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      Proliferaram os cobradores de impostos; 
usurários que acumulavam dinheiro. Contro-
lavam todas as fronteiras e exigiam mais de 
50% (mais de metade!!) da produção 
agrícola e gado de camponeses. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

“O zelo pela salvação das almas era 
extraordinário.“ 

Também aqui encontramos dois casos a 
comprová-lo: 

«Uma vez, no inverno, encontrei-a pelas 
6 horas da tarde, já meio escuro, perto das 
Côrtes, em Lisboa. Admirada, perguntei que 
fazia àquela hora por ali e que viesse para 
nossa casa. Respondeu-me: “Não vou. 
Estou aqui para ver se posso tirar uma alma 
de caír no Inferno.”» 

«Então que seria? Soube que era uma 
pessoa que vários retiros tinha feito, 
aproveitou a ausência de um médico ir para 
o estrangeiro, para visitar com toda a 
confiança a esposa do médico. Desta 
confiança nasceria a infidelidade.» 

«Como não sabia bem a residência do 
médico, passou várias vezes,  para cima e 
para baixo, até que um porteiro, já altas 
horas,  lhe perguntou se procurava alguém. 
D. Sílvia disse-lhe quem procurava. O 
porteiro disse logo onde era, mas que 
estava ausente e, como já era muito tarde, 
ofereceu a sua casa para ela ficar com a 
esposa o resto da noite. Ela agradeceu e 
pediu que a deixasse ficar sentada na 
entrada até amanhecer. Não será preciso 
dizer que, só por sacrifício, lá ficou rezando. 

 

De manhã, depois de ir à Santa  Missa e 
Comunhão, lá foi bater à porta. Veio a 
empregada que disse que essa pessoa 
estava ainda no quarto. D. Sílvia respondeu 
que poderia ir lá, porque não fazia 
cerimónia; e entrando no quarto com toda a 
confiança, onde a pessoa em causa 
repousava, pregou, falou, disse tudo o que o 
Espírito Santo lhe inspirou, saindo depois. 

Passados oito dias, essa pessoa 
escreveu-lhe uma carta, mostrando arrepen-
dimento do seu erro e pede-lhe para ela 
interceder numa casa religiosa, onde 
pudesse fazer um retiro. Assim aconteceu e 
esta alma regenerou-se.» 
                                                              (Continua...) 
____________________________________________ 
 

Oração 
 

Senhor Jesus, Tu és luz no meu ca-
minho, és o salvador que eu espero. 
      Creio em Ti, Senhor Jesus. És a de-
fesa da minha vida. Uma coisa Te peço, 
Senhor: ter-Te sempre como amigo. 
      Espero em ti, Senhor Jesus. Dá-me 
um coração firme e cheio de coragem 
para seguir-Te. És o Salvador, em Ti 
confio. 
      Que ao longo deste dia não me perca 
em lugares obscuros. Que brilhe em mim 
a luz da tua alegria. Amém. 

Gotas de Orvalho 
Sê alegre e optimista! Quando te diriges 

para o teu trabalho, fá-lo de coração alegre. O 
trabalho que executas é digno de ti. Por insigni-
ficante que pareça, ele é sempre de muita res-
ponsabilidade para ti e para o mundo. Não te 
esqueças nunca de agradecer a Deus o trabalho 
que te proporciona o pão de cada dia. Chega ao 
local de trabalho com o coração feliz e verás que 
o trabalho se tornará num passatempo, num 
estimulante que te trará um novo dia, imensa 
alegria e uma felicidade incalculável. 

 

De Parabéns 
 

Esta semana estão de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, apenas duas 
Leitoras, curiosamente, ambas no mesmo 
dia 17 de Outubro, quarta-feira. São elas: 

Filipa Pereira, da Paróquiia de 
Figueiró e  Rafaela Costa, da Paróquia de 
Carvalhosa. 

À Filipa e à Rafaela, o Jornal do Leitor 
deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Papa Mariano 
 

«Venho a Fátima com o Terço nas 
mãos, o Nome de Maria nos Lábios, o 
Cântico da Misericórdia de Deus no 
Coração.» 

(São João Paulo II, Papa) 
____________________________________________ 

H u m o r  
 

– Mamã, sabes qual é o animal mais 
antigo do mundo? 

– Não faço ideia. Tu sabes? Qual é? 
– A zebra, claro! 
– A zebra? Porquê? 
– Porque é preta e branca! 

___________++++++___________ 
 
– A Professora está e tentar ensinar 

matemática à Luísa. 
– Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 

3 amanhã, ficas com... com... com...? 
E a Luísa responde: 
– Con... tente! 

____________________________________________ 

A Fechar 
 

Às vezes, entre um homem e outro 
homem, existe tanta diferença como entre 
um homem e um animal.    (Baltasar G. Morales) 

Comunicado 
 

O Jornal do Leitor, a pensar também no 
gravíssimo problema que é a degradação 
do ambiente, quer ajudar a colaborar na sua 
recuperação. Afinal, trata-se de preservar 
aquele que é o habitat de todos nós. 

 Assim, a partir do I Domingo do 
Advento, do Ano ‘C.’, a que corresponde a 
Edição n.º 533, este Jornal passará a ser 
apresentado aos leitores, no sistema 
“Online”, sendo que o poderão imprimir, 
sempre que o quizerem fazer. 

Localização (sait): 
www.paroquiascesf.com 
www.paroquiadecarvalhosa.com 
www.paroquiadeeiriz.com 
www.paroquiadesanfins.com 

____________________________________________ 

Ser Leitor é... (23) 

 
Ser Leitor é descobrir o quanto 

importante é ler devagar. 
      Começa por perceber, Leitor, que o 
ouvinte, não é um gravador, mas uma 
mente humana que requer tempo para 
sentir, reagir, ouvir, entender, coordenar e 
assimilar. Geralmente, lê-se depressa e não 
se fazem as pausas adequadas, como pede 
o texto lido. E, assim, prejudicamos imenso 
a leitura e quem a escuta, e prejudicamos 
também a celebração. 
      Recordamos uma vez mais que, a 
pontuação oral, nem sempre coincide com a 
pontuação escrita. E lembramos de novo 
que, a leitura rápida, pode cortar – e corta 
de certeza – o contacto com a assembleia. 
      Sabemos que há sempre tendência para 
ler depressa. Coloquemo-nos  no lugar dos 
ouvintes, muitos dos quais descobrem o 
texto pela primeira vez e vejamos se 
compreenderão algo daquilo que a Leitura 
pretende transmitir. Provavelmente nada. 
      Depois, saber fazer pausas. Um silêncio 
longo para o leitor, é curto para o ouvinte 
(não  esquecer  isto).  Quando  estamos  no  

 

ambão, não temos noção exacta, nem do 
tempo, nem do volume de voz, nem do ritmo 
em que estamos e ler. Atende a esta regra: 
quando nos parece estar a ler na medida 
exacta, estamos a ler apressadamente; 
quando nos parece estar a ler devagar, 
então sim, é que estamos no ritmo certo.  
      Repetimos: o principal defeito dos 
leitores, é ler depressa. Se lermos 
depressa, as pessoas, com algum esforço, 
poderão conseguir entender-nos, mas 
aquilo que lemos não entrará no seu 
interior. Insiste-se: o ler depressa é um 
defeito praticamente comum a todos os 
leitores, mesmo daqueles que se julgam 
mais experientes. 

Mas além de ser necessário ler devagar, 
há que manter um tom geral de calma. Há 
que afastar o estilo do Leitor que sobe ao 
ambão à pressa, começa a leitura sem olhar 
as pessoas e, ao acabar, foge ainda  mais  
depressa.  Ou  seja,  fez tudo à pressa, fez 
tudo mal. Não deve ser assim. O leitor deve 
chegar ao ambão, respirar antes de 
começar a ler, olhar a assembleia, ler 
pausadamente, fazendo uma pausa no final, 
antes de dizer "Palavra do Senhor", escutar 
no ambão a resposta da assembleia 
“Graças a Deus” e só depois então voltar 
calmamente ao seu lugar. Aprender a ler 
sem pressa, com aprumo e segurança 
custa, é difícil. Por isso, caro leitor, é 
importante participar nos ensaios de 
preparação. E a Paróquia oferece-te 
imensas condições. Aproveita. 
____________________________________________  

XXVIII Dom. Comum 

 
Quais são os nossos desejos e prefe-

rências, aquele desejo permanente que nos 
acompanha no tempo e move os nossos 
passos? Por outras palavras: no meio desta 
crise que se apregoa, o que não gostá-
vamos que nos fosse tirado? 

Numa visão superficial, alguns pediriam 
que não lhe fosse retirada a telenovela, 
outros o futebol e assim por diante. 

Algum mais atento à vida, pedia que 
não faltasse o pão para si e para os seus. 
Mas a pergunta é muito mais profunda: 

 

Temos um projecto global para a nossa 
vida, de tal modo que toda a nossa 
actividade é movida por este desejo?  

Para isto é preciso ter presente não 
apenas a vida na terra – alguns anos que o 
Senhor nos concede – mas a eternidade. É 
preciso garantir uma eternidade feliz 

Sabemos que somos peregrinos a 
caminho da Pátria Bem-aventurada; que 
fomos criados por Deus e para Deus; que 
devemos usar os bens terrenos e as 
riquezas materiais com desprendimento, de 
modo a não perder os bens eternos.  

Pois é. Também o jovem rico de que 
nos fala o Evangelho de hoje, sabia tudo, 
mas ele é bem o exemplo que jamais 
devemos imitar: não foi capaz de renunciar 
aos seus bens para seguir a Cristo. 

De tudo isto nos fala a Liturgia da 
Palavra deste XXVIII Domingo do Tempo 
Comum. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Sb 7, 7-11) 
 
Monição:  
 

O autor do livro da sabedoria convida-nos procurar 
a verdadeira sabedoria, nesta travessia que fazemos 
na terra, a caminho da eternidade.  

O verdadeiro “sábio” é aquele que escolheu 
escutar as propostas de Deus, aceitar os seus 
desafios, seguir os caminhos que Ele indica. 
 
Leitura: 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

7Orei e foi-me dada a prudência; 
implorei e veio a mim o espírito de 
sabedoria. 8Preferi-a aos ceptros e aos 
tronos e, em sua comparação, considerei 
a riqueza como nada. 9Não a equiparei à 
pedra mais preciosa, pois todo o ouro, à 
vista dela, não passa de um pouco de 
areia e, comparada com ela, a prata é 
considerada como lodo. 10Amei-a mais 
do que a saúde e a beleza e decidi tê-la 
como luz, porque o seu brilho jamais se 
extingue. 11Com ela me vieram todos os 
bens e, pelas suas mãos, riquezas 
inumeráveis. 
 

Palavra do Senhor 
 

Escala da Semana  –   Leitores  – 14 de Outubro de 2018   –   XXVIII  Domingo Comum  –   (Ano B) 

Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa                                                                                                                                                                 Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Gisela Meireles    Diana Pinto    
Avisos Luís Miguel  Cristina Ferreira  Carla Sousa  Elisabete Dias  
Admonição         
1.ª Leitura Guiomar Rocha Tânia Leão Cristina Ferreira Brazinda Fern. Alexandra Brito Rosa Armanda Elisabete Dias Carla Sousa 
2.ª Leitura Joaquim Mendes Elisabete Costa Cristóvão Neto José Pedro Rui Cardoso Marta Pinheiro Paulo Neto Júlia Machado 
Oraç.  Fiéis Joaquim Martins Catarina Torres Vera Moura Carla Sousa Rosa Matos Lúcia Gomes Maria Céu Dias Sofia Santos 
Ação Graças         
Suplente Gisela Meireles    Diana Pinto    
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Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura tem uma nítida estrutura poética 
que recorre ao paralelismo. Na proclamação da 
Leitura deves ter isso em conta. Faz breves 
pausas em "... sabedoria... nada... lodo.. 
extingue... inumeráveis.” 

Isola e exercita algumas palavras: prudência 
/ ceptros (o “p” é mudo, não se lê) / equiparei / 
extingue / inumeráveis / e outras. 
 
Comentário: 
 
A Leitura é tirada da 2.ª parte da obra (Sab 
6, 22 – 9, 18), que trata da verdadeira 
sabedoria, aquela que leva a Deus, e do 
modo de a alcançar. Estas palavras 
inspiradas – um maravilhoso hino à 
Sabedoria, a terminar com uma bela oração 
a pedi-la – são postas na boca de Salomão, 
rei sábio  por excelência  (cf. 1 Re 4, 25-30). 
Trata-se dum artifício literário destinado a 
chamar a atenção do leitor, pois o livro foi 
escrito em grego tardiamente, já no século I 
a. C, o último livro do cânon do A. T.  

V. 7 - 11 «Orei… implorei…». A sabe-
doria tem em Deus a sua origem: o próprio 
Salomão não a tinha por nascimento, mas 
como fruto da sua oração. Ela excede todos 
os bens terrenos, mesmos os mais 
preciosos, e «com ela me vieram todos os 
bens», numa alusão a 1 Re 3, 7-14, onde se 
conta como Deus concedeu a Salomão um 
acréscimo de outros bens, tendo ele pedido 
apenas a sabedoria. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 89 (90), 12-13.14-15.16-17 (R. 14) 

 
Monição:  
 

O salmo 89 (90) é o único de todo o saltério cuja 
autoria se atribui a Moisés, o grande condutor do Povo 
de Deus. É uma súplica fervorosa ao Senhor, 
implorando a Sua misericórdia, para que sacie a fome 
e sede de felicidade que nos devora. 

Depois de o Senhor, pela primeira Leitura, ter 
despertado o nosso desejo da verdadeira sabedoria – 
da santidade pessoal – façamos a nossa oração cheia 
de confiança. 
 
Refrão: 
 

SACIAI-NOS, SENHOR, COM A VOSSA BONDADE 
E EXULTAREMOS DE ALEGRIA. 

 
Ou: 
 

 ENCHEI-NOS DA VOSSA MISERICÓRDIA: 
 SERÁ ELA A NOSSA ALEGRIA. 

 
Ensinai-nos a contar os nossos dias, 
para chegarmos à sabedoria do coração. 
Voltai, Senhor! Até quando? 
Tende piedade dos vossos servos. 

 
Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade, 
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. 
Compensai em alegria os dias de aflição, 
os anos em que sentimos a desgraça. 

 

Manifestai a vossa obra aos vossos servos 
e aos seus filhos a vossa majestade. 
Desça sobre nós a graça do Senhor. 
Confirmai em nosso favor a obra das nossas mãos. 

____________________________________________ 

  2.ª Leitura  (Hb 4, 12-13) 
 
Monição: 
 

O Autor da Carta aos Hebreus ensina-nos que a 
verdadeira sabedoria de Deus nos é comunicada pelo 
anúncio da Sua Palavra. Ela ajuda-nos a ver com 
clareza qual é a vontade de Deus a nosso respeito e 
anima-nos com a promessa da vida eterna. 
 
Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

12A palavra de Deus é viva e eficaz, 
mais cortante  que  uma  espada  de  dois  
gumes: ela penetra até ao ponto de 
divisão da alma e do espírito, das 
articulações e medulas, e é capaz de 
discernir os pensamentos e intenções do 
coração. 13Não há criatura que possa 
fugir à sua presença: tudo está patente e 
descoberto a seus olhos. É a ela que 
devemos prestar contas. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Esta é do mesmo género da 1.ª Leitura. 
Deves fazer breves incisos em: "...eficaz... 
gumes... medulas... coração... presença... 
olhos..." 

Seleciona e exercita algumas palavras, tais 
como: eficaz / cortante / penetra / articulações / 
medulas / discernir / e outras. 
 
Comentário: 
 

Este célebre texto constitui não só um 
elogio da Palavra de Deus, mas também um 
veemente apelo à responsabilidade para 
todos os que a ouviram, a fim de não 
deixarem «endurecer o coração» (Hebr 3, 
8.15; 4, 7; cf. Salm 95 (94), 8-11), sobretudo 
quando essa Palavra foi proclamada pelo 
próprio Filho de Deus (cf. Hebr 1, 2).  

«A Palavra de Deus» é a sua voz (cf. v. 
7), que se faz ouvir na Escritura, na 
pregação da Igreja, no íntimo da alma e que 
continua viva e actuante: «viva e eficaz…» 
(cf. Dt 32, 47; Jo 6, 68; Is 55, 10-11). A força 
penetrante da Palavra é descrita com a 
linguagem de Filon de Alexandria, para 
aludir ao seu poder de julgar. Ela penetra 
até naquele reduto impenetrável da 
consciência, onde o homem é o senhor 
exclusivo das suas decisões, onde se 
situam as próprias intenções mais secretas; 
ela invade até nas mais recônditas profundi- 
 

dades do ser humano, de tal maneira que 
este não pode esquivar-se nem dissimular o 
que se passa no seu interior.  

«As qualidades da Palavra de Deus são 
tais que uma pessoa não se pode esquivar 
à sua imperiosa autoridade, nem à hipótese 
de iludir a nossa responsabilidade em face 
dela» (W. Leonard).  

O seu poder discriminatório para julgar e 
discernir é expresso em termos de «dividir» 
aquilo que é impossível de destrinçar 
(«alma e espírito»), ou muito difícil de 
separar («articulações e medulas»). E é 
atribuído à Palavra um conhecimento que 
só Deus possui, identificando-a expressa-
mente com Deus no v. 13 (cf. Salm 139): 
«tudo está patente e descoberto a seus 
olhos». 
____________________________________________ 

 Aclamação ao Evangelho 

(Mt 5, 3) 
 
Monição: 
 

A verdadeira sabedoria da vida não está em 
amontoar riquezas que, ao fim e ao cabo, nos estorvam 
de andar no caminho para o Céu, mas em libertar o 
nosso coração de tudo o que o estorva de caminhar ao 
encontro do Senhor. 

Aclamemos jubilosamente o Evangelho da 
salvação que proclama para nós estas luminosas 
verdades, com o canto do aleluia.  
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Mc 10, 17-30) 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, 17ia Jesus pôr-Se a caminho, 
quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou 
diante d'Ele e Lhe perguntou: «Bom Mestre, que hei-de 
fazer para alcançar a vida eterna?» 18Jesus respondeu: 
«Porque Me chamas bom? Ninguém é bom senão 
Deus. 19Tu sabes os mandamentos: 'Não mates; não 
cometas adultério; não roubes; não levantes falso 
testemunho; não cometas fraudes; honra pai e mãe'». 
20O homem disse a Jesus: «Mestre, tudo isso tenho eu 
cumprido desde a juventude». 21Jesus olhou para ele 
com simpatia e respondeu: «Falta-te uma coisa: vai 
vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás 
um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me». 
22Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante 
e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. 23Então 
Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: «Como 
será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de 
Deus!» 24Os discípulos ficaram admirados com estas 
palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: «Meus 
filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! 25É mais 
fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do 
que um rico entrar no reino de Deus». 26Eles 
admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: 
«Quem pode então salvar-se?» 27Fitando neles os 
olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, 
mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível». 
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28Pedro começou a dizer-Lhe: «Vê como nós 
deixámos tudo para Te seguir». 29Jesus respondeu: 
«Em verdade vos digo: Todo aquele que tenha deixado 
casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por 
minha causa e por causa do Evangelho, 30receberá 
cem vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, 
irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com 
perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna». 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pela Diocese do Porto, suas paróquias e fiéis, 

pelos seus pastores e comunidades religiosas 
e por aqueles que não professam a mesma fé, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos homens que são conduzidos pelo Espírito, 

pelos que fecham o coração aos seus apelos 
e pelos que têm inveja dos dons alheios, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Por aqueles que no dinheiro têm o seu deus, 

pelos trabalhadores privados de salário 
e pelos que morrem por não terem que comer, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelos que se julgam depositários da verdade, 

pelos que se deixam escravizar pelas paixões 
e pelas crianças escandalizadas pelos adultos, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Pelos professores e alunos de todas as escolas, 

pelos que vão entrar no último ano de estudo 
e pelos que já terminaram mas estão        
      desempregados, 
oremos ao Senhor. 

 
6 –  Pelos que, entre nós, são imagem de Jesus, 

pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade 
e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 15 – S. Teresa de Jesus (Virgem e Doutora     
                                                       da Igreja);       

Dia 16 – S. Hedwiges (Religiosa); 
            – S. Margarida Maria Alacoque                             
                                                                         (Virgem); 
Dia 17 – S. Inácio de Antioquia (Bispo e                    
                                                                            Mártir); 
Dia 18 – S. Lucas (Evangelista; 
Dia 19 – SS. João de Brébeuf e Isaac        
              Jogues (Presbíteros) Companheiros                 
                                                                       (Mártires);                 
           – S. Paulo da Cruz (Presbítero). 
___________________________________________________________ 

És insubstituível  (66) 
 

Talvez Shakespeare tenha baseado o 
seu famoso drama num casal de jovens de 
Verona, em Itália. Aí encontra-se a casa de 
Julieta, aberta ao público.  Milhares de 
turistas visitam anualmente esse ardente 
cenário romântico. Mulheres japonesas, 
americanas, alemãs, portuguesas, posam 
para fotografias na varanda. Toda a gente 
quer viver um grande romance. 

do mundo, as suas preocupações e os seus 
projectos e anseios. 
                                                    Continua... 
___________________________________________________________ 
 

A Bíblia 
O Reino de Judá até à 
conquista de Jerusalém 

(– 587 “a.C”.) 
 

O reino de Judá conserva o essencial 
da herança de David. A pressão assíria é 
séria e constante Apesar das recuperações, 
os erros políticos causarão um dia, a ruína 
nacional. 
____________________________________________ 

Austeridade 
 

O diálogo entre Jesus e o homem rico é 
um dos mais serenos dos evangelhos. 
Jesus propõe ao jovem os mandamentos da 
Lei de Deus que se referem ao próximo.  
Depois mostra-lhe um horizonte mais 
amplo: desprender-se da riqueza e integrar-
-se na comunidade dos seus discípulos.  

Repara que Jesus não pedia aos seus 
discípulos uma pobreza ao estilo de João 
Baptista. Pedro continuava a possuir casa e 
barco; João e Tiago continuaram a ser 
pescadores proprietários. (Nos dias de hoje, 
diriamos: eram empresários que possuíam 
habitação própria e automóvel.) 

Quere-se dizer que, ser cristão, implica 
pôr em comum os próprios bens e praticar a 
solidariedade com os necessitados: “dar 
mais a quem possui menos”.   

Ou seja, a austeridade voluntária é um 
gesto efectivo de solidariedade numa 
cultura de desperdícios pouco respeitadora 
dos pobres e do meio. 

Então, escuta atento as Leituras deste 
Domingo, porque elas levam-nos a uma 
sabedoria que potencia o “ser pessoa” 
sobre o “ter coisas”. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
Classes Sociais 
 
      No tempo de Jesus existiam classes 
sociais divididas segundo a riqueza. A mais 
elevada correspondia aos reis e seus 
parentes. Gozavam de uma vida luxuosa e 
refinada no palácio. 
      Embora a Lei de Moisés tivesse meca-
nismos para que não se acumulassem as 
terras em poucas mãos, cresceram grandes 
proprietários de terras. Possuir muitas terras 
e gado era o sinal mais comum de riqueza.  
 

Os Papas 

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

 
“Clemente XI” 

(1700  –  1721) 
 

(...continuação) 
 

Trabalhador prodigioso, o Papa 
Clemente XI, dormia poucas horas e 
alimentava-se mal. 

Em 1713, Clemente XI reprimiu o 
jansenismo francês – a doutrina de Cornélio 
Jansen, bispo de Ipres, na Bélgica, sobre a 
graça e a predestinação. 

Clemente XI entrou num longo e 
violento conflito com o imperador por causa 
do reino da Sicília.  Face à ameaça turca 
que pairava sobre a Itália, decidiu organizar 
uma acção militar, para a qual convidou       
D. João V, (Rei de Portugal) em 1716.  

A armada portuguesa partiu do Tejo em 
1716 e obteve, no ano seguinte, uma 
retumbante vitória, o que levou Clemente XI 
a prestar os mais elevados louvores a 
Portugal. 

Clemente XI morreu, em Roma, a 19 de 
Março de 1721, no dia de São José, de 
quem era muito devoto, e foi sepultado na 
basílica de São Pedro sob o pavimento da 
capela do Coro, recordado, segundo a sua 
última vontade, por simples inscrição numa 
laje de mármore. 
____________________________________________ 

“Santos” da nossa região 

Padre Américo 
 
(...continuação) 
 

A sua última grande inspiração foi o 
“Calvário” – obra/casa para Doentes pobres 
incuráveis e abandonados – que não 
chegou a ver em pleno funcionamento: 
inaugurada em 16 de Julho de 1957, um 
ano após a sua morte, na Quinta da Casa 
do Gaiato de Beire (Paredes), é projecto 
que ainda hoje – não obstante enormes 
dificuldades – continua de pé. 

Sendo esta a dimensão mais “palpável” 
(e mais conhecida) do seu legado, este não 
se esgota nesta sua “obra social”: desde 
cedo (e mais concretamente ainda em 
tempos de seminarista em Coimbra) que 
Padre Américo começou a desenvolver as 
suas capacidades de escrita, vertendo para 
artigos, semelhantes ora a crónicas ora a 
breves “ensaios”,  a sua visão/compreensão 
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