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OLHAR
PAROQUIA DE ALJUBARROTA
PROFETAS
A Porta da Fé

O Termo Profetas é englobante. Abarca os

Do Sumo pontífice

Chefes e personagens carismáticas.

Bento XVI

Os Profetas são suscitados por Deus.

11 Outubro 2012

Provocam acontecimentos; presidem o povo;

24 Novembro 2013

chefiam e orientam o Povo na guerra e na paz;

(Continuação nº. 218)

explicam e iluminam acontecimentos à luz da

Assim, no ano em questão,
O Catecismo da Igreja
Católica poderá ser um
verdadeiro instrumento de
apoio da fé, sobretudo
para quantos têm a peito a

Palavra de Deus
Os chefes (como Josué) são homens de
ação na história do Povo.
Outros (como Elias e Eliseu) são porta-vozes de Deus perante os homens, são os
intermediários com Deus.

formação dos cristãos,

As designações “Profetas anteriores” (Nebiim

tão determinante no nosso

reshonim”) e “ Profetas Posteriores” (Nebiim

( PROXIMAS NAS EDIÇÕES VAMOS FALAR UM PEDACINHO DESTES PROFETAS )
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aharonim”) não tem significado temporal.

contexto cultural. Com
tal finalidade, convidei a
Congregação para a

“Anteriores” designa o espaço ocupado pelos
livros no cânone bíblico (antes dos textos dos
grandes Profetas)

Doutrina da Fé a redigir, de

Também poderá estar relacionado com o

comum acordo com os

tema principal dessa literatura:

competentes Organismos
da Santa Sé, uma Nota,

a realização das promessas feitas

através da qual se

outrora por Deus no passado aos
patriarcas e aos seus descendentes.

ofereçam à igreja e aos

Uns e outros são Livros Proféticos.

crentes algumas Indicações

Neles está presente a Palavra de Deus

para viver, nos moldes

na dimensão profética.

mais eficazes e apropriados, este Ano da Fé ao

Não se apresentam apenas fatos históricos,
mas a história de um povo lida à luz do

serviço do crer e do
evangelizar. De facto, em

plano salvífico de Deus e numa perspetiva

nossos dias, mais do que no passado, a fé vê-se
sujeita uma série de

PROFÉTICA DE SALVAÇÃO

(“Nebiim Reshonim” – Profetas Anteriores”)

interrogativos, que provêm duma
diversa mentalidade que,

LIVROS HISTÓRICOS
JOSUÉ

Período muito longo da História
do povo Hebreu , desde a entrada
na Terra prometida (iníc.Sec.XII a.C. ) até queda Rº.Judá
e à deportação para a Babilónia (iníc.Sec.VI a.C.).

JUÍZES

I e II SAMUEL
I e II REIS
2.
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DESDE O MEIO DIA ATÉ ÀS

A PAIXÃO DO SENHOR

TRES HORAS DA TARDE

No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se

HOVE ESCURIDÃO NA
TERRA

de Jesus e perguntaram-lhe: « Onde queres que façamos os
preparativos para comermos a Páscoa?». Jesus respondeu-lhe:

hoje de uma forma
particular, reduz o âmbito

«Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe : “O Mestre
manda dizer: O meu tempo está próximo, Eu vou celebrar a

das certezas racionais ao das a Páscoa em tua casa, com os meus discípulos”». Os discípulos
conquistas científicas e

fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao

tecnológicas. Mas, a

cair da tarde , Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos.

igre ja nunca teve medo de

Enquanto comiam, Jesus disse: « Eu vos garanto: um de vós

de mostrar que não é

vai trai-Me». Eles ficaram muito tristes e, um por um,

possível haver qualquer
conflito entre a fé e ciência

começaram a perguntar-lhe: « Senhor serei eu». Jesus
respondeu: « Quem Me vai trair é aquele que mete comigo

autêntica, porque ambas,

a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme

embora por caminhos

está escrito a respeito d’Ele. Porém , ai daquele que trair

diferentes, tendem para a verdade.

o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse
nascido!» Então Judas, o traidor, perguntou: «Mestre,

serei eu?». Jesus respondeu-lhe: « É como acabas de dizer».

« MEU DEUS, MEUS DEUS, PORQUE
ME ABANDONASTES?»
ARC 3.
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