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Anunciai o Evangelho 
 

“Anunciai o Evangelho a toda a criatura”  
Marcos narra o último encontro de 

Jesus Ressuscitado com os seus discípulos. 
Durante o mesmo confia-lhes o seu 
mandato missionário: “Ide por todo o mundo 
e anunciai o Evangelho a todas as 
criaturas”. Jesus convida os seus discípulos 
a não viverem  encerrados em si mesmos, 
mas que vão por todo o mundo praticando a 
bondade e o bem. Jesus promete-lhes a sua 
ajuda e a sua presença até ao fim do 
mundo. A partir deste momento já não há 
“um povo escolhido”, pois toda a 
humanidade é escolhida e destinada a 
experimentar a salvação de Deus. Nenhum 
canto da terra, nenhum país, nenhum grupo 
de pessoas deve ficar excluído do Reino, 
pois Jesus veio para que não haja excluídos 
do povo nem povo excluído. Os discípulos 
compreenderam que não deviam ficar “a 
olhar para o céu” (1.ª Leitura de hoje) mas 
que o seu compromisso estava na terra, 
junto dos homens seus irmãos. Uniram-se 
formando comunidades e lançaram-se a 
anunciar a Boa Nova, a curar os doentes, a 
fazer o bem.  
____________________________________________ 

Sabias que… 
Moisés era tartamudo (gago) 

Quando Deus chamou Moisés para se 
pôr à frente do povo de Israel, que sofria 
dura escravidão no Egipto, este apresentou 
muitas dificuldades. Uma delas foi: “Senhor, 
eu não tenho facilidade de palavra, nem 
antes nem agora. Tenho a boca e a língua 
embaraçadas.” (Ex 4,10).  No entanto Deus 
escolheu-o. Ofereceu-lhe a sua ajuda e o 
enviou ao seu irmão Aarão para que falasse 
em seu nome... E foi assim como Moisés, 
apesar de ter dificuldade em falar,  liderou o 

povo até à liberdade, selou a Aliança com 
Deus e embora não entrasse na Terra 
Prometida, foi o guia espiritual do povo.  
____________________________________________ 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (16) 
por José Carlos Bermejo 
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Chaves para a visita ao doente 

 
Sem um coração cheio de amor 

e sem umas mãos generosas, 
é impossível curar um homem doente de solidão. 

(Santa Teresa de Calcutá) 
 

(...continuação) 
 

Porque, efectivamente, na experiência 
do sofrimento, como defendia Santo 
Agostinho, para as pessoas existem duas 
maneiras de perceber o tempo: o tempo 
objectivo (uma hora) e o tempo subjectivo   
(a vivência de uma hora). Em geral, para o 
doente, a perceção da passagem do tempo 
é lenta e pesada quando sofre – uma hora 
de sofrimento é eterna – mas, ao contrário, 
quando se está bem, parece que os relógios 
voam. «O tempo não é uma questão de 
longividade, mas de profundidade» dizia     
C. Saunders. 

Por isso, não haverá chaves mais 
importantes do que a centralidade da 
pessoa do doente, a escuta ativa, o uso 
saudável do contacto físico, o uso prudente 
da palavra e a gestão moderada das 
perguntas. Umas vezes, será preciso estar 
em silêncio, mas estar;  outras, a visita 
poderá consistir num “aprender a não estar” 
(aquilo a que Nouwen chamaria o serviço da 
ausência)   e  ainda  outras,   o  melhor  que  

poderemos fazer será simplesmente parti-
lhar algumas actividades de entretenimento 
e de ócio que distraiam a pessoa do risco 
de se centrar apenas na experiência 
negativa que atravessa.  

                                              (Continua...) 
____________________________________________ 

Oração 
 

 
Obrigado, Senhor, por me enviares a 

semear na terra a semente da tua 
Palavra; 

Obrigado por me fazeres pregoeiro 
da tua esperança. Toma a minha vida, 
transforma-a em semente e antecipa-
ção da tua promessa; 

Toma as minhas mãos e torna-as 
acolhedoras; 

Toma os meus pés e torna-os 
incansáveis. Toma a minha pobreza e 
enche-a com a tua riqueza; 

Toma os meus temores e converte-os 
em coragem. 

E quando a minha semente se 
transformar em colheita... torna-me 
generoso para a partilhar. 
 

H u m o r 
 
NA  AULA: 
 

– És um estúpido – diz um estudante. 
– Tu és um burro – diz o outro. 
– Não há animal mais besta do que tu – 

insiste o primeiro. 
O professor voltando-se, repreende-os: 
– Os meninos não se esqueçam de que 

eu estou aqui! 
____________________________________________ 

A Fechar 
A arte de vencer 

aprende-se com as derrotas (Simão Bolíver) 
 

Ser Leitor é... (1) 
 
Ser Leitor, é saber dar vida ao texto 

proclamado. É saber, é ter consciência, que 
este texto é a Palavra de Deus escrita ao 
longo de séculos, Palavra que está contida 
na Bíblia, que é constituída por 73 livros, a 
saber: 46 livros escritos antes de Cristo, o 
Antigo Testamento e 27 livros depois de 
Cristo, o Novo Testamento. De entre estes, 
destacam-se os 4 Evangelhos: de São 
Mateus, de São Marcos de São Lucas e de 
São João. 

Grande parte dos livros da Bíblia são 
lidos e proclamados nas assembleias 
eucarísticas, feriais (diárias) e dominicais. 
Assim, a primeira função do Leitor, é – pode 
dizer-se – dar vida a esses textos, tão 
diferentes quanto ao conteúdo e quanto ao 
estilo literário, e que o Leitor deve conhecer 
e preparar antes de ler, ou melhor, antes de 
proclamar, à assembleia reúnida. 
___________________________________________

Ascensão do Senhor 

 
A Igreja celebra hoje a solenidade da 

Ascensão do Senhor e, como parte dela, o 
Dia Mundial das Comunicações Sociais. 

Mais do que uma partida que exige 
preparação e nos enche de saudade, a 
Ascensão fala-nos da presença amiga, mas 
invisível aos olhos humanos, do nosso 
Salvador. 

Ir e permanecer junto dos que amamos, 
impossível para o comum dos mortais, é a 
grande promessa que Jesus nos faz. 

Transportemo-nos em espírito ao Monte 
das Oliveiras de onde, há quase dois mil 
anos, Jesus Cristo Ressuscitado subiu 
gloriosamente ao Céu. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura   
 

Monição: 
 

São Lucas descreve com todo o pormenor, na 
primeira página dos Actos dos Apóstolos, o que se pas- 

 

sou à volta do momento da Ascensão do Senhor. 
Jesus entrou na vida definitiva e entrega-nos a 

condução do mundo pelos caminhos de Deus.  
  
Leitura: 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

1No meu primeiro livro, ó Teófilo, 
narrei todas as coisas que Jesus 
começou a fazer e a ensinar, desde o 
princípio 2até ao dia em que foi elevado 
ao Céu, depois de ter dado, pelo Espírito 
Santo, as suas instruções aos Apóstolos 
que escolhera. 3Foi também a eles que, 
depois da sua paixão, Se apresentou 
vivo com muitas provas, aparecendo-
lhes durante quarenta dias e falando-lhes 
do reino de Deus. 4Um dia em que estava 
com eles à mesa, mandou-lhes que não 
se afastassem de Jerusalém, mas que 
esperassem a promessa do Pai, «da Qual 
– disse Ele – Me ouvistes falar. 5Na 
verdade, João baptizou com água; vós, 
porém, sereis baptizados no Espírito 
Santo, dentro de poucos dias». 6Aqueles 
que se tinham reunido começaram a 
perguntar: «Senhor, é agora que vais 
restaurar o reino de Israel?» 7Ele 
respondeu-lhes: «Não vos compete 
saber os tempos ou os momentos que o 
Pai determinou com a sua autoridade; 
8mas recebereis a força do Espírito 
Santo, que descerá sobre vós, e sereis 
minhas testemunhas em Jerusalém e em 
toda a Judeia e na Samaria e até aos 
confins da terra». 9Dito isto, elevou-Se à 
vista deles e uma nuvem escondeu-O a 
seus olhos. 10E estando de olhar fito no 
Céu, enquanto Jesus Se afastava, 
apresentaram-se-lhes dois homens 
vestidos de branco, 11que disseram: 
«Homens da Galileia, porque estais a 
olhar para o Céu? Esse Jesus, que do 
meio de vós foi elevado para o Céu, virá 
do mesmo modo que O vistes ir para o 
Céu». 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

Lucas começa o livro de Actos com a 
referência  ao  mesmo  facto  com  que tinha  

 

terminado o seu Evangelho; a Ascensão 
desempenha assim na sua obra um papel 
de charneira, pois assinala tanto a ligação 
como a distinção entre a história de Jesus 
que se realiza aqui na terra (o Evangelho) e 
a história da Igreja que então tem o seu 
início (Actos).  

V. 3 «Aparecendo-lhes durante 40 
dias». Esta precisão do historiador Lucas 
permite-nos esclarecer algo que no seu 
Evangelho não tinha ficado claro quanto ao 
dia da Ascensão, pois o leitor poderia ter 
ficado a pensar que se tinha dado no dia da 
Ressurreição. A verdade é que a Ascensão 
faz parte da glorificação e exaltação de 
Jesus; por isso São João parece pretender 
uni-la à Ressurreição, nas palavras de 
Jesus a Madalena (Jo 20, 17), podendo 
falar-se duma ascensão invisível na Páscoa 
de Jesus, sem que em nada se diminua o 
valor do facto sucedido 40 dias depois e 
aqui relatado: a Ascensão visível de Jesus, 
que marca um fim das manifestações 
visíveis aos discípulos, «testemunhas da 
Ressurreição estabelecidas por Deus»; ela 
engloba também uma certa glorificação 
acidental do Senhor ressuscitado, «pela 
dignidade do lugar a que ascendia», como 
diz São Tomás de Aquino (Sum. Theol., III, 
q. 57, a. 1). Há numerosas referências à 
Ascensão no Novo Testamento: Jo 6, 62; 
20, 17; 1 Tim 3, 26; 1 Pe 3, 22; Ef 4, 9-10; 
Hbr 9, 24;   

Mas a Ascensão tem, além disso, um 
valor existencial excepcional, pois nos 
atinge hoje em cheio: Cristo, ao colocar à 
direita da glória do Pai a nossa frágil 
natureza humana unida à Sua Divindade, 
enche-nos de esperança em que também 
nós havemos de chegar ao Céu e diz-nos 
que é lá a nossa morada, onde, desde já, 
devem estar os nossos corações, pois ali 
está a nossa Cabeça, Cristo. 

V. 4 «A Promessa do Pai, da qual Me 
ouvistes falar». Na despedida da Última 
Ceia, Jesus não se cansou de falar aos 
discípulos do Espírito Santo: Jo 14, 16-
17.26; 16, 7-15.  

V.5 «Baptizados no Espírito Santo», isto é, 
inundados de enorme força e luz do Espírito 
Santo, cheio dos seus dons, dez dias depois  
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Salmo Responsorial 

Sl 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6) 
  
Monição:  
 

A Liturgia convida-nos a cantar um salmo de 
aclamação em honra de Cristo ressuscitado que sobe 
triunfante ao Céu. 

Enquanto cantamos, manifestemos a nossa 
disponibilidade interior para O seguirmos na vida de 
cada dia. 
  
Refrão: 
 
POR ENTRE ACLAMAÇÕES E AO SOM DA TROMBETA, 
ERGUE-SE DEUS, O SENHOR. 
  
Ou:               
 
ERGUE-SE DEUS, O SENHOR, 
EM JÚBILO E AO SOM DA TROMBETA. 

  
Ou:     ALELUIA 
  
Povos todos, batei palmas, 
aclamai a Deus com brados de alegria, 
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, 
o Rei soberano de toda a terra. 
 
Deus subiu entre aclamações, 
o Senhor subiu ao som da trombeta. 
Cantai hinos a Deus, cantai, 
cantai hinos ao nosso Rei, cantai. 
 
Deus é Rei do universo: 
cantai os hinos mais belos. 
Deus reina sobre os povos, 
Deus está sentado no seu trono sagrado. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura (Ef 1, 17-23) 
 
Monição: 
 

São Paulo, na carta aos Efésios, fala-nos da 
esperança que constitui para nós a Ascensão de Jesus 
ao Céu, como Cabeça da Igreja, da qual nós somos 
membros. 
  
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 
 

Irmãos: 17O Deus de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai da glória, vos 
conceda um espírito de sabedoria e de 
luz para O conhecerdes plenamente 18e 
ilumine os olhos do vosso coração, para 
compreenderdes a esperança a que 
fostes chamados, os tesouros de glória 
da sua herança entre os santos 19e a 
incomensurável grandeza do seu poder 
para nós os crentes. Assim o mostra a 
eficácia da poderosa força 20que exerceu 
em Cristo, que Ele ressuscitou dos 
mortos e colocou à sua direita nos Céus, 
21acima de todo o Principado, Poder, 
Virtude e Soberania, acima de todo o no- 
 

me que é pronunciado, não só neste 
mundo, mas também no mundo que há-        
-de vir. 22Tudo submeteu aos seus pés e 
pô-l’O acima de todas as coisas como 
Cabeça de toda a Igreja, 23que é o seu 
Corpo, a plenitude d’Aquele que preen-
che tudo em todos. 

 
Palavra do Senhor. 

  
Comentário: 
 

Neste texto temos um dos principais 
temas da epístola: a Igreja como Corpo 
(místico) de Cristo. A Igreja é a plenitude de 
Cristo, «o Cristo total» (S. Agostinho). A 
Igreja recebe da sua Cabeça, Cristo, não só 
a chefia, mas o influxo vital, a graça; com 
efeito, ela vive a vida de Cristo. Jesus sobe 
ao Céu, mas fica presente no mundo, na 
sua Igreja. 

V. 17 «O Deus de N. S. Jesus Cristo».     
«O Pai é para o Filho fonte da natureza 
divina e o criador da sua natureza humana: 
assim Ele é, com toda a verdade, o Deus de 
N. S. Jesus Cristo» (Médebielle). «O Pai da 
glória», isto é, o Pai a quem pertence toda a 
glória, toda a honra intrínseca à sua 
soberana majestade. «Vos conceda um 
espírito», o mesmo que um dom espiritual. 
Não se trata do próprio Espírito Santo; dado 
que não tem artigo em grego, trata-se pois 
de uma graça sua.  

V. 20-23  –  Temos nestes versículos a 
referência a um tema central já tratado em 
Colossenses: a supremacia absoluta de 
Cristo, tendo em conta a sua SS. 
Humanidade, uma vez que pela divindade é 
igual ao Pai. A sua supremacia coloca-O 
«acima de todo o nome», isto é, acima de 
todo e qualquer ser, qualquer que seja a 
sua natureza e qualquer que seja o mundo 
a que pertença. Mas agora a atenção 
centra-se num domínio particular de Cristo, 
a saber, na sua Igreja, da qual Ele é não 
apenas o Senhor, mas a Cabeça. A Igreja é 
o «Corpo de Cristo». 

V. 23 «Aquele que preenche tudo em 
todos». A acção de Cristo é sem limites, 
especialmente na ordem salvífica; a todos 
faz chegar a sua graça, sem a qual ninguém 
se pode salvar. No entanto, é mais corrente 
preferir, com a Vulgata, outro sentido a que 
se presta o original grego: a Igreja é a 
plenitude daquele que se vai completando 
inteiramente em todos os seus membros. 
Assim, a Igreja completa a Cristo, e Cristo é 
completado pelos seus membros. 
____________________________________________ 

Pensamento 
Não percas tempo à procura de obstáculos  

que talvez nem existam.  (Franz Kafka) 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 28, 19a.20b) 
 

Monição:  
 

Jesus Cristo, antes de subir gloriosamente aos 
Céus, entrega-nos um testamento que devemos 
cumprir. Somos enviados a evangelizar todos os 
povos, conduzindo-os à salvação. 

Alegremo-nos e manifestemos a nossa disponi-
bilidade para fazer a vontade do nosso Mestre, 
aclamando o Evangelho. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 
   

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor: 
Eu estou sempre convosco 
até ao fim dos tempos. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 16, 15-20) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 

 
(15) Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze 

e disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura. (16) Quem acreditar e 
for baptizado será salvo; mas quem não acreditar 
será condenado. (17) Eis os milagres que 
acompanharão os que acreditarem: expulsarão os 
demónios em meu nome; falarão novas línguas; 
(18) se pegarem em serpentes ou beberem veneno, 
não sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as 
mãos sobre os doentes, eles ficarão curados.» (19) 
E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com 
eles, foi elevado ao Céu sentou-se à direita de 
Deus. (20) Eles partiram a pregar por toda a parte e 
o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua 
palavra com os milagres que a acompanhavam. 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O texto da Leitura são os versículos 
finais de S. Mateus, o único evangelista que 
não fala das aparições do Ressuscitado em 
Jerusalém, excepto às mulheres (os v. 9-10 
serão uma generalização da aparição a 
Maria Madalena? Cf. Jo 20, 11-18). Ele 
apenas regista esta única aparição aos 
discípulos, na Galileia (há quem goste de a 
identificar com a de 1 Cor 15, 6, «a mais de 
500 irmãos»). O nosso evangelista também 
não refere a Ascensão de Jesus, um 
mistério de glorificação, de algum modo já 
incluído na sua Ressurreição. Agora as 
palavras de Jesus revestem-se duma 
solenidade singular, própria de quem tem 
consciência de ser o Senhor e o Salvador 
universal, evocando a célebre visão de 
Daniel 7, 14: «Todo o poder Me foi dado no 
Céu e na terra.» (v. 18).  
V. 19 – «Ide e ensinai todas as nações». 
É o mandato missionário universal, bem em 
contraste com a orientação para o tempo da 
vida terrena de Jesus (cf. Mt 10, 6; 15, 24).  
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Uma tradução mais de acordo com o 
original grego – e bem mais expressiva – 
não é simplesmente «ensinai todos os 
povos», mas «fazei discípulos todos os 
povos». A evange-lização é para se 
estender a todas as raças e culturas, em 
todos os tempos, sem distinção. Os 
relativismos e irenismos de hoje em âmbito 
religioso não são um motivo válido para 
descurar este trabalhoso, mas um 
fascinante compromisso, que pertence à 
própria natureza da Igreja e é sua tarefa 
primária. Oferecer a uma pessoa, com pleno 
respeito da sua liberdade, a possibilidade de 
que conheça e ame a Cristo, não é uma 
intromissão indevida, mas uma oferta 
legítima e um serviço que pode tornar mais 
fecundas as relações entre os homens. A 
incorporação de novos membros à Igreja 
não é a extensão de um grupo de poder, 
mas o ingresso na rede da amizade com 
Cristo. Ao direito que todos têm de ouvir a 
Boa Nova, corresponde o dever de a 
anunciar, (com testemunho de vida, ou 
como Leitor litúrgico, ou... ou..., um dever 
que não se restringe à hierarquia, mas é de 
todos os baptizados. 

«Baptizando-as em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo». Este é um 
texto de suma importância para a Teologia 
trinitária, pois a unidade divina está posta 
em relevo pelo singular, «em nome», a par 
da trindade das pessoas. Por outro lado, o 
original grego com a preposição dinâmica 
«eis» deixa ver um certo sentido de 
consagração própria do Sacramento do 
Baptismo; com efeito, baptizar é mergulhar 
para dentro (eis) de Deus (=o Nome), que é 
Pai, Filho e Espírito Santo. com efeito, pelo 
Baptismo somos introduzidos na vida 
trinitária. 

V. 20 –  «Estou sempre convosco…» 
Jesus é o Deus connosco (Imánu-El). Esta 
expressão aparece com uma força especial 
ao constituir uma espécie de inclusão que 
encerra todo o Evangelho de São Mateus 
(Mt 1, 23 – 28, 20). A presença de Jesus na 
Igreja (cf. Mt 18, 20) não se perde com a 
Ascensão, mas torna-se mais abrangente.  

Santo Agostinho observa: «Ele não 
deixou o Céu quando desceu de lá até nós, 
nem se afastou de nós quando voltou a 
subir ao Céu». 
____________________________________________ 

 Oração Universal 
 
 
1 –   Pelos mensageiros do Evangelho, 

 para que o levem, com alegria, a toda a parte, 
 e dêem sempre bom testemunho de Cristo, 
 oremos ao Senhor. 
 

 

És insubstituível  (51) 
 

A personalidade foi, assim, confeciona-
da de maneira multifocal e bela. Se tu és 
péssimista, inseguro, corajoso, sonhador, tal 
deve-se à história escrita na tua memória. 
Tu interpretas o mundo pelas janelas da tua 
história. Ela contém milhares de arquivos 
com biliões de informações. Tu não podes 
apagar da tua memória, nem as experiên-
cias dolorosas nem as agradáveis. Ela só 
pode ser reescrita. Como? 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

Na terceira carta, datada de Pontevedra, 
23 de Julho de 1922, felicita-a pelo seu 
próximo aniversário natalício; junta as 
felicitações das Irmãs e a promessa de 
orações, e prossegue:  

“Graças a NS que tão liberal foi nos 
seus dons para com a boa Amiga, e graças 
mais pela maneira prodigiosa como soube 
cooperar com eles para Sua glória! Marta e 
Maria estão muito bem representadas em    
D. Sílvia, a bem amada do Divino Mestre e 
o seu lugar-tenente cá na terra.” 

Esta é a primeira classificação 
documentada da espiritualidade e acção 
apostólica de D. Sílvia, o reconhecimento do 
seu carisma distintivo: a união em grau 
heróico, da fé-devoção-contemplação, com 
a acção apostólica mais intensa, laical, 
universal, itinerante, igualmente em grau 
heróico, que vem a ser confirmada por 
outros testemunhos autorizados, como 
veremos a seguir. Aqui está o traço 
dominante do retrato místico da Venerável 
Sílvia Cardoso. 

E termina com referências a outros 
familiares de D. Sílvia: D. José, D. Haidé,    
D. Elisa: 

“Como está  D. José, desejo-o saber em 
boa saúde, e a sr.ª D. Haidé? 

Sabe que nos têm auxiliado m.mo com 
as suas esmolas. Esta fundação é muito 
pobre e as rendas de casa m.to altas. O 
meu desejo é ver aqui este ano as duas    
D. Sílvia e D. Carmo, se puderem.”  

                                                       (Continua...) 
____________________________________________ 

Visita-nos 
www.paroquiascesf.com 

2 –  Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, 
para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam 
e os tornem firmes na confissão da sua fé, 
oremos ao Senhor. 

 

3 –  Pelos que buscam a Deus olhando o Céu, 
para que O reconheçam também sobre a terra 
nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –  Pelos jovens e por aqueles que os acompanham, 
para que todos cresçam cada vez mais 
no conhecimento e no amor ao Evangelho, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Pelos fiéis desta assembleia dominical, 
para que Deus Pai Se lhes revele aqui na terra 
e os leve um dia a contemplar a Cristo na glória, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 14 – S. Matias  (Apóstolo);  
Dia 18 – S. João I  (Papa e Mártir);  
____________________________________________ 

Os Papas 

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

 
“Adriano VI” 
(1522  –  1523) 

 
Tentou ser reformista, embora se tenha 

deparado com dificuldades criadas pelos 
cardeais. Não aceitou o protestantismo de 
Lutero e empenhou-se na luta contra os 
turcos. 

 
“Clemente VII” 

(1523  –  1534) 
 

Durante o seu pontificado assistiu ao 
alastramento pela Europa do luteranismo e 
do protestantismo. Para agravar o cenário, 
este Papa confrontou-se com o Cisma 
Anglicano (1534), quando negou a Henrique 
VIII o divórcio. 

 

“Paulo III” 
(1534  –  1549) 

 
Paulo III pediu a Miguel Ângelo que 

prosseguisse os trabalhos da cúpula da 
basílica de São Pedro e a decoração do 
Juízo Final na capela Sistina. 

                                                      (continua...) 
____________________________________________ 

«Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e 
for baptizado será salvo; mas quem não 
acreditar será condenado. (Mc 16, 15-16). 
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