,15 € (quinze cêntimos de euro) 
____________________________________________ 

Antífonas 
De Entrada: Cantai ao Senhor um 

cântico novo, porque o Senhor fez 
maravilhas: aos olhos das nações revelou a 
sua justiça. Aleluia. 

Da Comunhão: Eu sou a videira e vós 
sois os ramos, diz o Senhor. Se alguém 
permanecer em Mim e Eu nele, dá fruto 
abundante. Aleluia. 

Giovanni dedicou-se desde muito jovem à 
vida da Igreja, tendo estudado Teologia e 
Direito Canónico. Com apenas 13 anos foi 
eleito cardeal pelo Papa Inocêncio VIII e foi 
a partir de então que passou a sua 
residência para Roma, onde posteriormente 
mandou construir o Palazzo Madama – 
sede do Senado italiano desde 1871. 

Durante o papado de Alexandre VI, um 
inimigo da sua família, viajou pela Europa 
fora, na tentativa de ser ignorado no 
Vaticano. 

Já no pontificado de Júlio II havia 
conseguido, com alguma prudência, apoio 
para que em 1512 retomasse o controlo de 
Florença, cidade da qual os Médicis tinham 
sido expulsos em 1494. 

                                           (Continua...) 
____________________________________________ 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (15)  
por José Carlos Bermejo 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

Dominar a própria vulnerabilidade 
 
(...continuação) 
 

Infelizmente, a cultura não nos facilita 
muito o processo de integração das nossas 
feridas, da nossa vulnerabilidade, que entra 
em jogo na visita ao doente. Um tratamento 
não maturo da nossa vulnerabilidade pode 
levar a defender-se, umas vezes com 
orfidal, outras com mecanismos de defesa 
que podem impedir que tire partido da 
própria vulnerabilidade. 

 
Boas e más práticas 

 
Más práticas 
 

– Contar sempre os nossos problemas 
semelhantes aos que ouvimos na pessoa 
que visitamos. 

– Considerar-se incapaz de realizar uma 
boa visita pelo facto de sentir ansiedade e 
medo do que dizer. 

– Convidar a não explorar o lado 
obscuro da vida porque, no fundo, nos 
revela o nosso próprio lado obscuro. 

 
Boas práticas 

 
– Utilizar a experiência da nossa 

vulnerabilidade pessoal para aumentar a 
capacidade de compreensão do sofrimento 
alheio. 

– Só  revelar os nossos problemas pes-
soais durante a conversa quando tivermos a 
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